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Giriş
Dünyada suçla ilgili problemlerle karşılaşmayan toplum neredeyse yoktur. İnsan medeniyetinin başlamasından itibaren suçu önleme ve suçluyu cezalandırma dünya toplumlarının öncelikli meselesi olagelmiştir. Dünyadaki farklı toplumlar suçu önlemek için farklı
kanunlar yapmışlar ve insanların huzur içinde yaşayabilmesi ve suçluların saldırılarından
korunabilmesi adına suçluları cezalandırmak için çeşitli cezalar öngörmüşlerdir. Toplumda suç oranları hızlı bir şekilde artarken ceza kanunlarının etkililiği sorgulanmaktadır.
Toplumda insan davranışlarını yapma açısından düzenleyen, biri insan yapısı kanunlar ve diğeri de
Allah’ın buyurduğu kanunlar olmak üzere iki tip kanun vardır. Allah bütün varlığın yaratıcısıdır ve bu
nedenle kendi yarattıklarını en iyi O korur. Günah her tarafa yayılmıştır. İnsanlar birbirlerine yakın
yaşadıkları için günah onların birbirlerinin canını yakmasına ve birinin emeğiyle kazandığını diğerinin zorla almasına neden olmuştur. Günah kök saldığı zaman, bazı insanlar şiddetli ve tehlikeli hale
gelmiş, toplum da, bireyin özgürlüğüne zarar vermeden, günahın kötü etkilerini def etmenin yollarını
aramıştır. İnsanların yaşadığı her toplum düzgün işleyen kanunlara ihtiyaç duyar.

Suçu Tanımlamak
İslam ceza hukukunda suç, yasaklanmış belirli bir fiilin işlenmesi veya yapılması
gerekenin ihmal edilmesi yoluyla işlenebilir. Allah bütün insanlığın yaratıcısıdır ve
toplumda huzuru sağlamak için ne yapılması gerektiğini en iyi O bilir. Birçok ülkede
insan davranışları, İslam hukukuyla değil, insan yapısı kanunlarla düzenlenmektedir.
Şeriatta tanımlandığı üzere Suç, Allah tarafından koyulan yasaklardan oluşur, ihlal
edildiğinde O’nun tarafından belirlenen cezaya çarptırılmayı gerektirir. “Şeriatta tanımlandığı şekliyle Suç modern hukukta tanımlanan suçla aynıdır”1.
İslam ceza hukukunda Allah ve Peygamberi tarafından yasaklanan her şey suçtur. Yalnızca cezası
belirlenmiş fiillerin suç olarak tanımlandığı Batı hukukunun aksine, İslam hukukunda her suç cezalandırılabilir ancak her ceza belirli değildir. Devletin rolü, bir insanın kamusal davranışlarıyla suç
işlemesini veya suç oluşturabilecek bir davranışta bulunmamasını temin etmektir. İslam hukuku Devlete, vatandaşlarının haklarını ihlal etme yetkisi vermez. Devlet bir insanın odasını basıp onu zina
suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandıramaz. Devlet bir otel odasına kamera yerleştirip bir insanı
cinsel ilişkisinden veya alkol içmesinden dolayı cezalandıramaz. Ancak bir erkek ve kadın, dört görgü
tanığının gözleri önünde cinsel ilişkiye girmeyi tercih etmişse veya bir adam oturma odasında birasını
içebilecekken evinin önünde içmeyi tercih etmişse, artık fiil bireyin özel alanından çıkarak kamusal
ahlaka yönelmiş olur ve devlet bunu sert bir şekilde cezalandırır. “Suç bir insanın hukuka aykırı fiil ve
davranışıdır ve (ii) başkalarının haklarını ihlal eder. Din de bunun adı “günahtır”.
1 Abdusamed, Kader, CrimeandPunishment in Islam, Lenesiaa (South Africa) 1994, 3ff.

18

Devlet tarafından caydırma amacıyla cezalandırılabilen fiillerin düzenlendiği hukuk alanı ceza hukuku
olarak bilinir. İslam ceza hukuku suçları üç kategoriye ayırmıştır. Birinci kategori, açık olarak belirlenmiş ve zorunlu cezayı gerektiren suçlardan oluşan hudud’dur (Allah tarafından konulan sınırları ifade
eden hadd kelimesinin çoğuludur). İkinci kategori, hudud içinde yer almayıp cezasının belirlenmesi
takdiri olan suçlardan oluşan ta’zirdir (dayak). Ta’zir suçlunun iyileştirilmesi veya rehabilite edilmesini
ifade eder; bu nedenle ceza, yargıca bırakılmıştır ve kimin işlediğine ve kime karşı işlendiğine göre
değişebilir. Üçüncü kategori ise, kişiye karşı işlenen öldürme, yaralama ve kötü muamele suçlarına
karşı öngörülen kısas (aynen karşılık verme) suçlarıdır. Kısas ile cezalandırma kanunla düzenlenmiştir, ancak kurbanın kendisi veya onun akrabaları, kan parası veya maddi tazminat (diyet) karşılığında
ya da bunlarla birlikte hakkından vazgeçerek kısasın uygulanmasından feragat edebilir. Bu feragat
seçeneğinin nedeni, işlenen suçun bireysel zarara yol açması, kamu yararına ve çıkarına yönelen bir
suç olmaktan ziyade haksız fiile yakın bir suç olmasıdır.

Cezalandırma
İslam yeryüzünde inancı, kültürü, hukuku ve kamu düzeninin tamamını kapsayan
yegane dindir. İslami kamu düzeninde suç, müsamaha gösterilen bir davranış değildir. İslam hukukunda suç Allah’ın hâkimiyetine karşı gelmektir, bu nedenle suça
karşı katı cezalar öngörülmüştür. İslam ceza hukukunun sertliğinin amacı caydırıcı
olmaktır. Yargısal süreçten geçerek bir suçtan hüküm giyen bir kimse bu acı veren
tecrübeden sonra bir daha suç işlemeye cesaret edemeyecektir, İslam ceza hukukunun caydırma amacı burada yatmaktadır.
Gerek İslam ceza hukukunda, gerekse modern ceza hukukunda cezalandırma, suçun bir sonucudur.
İnsanların gözünde, suç işleyen bir kimse cezalandırılmalıdır. Eğer cezalandırılmazsa aynı suçu tekrar
işleyebilecektir. Cezalandırmanın temel amacı toplumda suç oranını azaltmak ve huzuru ve adaleti sağlamaktır. Cezalandırma ayrıca suçun işlenmesini engellemek için gereklidir. John Austin, egemenin buyruğu
olan hukuka uymamanın sonucu cezalandırılmaktır demiştir. Bugünün ceza hukukunda, suçlu bir kimse
cezadan kaçabilirse, suçu hiç işlememiş sayılabilmektedir. Diğer yandan, İslam ceza hukuku, suçlunun bu
dünyada adalete teslim edilememesi halinde öbür dünyada mutlaka cezalandırılacağı inancına dayanır.

Cezayı Tanımlamak
Anlaşıldığı kadarıyla herkes cezanın ne anlama geldiğini bilmektedir: Kanunları ihlal
edenler kanunlar tarafından cezalandırılırlar. Yaramazlık yapan çocuklar nihayetinde
ebeveynleri tarafından cezalandırılırlar. Bazen doğal afetlerin bir ceza olduğuna inanılır. Görüldüğü kadarıyla ceza terimi oldukça değişkendir. Gerçekte ceza nedir ve
devletin ceza hukukuyla ne ilgisi vardır? Hukukçular kadar birçok siyaset bilimci uzun
zamandan beri bu soruya tatmin edici bir cevap aramışlardır. Ancak hukuk literatüründe bu soruya verilen cevapların hiçbiri, sorunun bütün boyutlarını içermemektedir.
Hart ve Primoratz tarafından yapılan bir tanım önerisine göre, hukuki ceza analitik olarak, yasal
otorite tarafından suçluya kasıtlı olarak uygulanan bir kötü muamele olarak tanımlanabilir. Bu yasal
otorite, suçlu tarafından ihlal edilen bir dizi kanun tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. “kötü” terimi,

sadece fiziksel acı veren veya suçlu olarak nitelenmeye yol açan hırsızlık veya diğer fiilleri değil,
hapsedilmeyi ve temel haklardan yoksun bırakılmayı da içerir ve insanlar tarafından arzu edilmeyen
her şeyi ifade etmektedir. Bireysel olarak işlenen suça karşı verilen en önemli karşılık, hapis cezası
gibi, kamu tarafından yetkilendirilen ve meşrulaştırılan kötü muameledir. Başka bir deyişle kötülüğe
kötülükle karşılık verilir.
Bu bölüme genel bir giriş olması açısından, İslam’ın cezalandırmaya felsefi ve sosyolojik yaklaşımının detaylarına girmeden önce şu konuya da değinmek gerekmektedir: sık sık yapılan eleştirilerin
en zor kısmı, İslam ceza hukukunun belirlediği Hadd cezalarının (sabit cezalar) şiddetinin Batı tarafından kınanmasıdır. Açıkçası bu Batının, yüksek ölçekte bir acıma duygusu uyandıran insan onuru
anlayışından kaynaklanmaktadır, tabii eğer suçluya duyulan sempatiden kaynaklanmıyorsa.
Görünen odur ki, Batılı sosyologların bir kısmı suçluların çirkin davranışlarını, bu davranışların toplum
üzerindeki etkilerini bir süreliğine unutmuşlar ve bu nedenle daha hafif cezalar öngörmüşlerdir. En azından İslam ülkesinde yaşayan birinin Batı ceza kanunlarından edindiği izlenim bunu ifade etmektedir.
Batı yarıküresinde savunulan adalet sistemi pozitif adalet olarak adlandırılmaktadır ve insanoğlunun
aşamalı olarak gelişmesini hedefleyen, beklentilerle var olan koşullar arasındaki ilişkinin ürünüdür.
Buna karşın, İslam toplumlarında insanın özünde güçsüz olduğu varsayılır ve bu nedenle kişisel hatalarının üstesinden gelemeyeceği kabul edilir. Bu nedenle İslam, çok az suç için katı ceza kuralları
belirlemiştir ve toplumun geri kalanı için huzurlu ve güvenli bir atmosferi temin eder. Genel olarak
ifade etmek gerekirse, Batılılar bireye odaklanmıştır ve suçlu bile olsa onun haklarını güvence altına
almak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Diğer yandan Müslümanlar ise, genel huzura daha
çok önem verirler ve toplum adına bireyin huzurunu feda etmeyi tercih ederler. Kısacası, “İslam ceza
hukuku toplumun çıkarı düşünülerek tasarlanmıştır”. İki hukuk sistemi arasında karşılaştırma yapılırken bu temel farklılık akılda tutulursa, konunun tamamı daha kolay anlaşılabilir.
Herhangi bir İslam uleması cezanın amacının suçludan intikam almak olmadığını kabul edecektir.
Cezanın amacı, suçluların saldırılarından toplumu korumak ve tecavüzleri ve suçları durdurmaktır.
Ceza, başka suçların işlenmesini önlemeyi hedefler ve toplumun geri kalanı için bir uyarı mahiyetindedir. Bu manada, Batı ceza hukuku sistemleriyle karşılaştırıldığında İslam hukukunda cezalandırmanın, tedavi edici olmaktan çok önleyici olması bakımından iki hukuk sistemi arasında çok bir
farklılık yoktur.

Cezanın Uygulanması Biçimi
İslam ceza hukuku ve bugünkü ceza hukuku arasında farklılık vardır. Bugünün ceza
hukuku suçları, para cezası, ölüm cezası ve toplum hizmeti yöntemleriyle cezalandırmaktadır. Diğer yandan İslam ceza hukuku tazminat uygulamakta ve hırsızın elini
kesmektedir. İslam ceza hukuku temelinde cezalandırma bugünün ceza hukukundan
daha etkindir. İslam hukukunda ceza halka açık bir yerde uygulanmaktadır, böylece
toplumun geri kalanı suçlunun cezalandırıldığını görebilmektedir. Ancak bazı insan
hakları örgütleri cezanın uygulanış biçimine karşı sorularını ve endişelerini dile getirmektedirler. Bu örgütler, İslam ceza adaleti sisteminde cezanın uygulanış biçiminin
insan haklarını ihlal ettiğini ileri sürmektedirler.
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Uzlaşabilirlik
Genel hukukta devlet ve birey karşı karşıyadır ve devlet suçluyla uzlaşma yetkisine
sahiptir. Diğer yandan İslam ceza hukukunda ise mağdur veya mağdurun ailesinin
suçluyla uzlaşma yetkisi vardır.

Hukukun Kaynakları
Genel hukukta suçun unsurların belirleme yetkisi parlamentoda veya içtihat hukukuna bırakılmışken İslam hukukunda suçun unsurları kutsal kitap olan Kur’an, Sünnet,
İcma ve Kıyas yoluyla belirlenmiştir. İslam ceza hukukunda ilga etme, ekleme veya
yeni kural belirleme yoluyla değişiklik yapılamaz.
İslam toplumlarında 14 yüzyıldan beri devam eden hukuk pratiğine bakıldığında Kur’an’ın hukukun
en temel kaynağı olduğu gerçeği konusunda şüphe yoktur. Ancak İslam hukuk sistemindeki büyük
önemine rağmen, Kur’an tek kaynak değildir. Kur’an’ın yanında diğer kaynaklara da bakmak gerekmektedir. Bunların arasında en önemlisi Gelenekler Teorisi (Sünnet) ve İslam Ulemasının üzerinde
Fikir Birliğine vardığı konulardır. Bazı İslam ceza hukukçuları bunlara, İslam ceza hukukunun dördüncü kaynağı olarak analojiyi (kıyas) de eklemişlerdir.
Ancak, kıyas değişmez bir kaynak olarak kabul edilemez, bu nedenle evrensel bir kaynak olarak benimsenmemiştir. Kıyas düşüncesiyle kastedilen en temel prensip açıkça yasaklanmayan, kınanmayan veya aksi ispatlanamayan her şeyin serbest olmasıdır. Bu şekilde akıl yürütmenin sonucu olarak
ulema dördüncü kaynak olan Kıyas üzerinde farklı fikirlere sahipken, üç kaynak üzerinde fikir birliğine
varmıştır: Kur’an, Sünnet ve İcma.

İslam Hukukunun Uygulanması
İslam ceza hukukunun uygulanması büyük ölçüde devletin İslam devleti olup olmamasına bağlıdır. Dünya üzerindeki ülkelerin çoğunda vatandaşlar farklı dinlere mensupturlar. İslam hukuku ancak iki şekilde uygulanabilir. Birinci seçenek İslam ceza
hukukunu yürürlükteki ceza hukukuna adapte etmektir. Diğer seçenek ise başvurmanın davacıların takdirine bırakıldığı ayrı bir İslam ceza hukuku mahkemesi kurmaktır.

Uygulamada Başarılı Olan Örnekler
20. yüzyılın başlarında liberal İslam düşünürleri arasında, İslami hükümleri tamamen
terk etmeksizin, reform yaparak modern hukuki standartlara adapte etmek hususunda bir konsensüs vardı. Onların bu girişimi İslam dünyasında halen yürürlükte olan
ve reforma öncülük edebilecek hukuki düzenlemeleri sonuç verdi.
Bu İslam düşünürlerinin temel olarak yaptığı şey, İslam hukukunun orijinal kaynaklarına gitmek ve
onları değişen dünyanın ışığında yeniden yorumlamaktı. Düşünürler, muhafazakarulema tarafından

gösterilen güçlü bir direnişin üstesinden gelmek zorunda kaldılar ve bu nedenle de tekliflerinin bir
çoğunun uygulanması yaklaşık yarım yüzyıl sürdü.
Örneğin, 1953 tarihli Suriye Medeni Kanunu, evli olan bir erkeğin ikinci kez evlenebilmesine ancak
iki evliliğini de maddi olarak destekleyebilecek güçte olması halinde izin vermiştir. 1957 tarihli Tunus
Medeni Kanunu bir adım daha ileri giderek çok eşliliği tamamen yasaklamıştır. Hazreti Peygamber
prensip olarak birden fazla evlenmeye izin vermiş olsa da, aynı zamanda kocanın eşleri arasında
eşit muamele etmesini ve ayrımcılık yapmamasını salık vermiştir. Tunus yasa koyucuları bu koşulun
günümüz şartlarında gerçekleşmesinin mümkün olmadığını tartışmışlar ve çok eşliliği tamamen yasaklamışlardır.
Yukarıdaki örnekler, değişimin doğası ve İslami prensipleri reddetmeksizin gerekli değişikliklerin uygulanmasında kullanılacak metodoloji hakkında bir fikir vermektedir. Bu modern reformlar çok eşliliğin
terkedilmesine neden olmuş, kocanın karısı üzerindeki gücünü azaltmış, kadınlara iyi belirlenmiş nedenlerle evliliklerine son vermek için yargı yoluna başvurma imkanı sunmuş, çocuk evliliklerini sınırlandırmış ve miras hukukunun zorluklarını kolaylaştırmıştır. Suriye, Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Tunus’taki
modern İslami Medeni Kanunları kadınların haklarının korunması ve bazı adaletsiz sonuçların engellenmesi amacıyla aynı ölçütleri uygulamışlardır. Bunlar Müslümanların, gelenekleri ve inançlarıyla
olan bağlarını kaybetmeden modern hukuk sisteminin gereklerini yerine getirmek hususunda önemli
kazanımlardır. Üstelik Batı fikirleri ve değerlerinin etkisiyle ortaya çıkan gerilimleri de azaltmışlardır.
Ancak geriye hukuki fırsatçılık eleştirisi kalmıştır, çünkü İslam dünyasındaki modern liberal hukukçular kendi ihtiyaçlarına en uygun İslam hukuku kaynaklarını seçmekte ve bunlara dayanmaktadırlar.
Diğer yandan bu suçlamalara, daha muhafazakar bir Şeriat yorumunun Ortodoks ve köktenci savunucularının da tamamen aynı şeyi yaptıkları cevabı verilebilir.

Sonuç
Sonuç olarak görünen odur ki İslam ceza hukuku, insan yapısı bir ceza hukukundan
çok daha etkilidir. Buna rağmen bazı modern liberal ulema, belli ölçüde kendi çıkarlarına uygun olmadığı için İslam hukuku kaynaklarının bütününü kabul etmemektedirler. İslam ceza hukuku kimseye toplumdaki konumunu dikkate almaksızın bir lütufta
bulunmamaktadır. Eğer İslam ceza hukuku modern hukuk sistemi içinde uygulanırsa, modern hukuk sistemindeki boşluklar ve güçlükler kesinlikle azalacak ve doğal
adalet sağlanacaktır. Bu da herkesi kendi nefsine ve Allah’a karşı sorumlu kılacaktır.

21

22

There is harldly any society in the world which is not facing problems of Crime.
Prevention of crime and punishing the offender has been the prime concern of the
worlds society from the inception of human civilization. Different society of the world
adopted and legislated different laws to prevent the crime and prescribed the punishment for the wrongdoer so that people can live peacefullly, remain protected from
the attack of offfender. Question arises as to effectiveness of criminal laws when we
see rapid increment crime in the society.
There are two types of laws found in the society for regulationg human behavior from the perspective
of making, one is man made and another God made. God is the creator of all creation and hence
he protect his subject through best means. Sin is pevasive. When people live in close proximity ,sin
makes people hurt each other and take thinks that others have worked hard to make.When sin takes
hold, some people become violent and dangerous, society needs a way to restrain the worst effects
of sin, without hindering human freedom. Every human society needs laws to function smoothly.

Defining Crime:
In islamic criminal law Crime may be committed by perforimg certain act which is
forbidden or by ommission is requires to do. Allah is the creater of all mankind and
he knows what would be the best thing to follow in order to maintain peace in the
society. In most of the countries human conduct are regulated by the man made law
, not the Islamic Law. Crime as defined in the Shariah consists is legal prohibitions
imposed by Allah, whose infringement entails punishment prescribed by him. “Crime
as defined in the Shariah is identical with Crime as defined in modern law”.
In Islamic criminal laws every thing prohibited by God and his prophet is a Crime. Unlike in Western
law where only that which has a specified punishment is a Crime, in Islamic law every crime is punishable but not every punishment is specified. The role of the State is to ensure that, in a person’s
public conduct, he does not commit a crime or any act likely to lead to one. Islamic law does not
empower the State to infringe on the right of an individual citizen. It cannot break into a man’s room
and punish him for adultery. It cannot plant a camera in a hotel room and punish a man based on a
recording of a sexual act or drinking spree. But if a man and a woman choose to have sex where four
eye witnesses actually see coitus, or if a man chooses to drink his beer in front of his house instead
of inside his living room, the act immediately leaves the realm of private conscience to one of public
morals and the state punishes this severely. “Crime is an act or conduct whereby a person breaks the
law and (ii) infringes upon the rights of others. In the religious parlance it is called “a sin”.
The body of law dealing with wrongs that are punishable by the state with the object of deterrence is
known as criminal law. Islamic criminal law recognizes three categories of these wrongs. The first is

the ḥudūd (plural of ḥadd, a “limit” set by God), the contravention of which leads to a prescribed and
mandatory penalty. The second, ta’zīr (chastisement), comprises those crimes not included among
the ḥudūd because their punishment is discretionary. Ta’zīr implies the correction or rehabilitation of
the culprit; hence, punishment is left to the judge and might vary depending upon who inflicts it and
upon whom it is inflicted. The third category, qiṣāṣ (retribution), is concerned with crimes against the
person such as homicide, infliction of wounds, and battery. Punishment by retribution is set by law,
but the victim or his next of kin may waive such retribution by accepting blood money or financial
compensation (diyah) or by forgoing the right altogether. Because of this waiver, it has been suggested that this crime is in the nature of a private injury, more akin to a tort than to a crime involving a
public interest or concern.

Punishment
Islam is the only religion of the world that encompasses faith, culture, law and the
social order. Criminal behavior is not tolerated in the islamic order of society. Criminal
behavior is considered as breach of God’s sovereignty, hence stiffer penalties are
prescribed. The severity of islamic penal system is aimed at discouraging criminal
behavior. The convicted criminal who has passed through the judicial process once
may not willingly dabble into any criminality after the painful experience, herein lies
the philosophy of dterrence in islamic penal system.
Punishment results from crime either in Islamic Criminal law or today’s criminal law. It is the view of
the people that offender should be punished if the offender allow to go unpunished he will repeat the
same offence. The main objective of the punishment is to reduce crime from the society and secure
peace and justice. Punishement is also necessary for the prevention of the commission of crime.
John Austin says law is the command of the sovereing non-compliance of which result punishment.
In today’s Criminal law if the accused person can escape from punishment, it could be said that he
has committed no crime. On the other hand Islamic criminal law depends on faith that is if any offender is not brought to justice he can be punished in hereafter.

Defining Punishment
Everybody seems to know what punishment means: Legal offenders are punished by
the law. Children that don’t behave are eventually punished by their parents. Confronting natural disasters can sometimes be felt as a punishment. Apparently, the term is
highly ambivalent. What exactly is punishment and how can it be related to a state’s
criminal law? Several political scientists as well as law scholars have repeatedly tried
to find a satisfying answer to this question. But none of the given answers that are to
be found in legal literature comes up with all aspects that should be included.
Following a suggestion made by Hart and Primoratz, legal punishment can be analytical defined as
an evil which is imposed on a criminal by a legal authority on purpose. This legal authority has to be
authorized by a set of laws which were broken by the offender. The term “evil” stands for everything
that is not desired by people – not just physical pain or theft and other actions usually defined as
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being criminal but also imprisonment or the negation of basic rights. An evil that is authorized and
justified by the public such as imprisonment is the ultimate response to individually committed criminal action. In other words, evil answers evil.
As a general introduction to this chapter one will need to acknowledge the following before looking
at the details of a specific Islamic philosophical and sociological approach to penalisation: The most
forceful part of the criticism often evoked is the West’s denunciation of the harshness of the Hadd (fix
punishments) that the Islamic criminal law prescribes. Obviously this stems from their conception of
human dignity that evokes a high measure of pity if not even sympathy for law offenders.
For a moment, it seems, some of those Western sociologists forget the heinous deeds of the criminals, their impact on the society and that is why they prescribe lighter punishments. This illustrates at
least the impression one gets in Islamic countries from the Western penal code. The kind of judgement advocated in the Western hemisphere might be called positive justice and is a product of the
permanent interaction between expectations and existing conditions, aimed at a gradual improvement of human kind.
Contrary to it, Islamic societies presuppose that man is essentially weak and therefore incapable of
rising above personal failings. Therefore, it imposes a rigid code of punishment for the microscopic
minority of criminals and ensures an atmosphere of peace and security for the rest of the society.
Broadly speaking, one could conclude that Westerners rather focus on the individual and do their
best to ensure his rights even if he has offended the law. Muslims, on the other side, pay more attention to the general welfare and are rather ready to sacrifice an individual’s welfare on behalf of the
community. In short, “Islamic penal laws were conceived in larger interests of society.” If this basic
difference is kept in mind while striking a comparison between the two, the whole matter can be understood easily.
Any Islamic legal scholar will agree that the purpose of punishment is not vengeance against the
culprit. It rather aims at protecting society from the aggressions of legal offenders and to halt transgression and crime. It seeks to prevent further criminal acts and can also be understood as a warning
against its repetition by others. In this sense, there is not much difference compared to Western systems of criminal law since both approaches aim at occupying a preventive as well as a curative role.

Mode Of Imposing Punishment
There is difference in islamic criminal law and present criminal law. Today’s criminal
law punish people by imposing sentences, fine ,death penalty and community work.
On the other other hand Islamic criminal law imposes compensation, curtting hand of
thief. Imposing punishment on the basis of islamic criminal law is more effective than
today’s criminal law. In Islamic law punishment is executed in open places so that
rest of world could have look punishment being executed of the offender. However
there are some human right organization that rises question and concern as to the
mode of execution of punishment. They says mode of execution of punishment in
islamic criminal justice system is violation of human right of the people.

Compoundable
In general law it is the state versus individual and hence State has the authority to
compound the offence. On the other hand in islamic criminal law it is the victim or
victims’ family has the authority to compromise with the offender.

Sources Of Law
Elements of the crime in the general law is defined in the act of parliament or any case
law whereas islamic law derives from holy scripture ,I,e Holy Quran and Sunnah, Ijma,
Qias .Islamic Criminal law can not be amended by repeal Insertion and substitution.
Regarding legal practice in Islamic societies in the course of 14 centuries can leave no doubt about
the fact that the Koran is the fundamental inspiration and source of it. But in spite of its tremendous
importance for an Islamic legal system, the Koran is not the only foundation. Besides the Scripture
one has to look at a few other sources as well. Among the most important are the classic Theory of
Tradition (Sunnah) and the Consensus of Opinion of Islamic legal scholars. Some Islamic criminal
thinkers added Analogy (Qiyas) as the forth source of an Islamic criminal law to the list.
However, Analogy does not represent a fixed law corpus and therefore is not universally accepted as
a source. The fundamental principle implied by the idea of Analogy is that everything is permissible
unless it is specifically prohibited, condemned, or disproved. Resulting from that type of reasoning,
jurists are only unanimous on three of these sources: the Holy Koran, Sunnah and the Consensus,
while they differ on the fourth namely, Analogy.

Application Of Islamic Law
The applicability of the Islamic Criminal Law is widely depends on whether it is islamic country or not. In the most of the country resident are of different faiths. Islamic
criminal law can be applied in two ways. One Option is adopting islamic law in the
present crimianl law or another option is creating separate islamic criminal law court
which can be adopted at the discretion of the litigants.

Examples For A Successful Adaptation
By the beginning of the 20 the century there was a consensus among liberal Islamic
thinkers about the necessity to reform and to meet modern legal standards without
totally abandoning Islamic restrictions. Their reflection resulted in several legal constitutions within the Muslim world that are still in place and could lead the way to reform.
What those thinkers basically did was to go back to the original sources of Islamic jurisprudence and reinterpreting them in the light of a changed world. They had to overcome strong resistance among more
conservative scholars which is why it took about half a century to implement many of their suggestions.
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The 1953 Syrian Law of Personal Status, for instance, enacts that the permission to a man already
married to take a second wife could be refused on the grounds that he could not support them both.
The 1957 Tunisian Law of Personal Status even goes a step further outlawing completely polygamy.
It is argued that although the Prophet has permitted the taking of more than one wife in principle, he
has also declared that a husband should treat his wives equally and with complete impartiality. The
Tunisian law makers argued that this was not possible under today’s circumstances and therefore
outlawed polygamy.
The cited examples give an idea of the nature of change and the methodology employed to implement the necessary changes without rejecting Islamic principles. Those modernist reforms have
helped to abandon polygamous marriages, taken away much of the husbands power over his wife,
enabled wives to seek judicial dissolution of their marriages on certain, well-defined grounds, restricted child-marriages and softened the rigours of inheritance laws. The modern Islamic Personal
Statute laws of Syria, Egypt, Jordon, Kuwait and Tunisia imply all similar measures aimed at protecting and asserting a woman’s right and at preventing some of the most unfair injustices. Those are
significant gains that have enabled Muslims to adapt to the needs of a modern system of laws without
loosing the link to tradition and faith. Furthermore, they have helped to lessen tensions implied by the
impact of western ideas and values.
There remains, however, the reproach of legal opportunism because modern liberal legal scholars in
the Islamic world heavily rely on picking and choosing aspects of Islamic legal sources that fit their
needs. On the other side, one could respond to those accusations by stating that orthodox or even fundamental advocates of a more conservative interpretation of Sharia measures do exactly the same.

Conclusion
Thus the Islamic criminal law seems to be more effective than the man made law. Although modern legal liberal scholars does not take all aspect of islamic legal sources
as it sometimes goes against their interest to some extent.Islamic Criminal law does
not give any favour to anyone irrespective of his or her status in the society. If the
islamic criminal law is applied in the modern legal system, loopholes, drawbacks in
the modern legal system will surely lessen and ensure the principle of natural justice
and will make everyone accountable to its subject and Almighty Allah.
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ملخص
ليس هناك أي مجتمع في العالم ال يواجه مشاكل الجريمة .وقد أصبح منع الجريمة ومعاقبة الجاني
الشغل الشاغل للمجتمعات من بداية الحضارة اإلنسانية.
شرعت المجتمعات المختلفة في العالم قوانين رادعة معاقبة مختلفة واعتمدت عليها لمنع الجريمة
ّ
حتى يتمكن الناس من الحفاظ من اعتداءات الجناة والعيش بسالم .عندما نرى الجريمة تزداد في
المجتمع بسرعة ،يطرح سؤال عن فعالية القوانين الجنائية.
هناك نوعان من القوانين الموجودة في المجتمع لتنظيم السلوك البشري من منظور «التشريع» ،أولهما من صنع االنسان
والثاني من صنع اهلل .اهلل خالق كل شيئ ،وبالتالي هو يحمي المخلوقات من خالل أفضل الوسائل .في القانون الجنائي
اإلسالمي الجريمة ناتجة إما عن طريق أداء عمل محرم معين أو عن طريق إهمال فعل فرض .اهلل هو الخالق للبشرية
جمعاء وهو عليم بما هو أفضل لالتباع من أجل الحفاظ على السالم في المجتمع .ينظم سلوك اإلنسان في معظم الدول
بقوانين من صنع االنسان ،وليس بالشريعة اإلسالمية.
اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يشمل اإليمان والثقافة والقانون والنظام االجتماعي في العالم .ال يسامح السلوك
اإلجرامي في النظام اإلسالمي في المجتمع .يعتبر السلوك اإلجرامي انتهاكا لحكم اهلل ،بالتالي يشرع عليه أشد
العقوبات .وتهدف شدة النظام الجنائي اإلسالمي في السلوك اإلجرامي إلى منع شجاعة السلوك اإلجرامي .المجرم
المدان الذي مر بعملية قضائية مرة واحدة ال يرتكب الجريمة عمدا بعد تجربته المؤلمة .هنا تكمن فلسفة الردع في
النظام الجنائي اإلسالمي.
الجريمة منتشرة .و عندما يعيش الناس على مقربة من بعضهم البعض ،يجعل الجرم الناس يضرون بعضهم البعض.
عندما يرتكب جرم ،يصبح بعض الناس عنيفين خطيرين ،المجتمع يحتاج إلى وسيلة للمحافظة من أسوأ آثار الجريمة،
دون إعاقة حرية اإلنسان .يحتاج كل مجتمع بشري إلى القوانين ألجل العمل بسالسة.
العقوبة نتيجة للجريمة سواء في القانون الجنائي اإلسالمي أو القانون الجنائي الحديث .فمن وجهة نظر الناس يجب أن
يعاقب الجاني ،وإذا سمح للجاني أن يفلت دون عقاب فإنه سوف يكرر نفس الجريمة .الهدف الرئيسي من العقاب هو
نقص عنصر الجريمة في المجتمع وضمان السالم والعدالة .العقوبة ضرورية أيضا لمنع ارتكاب الجريمة.
يقول جون أوستن إن القانون هو أوامر أولي األمر يعاقب اإلنسان في مخالفتها .في القانون الجنائي الحديث إذا استطاع
المتهم أن يفلت من العقاب ،يمكن القول إنه لم يرتكب أي جريمة.
من ناحية أخرى يعتمد القانون الجنائي اإلسالمي على اإليمان بأنه إذا لم يعاقب الجاني في الدنيا فهو يعاقب في اآلخرة.
هناك فرق في القانون الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي الحالي.
يعاقب القانون الجنائي الحديث الناس من خالل فرض العقوبات ،وغرامة ،وعقوبة اإلعدام والعمل المجتمعي .من
ناحية أخرى يفرض القانون الجنائي اإلسالمي التعويض ،وقطع يد السارق .تطبيق العقاب على أساس القانون الجنائي
اإلسالمي أكثر فعالية من القانون الجنائي الحديث .يتم تنفيذ العقاب في الشريعة اإلسالمية في األماكن العامة بحيث يشهد
الناس تنفيذ العقاب .ولكن هناك بعض المنظمات الحقوقية التي تعبر عن االستفهام و القلق حول طريقة التنفيذ من العقاب.
تقول هذه المنظمات إن طريقة تنفيذ العقوبة في نظام العدالة الجنائية اإلسالمية هو انتهاك لحقوق اإلنسان.
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في القانون العام تكون الدولة مقابل الفرد ،وبالتالي الدولة لديها السلطة في التصالح على الجريمة .من ناحية أخرى في
القانون الجنائي اإلسالمي عائلة الضحايا لديها السلطة في التصالح .يتم تعريف عناصر الجريمة في القانون العام من
قبل البرلمان أو أي مرجع قضائي ،في حين القانون اإلسالمي مأخوذ من الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والقياس .ال يمكن
تعديل القانون الجنائي اإلسالمي أو اإلدراج فيه أو إلغاءه أو استبداله.
يعتمد انطباق القانون الجنائي اإلسالمي على نطاق واسع على ما إذا كان البلد إسالميا أم ال .المواطنون في معظم البالد
يتبنون ديانات مختلفة .ويمكن تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي بطريقتين :األول تطبيق الشريعة اإلسالمية في القانون
الجنائي الحالي ،والثاني تأسيس محاكم جنائية إسالمية يمكن االعتماد عليها لتقدير متقاضيين.
الكلمات المفتاحية :الجريمة ،اإلسالم ،المجتمع ،القانون الجنائي ،المعاقبة ،المقارنة.

Afrooz Maghzi
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Giriş
2013’teki yeni İslami ceza yasası, 1982’deki eski yasada olduğu gibi hâlâ Caferi Şeriat Okulu’nun1 tahakkümü altındadır. Ancak diğer kaynaklarda, modern suç yasası
ve kriminolojik bulgular kadar, sivil toplum ve uluslararası insan hakları talepleri de
bunda etkili olmuştur. Ceza kanunu tasarısı, hukuk profesörlerinin de desteğiyle bir
adli yargıçlar tasarı komitesi tarafından hazırlanmıştır. Genel bölümler ve çocuk suçlarına yönelik hükümler genel olarak hukuk profesörleri tarafından hazırlanmışken;
had, kısas ve diyet2 kanunları İslami Hukuk Araştırmaları Yargı Merkezi tarafından
hazırlanmıştır. Merkezin yöneticisinin ifadesiyle, tasarımcılar kendilerini sadece 1982
yasasının temel kaynağı olan Tahrir el-Vesile3 kitabındaki hukuki fikirlerle sınırlamamışlardır; fakat tasarımcılar, kanunu çağdaş toplumun gereksinimlerine daha iyi
adapte edebilmek için diğer Şii fıkıh okullarının da görüşlerini dikkate almışlardır.4
Ancak, 2007’deki ilk taslak, özellikle de büyücülük ve peygamberlik iddialarına yönelik yeni suçlar,
pek çok eleştiriyi de büyütmüştür.5 Bu endişelerin yanında, ilk tasarıdaki yapısal eksikliklerin beyannamesi parlamento yargı komitesine düzeltilmesi için geri gönderilmesi olarak sonuçlanmıştır.
2009’da Aralık ve 2012 Ocak arasında, beyanname birçok kez parlamentodan geçmiş ve onaylanması için Muhafız Konseyine gönderilmiştir. Fakat tekrar, Konsey tarafından şeriata uygun olmadığı
gerekçesiyle parlamentoya geri gönderilmiştir.
Kanun 2012 Ocak ayında parlamento tarafından sonunda onaylandığında ve başkana imza için gönderildiğinde, Muhafız Konseyi tarafından tekrardan geri çağrılmıştır, zira Konsey kanunun şeriat ile 52
noktada uyuşmadığı fikrindedir. Ancak, Muhafız Konseyi’nin anayasa uygunluğuna dair çağrısı geniş
bir şekilde sorgulanmıştır, bu yüzden, parlamentodaki bazı yasa değişikliklerinden sonra, Muhafız
Konseyi sonunda kanunu onaylamış ve 12 Haziran 2013’te yürürlüğe girmiştir.6
Bu katkıda, ilk olarak 2013 İslam ceza hukukunu etkileyen farklı yaklaşımları sunacağım, sonrasında
İran ceza hukukundaki değişmeler neticesinde oluşan sonuçları, çocuk suçlarına, cinsel suçlara ve
diyeteözel bir önem vererek inceleyeceğim.
1 Caferi Şeriat Okulu, 12 İmam Şia’sının yasal sistemidir.
2 Had, Kur’an’da ve hadisle sabit, Tanrı’nın haklarına karşı suçlar için geçerlidir.
Kısas, öldürme ve yaralamalarda suçun aynı misliyle karşılık vererek cezalandırma durumlarını ifade eder.
Diyet, öldürme ve yaralamalarda suça karşılık kısas cezası istenmediği durumlarda verilmesi gereken kan parasını ifade eder. Karşılaştırma için.
Bkz. Silvia Tellenbach, Islamic Criminal Law, The Oxford Handbook of Criminal Law, Kasım, 2014.
3 Tahrir el-Vesile, 1979 Devriminden sonra Ayetullah Humeyni tarafından yazılan bir teoloji kitabıdır.
4 Review of the new Islamic Penal Code, Tahran Üniversitesi. Nisan, 11, 2012.
5 Ceza hukukunda hangi suçun suç olmadığı?, http://www.vekalatonline.ir/, Şubat, 18, 2013; İslam ceza hukukunun feminist eleştirisi, http://
www.meydaan.com/aboutcamp.aspx?cid=57
6 Mohammad H. Tavana, Three Decades of Islamic Criminal Law Legislation in Iran, Centre for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS),
University of Zurich, 2014.
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I. Hukuku reforme etme ihtiyacı ve reforma karşı direnç
Had ve kısasın kanuna girmesiyle anayasa hukukçuları, insan hakları ve politik aktivistler tarafından eleştirilmişlerdir. Ancak, İslam Cumhuriyetinin ilk
günlerinde, bu eleştirenler sert bir şekilde yerilmiş ve hatta hain ve mürtet olarak
damgalanmışlardır.7İslam ceza hukukunun tecrübe edildiği onlarca yıldan sonra,
reform ihtiyacı artık inkâr edilemez hale gelmiştir. Mahkûmların yüksek sayıları,
aşırı uzun yargılamalar, suç ve cezaların tanımlarındaki eksiklikler ve 1999 ile 2009
arasında İran hâkimler ve savcılarının başkanı olan Hashemi Shahroodi’nin liderliğindeki diğer endişeler, yargı içerisinden bir reform süreci başlatmaya çalıştı.8 Yeni
yasaların taslaklarını hazırlamak bu sürecin bir parçasıdır ve bu yüzden 1979’dan
beri ilk defa, beyannameler hazırlamak ve kriminoloji bulguları ve diğer ülkelerin
ceza hukukuna dayalı kanunlar geliştirmek için bağımsız hukuk araştırmacıları ve
anayasa profesörleri atanmıştır. Çocukları Koruma, Vatandaşlık Haklarını Koruma
veyürürlüğe girmeyen pek çok beyannamenin(suç olmaktan çıkarma beyannamesi
gibi) yanında cumhuriyet savcılığının yeniden takdimi bu reform güdüsünün meyveleridir. Shahroodi de recm gibien hassas meselelerin uygulanmasında bir erteleme için talimatları devreden çıkarmayı ve yargıçlara danışmaya çalışmıştır.9 Ancak
bu talimatların herhangi bir bağlayıcı gücü olmadığından, bazı yargıçlar tarafından
görmezden gelinmiştir. Bu yüzden, recm uygulaması devam etmişve aynı şekilde
Shahroodi idaresinde hazırlanan beyannamelerin kahir ekseriyeti parlamentodan
asla geçememiştir.10
Değişim gerekliliği özellikle çocuk suçlarıyla ilişkili yaygın intikamcı adalet yaklaşımının uygun olmadığını savunan pek çok yargıç tarafından da dile getirilmektedir. Yasal bir zemini olmasa bile, bazı
yargıçlar hâlihazırdaçoktan çocukları doğrudan hapsetme yerine ev hapsi ve kamu hizmeti gibi alternatif biçimler uygulamaya başlamışlardır.11
Bir yandan hukuk icracıları ve hukuk profesörleri 1982 Ceza Hukuku’na yıllardan beri ceza hukukunun
ve insan hakları ilkelerinin genel prensiplerine zarar verdiklerini gördükleri için meydan okurlarken,
insan hakları ve sivil toplum aktivistlerinden de sert eleştiriler gelmektedir. Sivil toplum kampanyaları
daha çok recm, tecavüz ve cinayet davalarına ve özellikle de kadın veya azınlıkların sanık oldukları

7 Örnek olarak, hukukçuların, anayasa profesörlerinin ve hâkimlerin 19 Nisan 1981 ve 12 Mayıs 1981’deki açıklamaları ve İran 15 Haziran
1981 Kısas kanununa karşı İran Ulusal Cephesinin deklerasyonuna bakılabilir. Bu eleştirilere karşı ilk doğrudan reaksiyon, Ulusal Cepheyi
mürtetlikle suçlayanAyetullah Humeyni tarafından başlatıldı ve bu bildiriyi imzalayan hukukçuların, anayasa profesörlerinin ve hâkimleringörevden
alınmıştır. Bir fetvada Ayetullah Golpayegani eğer bir müslüman kısasın İslam’ın bir parçası olduğunu inkâr ederse, bu Kur’an’ın tamamının
inkârıdır ve bu yüzden dinden dönmüştür diye ifade etmiştir. Karşılaştırma için. Mohammad Nayyeri, The law of Qysas,http://zirzaminpars.tk/
viewtopic.php?f=38&t=15684; İran’da Kısas, Karim Lahidji ile röportaj, http://www.radiozamaneh.com/35945.
8 Rooykardenovin be zendan (hapishaneye yeni bir yaklaşım: özgürlükten mahrumiyet yerine reform), http://www.dadsetani.ir/Portals/
dadsetani.ir/PaperAttch/977.html.
9 Mohammad Hossein Nayyeri, “The Question of "Stoning to Death" in the New Penal Code of the IRI”, İran İnsan Hakları Belgeleme Merkezi. 2012.
10 2002’deki Hakim ve Savcılar başkanının genelgesine ragmen, yetkililer en azından beş erkek ve bir kadını taşlayarak infaz etmişlerdir;
karşılaştırma için Drewery Dyke, Iran’s 2013 ‘Islamic Penal Code’ one year on, http://www.ihrr.org/ihrr_article/justice-en_irans-2013-islamicpenal-code-one-year-on/
2007’deki Mokarameh Ebrahimi ve Jafariyani, ve 2009’daki Sakineh Mohammadi Ashtianidavaları dünya genelinde infial yaratmıştır. Yurtiçi
ve uluslararası baskı neticesinde, Ebrahimi ve Ashtiani’nin infazı ertelenmiş ve cezaları değiştirilmiştir.Kiyani 6 Temmuz 2007’de taşlanmıştır.
http://www.amnesty.org.au/news/comments/1992/; http://www.amnesty.ie/news/iran-must-not-execute-woman-spared-stoning-death-any-means.
11 Buna bir örnek, Tahran’da 1999 bu yana çocuk mahkemeleri yargıcı olan Ahmad Mozaffari verilebilir. Çocuk suçlularınasosyal hizmetler icra
etmesi, cezanın şartlı tehiri ve ev hapsi gibi kamu hizmetleri ve farklı alternatif tutukluluklar uygulamıştır.

davalara odaklanmışlardır.12 Recme ve çocukların infazına karşı kampanyalar tekrar tekrar başarılı
olmuşlar, hem ulusal hem de uluslararası dikkat çekmişler ve bu sayede yasama meclisini kanun
değişikliği yapmaya itmişlerdir. Böylesi kampanyalar temelde adil yargı konularına odaklanmışlardır.
Pek çok eleştiride özellikle de İslami hukuk usulünü hedef almaktadır. Özelde, sivil toplum kampanyaları cinayet gibi en ciddi suçların itirafla––ki bu durum sorgucular tarafından muhtemel bir taciz veya
işkencenin olup olmadığı sorusuna yol açar––veya da ‘yargıcın bilgisi’nin inandırıcı ve yeterli bir delil
olarak kabul edilerekispatlandığını ortaya çıkarmıştır.
Yargıcın bilgisi, herhangi bir itirafın olmadığı veyahut da görgü tanığının olmadığı durumlarda kanıt
yerine geçen bir uygulama olarak mahkemeye salt koşullara bağlı delillerde ceza verme imkânı sağlar, dolayısıyla sanıklar fazlasıyla yargıcın bireysel önyargısına maruz kalmaktadır.13
Sivil toplum kampanyaları de aynı zamanda hukukun diğer alanlarındaki eksikliklerin, özellikle de aile
hukuku, bellik suç kategorileri için temel nedenler barındırdığını göstermektedir. Bilhassa, kadınların
zina ve cinayetleri sıklıkla erken yaşta evlilik, zorla evlilik ve aile içi şiddet vakalarının bir sonucudur.
Erkeklerin boşanmadaki ayrıcalıklı hakları, çocuk hapsi kanunu, geçici sınırsız sayıda evliliğin kabulü
ve yargı sistemindeki erkek egemenliği yargı sisteminin temel nedenlerdeki başarısızlıkları için örnekler olarak gösterilmektedir.14
Anayasasında belirtilen şekliyle İran bir İslam Cumhuriyet olması nedeniyle, bütün kanunların şeriata uygun olması gereklidir. Bu yüzden, kanunu değiştirmeye yönelik her türlü çaba için fıkıhçıların yardımı ve desteği gereklidir. Yine de, Şii fıkıh düşüncesinde, İslam hukukunun farklı yorumları
bulunmaktadır. Sorumluluk yaşı, delil hukuku, diyet, had cezasının uygulanması gibi farklı konularda,
oldukça çeşitli––ve sıklıkla çatışan––İslami görüş(fetva) vardır. Bir dikkat çekici örnek maslahat veya
zaruret (aşırı gereklilik) düsturudur. Bu düstura göre eğer bir İslam hukuk kaidesinin uygulanması
ulusal çıkara zarar verecekse veya İslam’ın itibarına hasar verecekse, bu kaidenin kaldırılması meşru olur.İran yasama organları içindeki recm cezası üzerine olan tartışmalarda, bu kaide genel kabul
görmüştür.15 Bazı Şii âlimleri de, 12. İmamın yokluğunda had cezasının uygulanmasının haram veya
dini yönden yasak olduğuna bile inanmaktadırlar, ne var ki bu görüş geniş kabul görmemektedir.16
Her halükarda, genel olarak, İran anayasası suçluluk koşullarını değiştirmek için yasama gücünü
oldukça sınırlamaktadır.

II. Cinsel Suçlar, Çocuk Suçları ve Diyet Hukukuna Meydan Okumalar
İran’daki yüksek sayıdaki infazlar, özellikle de çocukların infazı, zina suçundan dolayı
recm cezası ve diyet uygulamasındaki kurbanın dini ve cinsiyetine bağlı olan eşitsizlikler yeni ceza hukukunu etkileyen farklı fikirler arasındaki ana tartışmalardır. Bu bölümde, bahsi geçen alanlara yeni yasanın getirdiği temel değişiklikleri tanımlayacağım.
12 Örneğin, “Recmi Sonsuza Kadar Durdurun Kampanyası”, “İran’daki gönüllü avukatlar ağı” ve “Ayrımcı Kanunların Kaldırılması için Bir Milyon
İmza” kampanyası.
13 R. Terman and M. Fijabi,Stoning is Not Our culture: A Comparative Analysis of Human Rights and Religious Discourses in Iran and Nigeria,
WLUML, Mart 2010; S. Sadr, The revival of the abandoned law of stoning, 2006, http://www.stopstoning.net/spip.php?article11.
14 Hamsarkoshivaangizehaye an dar 15 ostane Iran (15 İran bölgesinde koca cinayetleri ve sebepleri) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü
Araştırma Projesi, Tahran Üniversitesi, 2000;S. Sadr, Gender discrimination in stoning, http://www. stopstoning.net/spip.php?article20.
15 M. Tamadonfar, “Islam, law, and political control in contemporary Iran”, Journal for the Scientific Study of Religion, Cilt. 40, Sayı. 2 (Haziran 2001).
16 Ayetullah Abu al-Qasim al-Khoei, Ayatullah Ahmad Khansari and Ayatullah Yousef Sanei gibi.
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A. Çocuk suçları
1925 Ceza Kanunu’nda, asgari cezai ehliyet yaşı 18 olarak belirlenmiştir ve çocuklar için özel ceza
düzeltmeleride uygulanmıştır.17Ancak, İran’da, ilk defa parlamentonun çocuk mahkemesi kanununu
geçirdiği 1959’a kadar çocuk adaletini ilgilendiren ayrı bir kanun var olmamıştır. 1979 Devriminden
sonra, çocuk suçlarına cevap verebilecek sistem ve çocuk mahkemeleri kaldırılmış ve cezai ehliyet
yaşı dini ergenlik yaşı olarak tanımlanmıştır ki bu yaş kızlarda 9, erkeklerde ise 15’tir.
Bundan sonra, çocuk suçlarına farklı karşılıkların yeniden düzenlenmesi, suç sorumluluğunun uluslararası standartlarla daha uyumlu olması ve reşit olmayanların infaz edilmemesine dair sık çağrılar
yapıldı. Bu talepler sadece anayasa hukukçuları ve insan hakları aktivistleri tarafından desteklenmediler; İran yargısı da kanunun değişmesi için çağrıda bulunmuştur.18Şii okul içerisindeki cezai ehliyet
yaşına dair farklı görüşlerin varlığı19 ve 1994’de İran tarafından düzenlenen “Çocukları Koruma Toplantısı”; çocuk adaletine dair değişiklikler ceza hukukunun diğer alanlarındaki değişikliklerden daha
kolay gerçekleştirileceği algısını oluşturmuştur.
Kayda değer bir noktada, 2013 reformundan bile önce, çocuk adaletini reforme etme yeyönelik bazı
adımlar çoktan atılmıştı. Örnek olarak, suç mahkemeleri içerisinde özel olarak sadece çocuk suçlarıyla ilgilenen özel şubelerin oluşturulması (1999 Ceza Muhakeme Usulü Kanunu), çocuk faillerinin
ölüm cezalarının infazının yaşlarının 18 gelinceye kadar ertelenmesi ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle
polis görevlileri ve yargıçlar için çocuk adaleti eğitim programlarının uygulanması verilebilir.20
Çocuk adaleti hususunda, 2013 Ceza Kanunu kapsamlı reformlar getirmiştir. Özellikle de onarıcı
adalet ilkelerini uyumlu hale getirmiş, çocuk suçlarına ceza yargılama sisteminden ayrı yöntemsel
ahkâmlar oluşturmuş ve alternatif hükümlere izin vermiştir. Diğer önemli değişmeler de, cezai ehliyet
yaşının ve çocukların infazının ilgilendiren değişikliklere dairdir.
Eski Ceza Hukuku’nda, bütün suç türleri için cezai ehliyet yaşı dini ergenlik yaşı olarak belirlenmişti. Başka bir deyişle erkek çocukları için 15 ay yılı, kız çocukları için 9 ay yılı demekti bu. 2013
Ceza Kanununda, bu yaş durumu prensipte korunurken, özel türden cezalandırmalar için yasama
meclisi farklı bir cezai ehliyet yaşı öngörmüştür. Özelde, eğer bir çocuk 18 yaşına gelmeden önce
ta’zir suçlarından birisini işlerse, kız veya erkek olmasından bağımsız olarak, kendisi sadece ıslah
edici ölçülerde cezalandırılacaktır. Bu ölçülerin şiddeti çocuğun yaşıyla orantılı olarak artacaktır.
Ancak had ve kısasa göre cezalandırılabilen suçlar durumunda, çocuklar yine de bu cezalara
çarptırılabilirler. Aslında, had ve kıyas hususunda, kanun şeriata göre ergenlik yaşına dayanmaktadır. Yine de, bazı ölçülerin yeni kanuna girmesiyle çocukların had cezasına mahkûm edilmesi
olasılığı azaltılmıştır.
Yeni kanun, belli koşullar altında, ta’zirat kısmında sıralanan alternatif cezalardan birisinin had veya
kıyas cezaları yerine uygulanacağını ifade eder. Bu durum, eğer bir çocuk dini ergenlik yaşınaulaşmış ancak işlediği suçun had veya kıyas doğasını tam olarak anlayamıyorsa veya çocuğun akli
gelişimi ve ergenliği hakkında şüphe varsa geçerlidir. Akli gelişim ve ergenliğin tespitinde, mahkeme

17 H. MirmohammadSadeghi, Ghavaninedaresinojavanandar Iran (İran’da çocuk adaleti kanunları), Dadresi journal, cilt 20, 1379 (2000).
18 N. Afshin-Jam and D. Danesh, From Cradle to Coffin: A Report on Child Executions, IranForeign Policy Centre, 2009.
19 A. Sarikhani, S. Atazadeh, MeyaretaiinesennekeyfaridokhtarandarFrghhvahoghooghemozooe (hukuk ve kanunda kızların cezai ehliyet
yaşları), Majalehoghooghetatbigh, cilt 4, sayı 2, 2014.
20 UNICEF 2012 Yıllık İran raporu, http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Iran_COAR_2012.pdf

adli tıp uzmanlarının görüşlerine başvurabilir veya uygun bulduğu başka araçları kullanabilir.21 Her ne
kadar 18 yaşından küçük mücrimlerin yetişkinliklerine kadar ta‘zir cezalarından mahkûm olmalarını
engelleyen bu değişiklikeski ceza kanununa kıyasla ciddi bir reformu teşkil etse de, çocuklara karşı
hadve kıyasa cezalarının uygulanması hala mümkündür. 22
B. Cinsel suçlarla ilgili değişiklikler
1982’te yürürlüğe giren Had Yasasına göre, her türden evlilik dışı heteroseksüel ilişki(zina) ve
homoseksüellik (livata) suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçların doğası, suçlunun ailevi durumuna
ve olayın doğasına göre kırbaçlamaktan ölene kadar taşlamaya kadar bir dizi farklı cezalandırma
uygulanmaktadır.
2013 Ceza Kanunu bir yandan eski Ceza Kanununun cinselliği mücrimleştiren yapısını devam
ettirirken, diğer yandan recm ve homoseksüellerin ve tecavüzcülerin infazına ilişkin bazı değişiklikler de vardır.
Daha önce açıklandığı üzere, recm uygulaması cinselliğin cezalandırılmasındaki en tartışmalı
konudur ve hem yerel hem de uluslararası seviyede buna bir son verilmesi için sayısız girişim
yapılmıştır.23
Yargı Başkanının recm cezası için erteleme uygulamaya yönelik çabalarını takiben ve konuya dair
İslam’ın bir dizi yasal görüşlerinin ışığında zina cezasının değiştirileceği beklenmekteydi. Parlamentonun onayladığı ilk beyanname bile zina cezasına karşı tamamen kayıtsızdı. Ancak, Muhafız Konseyi beyannameyi geri çağırdı ve Parlamentoya recmin açık bir şekilde ceza olarak belirlenmesi
gerektiğini tevcih etti. Usulen, 2013 Ceza Kanunu bu direktifi izlemektedir. Yine de, yeni kanun aynı
zamanda recmin mümkün olmadığı durumlarda, yargıcın asma veya kamçılama cezasına uygulamaya koyabileceğini söylemektedir. Her ne kadar, kanun “mümkün” kavramını tanımlamıyor olsa da,
açık olan şu ki yasama meclisi bu sebeple mahkemelere recmin zorunlu karakterini kaldırma yetkisini vermeyi istemektedir. Dahası, yeni kanun asarak idam etme cezasının sadece “yargıcın bilgisi”
kanıtsal ölçüsüne dayandırılamayacağını fakat en azından dört kişinin şahitliğine dayandırılacağını
aşikâr bir hale sokmuştur. Pratikte bu gerekliliğin gerçekleşmesinin neredeyse imkânsız olduğunu
düşünürsek, görünen o ki parlamento zina için ölüm cezasının uygulanmasını kısıtlamak istemekte
ve tercih olarak kırbaçlamayı önermektedir. 24
Bunun yanında, diğer bir tartışmalı alan da, özellikle de uluslararası insan hakları kanunu bakımından, homoseksüel ilişkiler için ölüm cezasıdır.25Yeni Ceza Kanununda, fiili livatada bulunan taraflardan sadece pasif olan tarafın ölüm cezası kurallarla belirlenmiştir, diğer taraf ise ancak ölüm cezası-

21 2013 İran Ceza Hukuku, Madde 90.
22 Bu kanunun benimsenmesinden beri, mahkemeler tekraren 18 yaş altındaki suçlulara had ve kısas cezası uygulamışlardır. Bütün bu durumlarda,
her ne kadar suçlular suçu işledikleri sırada 18 yaşın altında olsalar da, akli gelişim ve erişkinlikleri suçun doğasını anlamalarına izin vermektedir
şeklinde tanımlanan adli tıp görüşüne dayanmaktadır. http://gaahang.com/?p=4620.
23 2006’da başlatılan “Recmi Sonsuza Kadar Durdurun Kampanyası”; 2007’de başlatılan “Şiddet Bizim Kültürümüz Değil Kampanyası” ve
yine 2007’de başlatılan “Kadın Recmini ve Cinayetlerini Durdurun Küresel Kampanyası” gibi. Dahası, recm cezasının uygulaması, özellikle de,
2010’da Avrupa Parlamentosunun, SakinehMohammadi-Ashtiani hakkındaki recm cezasını kınayan ve 2008’de İran’da kadın hakları önergeleri,
İran’a karşı sert uluslararası eleştirilere neden olmuştur.
24 2013 Ceza Kanunu Madde 225.
25 Karşılaştırma için bkz. İnsan hakları komitesi. Devlet partilerinin, Madde 40’daki sözleşmeye dairibraz ettikleri raporların değerlendirilmesi.
İnsan hakları komitesinin İran İslam Cumhuriyet üzerine sonuç gözlemleri, 103rd session, Geneva, 17 Ekim – 4 Kasım, 2011, para. 10. Ve
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, İran İslam Cumhuriyeti ikinci periyodik raporu sonuç gözlemleri, komitenin beşinci oturumunda
benimsenmiştir. (29 Nisan –17 Mayıs, 2013), E/C.12/IRN/CO/2 ,para. 7.
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na kendisi ihsan koşullarındaysa çarptırılır.26 Şu kadar ki, bu yeni kanun hem eski ceza kanunundan
farklılaşmakta hem de Şii fıkıh âlimlerinin çoğunluğunun görüşünden (Fukaha) de ayrışmaktadır.
Mesela Ayetullah Humeyni fiili livataya katılan taraflardan her birisinin infazını desteklemektedir. Her
ne kadar, ilişkiye giren taraflardan pasif olan tarafa neden böyle katı bir ceza uygulandığı sorgulansa
da, bu değişiklikfiili livata davalarındaki infazların sayısını etkili bir şekilde azaltacaktır.27
İran Ceza Hukukuna göre, tecavüz zor yoluyla zina olarak tanımlanmıştır ve cezası kesin olarak
infazdır. Bazı tecavüz vakalarında, özellikle de oldukça dikkat çeken organize suç ve/veya grup tecavüzlerinde, tecavüz yasası ne ulusal ne uluslararası eleştiriye geçit vermemekte ve en fazla akademik
çevreler içinde eleştirilmektedir. Cezanın hiçbir hafiftletici ihtimale izin vermeyen kesin doğası, daha
ılımlı ceza alternatiflerinin bulunmayışının yargıçların tecavüz iddialarını reddetmeye meyletmelerindeki ana nedenlerden birisi olduğuna inanan anayasa uzmanlarının eleştirilerinin ortak noktalarından
birisidir.28Bunun yanında, adli pratik, bir kadının görünüşünün veya davranışının kışkırtıcı olduğu durumlardakurbanın rızası olmadığını reddeder; bu da tecavüz iddialarının birçoğunun mahkemelerce
reddedilmesinin bir diğer nedenidir.29
Dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta da, İran Ceza Kanunu sadece evlilik ilişkisi içindeki tecavüzün kabul edilmesini reddetmiyor, fakat ayrıca asgari bir rıza yaşı da belirtmiyor. İkinci nedenden
dolayı, çocuk tacizi davalarında bile, mahkeme mağdur tarafından rızanın varlığını dikkate almak
zorundadır.30 2013 Ceza Kanunu bu kritik konularla ilgili herhangi bir temel düzenleme içermemektedir. Ancak, bazı fıkıhçıların görüşlerine dayanarak, yeni kanun bir takım sınırlı değişiklikler getirmiştir; özelde, bir kadınla onun rızası dışında, bilinci yerinde değilken, uyurken veya sarhoşken cinsel
ilişkiye girmek ve ergin olmayan bir kız çocuğunu baştan çıkararak ve kandırarak zina yapmak artık
tecavüz olarak değerlendirilmektedir.31
C. Diyet32
İslam Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana, cinsiyet ve dine dayalı diyet miktarındaki
ayrımcılık her zaman için tartışmalı bir konu olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti’nin mevcut lideri olan
Ayetullah Hamaney’in bir fetvasına dayanan eleştiriler 2003 yılında bir yasa değişikliğine sebep olmuş ve Müslümanlarla diğer dini azınlıklar arasında bir diyet eşitliğini öngörmüştür.33 Ancak bu yasa
değişikliği erkekler ve kadınlar arasındaki diyet eşitsizliğinden hiç söz etmemektedir.
26 2013 Ceza Kanunu Madde 234:
Ceza kanununun 226. Maddesindeki anlama göre bir ihsan koşulu, erkek ve kadın için şöyle kurulabilir:
(a)   bir erkeğin ihsanı, ergin bir kadınla sürekli olarak evli, kendisi akli olarak erişkinken onunla cinsi ilişkiye girebilen ve ne zaman dilerse cinsel
bir birliktelik kurabilen şeklinde tanımlanır.
(b) bir kadının ihsanı, ergin bir erkekle sürekli olarak evli, kendisi akli olarak erişkinken onunla cinsi ilişkiye girebilen ve ne zaman dilerse kocasıyla
cinsel bir birliktelik kurabilen şeklinde tanımlanır.
27 Ancak, dikkat çekici olan, yeni Ceza Kanununa göre, eğerkarşılıklı mutabakata dayalı bir cinsel ilişkiye giren taraflardan,“aktif” olan erkek bir
gayri-müslim ve “pasif” olan da Müslüman bir erkekse, yargıç “aktif” olarak rolüne bakmadan onu da ölüm cezasına çarptırır.
28 Mizegerd da rmoredevakavitajavozateakhir (“son tecavüz vakalarının analizi” üzerine açık oturum), Khabargozariyemehr, 7. 4. 1390.
29 Örneğin, 2006’da, Tahran Bölgesi Ceza Mahkemesinin 77 şubesinde, 195 tecavüz vakası varken, sadece iki vakada suçlular tecavüz suçunu
işlediklerinden dolayı hüküm giymiştir. Her ikisi de toplu tecavüz vakası olduğu için daha geniş medya ilgisini çekmiştir;
M. Farajiha and H. Azari, Hemayatekeyfariazbezehdideganetajavozdarhoghoogheiran(İran ceza hukukunda kadın tecavüz kurbanlarının
korunması) Social Welfare Quarterly, cilt 40, 2011, University of Social Welfare and Rehabilitation, Tehran.
30 A. Maghzi, Ghanoonemojazate jaded vanabarabariyejensi (yeni İslam ceza kanunu ve cinsiyet eşitsizliği), Radio Zamaneh, Mart 21, 2012.
31 2013 İran Ceza kanunu Madde 224.
32 2013 İran Ceza kanunu Madde 17.
33 İran Anayasası Madde 13’e göre, mecusiler, yahudiler ve hristiyan iranlılar sadece dini azınlık olarak Kabul edilmektedir. Bunlar yasaya göre,
kendi dini ritüellerini ve törenlerini icra etmede özgür ve kişisel mesele ve dini eğitimlerinde kendi inançlarına göre hareket etmede özgürdürler.

Kur’an’da diyet açısından bir cinsiyet farklılığı açıkça belirtilmediğinden, bazı Şii âlimler, kadının çağdaş toplumdaki artan rolü ve toplumsal değişikliklerden dolayı kadınlar ve erkekler arasındaki diyet
miktarının eşit olması gerektiğine inanmaktadır.34 Aslında, bu diyet miktarının eşit olmasına dayalı
argümanlar o kadar güçlü ki, bir açıdan, İran’daki bütün kadın kuruluşları, ideolojik yönelimlerinden
bağımsız olarak, İran parlamentosuna kanunda bir değişiklik için bastırmaktadır.35
Bu konu, yaralanan kadınların aldıkları düşük diyet miktarından dolayı tedavi masraflarını karşılayamaması ve bir kadının bir erkek tarafından zalim bir şekilde öldürüldüğü cinayet davalarında, cinayetin infazını etkin kılacak paradan yoksun oldukları için kurbanın ailesinin katile dengiyle karşılık
veremediği davalarda özellikle geniş destek ve ilgi görmektedir.36
Sonuç olarak, İran Parlamentosu ilk yasa değişikliğini 2007 yılında yapmış ve araba kazalarında
kadınlara da eşit diyet ödenmesi için sigorta şirketlerine kanuni bir zorunluluk koymuştur. Ancak, bu
yükümlülük sadece bir araba kazasında ölen veya yaralananlara uygulanmaktadır.
Daha geniş çaplı reform çağrılarına rağmen, 2013 yeni Ceza Kanunu halen bir kadını öldürmenin bir
erkeği öldürmenin yarısı kadar diyet gerektirdiğine telakki etmektedir. Her ne kadar yeni Ceza Kanunu
eşitsiz muameleye devam etmektese de, kadınlar ve erkekler arasındaki etkin eşitsizliği azaltmak için
bir çözüm benimsemiştir. Kanuna göre, “kurbanın erkek olmadığı bütün cinayet davalarında, diyet
ve bir erkeğin diyeti arasındaki fark Fiziki Yaralanmalar Telafisi Fonundan karşılanacaktır.”37 Bu telafi
fonu devlet destekli bir kurumdur ve bir kadının öldürülmesinin tazminatının yarısı fail tarafından değil
devlet tarafından ödenecektir.
Ancak, ölümcül olmayan fiziki yaralanma durumlarında erkekler ve kadınlar arasındaki belirgin farklılıklar devam etmektedir. Bu durumda, erkek ve kadın arasındaki diyet ancak o bütün diyetin üçte
birine ulaşırsa eşit olur. Bir kadının yaralanması karşılığındaki diyet eğer bütün diyetin üçte birinden
büyükse, kadının diyeti bir aynı yaralanma için bir erkeğin diyetinin yarısına düşürülür.38

III. Sonuç
İran’ın yeni Ceza Kanunu İslam Cumhuriyeti›nin suç kanunu açısından ciddi bir
reformu temsil etmektedir. Bilhassa, yeni kanun, ilk defa olarak, cezayla ilgili İslami
kuralları daha hoşgörülü ceza pratik talepleriyle bağdaştırmayı denemektedir. Bunlar arasında en dikkat çekeni ıslah edici adaleti çocuk adaleti için en birincil hedef
haline getirmesidir.
Bununla beraber, aynı zamanda, yeni ceza kanunu gelenekselci taleplerle reformist taleplerin İslam
ceza hukukunun kısıtları içerisinde birleştirmenin zorluklarını da göstermektedir.
34 Z. Shams and M. Shams, Goftemanefeghheislimivaroykardeedalatmadarane bar masala barabariyezanvamard, (the kadın ve erkek arasındaki
diyet eşitliğine doğru adil bir yaklaşım ve İslami yargı söylemi) Kanoonevokala Journal, cilt 115, 2011.
35 Örneğin, kadın ve erkek arasında diyet eşitliği talebi “İran’daki ayrımcı yasaları kaldırmak için bir milyon imza” kampanyasının taleplerinden
birisidir. Bunlardan başka, muhafazakâr kadınlar organizasyonunun da, Zeynep topluluğu gibi girişimleri olmuştur. İran’ın 2007’deki 7.
Parlamentosunda, diyet eşitliği üzerine yeni bir kanun yürürlüğe koymak içinmuhafazakâr partilerin kadın üyeleri arasında bir koalisyon olmuş ve
bu da konu üzerindeki kadınların mutabakatını göstermektedir.
36 2013 ceza kanunu Madde 382 ve madde 209.
37 2013 İran Ceza kanunu Madde 545.
38 2013 İran Ceza kanunu Madde 554.
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Parlamentodaki ve Muhafız Konseyindeki reformcu ve muhafazakâr yaklaşımlar arasındaki çözüme
kavuşmamış argümanların ve farklılıkların bir sonucu olarak, Parlamento yeni yasayı tasarlarken,
temel sorunlar karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve sayısız üstü kapalı ve muğlak hükümden bir
anlam çıkarması işini yargıya bırakmıştır.
Yeni ceza kanunun hazırlanması süreci İslam Cumhuriyeti’nin 1982’den bu yana kullandığı ceza kanunu ile ciddi gerginlikleri yansıtmakta ve İslam hukukunun daha modern bir yorumunu savunmaktadır.
Dolayısıyla, yeni kanun sayısız tartışmalı konudan net bir pozisyonla kaçınmaktadır.
Bununla beraber, yeni Ceza Kanunu belirgin engellere rağmen, –bilhassa yasama yapısındaki– politika ve sivil toplum aktivizmiyle İslam hukukunun modern yorumları birleşince etkin bir yasama reformunu başlatabileceklerini göstermiş oldu. Ancak, yeni kanun halen İran’ın uluslararası insan hakları
yükümlülüklerini yerine getirmemektedir ve modern kriminolojik bulguları kanuna entegre edememesi
dolayısıyla akademik ve toplumsal beklentilerin gerisinde kalmıştır.
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Abstract
Shortly after the Iranian revolution in 1979, the new Islamic government began to
Islamize the Iranian legal system. The integration of the Islamic criminal law (Code
on Hudud, Qisas and Diyat punishments) into the criminal law of Iran in 1982, i.e.
only three years after the revolution, constitutes the most significant step in this process. The new Islamic criminal law has however been criticised for many reasons,
notably for the implementation of severe forms of punishment, such as stoning and
corporal punishment, for a systematic discrimination against women and religious
minorities, and for lowering the age of criminal responsibility. In 2007, a new draft
for an Islamic criminal code was submitted to the parliament of Iran, the new Penal
Code then coming into force in May 2013. Due to ideological and political differences
within the legislative bodies, the process of revising the Iranian penal proved to be
tedious. While some supported modern interpretations of Islamic law, which would
allow them to bring Iranian law in better compliance with Iran’s international obligations, others not only preferred to keep the pre-existing criminal code unchanged,
but tried to introduce new Islamic offences such as apostasy, witchcraft and claim to
prophethood. The struggle between the opposing sides is now reflected in the new
penal code, which contains modifications in both directions. This contribution aims to
consider the resulting changes in Iranian criminal law, paying particular attention to
juvenile delinquency, sexual crimes and Diya (blood money).

Introduction
The new Islamic penal code of 2013 is still dominated by the Jafari School of Shari’a1,
just as was the old code of1982. However, other sources have also influenced it,
such as modern criminal law and criminological findings, as well as civil society and
international human rights demands.
The draft penal code had been prepared by a drafting committee of the judiciary, with the support of
legal scholars. While the general part and the provisions on juvenile delinquency were mainly drafted
by legal scholars of the judiciary, the Hudud, Qisas and Diya2law was prepared by the Judiciary’s
Centre for Islamic Jurisprudential Research. As the director of this centre stated, the drafter said

1 The Jafari School of Shari'a is the legal system of the TwelverShi'i Islam.
2 Hadudis a punishment fixed in the Quran and hadith for crimes considered to be against the rights of God;Qisas refers to retributive punishment
of retaliation in cases of homicide and bodily injury, and Diya refers to blood money that has to be paid for homicide and bodily injury when there
is no right to retaliation; cf. Silvia Tellenbach, Islamic Criminal Law, The Oxford Handbook of Criminal Law,November 2014.

not confine themselves to the legal opinions of the book Tahrir al-Wasilah3which had been the main
source of the 1982 code; the drafters did also take into account other Shia schools of jurisprudence
in order to better adapt the law to the requirements of contemporary society. 4
However, the first draft of 2007 had raised much criticism, especially as it introduced new crimes
such as witchcraft and claim of prophethood.5 These concerns as well as structural deficits of the
first draft resulted in the bill being sent to the judicial committee of Parliament for revision. Between
December 2009 and January 2012, the bill was passed several times by Parliament and forwarded to
the Guardian Council for approval, but repeatedly sent back by the Council to Parliament for lacking
compatibility with Sharia.
When the code was finally approved by Parliament in January 2012 and sent to the President for
signature, it was again recalled by the Guardian Council, as the Council considered that the code
still included 52 cases of incompatibility with Sharia. However, the constitutionality of the Guardian
Council’s recall was widely questioned, so that, after some further amendments by parliament, the
guardian council finally approved the code, bringing it into force on June 12, 2013. 6
In this contribution, I would first like to present the different considerations that influenced the 2013
Islamic penal code, and then examine the resulting changes in Iranian criminal law, paying particular
attention to sexual crimes, juvenile delinquency and Diya.

I. The Necessity Of Reforming The Law And Resistance Against Reform
From its introduction, Hudud and Qisas law had drawn criticism from legal scholars, human rights and political activists. However, in the early days of the Islamic
Republic, these critics were sharply rebuked and even labelled as traitors and apostates.7After several decades of experiencing the Islamic penal code, however, the
necessity of reform had become undeniable.
The high number of prisoners, overly long trials, deficiencies in the definition of crimes and punishments and other concerns led HashemiShahroodi, who was the head of Iran’s judiciary from 1999
to 2009, to initiate a reform process from within the judiciary.8 Drafting new laws was part of this
process, and so for the first time since 1979, independent legal researchers and legal professors
were appointed to prepare bills and develop laws based on findings of criminology and the criminal
3 Tahrir al-Wasilah is a theological book that was written by Ayatollah Khomeini, the first leader of Iran, after the 1979 revolution.
4 Review of the new Islamic Penal Code, University of Tehran.April 11, 2012.
5 What crime is not a crime in the Penal Code?, http://www.vekalatonline.ir/, Feb 18, 2013;
Feminist critique of the Islamic Penal Code, http://www.meydaan.com/aboutcamp.aspx?cid=57
6 Mohammad H. Tavana, Three Decades of Islamic Criminal Law Legislation in Iran, Centre for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS),
University of Zurich, 2014.
7 See, for example, the statements of lawyers, legal professors and judges of April 19, 1981 and of May 12, 1981, and the declaration of the
National Front of Iran against Qisas law ofJune 15, 1981. This criticism led to an immediate reaction from Ayatollah Khomeini, who accused
the National Front of apostasy, and to the removal of those law professors and judges who had signed the declarations. In a fatwa, Ayatollah
Golpayegani stated that if a Muslim denied that Qisas was part of Islam, it would be an outright denial of the Qur'an and thus apostasy; cf.
Mohammad Nayyeri, The law of Qysas,http://zirzaminpars.tk/viewtopic.php?f=38&t=15684; Qysas in Iran, interview with Karim Lahidji,
http://www.radiozamaneh.com/35945.
8 Rooykardenovin be zendan (A new approach to prison: reform instead deprivation ofliberty), http://www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/
PaperAttch/977.html.

41

42

law of other countries. The Law for the Protection of Children, the Protection of Citizenship Rights
Law, and there introduction of a public prosecutor’s office as well as many non-enacted bills (such
as the Decriminalization bill) were the fruits of this reform impetus. Shahroodi also tried to address
some of the most sensitive issues through issuing directives and by asking judges for a moratorium
on the implementation of stoning.9 However, since these directives had no binding force, they were
ignored by some judges. Therefore, the practice of stoning continued; equally, the majority of the bills
prepared under Shahroodi were never passed by Parliament. 10
The necessity for change had also been acknowledged by many judges who criticised the prevailing
retributive justice approaches inadequate, especially with regard to juvenile crimes. Even without the
existence of a legal basis, some judges had already started to sentence children to alternative forms
of punishment instead of prison sentences, such as house arrest and community service.11
While law practitioners and law professors had been challenging the1982 penal code over many
years for what they saw as violations of general principles of criminal law and human rights principles, strong criticism also came from human rights and social activists. Civil society campaigns
mainly focused on stoning, rape and murder cases, and especially on cases with female or minor
defendants.12 Campaigns against stoning and the execution of children were repeatedly successful,
raising both domestic and international attention and thereby pushing the legislature to reform the
law. Such campaigns primarily focused on fair trial issues, much criticism being targeting the Islamic
law of evidence. In particular, civil society campaigns highlighted that the most serious crimes, such
as murder, were often proven by confession – raising the question of possible abuse by investigators
– or by the evidential standard of “knowledge of the judge”. Knowledge of the judge is an evidential
standard, which -in the absence of a confession or of available testimony by eyewitnesses - allows
the court to convict on the basis of mere circumstantial evidence, thereby very much exposing the
defendant to judges’ individual prejudice.13
Civil society campaigns also demonstrated that deficiencies in other areas of law, especially in the
family law, constitute root causes for specific categories of crime. In particular, adultery and homicide
by women was often the result of early age marriage, forced marriage, and domestic violence. Men’s
exclusive right to divorce, the law on child custody, the acceptance of unlimited temporary marriage,
and the male domination of the judicial system were cited as examples for the judicial system’s failure to address root causes.14

9 Mohammad Hossein Nayyeri, The Question of "Stoning to Death" in the New Penal Code of the IRI, The Iran Human Rights Documentation
Centre.2012.
10 Despite the circular of the head of the Judiciary in 2002, authorities executed at leastfive men and one woman by stoning; cf. Drewery Dyke,
Iran’s 2013 ‘Islamic Penal Code’ one year on, http://www.ihrr.org/ihrr_article/justice-en_irans-2013-islamic-penal-code-one-year-on/
The 2007 case of MokaramehEbrahimi andJafarKiyani, and of SakinehMohammadiAshtiani in 2009 created worldwide outrage. Following
domestic and international pressure, the execution of Ebrahimi and Ashtiani was suspended and the sentence modified. Kiyani was stoned on
July 6, 2007. http://www.amnesty.org.au/news/comments/1992/; http://www.amnesty.ie/news/iran-must-not-execute-woman-spared-stoningdeath-any-means.
11 One example is Ahmad Mozaffari, who was the judge of the juvenile court of Teheran from 1999. He started to sentence juvenile delinquents to
community service and alternatives to detentions, such as performing social services, conditional suspensions of punishment, and home confinement.
12 For example, the “Stop Stoning Forever Campaign”, the “the Network of VolunteersLawyers in Iran” and the campaign “One Million Signatures
for the Repeal of Discriminatory Laws”.
13 R. Terman and M. Fijabi, Stoning is Not Our culture: A Comparative Analysis of Human Rights and Religious Discourses in Iran and Nigeria,
WLUML, March 2010; S. Sadr, The revival of the abandoned law of stoning, 2006, http://www.stopstoning.net/spip.php?article11.
14 Hamsarkoshivaangizehaye an dar 15 ostane Iran (Spouse Killing and its motives in 15 Iranian provinces),Research project of the Institute of Criminal
Law and Criminology, University of Tehran, 2000;S. Sadr, Gender discrimination in stoning, http://www. stopstoning.net/spip.php?article20.

Given that Iran is an Islamic republic, according to the constitution, all laws have to being conformity with Sharia. Any attempt to reform the law thus requires the assistance and support of religious
scholars. Yet, within Shia legal thought, there are diverse interpretations of Islamic law. There is
plenty of – often conflicting – Islamic opinions (Fatwa) on a variety of aspects, such as the age of
responsibility, the law of evidence, Diya, or the implementation of Hudud.One noticeable example is
the doctrine of Maslahat or Zarurat (overwhelming necessity).This doctrine means that if the enforcement of a ruleofIslamic law harms the national interest or damages the reputation of Islam, it can be
lawful to abandon this rule. During the recent debates on stoning within the Iranian legislative bodies,
this doctrine was widely accepted.15Some Shia scholars even believe that the implementations of
Hudud punishments during the absence of the 12th imam is haram, or religiously forbidden, though
this opinion does not enjoy major support.16
Yet, overall, the Iranian constitution tightly limits the legislature’s power to change criminal provisions.

II. Challenges to The Law On Sexual Crimes, Juvenile Delinquency,
and Diya
The high number of executions in Iran, especially the execution of children, the
punishment of stoning for adultery, and the unequal amount of Diya depending
on the religion and gender of the victim were some of the major controversies between the different opinions that influenced the new penal code. In this part, I will
identify the major changes that the new law brought to the aforementioned areas
of concern.
A. Juvenile delinquency
In the criminal code of 1925, the minimum age of criminal responsibility was set at 18 years of age,
and special correctional punishment for juveniles were introduced.17However, no separate law regarding juvenile justice existed in Iran until 1959, when, for the first time, parliament passed a juvenile
court law. After the revolution of 1979, the deferential responses system for juvenile delinquency and
the juvenile courts were abolishes, and the age of criminal responsibility was determined to be the
age of religious maturity, which was 9 lunar years for girls and 15 lunar years for boys.
Since then, there were frequently calls for the reestablishment of differential responses to juvenile
crime, for a better conformity of the age of criminal responsibility with international standards, and
for a termination of executions of minors. These demands were no only supported by legal scholars
and human rights activists; the Iranian judiciary as well asked for changes of the law.18Given the
existence of different opinion sin Shia schools about the age of criminal responsibility,19 and the ratification of the “Convention on Protection of Children “by Iran in 1994, changes to juvenile justice were
perceived easier to realize than changes in other areas of criminal law.

15 M. Tamadonfar, Islam, law, and political control in contemporary Iran, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 40, No. 2 (June 2001).
16 Such as Ayatollah Abu al-Qasim al-Khoei, Ayatollah Ahmad Khansari and Ayatollah Yousef Sanei.
17 H. Mirmohammad Sadeghi, Ghavaninedaresinojavanandar Iran (the laws on juvenile justice in Iran), Dadresi journal, Vol 20, 1379 (2000).
18 N. Afshin-Jam and D. Danesh, From Cradle to Coffin: A Report on Child Executions, Iran Foreign Policy Centre, 2009.
19 A. Sarikhani, S. Atazadeh, MeyaretaiinesennekeyfaridokhtarandarFrghhvahoghooghemozooe (the age of criminal responsibility of girls in
jurisprudence and law), Majalehoghooghetatbigh, Volume 4, Issue 2, 2014.
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It is noteworthy, that, even before the 2013 reform, some steps towards reforming juvenile justice had
already been undertaken, such as the creation of special branches within the criminal courts to exclusively deal with juvenile crime (Criminal Code of Procedure 1999), the suspension of the execution
of the death penalty for juvenile offenders until they turned 18, and, in cooperation with the United
Nations, the implementation of juvenile justice training programs for police officials and judges.20
With respect to juvenile justice, the 2013 Penal Code has introduced far-reaching reform, in particular
by adapting principles of restorative justice, creating procedural provisions on diversion of juvenile
cases away from the criminal justice system, and allowing for alternative sentences. Other important
changes regard the age of criminal responsibility and the execution of children.
In the old Penal Code, the age of criminal responsibility for all categories of crime was set at the age
of religious maturity, i.e. 15 lunar years for boys and 9 lunar years for girls. In the 2013 Penal Code,
while keeping this age in principle, the legislator provided for a different age of criminal responsibility
for specific types of punishment. In particular, if a juvenile commits Tazir crimes before turning 18, and
immaterial whether it is a boy or a girl, he or she shall be sentenced merely to correctional measures,
the severity of these measures being gradually increased with the juvenile’s age. However, in the case
of crimes punishable by Hudud and Qisas, juveniles may still be sentenced to such punishments. In
fact, in respect to Hudud and Qisas, the code still relies on the age of maturity under Sharia. Yet, some
measures have been introduced into the new law to reduce the likelihood that juveniles are sentenced
to Hudud punishment. The new code states that under certain conditions, one of the alternative punishments enumerated in its Tazirat section should be applied instead of Hudud or Qisas punishments. This
shall be the case when a juvenile, who has already reached the age of religious maturity, does not fully
understand the nature of the Hudud or Qisas crime he or she has committed, or if there is doubt about
the juvenile’s mental development and maturity. In recognizing the mental development and maturity,
the court may refer to the opinion of specialists in forensic medicine or employ other means which it
deems appropriate.21Although this change constitutes a significant reform when compared to the old
criminal law, as it can prevent the sentencing of offenders under the age of 18 years to adult Tazir
punishments, the implementation of Hudud and Qisas punishment against juveniles is still possible. 22
B. Changes related to sexual crimes
According to Hudud law, enacted in1982, any heterosexual act outside of marriage (Zina) and sodomy (Lavat) are considered to be a crime. According to the nature of these offences, the family status
of the offender, and the nature of the evidence, different punishments ranging from lashes to death
by stoning are implemented.
While the 2013 Penal Code continues to keep the structure of old Penal Code in criminalizing sexuality, there were some changes related to stoning, execution of homosexuals and rape.
As has been mentioned before, the implementation of stoning was the most controversial issue in
the criminalizing of sexuality, and numerous attempts were made, both on the domestic and on the

20 UNICEF Annual Report 2012 for Iran, http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Iran_COAR_2012.pdf
21 Article 90 of 2013 Iranian Penal Code.
22 Since the adoption of this law, courts have repeatedly sentenced offenders under 18 to Hudad and Qisas punishment. In all these cases,
the sentences were based on forensic medical opinion, which determined that, although the offenders were under the age of 18 at the time of
the commission of the crime, their mental development and maturity had allowed them to understand the nature of the crime.http://gaahang.
com/?p=4620.

international level, to put an end to it.23 Following the efforts of the head of the Judiciary to implement
a moratorium on stoning, and in light if a number of Islamic legal opinions on the issue, it was expected that the punishment for adultery would be modified. The first bill that was approved by Parliament
was even completely silent on the punishment for adultery.
However, the Guardian Council recalled the bill and directed Parliament that stoning should be explicitly prescribed as punishment. Formally, the 2013 criminal code follows this direction. However,
the new code also provides that in cases where stoning is not possible, the judge can impose hanging or flogging instead of stoning. Though the code does not define the term “possible”, it is clear that
the legislature thereby wanted to enable the courts to abandon the mandatory character of stoning.
Furthermore, the new code makes it clear that a sentence of hanging cannot be based on the evidential standard of “knowledge of the judge”, but has to be based on at least four witnesses. Given that,
in practice, this requirement is almost impossible to fulfil, it seems that Parliament wants to restrict
the imposition of the death penalty for adultery and give preference to flogging. 24
In addition, another controversial area, especially with regard to international human rights law, was
the death penalty for homosexual relationships.25 Under the new Penal Code, the death penalty is
only been prescribed for the passive party engaged in sodomy, and the latter shall only be sentenced
to death if he is under the ihsan conditions.26 Insofar, the new code differs from the old Penal Code
and also from the majority opinion of Shia legal experts (Foghaha), such as Ayatollah Khomeini who
supported the execution of both parties involved in sodomy. Although, it is still questioned why such
a strict punishment should be impose on the passive party engaged in sodomy, this change will effectively decrease the number of executions in lavat cases.27
Under the Penal Code of Iran, rape is defined as zina by coercion (zina-bil-jabr), with the mandatory
punishment being execution. While some rape cases, especially those involving organised crime
and/or group rape, attract much attention, the law on rape never led to significant domestic or international criticism, and was mostly criticised only within the academic sphere. The mandatory nature
of the punishment, without any possibility of mitigation, is one of the most common criticisms by
legal experts, who believe that the lack of more moderate sentencing alternatives is a main cause
why judges tend to reject rape allegations.28In addition, judicial practice refuses to accept a lack of
consent of the victim in case that a woman’s appearance or behaviour is deemed to be provocative;
23 Such asthe “Stop Stoning Forever Campaign “, launched in 2006, the “Violence Is Not Our Culture Campaign“, launched in 2007, and the
“Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women” (SKSW Campaign), launched in 2007. Furthermore, the implementation of stoning raised
strong international criticism against Iran, in particular leading to the adoption of a resolution of the European Parliament in 2010, condemning
the stoning sentence against Sakineh Mohammadi-Ashtiani, and a European Parliament resolution in 2008 on women’s rights in Iran.
24 Article 225of the 2013 Penal Code.
25 Cf. Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by states parties under Article 40 of the Covenant, Concluding observations of
the Human Rights Committee on the Islamic Republic of Iran, 103rd session, Geneva, October 17 – November 4, 2011, para. 10, and Committee
on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the second periodic report of the Islamic Republic of Iran, adopted by the
Committee at its fiftieth session (April 29 –May 17, 2013), E/C.12/IRN/CO/2 ,para. 7.
26 Article 234of the 2013 Penal Code:
An Ihsan condition within the meaning of article 226 of the penal code shall be established for both men and women according to the following:
(a)   Ihsan of a man is defined as the status of a man who is married to a permanent and pubescent wife, and has had vaginal intercourse with
her whilst he has been sane and pubescent, and can have vaginal intercourse with her whenever he so wishes.
(b)   Ihsan of a woman is defined as the status of a woman who is married to her permanent and pubescent husband and the husband has had
vaginal intercourse with her whilst she was sane and pubescent, and she is able to have vaginal intercourse with her husband.
27 However, it is noticeable that, according to the new Penal Code, if the “active” male engaged in consensual penetrative sex is non-Muslim and
the “passive” male is Muslim, a judge must sentence the former to death regardless of his role as the “active” partner.
28 Mizegerd da rmoredevakavitajavozateakhir (panel discussion "Analysis of recent rapes”), Khabargozariyemehr, 7.4. 1390.
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this is another reason why the majority of rape allegations are rejected by the courts.29 It is also
noticeable that the Iranian Penal Code not only refuses to accept rape within marital relationships,
but also does not provide a minimum age of consent. For the latter reason, even in the case of child
sexual abuse, the court has to consider the absence of consent by the victim.30The 2013 Penal Code
does not contain any major modifications to these critical issues. However, based on the opinions of
some Islamic legal experts (Foghah), the new code introduces some limited changes; in particular,
having sexual intercourse with a woman without her consent while she is unconscious, asleep, or
drunk, and zina involving the deception and seduction of a non-pubescent girl are now recognized
as rape (zina-bil-jabr).31
C. Diya32 (blood money)
Since the introduction of the Islamic Penal Code, the discrimination in the amount of Diya on the
basis of gender and religion has always been a controversial issue. Criticism led to an amendment
of the law in 2003, based on a fatwa of the current leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah
Khamenei, and prescribing Diya equality for Muslims and other the religious minorities.33However,
this amendment didn’t mention the inequality of Diya between women and men.
As a gender difference for Diya is not explicitly mentioned in the Quran, some Shia scholars believe
that, following social changes and the increasing role of women in contemporary society, the amount
of Diya between women and men had to be equal.34 In fact, arguments for equal Diya are so powerful
that, to some extent, all Iranian women’s institutions, irrespective of their ideological affiliation, have
pushed the Iranian legislature towards a change in the law.35
This issue gained especially wide attention and supporting those cases where injured women, because of the small amount of Diya, were not able to cover their medical expenses, and in murder
cases, where a woman was brutally killed by a man and the victim’s family was not able to retaliate
against the murderer because it lacked the money to enforce the execution of the murder.36
As a result, the Iranian parliament first amended the law in 2007, putting insurance companies under
a statutory obligation to pay equal Diya for women in case of car accidents. However, this obligation
only applies to those injured or killed in a car accident.
29 For instance, in 2006, while there were 195 rape cases in branch 77 of the Province Penal Court of Tehran, only in two cases were the
accused convicted of committing rape , both related to collective rape that had received much media attention; M. Farajiha and H. Azari,
Hemayatekeyfariazbezehdideganetajavozdarhoghoogheiran(the protection of female victims of rape in Iranian criminal law), Social Welfare
Quarterly, Volume 40, 2011, University of Social Welfare and Rehabilitation, Tehran.
30 A. Maghzi, Ghanoonemojazate jaded vanabarabariyejensi (the new Islamic Penal Code and gender inequalities), Radio Zamaneh, March
21, 2012.
31 Article 224 of the 2013 Iranian Penal Code.
32 Iranian Penal Code, Article 17:Diya, whether fixed or unfixed, is a monetary amount under holy Shari’a which is determined by law and shall
be paid for unintentional bodily crimes against life, limbs and abilities or for intentional crimes when for whatever reason qisas is not applicable.
33 Based on Article 13 of the Iranian Constitutional Law,Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities,
who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to act according to their own canon in matters of
personal affairs and religious education.
34 Z. Shams and M. Shams, Goftemanefeghheislimivaroykardeedalatmadarane bar masala barabariyezanvamard, (the discourse of Islamic
jurisprudence and the just approach towards equality of Diya between men and women), Kanoonevokala Journal, Vol 115, 2011.
35 For instance, equality of Diya between women and men was one of the demands of the Campaign of “One Million Signatures for the Repeal
of Discriminatory Lawsin Iran”. There were also attempts by conservative women’s organisations, such as jameeyezeinab (zeinab community), and
by female members of the coalition of conservative political parties in the 7th Parliament of Iran in 2007, to introduce a new law on equality of
Diya, thereby demonstrating consensus of all women’s organisations on this issue.
36 Based on article 382 of 2013 penal code and article 209 of the previous penal Code if a Muslim woman is killed deliberately, retaliation is
fixed right, but if the killer is a Muslim man, the victim’s family shall pay half of the full Diyato the murder and then, they can retaliate.

Despite calls for wider reform, the new Penal Code of 2013 still considers that the Diya for murdering
a woman is half that of a man. Although the new Penal Code continues with this unequal treatment,
it has adopted a new solution to reduce the effective inequality between men and women. The code
provides that, “in all cases of homicide, where the victim is not a man, the difference between the
Diya and the Diya of a man shall be paid from the Fund for Compensation of Bodily Harms.”37This
compensation fund is a state-funded institution; half of the compensation for the killing of a woman is
thus paid for by the government, not by the perpetrator.
However, significant differences in the compensation between men and women remain in the case
of non-fatal bodily injury. Here, the Diya for men and women is only equal until it reaches one-third of
the full Diya. When the Diya for the injuries of a woman is higher than one-third of the full Diya, the
woman’s Diya will be reduced to half of a man’s Diya for the same injuries.38

III. Conclusion
The new Penal Code of Iran represents a major reform for the criminal law of the
Islamic Republic. In particular, the new code tries, for the first time, to accommodate Islamic rules on punishment with demands for a more lenient sentencing
practice, notably recognising restorative justice as a major objective of punishment
for juvenile justice.
Nevertheless, at the same time, the new criminal code also demonstrates the difficulties in combining
more traditionalist demands with reformist demands within the constraints of Islamic criminal law.
As a result of unresolved arguments and differences in opinion between conservative and reformist
approaches in Parliament and the Guardian Council, Parliament has, in drafting the new law, opted
to remain silent on major questions, leaving it to the judiciary to provide meaning to a multitude of
vague and ambiguous provisions.
While the drafting process of the new criminal code reflected increasing tensions between the Islamic
Republic’s early criminal legislation from 1982 and advocates of a modern interpretation of Islamic
law, the new law thus avoids a clear position on numerous controversial issues.
Nevertheless, the new Penal Code demonstrates that despite significant obstacles - in particular
the legislative structures -political and civil society activism combined with modern interpretations of
Islamic law can effectively initiate legislative reform. However, the new code does not yet fulfil Iran’s
international human rights obligations, and also lacks behind academic and social expectations to
adapt the law to modern criminological findings.

37 Article 545 of 2013 Iranian Penal Code.
38 Article 554 of 2013 Iranian Penal Code.

47

49

ملخص
بعد فترة وجيزة من الثورة اإليرانية في عام  ،1979بدأت الحكومة اإلسالمية الجديدة أسلمة النظام
القانوني اإليراني .يشكل دمج القانون الجنائي اإلسالمي (القانون المتعلق بإقامة الحدود ،القصاص
وعقوبات الدية) في القانون الجنائي في عام  ،1982أي بعد أربع سنوات فقط من الثورة ،يشكل أهم
خطوة في هذه العملية .ولكن وجهت انتقادات للقانون الجنائي اإلسالمي الجديد ألسباب عديدة ،وال
سيما بسبب العقوبات المختلفة ،مثل الرجم والعقاب البدني ،ولتمييز منهجي ضد المرأة واألقليات
الدينية ،ولخفض الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية وتحريم ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار
الزواج .في عام  ،2007قدمت مسودة جديدة لقانون العقوبات اإلسالمي على البرلمان اإليراني،
وتم تنفيذ قانون العقوبات الجديد في مايو  .2013ونظرا الختالفات فكرية وسياسية داخل الهيئات
التشريعية ،فإن عملية إعادة النظر في العقوبات اإليرانية ظهرت بأنها شاقة .بينما دعم البعض تفسيرا
جديدا للشريعة اإلسالمية ،وذلك من شأنه أن يمنحهم فرصة لمطابقة القانون اإليراني مع التزامات
ايران الدولية ،ويفضل البعض اآلخر الحفاظ على القانون الجنائي القديم دون تغيير ،ويحاولون إحداث
جرائم جديدة مثل الردة والسحر وادعاء النبوة .ويتجلى الصراع بين األطراف المتصارعة اآلن في
قانون العقوبات الجديد ،الذي يحتوي على تعديالت في كال االتجاهين .هذه المساهمة تهدف إلى
دراسة التغيرات الحاصلة في القانون الجنائي اإليراني ،مع إعطاء أهمية خاصة للجرائم السياسية،
والتقصير عند الشباب ،والجرائم الجنسية.

Prof. Dr. Ahmed Samir Hassenein1

 أحمد سمير حسنين. د.أ

١

İSLAM CEZA HUKUKU’NUN KATAR CEZA
KANUNU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çev. Doç. Dr. Soner DUMAN

THE IMPACT OF ISLAMIC CRIMINAL LAW
ON THE QATARI PENAL CODE

أثر أحكام الشريعة االسالمية على قانون العقوبات القطري
1 Doç. Dr., Katar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Öğretim Üyesi, Katar.
1 Assistant Professor of Criminal Law College of Law, Qatar University
 جامعة قطر، استاذ القانون الجنائى المساعد كلية القانون١

51

Giriş
İslam ceza siyaseti genel olarak yasama konusunda iki temel hususu bir araya getirmeye önem vermiştir: Bunların birincisi ceza hukukuna ilişkin kanunların sabit olması, ikincisi ise toplumun değişen durum ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde
kanunun geliştirilmesinin zorunluluğudur. Buna göre bir açıdan kanun, “sabit olma”
özelliğine sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde o kanunla muhatap olan kimselerin
iç dünyalarına hitap etme imkânı bulacak ve onlarda kanuna saygı duyma, onun hükümlerine aykırı davranmama hissi uyandıracaktır. Ayrıca bu sabitlik genel anlamda
toplumdaki kanun merkezlerine bir istikrar kazandıracaktır. Diğer açıdan ise istikrar,
kanunun sahip olması gereken toplumun ihtiyaçlarına ve temel maslahatlarına cevap
verecek şekilde gelişme ve ilerlemesine aykırıdır.
Görünüşte birbiriyle çelişir gibi duran bu iki farklı yön karşısında İslam ceza siyasetinin temelde
odaklandığı nokta bu ikisi arasında bir denge kurmaktır. Bu yüzden İslam hukukunda kanun koyucu
[Allah], iki suç türü arasında bir ayrım yapmıştır: Bunların birincisi hadler, kısas ve diyet suçlarıdır.
Diğeri ise tazir suçlarıdır. Hadler ve kısas açısından bu suçların dince belirlenmiş bir takım cezaları
bulunmakta olup bunlar ağırlaştırılamaz ve hafifleştirilemez. Bunun böyle olmasının sebebi bu suçların toplumu ayakta tutan ve zaman ve mekânın değişmesiyle değişmeyecek olan bir takım temel dayanak noktalarına karşı işlenmiş olmasıdır. İkinci türden suçlar ise tazir suçları olup bunlar toplumun
değişen ihtiyaçlarına cevap veren ve toplumun değişmesiyle değişen suçlardır. Bu yüzden İslam, bu
türden suçların işlenmesi halinde cezaların miktarını ve türünü belirleme işini yöneticiye bırakmıştır.
Yönetici, toplumda yasama işini tekelinde bulunduran otoritedir.
2004 tarih ve 11 No’lu Katar Ceza Kanunu’nu inceleyen, İslam’daki ceza siyasetinin üzerine odaklandığı bu dengeyi kurmaya çalıştığını görür. Bu kanun bir yandan ilk maddesinde –suçlunun ve
mağdurun Müslüman olması şartıyla- hırsızlık, eşkıyalık, zina, zina iftirası, içki içme ve irtidat gibi
haddi gerektiren suçlar ile kısas ve diyeti gerektiren suçlarda İslam şeriatının hükümlerinin geçerli
olduğunu belirtir. Diğer yandan kanunun diğer maddelerinde, İslam şeriatının hükümlerinin uygulanma şartlarından birinin bulunmaması halinde geçerli olmak üzere bir takım genel hükümlere ve tazir
cezalarına yer verir.1
Anlaşıldığı kadarıyla Katar’lı kanun koyucunun hâkimi, had cezasını uygulama şartlarından birinin bulunmaması durumunda Katar Ceza Kanunu’nun maddelerini uygulamak ve bunun dışına çıkmamakla
yükümlü tutarken belirlediği prosedür, İslam şeriatını uygulamayı benimseyen diğerlerinin belirlediği
prosedürden daha üstündür. Şu var ki bu kanun hâkime, had cezasını uygulama imkânı bulunmadığı
1 2004 tarih ve 11 nolu Katar Ceza Kanunu’nun ilk maddesi şu ifadelere yer verir: “Aşağıdaki suçlarla ilgili olarak sanık ve mağdurun Müslüman
olması halinde İslam şeriatının hükümleri geçerlidir: a) Hırsızlık, eşkıyalık, zina, zina iftirası, içki içme ve irtidat suçlarıyla ilgili olarak konulmuş
bulunan had cezaları, b) Kısas ve diyeti gerektiren suçlar. Bunun dışındaki konularda suçlar ve cezaları bu kanunun ve başka herhangi bir kanunun
hükümlerine göre belirlenir.”
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taktirde suçu ve uygun cezayı, devlet tarafından benimsenen mezhebin fıkıh kitaplarına müracaat
ederek çıkarma yetkisini vermiştir. Bunun sebebi şudur: Katar’lı kanun koyucunun belirlediği prosedür, kanunilik ilkesi ile uyuşmakta ve dolayısıyla sanık için en büyük garantiyi gerçekleştirmektedir.2
Katar’da İslam şeriatının etkisi yalnızca bu hükümlerin Katar Ceza Kanunu’nun maddelerine bıraktığı etkiyle sınırlı olmayıp durum İslam şeriatı hükümlerini uygulama makamına koyma konusunda
yargısal bir destek oluşturma boyutuna ulaşmıştır. Bu, had ve kısas suçlarına bakmak üzere özel
bir takım dairelerin oluşturulması yoluyla olmaktadır. Bu dairelerin yetki alanında, bu suçlara ilişkin
olarak İslam şeriatının hükümlerini faal bir şekilde uygulamayı garanti eden ayrıntılı kanuni ilkeler
koymak da bulunmaktadır. Katar yargısı, genel bir şekilde İslam şeriatının hükümlerine, özelde de
ceza kanununun birinci maddesinin hükmüne ilişkin kanun maddelerini işletmek konusuna özel bir
önem atfetmektedir.
En üst düzeyde bir özen ve ihtimam gösterildiğinin delillerinden biri, yargı erkine ilişkin kanunun 10 ve
11. maddelerini uygulamak için en yüksek yargı meclisinin 2005 tarihli, 9 ve 10 numaralı kararlarını
çıkarmasıdır. Bu iki karar, kısas ve had cezaları ve bunlara ilişkin şikâyetlere bakmak üzere ilk düzey
ve istinaf mahkemelerinin kurulmasını kararlaştırmaktadır. Katar temyiz mahkemesinin verdiği şu
hükümde vurguladığı husus da muhtemelen budur: “Hal böyle olunca, 2004 tarihli 11 sayılı kanunun
birinci maddesinin birinci fıkrası, İslam şeriatının hükümlerinin; hırsızlık, zina, zina iftirası, içki içme,
irtidat suçları, kısas ve diyeti gerektiren suçlarda, suçlunun ve mağdurun Müslüman olması halinde
geçerli olması gerektiğine hükmetmiştir. 2003 tarihli 10 sayılı kanunla çıkarılan yargı yetkisi kanununun on birinci maddesi bidâyet mahkemelerinin had ve kısas meseleleri ile ceza maddelerine ve
diğer maddelere bakan dairelerinin bulunması gereğini dile getiriyordu. Bu dairelerin kurulması ve
görev alanlarının belirlenmesiyle ilgili üst yargı meclisi tarafından karar çıkarılmıştır. Aynı kanunun
onuncu maddesi bu meselelerdeki istisnaî itirazların görülmesine ilişkin istinaf mahkeme dairelerinin
kurulması gerektiğinden söz etmiştir. Böyle olunca üst yargı meclisi 2005 tarihli 10 sayılı kararında
had ve kısas meselelerine bakmak için bidayet mahkemelerinde daireler kurulmasını içeren bir karar
yayınlamış, yine 2005 tarihli 9 sayılı kararında ise bu suçlara ilişkin istisnai itirazlara bakmak üzere
de istinaf mahkemeleri kurulmasını kararlaştırmıştır. Böyle olunca yukarıda geçen kanun maddelerinin ve üst yargı meclisinin kararlarının ifade ettiği husus şudur: Bu maddelerde geçen suçlarda
ilk olarak yetkili mahkemeler, birinci derece mahkemelerin had ve kısas daireleridir. Bunlara yönelik
istisnai mahiyetteki itirazlara bakacak olan mahkeme ise istinaf mahkemelerinde tesis edilen had ve
kısas daireleridir. Hal böyle olunca savcılık meseleyi –bu mesele diyete ilişkin bir mesele olduğundan- itiraza uygun bir şekilde birinci derece mahkemelerinin had ve kısas dairesine havale etmiştir.
Çünkü bu uygulama kanunun hükümleriyle uyumludur.”3
Davaya bakmakla görevlendirilen mahkemenin kendisiyle sınırlı olduğu mekanizmaya gelecek olursak; had ve kısastan sorumlu daire, had ve kısası gerektiren suçlardan herhangi birinin işlendiğine
dair töhmetin söz konusu olduğu bütün davalarda yetkilidir. Burada suç işleyen kişinin ve mağdurun
Müslüman olması şartı vardır. Davayı mahkemeye götürmeden önce bununla ilgili araştırma yapılması sorumluluğu savcılığa aittir. Dava, had ve kısas dairesine gönderilir de had cezasının şartlarının
bulunmadığı anlaşılırsa bu mahkeme davayı, genel yetkili mahkemelere iade etmez, tazir cezasına
hükmeder. Bu, temyiz mahkemesinin kararıdır. Temyiz mahkemesi şöyle hüküm vermiştir: “Savcılık
makamı davayı haddi gerektiren ceza kapsamında görerek itirazın söz konusu olduğu mahalle havale etmiştir; çünkü itiraz eden şahsa yöneltilen ilk itham –ki bu itham, sarhoş iken araba kullanmak olup
2 Dr. Eşref Tevfik Şemseddin, Şerhu Kanuni’l-uqûbâti’l-Katarî, el-Kısmu’l-âmm, Matbaatu Câmiati Katar, 1. Baskı, 2010, s. 78.
3 Katar temyiz mahkemesi, suça ilişkin maddeler, itiraz no 92, 26 Aralık 2005.

had cezasını gerektiren kapsamdadır- alt mahkemenin had ve kısas dairesine göndermiştir. Çünkü
mahkemenin bu konuda hüküm vermeye teşebbüs etmesi kanunun doğru yorumuyla uyuşmaktadır.
İtirazcının bu konuda ileri sürdüğü gerekçe kabul edilemez. İtirazcının itiraz gerekçesi olarak ileri
sürdüğü suça ilişkin ithamın sabit olup olmamasına ilişkin hususlar ve iddiaları bunu zedelemez.
Çünkü mahkemenin yetkisini belirlemede göz önünde bulundurulacak olan husus davanın gönderildiği mahallin vasfıdır. Nitekim mahkemenin, had cezasını uygulamak için yeterli nisabın oluşmadığı
gerekçesine dayanarak itirazcıya tazir cezası uygulamış olması da değiştirilemez.”4
Aksi durumda yani had ve kısas ile ilgili bir dava yanlışlıkla genel yetki sahibi bir mahkemeye gönderilse, bu mahkeme İslam şeriatının hükümlerine göre had ve kısas cezasının uygulanmasına ilişkin
şartların oluştuğunu görürse davayı had ve kısas ile yetkili mahkemeye gönderir. Şayet özellikle de
şahitlik nisabı veya ikrar ile ilgili olarak kısas ve diyet cezasının şartları sağlanmamışsa bu durumda
mahkeme buna tazir cezası verir. Bu anlamda temyiz mahkemesi şu hükmü vermiştir: “Mahkemenin davayla bağlantısı, davalının bir bayanla izni olmaksızın ilişkiye girmesi ve sarhoş edici içecek
içmesine dair savcının mahkemede dava açması olduğundan ve mahkeme, İslam şeriatının hükümleri uyarınca gerekli şer’î delillerin bulunmadığına ortaya koyduğu sebepler uyarınca karar vererek
itirazcı şahsa, uygulanması gereken ceza kanunu maddesi gereğince tazir cezası uygulamıştır. Bu,
mağdure ile ilişkide bulunma suçuna yönelik sanığın uyarılmasını gerektiren yeni bir vasfın eklenmesi kabul edilemez.”5 Son olarak Katar’da mahkemelerin esas aldığı fıkıh mezhebi açısından temyiz
mahkemesi bazı yerlerde Ahmed bin Hanbel’in mezhebini, Katar halkının mezhebi olarak görmesine
binaen esas aldığını vurgulamıştır. Bunlardan birisi temyiz mahkemesinin şu kararında yer almaktadır: “Hanbelî fıkhında tercihe şayan olan görüş ve mahkemenin hüküm verme konusunda yargısal
tecrübesine binaen kısasın uygulanması için üç şartın bulunmasına dikkat edilir.”6 Her ne kadar bu
durumu, Katarlı yargıçlar arasında genel bir eğilim olarak değerlendirmek mümkün olmasa da böyledir. Nitekim başka yerlerde farklı mezheplere de yer verilmektedir. Örneğin, temyiz mahkemesinin
bir başka kararında şöyle denilmektedir: “Böyle olunca, yukarıdaki bağlamda itiraz edilen hüküm,
yargıcın kararını caiz kılacak bir takım delillere sahiptir. Çünkü bu hüküm İslam fıkıh mezheplerindeki
fakihlerin çoğunluğunu teşkil eden sekiz fakihin görüşleriyle uyuşmaktadır. Katarlı yargıçlar da bunu
esas almaktadır. Bu sebeple bu itiraz herhangi belirli bir esasa dayalı olmayıp reddedilmesi gerekir.”7
Ceza kanunlarına ilişkin düzenlemeler kapsamında İslam şeriatının hükümlerini benimseme konusunda Katar tecrübesinin temsil ettiği öneme rağmen bu durum kemâl noktasına ulaşmamıştır. Bu,
yalnızca Allah’a aittir. Bu yüzden beşerî bir tecrübe olarak Katar tecrübesinde eksiklik bulunması ve
kusurların olması, yıkıcı değil yapıcı olmaya çalışan objektif eleştiriden uzak bir durum değildir. Bu
girişten sonra ifrat ve tefrite kaçmaksızın uygun bir şekilde kısas ve diyet suçları ile had suçlarına
ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapabiliriz. Bu, İslam şeriatına ilişkin hükümlerin, Katar Ceza Kanunu’nun
maddelerine had, kısas ve diyet cezalarına ilişkin şartların tam olarak bulunmadığı durumlarda en
ölçüde etki ettiğini ortaya çıkarmak içindir. Yine biz bu çalışma kapsamında bütün bunları Katar Ceza
Kanunu’nun ilk maddesinin uygulanması ve had, kısas ve diyetlere ilişkin meselelerde İslam şeriatına
ilişkin hükümleri nasıl uyguladığı konusunda Katar yargısının durumunu da beyan edeceğiz.
Buna binaen bu araştırma iki ana bölüme ayrılacaktır. Birinci bölüm Katar Ceza Kanunu’nda kısas
ve diyet suçlarına ilişkin İslam şeriatının hükümlerinin etkisi ile ilgilidir. İkinci bölümde ise Katar Ceza
4 Mahkemetü’t-temyiz el-Katariyye, el-Mevâddü’l-cinâiyye, 2012 tarih, 93 sayılı itiraz, 7 Mayıs 2012.
5 Mahkemetü’t-temyiz el-Katariyye, el-Mevâddü’l-cinâiyye, e2012 tarih, 304 sayılı itiraz, 21 Ocak 2013.
6 Mahkemetü’t-temyiz el-Katariyye, el-Mevâddü’l-cinâiyye, 2013 tarih 26 no’lu itiraz, 1 Nisan 2013.
7 Mahkemetü’t-temyiz el-Katariyye, el-Mevâddü’l-cinâiyye, 2007 tarih 99 no’lu itiraz, 28 Nisan 2008.
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Kanununda had suçlarında İslam şeriatı hükümlerinin etkisi konusu ele alınacaktır. Çalışmamızın
sonunda, elde ettiğimiz bulguları özetleyecek ve kanun koyucuyu araştırmamız sonucunda ortaya
çıkan bir takım eksikliklere yönlendireceğiz. Böylelikle Katar Ceza Kanununda gelecekte yapılacak
düzeltmelerde bunların dikkate alınması mümkün olabilir.

I. Katar Ceza Kanununda Kısas ve Diyet Suçları Konusunda
İslam Şeriatı Hükümlerinin Etkisi
Kısas suçları cana veya vücut bütünlüğüne yönelik saldırı şeklinde kasten işlenen
suçlardır. Bunlar ya insanın hayat hakkına saldırarak bunu ortadan kaldırmak suretiyle veya onun vücut bütünlüğüne saldırarak organlarından birini kaybetmesi veya
onda bir yara bırakmasıyla sonuçlanan suçlardır. Diyet suçları ise kasten işlenmeyen, ölümle veya kurbanın bedeninde büyük yaralar oluşmasıyla sonuçlanan suçlardır. Kısas ve diyet suçlarında, had suçlarında olduğunun aksine kurbanın ve velisinin
önemli bir rolü vardır. Zira bu suçlarda bu şahıslar kısası affedebilir. Bu durumda
diyete gidilir. Hatta onların –ileride göreceğimiz üzere- diyeti de affetme yetkileri vardır.8 Fakihler, gerek cana karşı gerekse vücut bütünlüğüne yönelik saldırı suçlarını ve
bunların cezalarını –bu cezalar ister kısas, ister diyet olsun- “cinayetler” terimi ile ifade ederler.9 Hâlbuki beşerî ceza kanunu “cinayet” sözcüğünü bundan farklı olarak şu
şekilde tanımlamaktadır: “Cinayet; idam, ömür boyu hapis veya üç yıldan fazla süre
ile hapis cezasıyla cezalandırılan suçtur.”10 Hikmetli Şâri’in kısas cezasını uygun
görmesinin gerekçesi şu ayetten anlaşılmaktadır: “Kısasta sizin için hayat vardır ey
akıl sahipleri!”11 Çünkü kısas cezasının kabul edilmesi sebebiyle herkes için suçtan
uzak durma söz konusu olur, ayrıca haksız yere adam öldürmeyi planlayan kişi için
de bu ayet özel bir engelleme anlamı taşır. Bu durumdaki bir şahsın işin sonunu düşünmesi ve yapacağı fiilin cezasının işlediği suçla aynı cinsten olacağını düşünmesi
gerekir. Aynı şekilde saldırgan şahsa kısas cezasının uygulanması, kısas yapmak
suretiyle saldırgandan hakkını almamış olan mağdurun ailesi ile kendilerini korumak
isteyen saldırganın ailesi arasında öldürme ve yaralama suretiyle dökülebilecek olan
kanların korunmasını sağlayacaktır. Böylece kısas hepsinin kanlarını dökülmekten
koruyacaktır.12
Şimdi özet bir şekilde gerek öldürme gerekse yaralama durumlarında kısasa ilişkin hükümleri ele alacağız. Yine kasıt benzeri veya yanlışlıkla öldürme fiillerinde diyet ödenmesi konusunu ele alacağız.
Bu konuyu İslam şeriatı ile Katar Ceza Kanunu ve temyiz mahkemesi hükümleri arasında mümkün
oldukça mukayeseli bir şekilde ele alacağız.
A. Öldürme Suçlarında Kısas
Cana yönelik saldırı suçlarında kısas cezasının uygulanması, yasamada dayanağını ve temelini şu
âyette bulur: “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle,
8 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1973, s. 78.
9 Muhammed Abdülkâdir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furqân li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 649.
10 Kanunu’l-uqûbâti’l-Katarî, madde 22/1.
11 Bakara, 179.
12 Aynı anlamda Dr. Muhammed Abdülkâdir Ebû Fâris, el-Fukhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furqân li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 670.

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
suç işlemekten sakınırsınız.”13Fakihler, kasten adam öldürme fiilinin neyi gerektirdiği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazılarına göre kasten öldürme doğrudan kısası gerektirir. Diyet ise ancak [suçlunun
istemesi durumunda] caninin kabul etmesi halinde söz konusu olur. Suçlu ölürse ceza düştüğü gibi
diyet de düşer.14 Bu görüşü destekleyenler “öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı” ifadesinde
herhangi bir kaydın bulunmamasını delil gösterirler. Ayet kısası farz kılmıştır, farz kılınan bir şeyde
ise seçme hakkı söz konusu olamaz. İkinci bir görüşe göre ise kasten adam öldürme durumunda iki
şeyden birisi gerekli olur: Ya kısas veya diyet. Öldürülen şahsın velisi bu ikisinden birini seçer. Suçlu
ölürse maktulün velilerine yani mirasçılarına diyet ödenmesi gerekir. Bu görüş sahipleri şu ayeti delil
olarak gösterirler: “Her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa
artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir.”15 Bu ayet
şu açıdan söz konusu görüşe delil olur: Allah seçim hakkını öldürülen şahsın ailesine vermiştir. Buna
göre onlar ya kısas uygulatmayı veya karşılıksız affetmeyi yahut da bir bedel karşılığı affetmeyi tercih
edebilirler yahut da diyeti kabul ederler. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) zamanında da uygulama bu şekildeydi. Buhari’nin sahihinde Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet ettiğine göre Resûlullah (s.a.v.) Mekke’nin
fethedildiği gün şöyle buyurmuştur: “Yakını öldürülen kişi şu iki şıktan birini seçer: Ya diyet alır veya
kısas uygular.”16 Bu hadis şu açıdan delil olur: Resûlullah (s.a.v.), öldürülenin yakınını kısas ve diyet
arasında serbest bırakmıştır. Katar Ceza Kanunu açısından bakıldığında kanun koyucu açıkça ikinci
görüşü tercih etmiştir. Nitekim kasten ve şiddetli adam öldürme suçlarına tahsis edilen 300. madde17
ve söz konusu maddede işaret edilen herhangi bir durumun söz konusu olmadığı basit adam öldürme
konusunu ele alan 302.18 madde, öldürülen kimsenin yakınlarına affetme ve diyet alma seçeneği tanımıştır. Doğal olarak Katar Ceza Kanunu’nun maddeleri, kısası gerektiren şartlardan birinin bulunmaması durumu dışında uygulanmayacaktır. Kısasın uygulanmasının şartlarına gelince bunun gerekli
olması için bir takım şartların bulunması gerekir. Bunlar içinde adam öldüren şahsa özgü olanlar olduğu gibi maktule ilişkin şartlar da bulunmaktadır. Yine son olarak kısası gerektiren öldürme fiiline –ki
daha önce belirttiğimiz üzere bu kasten öldürmektir- ilişkin de şartlar söz konusudur. Yanlışlıkla öldürme ve kasıt benzeri (yani ölüme yol açacak şekilde vurma) öldürmeye gelince bu ikisi kısası gerektirmez, yalnızca diyeti gerektirir. Katile ilişkin şartlar ise özetle şunlardır: Katilin yetişkin olması. Ergenlik
çağına gelmemiş olan katile kısas uygulanmaz. Bu, Katar Ceza Kanunu’nun, suçu işleme tarihinde
on sekiz yaşına ulaşmamış olan kişiye idam cezası verilemeyeceğini belirtmek suretiyle vurguladığı bir husustur.19 Katilin aklı başında olması. Akıl hastası, mükellef olmadığı için ona kısas cezası
uygulanmaz. Katar Ceza Kanunu, akıl hastalığını en baştan yükümlülüğün engellerinden biri olarak
13 Bakara, 178-179.
14 Muhammed Abdülkadir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furqân li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 671.
15 Bakara, 178.
16 Sahih-i Buhârî (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 227.
17 Katar Ceza Kanunu 300. Maddesi şu kişilerin idam ile cezalandırılacağını belirtir: a) Öldürme fiili öncesinde ısrar ve gözetleme söz konusu
olmuşsa, b) Öldürme fiili zehirli veya patlayıcı bir maddeyle gerçekleştirilmişse, c) Öldürme fiili, şahıs tarafından üst soy hısımlarından birine
yönelik olarak gerçekleştirilmişse, d) Öldürme fiili genel memura veya onun hükmünde olan bir kimseye karşı vazifesini veya işini icra ederken ya
da bu sebeple gerçekleştirilmişse, e) Öldürme fiili bir cinayetle veya başka bir yönle ilgili ya da ona bitişik olarak gerçekleşmişse. Öldürülenin velisi
katili affederse veya diyet almayı kabul ederse idam cezası yerine beş yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası uygulanır.
18 Katar Ceza Kanunu 302. Maddesi şu şekildedir: “Bir kimseyi, bu kanunun 300. Maddesinde belirtilen durumların dışında kasten öldüren kimse
idam veya müebbet hapisle cezalandırılır. Maktulün yakını suçluyu affeder veya diyet almayı kabul ederse suçlu yedi yılı geçmeyecek şekilde
cezalandırılır.”
19 Katar Ceza Kanunu’nun 20. Maddesine göre on yedisini doldurduğu halde on sekizine ulaşmayan kimseler hakkında kanunun küçük yaştakiler
için koyduğu hükümler geçerlidir. Suçu işleme tarihinde on sekiz yaşına ulaşmamış olanlar hakkında idam cezası uygulanamaz.
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görmekle bu şartı kabul etmiştir.20 Katilin, ister baba ister anne yönünden maktulün üst soy hısımı
olmaması. Ne kadar üste çıkarsa çıksın babaya kısas uygulanmaz. Yine ne kadar üste çıkarsa çıksın
çocuğunu öldüren anneye kısas uygulanmaz. İmam Mâlik müstesna fakihlerin çoğunluğunun kabul
ettiği hüküm budur.21 Katarlı kanun koyucunun durumuna baktığımızda, kanunda âlimlerin çoğunluğunca benimsenmiş olan görüşe benzeyen herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla baba oğlunu öldürdüğünde ve kısası gerektiren diğer şartların tümü bulunduğunda yaygın olan
görüşe göre Katar yargısı fakihlerin çoğunluğunun görüşüyle uyumlu olarak babanın oğluna karşılık
öldürülmesine hükmetmeyecektir. Ancak kısasın diğer şartlarından herhangi biri bulunmadığında,
mesela şahitlik nisabı bulunmadığında veya suçlu, adam öldürme suçunu ikrar etmediğinde yahut
davanın bütün tarafları gayr-i müslim olduğunda mahkeme bu durumlarda, duruma göre 300 veya
302. maddeyi uygular. Baba için idam cezası uygulanmasına da hükmedebilir. Çünkü Katar Ceza
Kanunu İslam hukukçuları arasında yerleşik bulunan hükme benzer bir yasağı barındırmamaktadır.
Öldürülen kimseye ilişkin şartlar açısından bakıldığında kısasın uygulanabilmesi için onda şu şartların olması gerekir: Maktulün can dokunulmazlığının bulunması gerekir. Buna göre harbî kâfiri, mürtedi ve sihirbazı öldüren kimseye kısas uygulanmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Allah’tan başka ilah olmadığın ve benim de onun elçisi olduğuma inanan bir Müslümanın kanı ancak
üç durumda helal olur: Bir canı öldürmesine karşılık, evli iken zina etmek, dinini terk edip cemaatten
ayrılmak.”22 Bu, âlimlerin çoğunluğunca benimsenen görüştür. Maktulün, küfür sebebiyle maktulden
eksik konumda bulunması. Maktul kafir, katil Müslüman ise Müslüman kâfire karşılık kısas yoluyla
öldürülmez. Bu, Ebu Hanife dışındaki fakihlerin çoğunluğunun ittifakla benimsediği görüştür. Ebu
Hanife’ye göre ise ayetteki “cana karşılık can” ifadesini genel olarak almış ve Müslümanın zımniye karılık kısas yoluyla öldürülebileceğini söylemiştir. Ancak burada şunu vurgulamak yerinde olur:
Kısası gerekli kılan şartların uygun olmaması Katarlı yargıcın Katar Ceza Kanunu’nun maddelerini
uygulamaktan ve bir gayr-i müslimi öldüren Müslümana kısas değil de tazir yoluyla idam cezası vermekten alıkoymaz. Zira bu maddeler katile veya maktule ilişkin sağ olan bir insan olması dışında şart
koşmamaktadır.
Öldürülenin velileri tarafından kısas talep edilebilmesinin şartları ise şunlardır: Velinin, katilden kısas
talep edebilecek şekilde yükümlü yani âkıl ve bâliğ olması, mahkemede hazır bulunması şarttır. Veli
küçük ise buluğa erinceye kadar beklenir. Akıl hastası ise akıl sağlığına kavuşuncaya kadar beklenir. Gâip ise dönünceye kadar beklenir. Birden fazla veli varsa kısas cezasının uygulanabilmesi için
bunların hepsinin kısası uygulatma konusunda ittifak etmiş olmaları gerekir. İçlerinden biri katili affederse kısas uygulanamaz, kalan veliler de diyetten kendilerine düşen payı kabul etmeye zorlanır.
Kısasın uygulanması esnasında haddi aşmaktan emin olmak. Buna göre katil hamile bir kadın ise
doğum yapıp çocuğunu sütten kesinceye kadar beklenmesi gerekir. Kısas, anne karnında herhangi
bir suç işlememiş olan cenine geçmesin diye kadına kısas uygulanmaz; çünkü hiçbir kimse başkasının günahını çekmez.
Kısas uygulamaya yönelik bütün şartlarda görülen şey, bu şartları benimsemenin kısas uygulamayı
uzun süreli olarak geciktirmesi durumudur. Bu durum Katar’da 2003 yılından bu yana idam cezasının
uygulanmamasının gerekçelerinden birini teşkil eder. Bu, Katar ceza yargısı tarafından idam cezası20 Katar Ceza Kanunu 54. Maddesi şu şekildedir: “Suçu işleme tarihinde akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan; zorla veya bilmeksizin ilaç,
uyuşturucu madde veya türü ne olursa olsun sarhoş edici bir madde verilmesi ebebiyle aklî melekesi bulunmayan yahut da bilimsel olarak kişide
idrak ve iradenin bulunmadığı kesin olarak bilinen durumda kişinin cezaî sorumluluğu yoktur.”
21 Muhammed Abdülkadir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furqân li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 714.
22 Sahih-i Buharî (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 220-221; Avnu’l-Bârî, VI, 335.

na hükmedilmiş olduğu halde böyledir.23 Kısasın düştüğü durumlara bakacak olursak bunları şu şekilde belirtebiliriz: Suçlu, kısas uygulanmadan önce ölürse İmam Ahmed’in görüşü esas alınarak kısas
cezası düşer. Ancak bu durumda terekesinden diyet ödenmesi gerekir. Bunun dayanağı daha önce
geçtiği üzere “kısası gerektiren durumlarda öldürülenin velileri kısası uygulatmak veya diyet almak
şıklarından birini seçebilir” görüşüdür. Velilerin katili affetmesi durumunda fakihlerin ittifakıyla kısas
cezası düşer ve katil razı olmasa bile ceza diyete intikal eder. Maktulün velileri ile katilin diyet olarak
ödenecek bir mal üzerinde sulh yapması durumunda da kısas düşer. Anlaşılan miktar dinde diyet
olarak belirlenen miktardan az olabileceği gibi çok da olabilir. Katilin kısas uygulatma hakkına mirasçı
olması durumunda da kısas cezası düşer. Bu şu şekilde olur: Koca, kendisinden bir çocuğu bulunan
karısını öldürür. Oğulun babasını –şüphe sebebiyle- kısas yoluyla öldürtmesi mümkün olmadığı için
babaya kısas uygulanamaz, bu durumda diyet ödenmesi gerekir.24
Adam öldürme suçlarına ilişkin davalar Katar yargısına arz edilmiş ve yargı, kısası uygulamanın
şartlarını belirlemiştir. Yargı hükmünde şu ifadeler yer almaktadır: “Kabul edildiği üzere kısasın üç
rüknü vardır: Katil, maktul ve öldürme fiili. İlk rükne ilişkin olarak cinayetin tam bir cinayet olabilmesi
için katilde dört şartın bulunması ve bu durumda kısasın uygulanması gerekir: Bu şartlar şunlardır:
1) Katilin akıllı olması, 2) baliğ olması, 3) kendi isteğiyle hareket etmiş olması, 4) maktulü öldürmeyi
isteyerek kasıtlı bir şekilde öldürmüş olması. İkinci rükne yani maktule ilişkin olarak da şu üç şartın
bulunması gerekir: 1) Maktulün, katilin alt soyundan olmaması, 2) Maktulün, katilin mülkü olmaması,
3) Maktulün mutlak olarak can dokunulmazlığının bulunması. Üçüncü rükün olan öldürme fiili konusunda şart, öldürmenin kasten ve saldırı/düşmanlık yoluyla olması gerekir. Bu da suç işleyen kişinin
fiili kastederek yapması, öldürmede kullanılan âletin normal şartlarda adam öldürmede kullanılan bir
âlet olması gerekir. Öldürme ister doğrudan, ister şartını gerçekleştirme isterse sebep olma şeklinde
olsun fark etmez.
Kısası gerektiren kastî adam öldürmeyi iki türle sınırlamak mümkündür: Bunların birincisi kesici-delici
aletle öldürmek, ikincisi ise kesici-delici olmayan âletle öldürmektir. Kısasın gerekli olabilmesi için
bu şartların tümünün bulunması gerekir. Bu şartlardan herhangi birinin bulunmaması zorunlu olarak
kısasın durdurulmasını gerektirir. Bu durumda, ağırlaştırılmış diyet, normal diyet, tazir vb. kısastan
daha hafif olan bir ceza uygulanır. Hanbelî fıkhında kısasın uygulanmasına ilişkin olarak tercih edilen
görüşe göre kısasın uygulanabilmesi için üç şartın bulunması gerekir:
1. Kısas uygulatma hakkına sahip olan kişinin akıl ve baliğ olması. Hak sahibi çocuk veya akıl hastası ise kısası uygulatma konusunda hiç kimse –baba, vasi ve hâkim de dahil olmak üzere- o kişiye
vekâlet edemez. Bu durumda çocuk buluğa erişinceye, akıl hastası akıl sağlığına kavuşuncaya kadar
suçlu hapsedilir. Muâviye, Hüdbe b. Haşram’ı bir kısas cezasıyla ilgili olarak öldürdüğü şahsın oğlu
buluğa erinceye kadar hapsetmişti. Bu, sahabenin huzurunda gerçekleşmiş ve kimse buna tepki
göstermemiştir.
2. Velilerin tümünün kısası uygulatma konusunda ittifak etmeleri şarttır. Bazıları uygulatamaz. Veliler içinde kayıp, küçük veya akıl hastası varsa, kayıp olan dönünceye, küçük olan büyüyünceye,
akıl hastası olan kişi iyileşinceye kadar beklenir. Çünkü herhangi bir meselede seçme hakkına sahip olan kimse adına başkasının bu hakkı kullanması caiz değildir; çünkü bu, onun seçim hakkını
geçersiz kılmaktır.
23 Katar istinaf mahkemesini, ceza mahkemesinin Loren Paterson’un katiline idam cezası verilmesine ilişkin hükmünü onayan 23 Mart 2015 tarihli
kararına bakınız. http://dohanews.co/qatar-court-upholds-death-penalty-ruling-for-lauren-pattersons-killer
24 Hâşiyetü İbn Âbidîn, VI, 536.

57

58

3. Kısas uygulamasının suçlu dışında başkasına da sirayet etmemesi gerekir. Bir insan öldürüldüğünde, onun kısasını talep etme hakkı bütün mirasçılarına geçer. Vâris, kısas uygulatma hakkını
murisi dolayısıyla elde ettiğinden bu hak bir tür mala benzemiştir. Mirasçı küçükse onun velisi kısası
onun adına uygulatamaz. Çünkü kısas uygulatmanın amacı, psikolojik olarak rahatlamak, öfkenin
giderilmesi gibi hususlardır. Babanın çocuğu adına kısas uygulatması durumunda bu amaç gerçekleşmez. Dolayısıyla vasi ve hâkim, kişi adına nasıl bu yetkiye sahip değilse çocuk adına bu yetkiyi
babası da kullanamaz. Buna göre katil, çocuk buluğa erişinceye, akıl hastası iyileşinceye ve gaip
olan kişi dönünceye kadar hapsedilir. Böyle yapmak, katilin öldürülmesini geciktirmek suretiyle onun
hakkını koruma anlamına geldiği gibi hak sahibine hakkını ulaştırma anlamı da taşımaktadır. Kısas
cezası büyük ve küçük yahut akıl hastası ile akıllı ya da hazır olan ile gaip olan arasında ortak bir hak
ise büyük, akıllı ve hazır olan kişi kısas cezasını tek başına uygulatamaz; çünkü bu, ikisi arasında ortak bir haktır. Taraflardan birinin bu hakkı tek başına kullanması caiz değildir. Bu tıpkı akıllı ve yetişkin
iki kişi arasında bulunan kısas cezasını, bunlardan birinin uygulatamamasına benzer.25
B. Vücut Bütünlüğüne Yönelik Saldırılarda / Müessir Fiillerde Kısasa İlişkin Hükümler
Vücut bütünlüğüne yönelik suçlarda kısas cezası uygulanması hükmünün temel dayanağı 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 kefaret olur. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.”26 Bir diğer ayet
şöyledir: “Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın.”27 Bir başka ayette ise şöyle
buyrulmuştur: “Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin.”28
Vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarda kısas iki türlüdür: Organlarda kısas, yaralamalarda kısas.
Vücut bütünlüğüne yönelik kısas uygulamasını düzenleyen hükümler, öldürme suçlarındaki kısasa
yönelik olarak zikrettiğimiz hükümlerin aynısıdır. Bu sebeple oraya yönlendirmekle yetiniyoruz.
Vücut bütünlüğüne yönelik kısası gerektiren suçları, öldürme suçlarındaki kısastan ayıran belki de
tek nokta haddi tecavüz söz konusu olmaksızın kısası uygulayabilme imkânının bulunmasına ilişkin
özel şarttır. Yani organın ismi ve bedendeki yerinin aynı olması gerekir. Buna göre sağ ele karşılık
sağ el kesilir, sol ele karşılık sağ el kesilmez. Bu yüzden eklem yeri ve kemik olmayan organlarda ve
yaralamalarda kısas uygulamanın gerekli olup olmadığı konusunda fakihler arasında meydana gelen
tartışmanın sebebi bu şart olmuştur. Âlimlerin çoğunluğu kemik kırma ve yaralama fiillerinde ölçüyü
tutturamama korkusu sebebiyle kısasın uygulanamayacağı görüşünü benimsemişler, ayetteki “dişe
diş” ifadesi sebebiyle dişi istisna etmişlerdir. Bu, İmam Ahmed b. Hanbel’in şu görüşüne de uygundur:
“Diş dışında kemik kırma fiillerinde kısas uygulanmaz; çünkü ya diş dışındaki kemiklerde denklik sağlanamaz veya pazu, uyluk ve kaburga kemiklerinde olduğu gibi kısası uygulamak mümkün değildir.”29
Müessir fiillerde ya imkânsız olması veya mağdur ya da velisinin affetmesi sebebiyle kısas uygulamanın gerekli olmadığı durumda erş ödenmesi gerekli olur. Erş, suçlunun kendi malından mağdura onun
kaybettiği organa veya ona isabet eden yaraya bedel olarak ödediği, diyetin bir parçası veya tümüdür.
Erşin miktarı isabet eden yaraya göre değişir. Bu bazen tam diyet olabileceği gibi kimi durumlarda da
diyetin bir kısmı olabilir.30

25 Katar temyiz mahkemesi, Ceza maddeleri, 2010 tarihli 229 sayılı itiraz. 21 Mart 2011.
26 Mâide, 45.
27 Bakara, 194.
28 Nahl, 126.
29 Hâşiyetü İbn Âbidîn, VI, 552.
30 Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Abdülkadir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furqân li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 767-777.

Katar Ceza Kanunu’na gelince, müessir fiillerde veya yaralama suçlarında kısastan bahsedilmemiş,
yaralamanın büyüklüğüne göre ağırlığı değişen oranda hapis cezasından söz edilmiştir. Kastî saldırı
kalıcı bir yara / iz bırakmak için yapılmışsa saldırgan yedi yılı aşmayacak bir hapis cezasıyla cezalandırılır.31 Kastî saldırı ile eziyet vermeden başka bir şey kastedilmemişse verilecek hapis cezası iki
yılı aşamaz.32 Yahut duruma göre bir yıl olur.33 Diğer bir açıdan kanun af ve erş kabul etmenin etkisini,
müessir fiiller içinden yalnızca kalıcı yara bırakanlarda kabul etmiştir ki bunlar İslam fıkhında organlardaki kısasa tekabül etmekte, kendisinden yaraların meydana geldiği suçlara tekabül etmemektedir.
Yine bunlar yaralamalarda kısasın söz konusu olduğu suçlara tekabül etmektedir. Kanun, kalıcı iz/
yarayı şu şekilde tarif etmiştir: “Kopma, bir uzvun ayrılması, organın bir bölümünün kesilmesi, organın menfaatini kaybetmesi veya azalması, beş duyudan birinin işlevini bütünüyle veya kısmen sürekli
bir şekilde kaybettirmek şeklinde olan her yaralama kalıcı yaralamadır.”34
Temyiz mahkemesinin kararına gelince; mahkeme kısası gerektiren öldürme ve yaralama suçlarında
ihtiyatî bir ceza olması itibarıyla diyeti şu şekilde tanımlamıştır: “Diyet, tek bir sınırı bulunan ceza olup
hâkim tarafından bunun miktarı azaltılıp arttırılamaz. Diyetin niteliği kasıt benzeri suçlarda ve yanlışlıkla işlenen suçlarda birbirinden farklı olduğu gibi yaranın türü ve büyüklüğüne göre de farklı olabilmekle birlikte her bir suç için her bir durumda diyetin miktarı sabittir. Diyet sözcüğü herhangi bir kayıt
konmaksızın kullanıldığından bununla tam [kâmil] diyet kastedilir. Bu ister ağırlaştırılmış diyet olsun,
ister hafifletilmiş diyet olsun fark etmez. Ağırlaştırılmış diyet kısas cezasının uygulanmadığı kastî
öldürmeler ile kasıt benzeri öldürmelerde ödenen diyettir. Hafifletilmiş diyet ise yanlışlıkla öldürmede
ödenen diyettir. Tam diyetten daha düşük olan miktara ise “el erşi”, “ayak erşi”, “göz erşi” ifadelerinde
olduğu gibi “erş” adı verilmektedir.35
C. Kasıt Benzeri Adam Öldürme Diyetine Özgü Hükümler
Diyet uygulamasının temeli şu ayette yer almaktadır: “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 tövbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.”36 İslam’da diyet iki suçta, yani “kasıt benzeri öldürme” ve “yanlışlıkla öldürme”
suçlarında aslî bir ceza olarak gerekli olur. Kısası gerektiren öldürme ve vücut bütünlüğüne yönelik
saldırılarda ise diyet ihtiyatî [yedek] bir ceza olup sadece duruma göre mağdurun veya yakınlarının
kısas uygulatmamayı tercih etmeleri halinde söz konusu olur.

31 Katar Ceza Kanunu’nun 307. Maddesi şu şekildedir: Başkasına yönelik kalıcı bir yaralama yapan kimse yedi yılı geçmeyecek hapis cezasıyla
cezalandırılır. Bunun öncesinde ısrar ve gözetleme söz konusu olmuşsa hapis cezası on yılı geçmez. Bir organın kesilmesi, kopması, bir bölümünün
işlevsiz kalması, azalması, duyulardan herhangi biri tamamen veya kısmen âtıl kalması kalıcı bir iz olarak kabul edilir. Bütün durumlarda mağdur
veya velisi saldırganı affeder veya erş almayı kabul ederse saldırgan, iki yılı geçmeyecek şekilde cezalandırılır.
32 Katar Ceza Kanunu’nun 308. Maddesi şu şekildedir: “Başkasının vücut selametine yönelik herhangi bir vesile ile kasten saldıran ve saldırısı
mağdurun hastalanması veya yirmi günden fazla süreyle şahsî işlerini yapamaz hale gelmesine sebep olan kimse iki yıldan az olmak üzere hapis
cezasıyla ve on bin riyalden az olmak üzere para cezası yahut bunlardan biriyle cezalandırılır.”
33 Katar Ceza Kanunu 309. Maddesi şu şekildedir: “Başkasının vücut selametine herhangi bir vesileyle kasten saldıran, bu saldırı daha önce
geçen iki maddede yer alan boyuta ulaşmamış olan herkes bir yıldan az olmak üzere hapis ve beş bin riyalden az olmamak üzere para cezası
veya bu ikisinden biriyle cezalandırılır.”
34 Katar Ceza Kanunu, 307. Madde.
35 Katar temyiz mahkemesi, ceza maddeleri, 2010 tarih ve 117 no’lu itiraz, 1 Kasım 2010.
36 Nisâ, 92.
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İslam hukukunda “kasıt benzeri adam öldürme”, beşerî kanunlarda “ölümle sonuçlanan saldırı” ifadesi ile kastedilen şey, “saldırganın bir kimseye vurmak, yumruk atmak veya normal şartlarda ölümcül
olmayan bir şekilde eziyet etmeyi amaçladığı halde saldırının ölümle sonuçlanması” şeklinde tanımlanır. Buna “kasıtta hata” veya “kasıtlı hata” gibi isimler de verilmektedir; çünkü saldırgan saldırı fiilini
yapmayı kastetmiş ancak fiilin sonucu olan öldürmede hata etmiştir.37
Âlimlerin çoğunluğuna göre kasıt benzeri adam öldürme fiili kısası gerektirmez, ağırlaştırılmış diyeti
gerektirir. Fukaha, kasıt benzeri adam öldürme suçunda kısas değil de diyetin gerekli olduğu konusunda şu rivayetleri esas almışlardır: Hüzeyl kabilesinden iki kadın birbiriyle kavga etti. Kadınlardan
biri diğerine taş attı. Bunun sonucunda [taşın isabet ettiği] kadın ve karnındaki bebeği öldü. Resûlullah (s.a.v.) kadının karnındaki cenin için bir köle veya cariyenin diyet olarak verilmesine, ölen kadın
için de öldürenin âkılesi tarafından diyet ödenmesine hükmetti. Yine Abdullah b. Ömer’in Hz. Peygamber (s.a.v.)’den naklettiğine göre peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Kırbaç veya
sopa ile yanlışlıkla adam öldürme halinde yüz tane [şartları] ağırlaştırılmış deve ödemek vardır. Bu
develerin kırkı hamile olup karnında yavrusu olmalıdır.”38 Hz. Peygamber (s.a.v.) bir başka hadisinde
şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Kasıt benzeri öldürülen yani sopa, kırbaç ve taşla öldürülen kimse
için yüz deve ödenir.”39
Diyetin “ağırlaştırılmış” niteliğini kazanabilmesi, daha önce diyet miktarı olarak belirttiğimiz yüz devenin sayısal olarak arttırılması veya buna denk düşen altın ve gümüşün miktarının arttırılması olmayıp tür olarak arttırılmasıdır. Bir görüşe göre diyet olarak verilen develerin [ağırlaştırılmış diyette] şu
şekilde olması gerekir: Otuz tane üç yaşında dişi deve, otuz tane dört yaşında deve, kırk tane gebe
devedir. Bir diğer görüşe göre ise –ki Hanbelî mezhebi de dahil olmak üzere mezheplerin çoğunluğu
bu görüştedir- ağırlaştırılmış diyetteki miktarlar şöyledir: Yirmi beş tane iki yaşına girmiş dişi deve,
yirmi beş tane üç yaşına girmiş dişi deve, yirmi beş tane 4 yaşına girmiş dişi deve, yirmi beş tane 5
yaşına girmiş dişi deve.40
Fukaha kasıt benzeri adam öldürme suçunda diyeti kimin ödeyeceği, yani ödemekle yükümlü olan
kimsenin kim olduğu konusunda da ihtilaf etmiştir. Bazıları –ki Ahmed b. Hanbel’in görüşlerinden biri
de böyledir– diyetin suçlunun kendi malından üç yıllık zaman içinde ödeneceği görüşünü tercih etmiştir. Bunların bakış açısına göre yanlışlıkla adam öldürme diyeti âkıle üzerine gereklidir. Kasıt benzeri
öldürme ise yanlışlıkla öldürmeden farklı olup kasıtlı öldürmeye daha yakındır. Bu sebeple diyet, katilin
kendi malından ödenmelidir. Bu “kim bir şeyi telef ederse onu tazminle yükümlü olur” şeklindeki genel
kurala da uygundur. Kasıt benzeri adam öldüren kişi bir insanın canına kıymış olduğundan bunu tazmin
etmesi gerekir. Dolayısıyla diyet, başkasının malından değil kendi malından ödenmelidir.41
Fakihlerin çoğunluğu ise –ki Ahmed bin Hanbel’e ait bir görüş de böyledir– diyetin, suçlunun âkılesi
tarafından ödenmesi görüşünü kabul etmiştir. Bu kurbanın mirasçılarının diyeti suçlunun âkılesinden
tahsil etmesini sağlamak içindir. Çünkü diyet suçlu üzerine gerekli kılınsa, ağırlaştırılmış olan bu diyetin suçlu tarafından ödenmesi onun ödeme gücünün olmasına bağlı olacaktır. Böyle bir ödeme gücü
[herkeste bulunmayıp] nadir olan bir durumdur. Üstelik kasıt benzeri adam öldürme suçlarında diyet
37 Gâyetü’l-müntehâ, III, 257.
38 Şerhu’s-sünen, X, 186.
39 Sünen-i Ebî Davud, II, 492.
40 Hâşiyetü İbn Âbidîn, VI, 573. Arapça’da “binti mehâd” ile bir yılını doldurup iki yaşına basmış dişi deve, “binti lebûn” ile iki yaşını doldurup
üç yaşına basmış dişi deve, “hıkka” ile üç yaşını doldurup dört yaşına basmış dişi deve, “cezea” ile dört yaşını doldurup beş yaşına basmış dişi
deve kastedilir. “Halfe” ile ise karnında yavrusu bulunan deve kastedilir.
41 İkna’, IV, 164.

aslî bir cezadır. Bu sebeple diyetin, bir grup teşkil eden âkıle tarafından ödenmesi gerekir. Kasten
adam öldürme durumu ise bundan farklı olup orada diyet yedek bir ceza konumundadır. Bu sebeple
kasten adam öldürmede diyeti âkıle değil suçlunun kendisi öder. Maktulün yakınları suçluyu affettiklerinde kuşkusuz onun diyeti ödeme gücünün bulunup bulunmadığından emin olarak bunu yapmıştırlar.
Şayet bunu yapmazlarsa bu onların kendi seçimidir. Veliler, katile kısas uygulanması yerine ödemesi
gereken diyeti ödeyememesinden dolayı herhangi bir zararla karşılaşmazlar.42
Katar Ceza Kanunu’nda kasıt benzeri adam öldürme suçunun cezasına gelince; kanun bunu, fâilin
beş yılı geçmeyecek şekilde hapis cezasıyla cezalandırılacağı suçlar kapsamında kabul etmiş, öldürülenin velilerine af veya diyeti kabul etme yetkisi vermiştir. Bu durumda suçluya, hafifleştirilmiş tazir
cezası uygulanır ki bu da üç yılı aşmayacak şekilde hapis cezasıdır.43 Bu, İslam şeriatında aslî bir
ceza olması itibarıyla ağırlaştırılmış diyet cezasının şartlarının tam olarak gerçekleşmediği var sayımına dayalıdır. Şayet şartlar tam olarak gerçekleşmişse mahkeme ceza olarak ağırlaştırılmış diyete
hükmeder, bu hüküm, maktulün yakınlarının talebine bağlı değildir. Bu, suçlunun tazir olarak hapisle
cezalandırılması hakkına ek olarak verilen bir cezadır. Temyiz mahkemesinin şu hükmünde vurguladığı husus da bu olsa gerek: “Mahkeme, itirazcıyı, başkasının vücut bütünlüğüne yönelik sonu ölümle
biten bir saldırı gerçekleştirmekten sorumlu tutmuştur. Bu, İslam şeriatında kasıt benzeri adam öldürme suçuna tekabül etmektedir. Bu sebeple mahkeme sanığın ağırlaştırılmış diyet ödemekle yükümlü
tutulmasına hükmetmektedir ki bu, suçun zorunlu ve aslî cezasıdır. Buna hükmedilmesi, maktulün
yakınlarının talebine bağlı değildir. Yine mahkeme ek olarak suçlunun ceza kanununun 306/1 maddesinin açık hükmü gereğince tazir cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmektedir.”44
Katar Ceza Kanunu’nda ağırlaştırılmış diyetin miktarına gelince; kanun her ne kadar ağırlaştırılmış
diyet için belirli bir miktar tayin etmemişse de şer’î mahkemeler başkanlığının kararı ağırlaştırılmış
diyeti, normal diyetin üçte biri miktarınca arttırılmış diyet şeklinde belirlemiştir.45 Katar temyiz mahkemesi, bir kasıt benzeri öldürme fiilinde (ölümle sonuçlanan saldırı fiili) ağırlaştırılmış diyeti şu şekilde
sınırlandırmıştır: “diyet, kasten ve kasıt benzeri adam öldürme suçlarında İslam şeriatı hükümlerinde
tercih edilen görüşe göre ağırlaştırılır. Yanlışlıkla öldürme fiillerinde hafifletilmiş diyet miktarı 11 / 08
/ 2008 tarihinde çıkarılan 2008 tarih ve 19 no’lu kanun maddesine göre iki yüz bin (200.000) Katar
riyalidir. Şer’î mahkemeler başkanlığının 13 / 11 / 1403, miladî 21 / 08 / 1983 tarihli kararı uyarınca
ağırlaştırılmış diyet, hafifletilmiş diyetin üçte biri oranında arttırılır. Buna göre ağırlaştırılmış diyetin
miktarı iki yüz altmış bin (260.000) Katar riyalidir.”46
D. Yanlışlıkla Adam Öldürme Fiiline Özgü Diyete İlişkin Hükümler
Yanlışlıkla öldürme, öldürme veya acı çektirme gibi bir kasıt olmaksızın bir kimseyi öldürmektir. Yanlışlık kasıtta olabilir; örneğin avcı okunu ava atarken okun yanlışlıkla bir insana isabet ederek öldürmesi böyledir. Yanlışlık fiilde de olabilir; örneğin uyuyan bir kimse yatağından bir çocuğun üzerine
düşerek onun ölümüne yol açar veya bir kimse bir çukur kazar, başka bir şahıs bu çukura düşerek
ölür.47Yanlışlıkla adam öldüren kişi üzerine kefaret ve diyet gerekli olur. 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.
42 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-kanuni’l-vad’î, Dâru’l-kâtibi’l-Arabî, 1973, s. 675.
43 Katar Ceza Kanunu, 306. Madde.
44 Katar ceza mahkemesi, ceza maddeleri, 2010 yılı 42 no’lu itiraz, 21 Ocak 2010.
45 Şer’î mahkemeler başkanlığı kararı, hiçi 13 / 11 / 1403, miladî 21 / 08 / 1983.
46 Katar temyiz mahkemesi, suç maddeleri, 2009 tarihli 132 no’lu itiraz, 1 Haziran 2009.
47 El-Muğnî ve’ş-şerhu’l-kebîr, IX, 338-339.
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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 tövbesinin kabulü için iki ay peş
peşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.”48
Kasıt benzeri adam öldürmede ağırlaştırılmış diyet ödenirken bunun aksine yanlışlıkla adam öldürme
durumunda ödenecek diyet, “hafifletilmiş diyet” olarak kabul edilir. Yanlışlıkla adam öldürme durumunda diyetin hafifletilmesi birkaç yönde ortaya çıkar:
Birincisi, diyet katilin kendisi üzerine değil âkılesi üzerine gerekli olur.
İkincisi, diyet peşin olarak değil üç yıl içinde taksitli olarak gerekli olur.
Son olarak da yanlışlıkla adam öldürme diyetinde diyet olarak ödenmesi gereken develerin sayısı
belli olup ağırlaştırılmış diyetin aksine bunlar içinde “karnında yavrusu olmak” gibi bir şart yoktur.
Yanlışlıkla adam öldürme diyetinin miktarına gelince; bunun yüz deve veya buna denk olan bir mal olduğu sabittir. Nitekim Resûlullah (s.a.v.)’tan şu hadis rivayet edilmiştir: “Yanlışlıkla adam öldürme durumunda yirmi tane beş yaşına basmış dişi deve, yirmi tane dört yaşına basmış dişi deve, yirmi tane
iki yaşına girmiş dişi deve, yirmi tane üç yaşına basmış dişi deve ve yirmi tane de iki yaşına basmış
erkek deve verilir.”49 Kat’î bir delile dayanmamakla birlikte fakihler kadının diyetinin erkeğin diyetinin
yarısı olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.50 Katar’da diyet miktarına gelince; Katar Ceza Kanunu
diyet miktarını belirlememiştir. Bununla birlikte 2008 tarihli 19 sayılı kanun yanlışlıkla adam öldürme
durumunda diyeti iki yüz bin (200.000) Katar riyali olarak belirlemiştir. Bu kanunun çıkmasından önce
mahkemelerdeki teamül diyetin yüz elli bin riyal olarak kabul edilmesiydi. Yine fıkhî hükümler kadının
diyetini erkeğinkinin yarısı kadar kabul ettiği halde hali hazırdaki kanun kadının diyetinin erkeğinkine eşit olduğunu vurgulamaktadır.51 Daha önce geçtiği üzere Katar temyiz mahkemesi yanlışlıkla
öldürme durumunda diyete hükmederek şöyle demiştir: “Diyet, yanlışlıkla adam öldürme fiilinde aslî
cezadır… Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “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.”
Yine bu karar şunu vurgulamaktadır: “Öldürülen kişi ehl-i kitap veya Mecusi olsa bile diyet ödenir;
çünkü ayette şöyle buyrulmuştur: “Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise
ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir.” Bu diyetin miktarı fiil vuku
bulmadan önce Şâri tarafından bizzat belirlenmiştir, hâkimin bunu eksiltme veya arttırması mümkün
değildir. İslam şeriatı, kamu yararı gerektirdiğinde suçluya diyet yanında başka tazir cezası da verilmesine izin vermiştir. Suçu kapsamına alan 2008 tarih ve 19 sayılı kanun erkek ve kadının diyetini iki
yüz bin (200.000) riyal olarak belirlemiştir.52

48 Nisâ, 92.
49 El-Muğnî ve’ş-şerhu’l-kebîr, IX, 495.
50 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslamî mukâranen bi’l-kanuni’l-vad’î, Dâru’l-kâtibi’l-Arabî, 1973, s. 669.
51 Yanlışlıkla öldürülen kişinin diyetine ilişkin 2008 tarihli 19 sayılı kanunun birinci maddesi şu şekildedir: “Yanlışlıkla öldürülen kişi erkek olsun
kadın olsun diyeti iki yüz bin (200.000) riyal olarak belirlenir. Bakanlar kurulu kararıyla belirtilen miktarda düzenleme yapılabilir.”
52 Katar Temyiz mahkemesi, ceza maddeleri, 2011 tarih 55 sayılı itiraz. 18 Nisan 2011.

II. Had Cezası Gerektiren Suçlar
“Had” kelimesi sözlükte engellemek anlamına gelir. Allah’ın hadleri, Allah’ın haram
kıldığı ve çiğnenmemesi gereken haramlardır. Bu anlamda ayette şöyle buyrulmuştur: “Bunlar Allah’ın hadleridir [sınırlarıdır], onlara yaklaşmayın.”53Had sözcüğünün
şeriattaki anlamı, bir günaha karşılık verilen ve öyle bir daha düşmeyi engelleyen
cezadır. Bu sebeple şer’î terminolojide had cezaları şu şekilde tanımlanır: “Hikmez
sahibi Şâri tarafından miktarı belirlenmiş olup hem günah işleyeni hem de başkasını
bunun benzeri bir günah işlemekten caydıran cezadır.”54
Had cezalarını diğerlerinden ayıran nokta şudur: Had cezaları ile cezalandırılan fiillerin suç sayılması kamu yararına dayanmaktadır. Zira bu suçlar Allah haklarından birine saldırı şeklinde gerçekleşmektedir, bu yüzden bu suçlarda bir takım şahısların haklarına zarar gelse bile Allah hakkı
daha baskındır. Yine had cezaları, din tarafından belirlenmiş olması yönüyle de diğer cezalardan
farklıdır. Hâkimin bu cezaya kıyas yapması, cezada arttırma veya eksiltme yapması caiz değildir.55
Yine hâkimin ya da ülkedeki yönetme ve yasama yetkisini elinde bulunduran otoritenin bu cezayı
affetmesi de caiz değildi. Suçtan ceza gören kimsenin hâkimden suçluyu affetmesini talep etmesi
de caiz değildir; çünkü –geçtiği üzere- bu suçlarda Allah hakkı daha baskındır.56 Bunu doğrulamak
üzere Resûlullah (s.a.v.) dava kendisine iletildikten sonra bu suçun affedilmesini tamamen reddetmiştir. Ancak bu aşamadan önce affedilirse caizdir. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) bu konuda şöyle
buyurmuştur: “Had cezalarını kendi aranızda affedin. Bana had cezasına ilişkin bir dava geldiğinde
artık onu uygulamak gerekli olur.”57 Resûlullah (s.a.v.), en yakınlarından olan kimselerin bile had
cezaları konusunda [cezanın uygulanmaması için] aracılık etmesini reddetmiştir. Nitekim Mahzum
kabilesinden bir kadın hırsızlık yaptığında onun affedilmesi için Üsâme bin Zeyd aracılık etmiş, Hz.
Peygamber (s.a.v.) bunu şiddetli bir şekilde reddederek şu meşhur sözünü söylemiştir:“Üsâme!
Allah’ın had cezalarından birinin uygulanmaması için aracılık mı ediyorsun? Sizden öncekileri şu
helak etti: Onlardan şerefli bir kimse hırsızlık yaptığında onu bırakıyor, zayıf bir kimse hırsızlık yaptığında ise ona had cezası uyguluyorlardı. Vallahi Muhammed’in kızı Fâtıma bile hırsızlık yapsa
onun elini keserdim.”58
Katar Ceza Kanunu’nda had cezalarının affedilesi veya yöneticiler tarafından feragat edilmesi konusuna baktığımızda kanunda yer alan hükümlerin İslam şeriatındaki hükümlerle ittifak ettiği görülür. Ceza infaz kanununun 155/1 maddesine göre savcılık makamının haddi gerektiren suçlarda
ceza davasını terk etmesi caiz değildir. Madde şu şekildedir: “Had cezalarını gerektiren suçların
dışındaki suçlarda savcılığın ceza davası mahkemeye intikal ettirilmesinden sonra henüz nihaî
hüküm verilmemişken ceza davasını terk etmesi mümkündür.” Bu kanun maddesi had cezalarında
savcılık makamının cezayı terk etmesinin caiz olmadığına dair açık ifade ile yetinmesine rağmen
maddenin hükmü; savcılığın herhangi bir delil yokken ceza davası açılmasına dair emir çıkarmasının caiz olmaması veya had cezalarında evrakların korunmasına dair emir çıkarması –her iki
durumda da emrin sebebi önemsizlik olduğunda- konularına da uzamaktadır. Bir suç, ceza kanu-

53 Bakara, 187.
54 Muhammed Abdülkâdir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furkan li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 59.
55 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1973, s. 82.
56 Muhammed Necib Hasenî, Devru’r-rasûli’l-kerîm fî irsâi meâlimi’n-nizâmi’l-cinâî el-İslamî, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, 1984, s. 5.
57 El-Câmiu’s-sağîr (Feyzü’l-Kadîr ile birlikte), III, 249.
58 Sahihü’l-Buhârî (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 92-102.
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nun birinci maddesinde işaret edilen had cezalarından herhangi birine uyacak şekilde suç teşkil
ederse savcılığın suç davasını açması ve bunu mahkemeye intikal ettirmesi gerekir. Ancak ortada
önemsizlik dışında savcılık tarafından uygun olanın yapılması veya evrakların korunmasına dair
başka bir sebep varsa o başka.59
İslam fıkhında had cezaları yedi kısma ayrılır. Bunlar; irtidat, zina, zina iftirası, hırsızlık, şarap içme,
yol keçilik (eşkıyalık), devlete isyan. Aşağıda özetle bu had cezalarından her birine özgü hükümleri
ele alacağız. Ancak Katar Ceza Kanunu’nun birinci maddesi devlete isyan suçunu ele almadığı için
onu istisna edeceğiz. Had cezasını gerektiren her bir suç ile tam olarak neyin kastedildiği, haramlığının delilleri, had cezası uygulanması için gerekli olan şartları, şer’an bu suçun isbatı için kabul edilen
şartları ve son olarak da şer’an öngörülen cezaları ele alacağız. Bunun yanında imkân ölçüsünde
bütün bu cezalara ilişkin Katar Ceza Kanunu’nun durumuna da işaret etmeye çalışacağız.
A. İrtidat Haddi
“Riddet” dönmek demektir. Arapça da hibeyi kabul etmeyip geri veren kişi hakkında “redde’l-hibete”
denir. “Gözü aydın olup üzülmesin diye onu annesine geri verdik (redednâhu)” ayetinde de bu anlamda kullanılmıştır.60 Şer’î terminoloji de ise kişinin İslam’dan dininden çıkıp küfre girmesine riddet denir.
Kişi irtidat ettiğinde Müslümanlığından sonra kâfir olmuş olur.61Kişi Allah’ın varlığını, peygamberleri,
melekleri, âhiret gününü, cennet ve cehennemi inkâr anlamına gelen herhangi bir söz söylediğinde
veya fiil yaptığında, Allah’tan başka bir ilahın varlığına inandığında, Allah’ın ayetlerinden herhangi
birini veya kat’î delillerle sabit farzlarından herhangi birini inkâr ettiğinde, Allah’ın helal kıldığı bir şeyi
haram veya haram kıldığı bir şeyi helal olarak gördüğünde, Allah’a, Resûlüne veya peygamberlere
sövdüğünde, Allah ve kitabıyla dalga geçtiğinde, peygamberlik iddia ettiğinde, namazın farziyetine
inanmaksızın bilerek namaz kılmayı terk ettiğinde irtidat etmiş olur.62
İrtidat suçu mürtedin ikrarıyla veya güvenilir iki şahidin, irtidat olayının nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir
şekilde anlatmasıyla sabit olur. Örneğin, bu iki kişi bir şahsın Allah’ın zatına sövdüğüne, İslam dinini
terk edip başka bir dini benimsediğini ilan ettiğine şahitlik ettiğinde irtidat suçu sabit olur. Fakihlerin
çoğunluğuna göre irtidat eden kişiye bir zaman tanıyıp tövbe etmesini istemedikçe ona ceza uygulanmaz. Fakihler bu zamanın ölçüsü konusunda ihtilaf etmişlerdir. Kişi irtidattan tövbe etmezse o
zaman ölümle cezalandırılması gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’tan
başka ilah olmadığına ve benim de Allah’ın Resûlü olduğuma inanan bir Müslümanın kanı ancak üç
sebeple helal olur: Evlendikten sonra zina etmesi, bir kimseyi haksız yere öldürmüş olması, dinini
terk edip cemaatten ayrılması.”63
İrtidat, Katar Ceza Kanunu’nun İslam şeriatının hükümlerinin geçerli olduğunu belirttiği had cezalarından biridir. Burada tabi ki bu suçu işleyen kimsenin İslam’dan irtidat etmeden önce Müslüman
olduğu var sayılmaktadır. Bu sebeple kendisine ceza kanunun birinci maddesi tatbik edilecek ve
İslam şeriatı tarafından öngörülen ceza uygulanacaktır. Suçlunun irtidatı ikrar etmemesi veya
güvenilir iki şahit tarafından bu şahıstan küfrü gerektiren bir söz veya fiil sadır olduğuna dair bir
şahitliğin söz konusu olmaması sebebiyle irtidat fiili sabit olmadığında yahut da şahıs esas iti59 Eşref Tevfik Şemseddin, Şerhu Kanuni’l-Uqûbâti’l-Katarî, el-Kısmu’l-âmm, Matbaatu câmiati Katar, 1. Baskı, 2010, s. 34.
60 Kasas, 13.
61 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1973, s. 661.
62 Bu konunun ayrıntısı için bkz. Muhammed Abdülkâdir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furkan li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005,
s. 67-70.
63 Münzirî, Muhtasaru Sahih-i Müslim, II, 31; Sünen-i Ebî Dâvud, II, 440.

barıyla gayri müslim olup kendisinden İslam dininin saygınlığını zedeleyen sözler ve fiiller sâdır
olduğunda bu şahsa ceza kanununun dinlere ilişkin suçlar başlığını taşıyan bölümünde belirtilen
tazir cezaları uygulanır.64
B. Zina Haddi
Zina kişinin karısı veya câriyesi olmayan bir kimse ile haram olan cinsel ilişkide bulunmasıdır. Zina,
had cezasını gerektirir. Zina şöyle tanımlanır: “Mükellef olan bir kimsenin, had cezasını kaldıracak
veya engelleyecek herhangi bir şüphe olmaksızın kendi isteğiyle cinsel organının sünnet edilen miktarını, kendisiyle ilişkide bulunması haram olan ve şehvet duyulabilecek durumda olan bir diğer kimsenin cinsel organına sokması veya erkeğin ya da kadının buna müsaade etmesidir.”65
Zina şer’an haramdır; çünkü bunun haramlığı ile ilgili açık ve net ayetler ve hadisler vardır. Bu konudaki ayetlerden biri şudur: “Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o çok çirkin bir iş ve çok kötü bir yoldur.”66
Konuyla ilgili hadislerden birinde Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kişi zina ederken mümin olduğu halde zina etmez.”67 Zina toplumda neseplerin karışmasına, hastalıkların yayılmasına,
evlilikten uzak durmaya ve ailelerin yıkılmasına yol açar. Zina haddinin uygulanması için aşağıdaki
şartların bulunması gerekir: Suçun ikrar yoluyla veya zina edenin itirafıyla yahut dört kişinin o şahsın
zina ettiğine dair şahitlik etmesiyle sabit olması,68 Zina eden kişinin mükellef olması, yani buluğa
ermiş ve akıllı olması. Şayet küçük veya akıl hastası olursa kendisine had cezası uygulanmaz. Sopa
vurma (celde) değil de recm cezasının uygulanabilmesi için suçu işleyen kişinin hür olması gerekir;
çünkü sopa vurmada köleye uygulanacak ceza hür kimseye uygulanacak cezanın yarısıdır. Gerçi günümüzde dünyada köleliğin kaldırılmış olması sebebiyle bu şartın uygulama alanı kalmamıştır. Zina
eden kişinin kendi isteğiyle bunu yapması. Yani herhangi bir kimse tarafından buna zorlanmamış
olması gerekir. Şayet zorlanmışsa ceza ve günah söz konusu olmaz.
Zina eden kimseye recm uygulanabilmesi için kişinin muhsan olması yani evli olup eşiyle ilişkide
bulunmuş olması gerekir. Zina eden kişinin Müslüman olması gerekir. Bu şart fakihler arasında tartışma konusu olmuştur. Tercih edilen görüşe göre fiil İslam ülkesinde yapılmışsa bu şart koşulmaz.
Zina suçunun işlendiği sabit olmuş ve şartları da gerçekleşmişse had cezasının uygulanması gerekir.
Bu, muhsan olmayan için yüz sopa vurulmasıdır. Muhsan olan için ise ölünceye kadar taşlanmaktır.69
Muhsan olmayan zinakarın cezası konusunda delil şu ayettir: “Zina eden kadın ve erkeğin her birine
yüz sopa vurun.”70
Recm cezasının aslı fakihler tarafından üzerinde ittifak söz konusu olan Resûlullah (s.a.v.)’ın uygulamasıdır. O, Mâiz b. Mâlik el-Eslemî zina ikrarında bulunduğunda recmedilmesini emretmiştir. Yine
64 Katar Ceza Kanununun 256 ve 265. Maddeleri. Örnek olarak kanunun 256. Maddesine göre aşağıdaki fiillerden herhangi birini işleyen kişi
yedi yılı geçmeyecek şekilde cezalandırılır:
a) Sözlü, yazılı, resim çizerek, ima ile veya başka herhangi bir vesile ile Allah’ın zatına dil uzatmak veya eleştirmek,
b) Kur’an’a kötülük yapmak eya tahrif etmek yahut onu kirletmek,
c) İslam dinine veya dinin şiarlarından birine kötülük etmek,
d) İslam şeriatına göre koruma altında olan semavî dinlerden birine sövmek,
e) Peygamberlerden herhangi birine sözle, yazılı olarak, resim çizerek, ima ile veya başka herhangi bir yolla dil uzatmak.
f) İslam şeriatı hükümlerine göre koruma altında bulunan semavî dinlerden herhangi birinin dini şiarlarını yerine getirmek üzere hazırlanmış
bulunan binaları veya binaların içindeki herhangi bir şeyi tahrip etmek veya kırmak yahut telef etmek yahut da kirletmek.
65 Bedâiu’s-sanai, V, 486.
66 İsra, 32.
67 Sahih-i Buhârî (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 62.
68 Ahmed Fethi Behnesî, el-Hudûd fi’l-İslâm, Müessesetü’l-matbûâtü’l-hadîse, s. 104.
69 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1973, s. 538.
70 Nur, 2.

65

66

zina yaptığını itiraf ederek çocuğuyla gelen Gâmidiyye de recmedilmiştir. Bu, kadının doğumunu
yapıp çocuğunu sütten kesmesinden sonra olmuştur.71 Katar Ceza Kanunu’nda zina suçunun cezası
erkek için yedi yılı geçmeyecek şekilde hapistir. Kadın da bunu kabul etmişse ceza aynı şekildedir.72
Cezayı ağırlaştıracak şartlar eklendikçe ceza da gitgide arttırılır. Şayet tecavüz söz konusu olmuşsa
bu ister zorlama ve tehdit yoluyla isterse hile yoluyla olsun idam cezası ile cezalandırılır.73 Burada
tazir cezasının uygulanabilmesi için zina haddinin sabit olmaması veya daha önce geçen şartların
tam olarak bulunmamış olması gerekir. Aksi taktirde İslam şeriatının hükmünün uygulanması gerekir. Şunu ifade etmek gerekir ki Katar Ceza Kanunu’nun birinci maddesi esas alındığında sina eden
kimsenin Müslüman olmaması kendisine had cezasının uygulanmasına bir engel teşkil etmez; çünkü
kanun maddesi, İslam şeriatının hükümlerinin uygulanması için suç işleyen veya kurbanın Müslüman
olmasını şart koşmuştur. Zina suçunda suç işleyen kişi gayri müslim, suça maruz kalan kadın Müslüman olsa, bu durumda suç işleyen kişi Müslüman olmamasına rağmen kendisine İslam şeriatının
hükmünün uygulanması gerekir.
Katar yargısı önünde fiilen uygulanmış bulunmamasına rağmen zina suçunun had cezası gerektirdiğine hükmedilmiştir. Ancak bu yargı hükmü, zina haddinin sabit olmaması durumunda uygulana
gelmiştir. Hâkim, İslam şeriatında dikkate alınan ispat delilleri ile sınırlı olmaksızın suçun ispatı
ve tazir cezasının uygulanması konusunda serbest hareket eder. Bu anlamda temyiz mahkemesi
şöyle demektedir: “Bilindiği üzere ceza konularında ispatta dikkate alınacak olan şey hâkimin önüne konulan delillerden ikna olmuş olmasıdır. Kanun, celse devam ederken ileri sürülmüş olması
şartıyla hangi kaynaktan gelirse gelsin önüne sunulan herhangi bir delili değerlendirme konusunda
hâkime yetki tanımıştır. Bu konuda hâkime baskı yapmak doğru değildir. Ancak kanun muayyen bir
delille açıkça sınırlandırmışsa o başka. Durum böyle olunca; Temyiz edilen hüküm, İslam şeriatının hükmünü belirtilen sebeplerle uygulamamıştır, temyize götüren şahıs hakkında hakkında ceza
kanununun hükümlerini uygulayıp onu, on altı yaşını doldurmuş bir bayanla zorlama, tehdit ve hile
olmaksızın ilişkide bulunma suçundan sorumlu tutmuştur. Kanun bu suç için İslam şeriatının hükümlerine uygun bir şekilde belirli bir ispat yöntemi ortaya koymadığından ve ceza hakimini şahitlik
konusunda bir nisapla yahut da muayyen bir delille sınırlandırmadığından itirazcının bu bağlamdaki
itirazı haklı değildir.”74
C. Zina İftirası [Kazif] Suçu
“Kazif” sözlükte ister maddî ister manevî olarak olsun bir şeyi atmak anlamına gelir. Nitekim şu
âyetlerde bu anlamda kullanılmıştır: “Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) vahyetmiştik:
Musa’yı sandığa at; sonra onu denize (Nil’e) at”75 “Bilakis biz, hakkı bâtılın tepesine bindiririz de
o, bâtılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, bâtıl yok olup gitmiştir.”76 Kazif sözcüğünün terim anlamı
şudur: “Bir delil veya şahit olmaksızın başkasına yönelik bâtıl bir zina iddiasında bulunmaktır.” Bu
sebeple bir delil olmaksızın müminlere yönelik zina iftirasında bulunmak dinen haramdır; çünkü bu,
herhangi bir delil yokken Müslümanların kişiliklerine yönelik kötülüktür, onların nesepleri konusunda kuşku uyandırır, insanların birbirine güven duymasını ortadan kaldırır. Yine böyle bir iftira, suçsuz olup zina ithamına maruz kalan kişinin kendisini savunma güdüsüyle öç ve intikam almasına

71 Sahih-i Müslim (Müslim şerhi ile birlikte), XI, 342, 346.
72 Katar Ceza Kanunu, 281. Madde.
73 Katar Ceza Kanunu, 279. Madde.
74 Katar temyiz mahkemesi, ceza maddeleri, 2012 tarih ve 98 sayılı itiraz, 16 Nisan 2012.
75 Taha, 39.
76 Enbiya, 18.

da yol açar. Resûlullah (s.a.v.) zamanında zina isnadı suçu birden fazla işlenmiş olup bunların en
önemlisi meşhur ifk olayıdır. Bu konuda göklerin ve yerin Rabbi olan Allah Kur’an’da ayetler indirerek itham edilenlerin bu suçtan uzak olduğunu beyan etmiş, bu çirkin suçu işleyenlere yönelik de
had cezası uygulanması hükmünü koymuştur.77 Zina iftirasının suç olduğuna ilişkin temel delil şu
ayetlerdir: “Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız
şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu,
Allah katında çok büyük (bir suç) tur.”78 “Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina
isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır.”79
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Bir Müslümanın canı, malı ve ırzı [şahsiyeti]
diğer Müslümana haramdır.”80
Zina iftirası suçu, kişinin diğer bir şahsı zina ile itham ettiğini gösteren açık, zımnî [örtük] veya tariz
[çarptırma] yollu bütün sözlerle sabit olur. Burada zina isnadında bulunan kişinin bu sözünün ardındaki amacının açık olması gerekir. Şayet yoruma açık ise onun kastının açığa kavuşması için kendisine ne kastettiğinin sorulması gerekir.81
Zina iftirası haddinin uygulanma şartlarına gelince; bunların bir kısmı isnadda bulunan kişiye, diğer
bir kısmı ise isnadda bulunulan kişiye aittir. Bunları aşağıdaki gibi belirtebiliriz:
Zina isnad eden kişide bulunması gereken şartlar özetle şunlardır: İsnad edenin bâliğ, aklı başında
ve kendi isteğiyle hareket eden bir kimse olması gerekir. Küçük, akıl hastası ve baskı–tehdit altında
isnadda bulunan kimse ya mükellef olmadığından veya onun açısından kasıt söz konusu olmadığından, sözü dikkate alınmaz.82 Zina isnadında bulunan kimsenin, isnadda bulunulan şahsın üst soy
hısımı olmaması yani onun babası, dedesi veya annesi olmaması gerekir. Çünkü kendisine isnadda
bulunulan kişinin, kendisine zina isnad etmiş olsalar bile üst soy hısımlarına iyilik etmesi gerekir. Onlara had cezasının vurulmasını istemek ise onlara kötü davranmak anlamına gelir. İsnadda bulunulan
kişi tarafından isnadda bulunulmasının engellenmiş olması gerekir. Bu engelleme, kendisine isnadda
bulunulan kişinin isnadda bulunan kişiye bunun için izin vermiş olmaması halinde söz konusudur.
Aksi takdirde bir suç söz konusu olmaz, dolayısıyla zina iftirası cezası da uygulanmaz.83 Kendisine
zina isnad edilen kimsede bulunması gereken şartlar ise şunlardır:
Bâliğ olması. Şayet buluğ yaşına ermemiş küçük bir kimse ise ona isnadda bulunan kişiye [had cezası değil] tazir cezası uygulanır.
Aklının başında olması. Akıl hastası olan kimseye zina isnad etmek taziri gerektirse de haddi gerektirmez.
Müslüman olması. Kâfir ise ona isnadda bulunan kişi, had cezası uygulanmasını hak etmez. Bunun
delili “şirk koşan kimse muhsan değildir” hadisidir.84
İffetli olması, tövbe etmiş bile olsa daha önce zina ile itham edilmesi söz konusu olmamış olmalı.
77 Mahmud Muhammed Ammara, el-Hudûd fi’l-İslâm beyne’l-viqâye ve’l-ilâc, Mektebetü’l-iman, Mansûra, s. 43.
78 Nur, 15.
79 Nur, 23.
80 Es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 250.
81 Muhammed Abdülkâdir Ebû Fâris, el-Fıkhu’l-cinâî fi’ş-şer’i’l-İslâmî, Dâru’l-furqân li’n-neşr ve’t-tevzî, Amman, 2005, s. 269.
82 Ahmed Fethi Behnesî, el-Hudûd fi’l-İslâm, Müessesetü’l-matbûâtü’l-hadîse, s. 129.
83 El-İkna’, V, 115.
84 Es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 216.
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İsnad edilen zina suçunun, isnad edilen kimse hakkında varlığının düşünülebilir olması gerekir. Kendisine zina isnad edilen kişi, cinsel organı kopuk olup zina edemeyecek durumdaysa ona zina isnad
–taziri gerektirse de- mümkün değildir. Kendisine zina isnad edilen kişinin, kendisini rezil bir duruma
sokmak suretiyle zina isnadına izin vermemiş olması gerekir.
Zina iftirası suçunun cezasını uygulama şartları bulunur ve had cezalarında şer’an muteber olan
şer’î deliller de sabit olursa Allah’ın Kur’an’da belirttiği cezanın uygulanması gerekli olur. Suçun sabit
olmasında muteber olan şer’î deliller, isnadda bulunan kişinin kendi isteğiyle bilerek isnadda bulunduğunu ikrar etmesi, iki güvenilir kişinin o şahsın bir kimseye zina isnadında bulunduğunu duyduklarına
şahitlik etmeleri ile sabit olur. Yüce Allah bu konuda şunları söylemektedir: “Namuslu kadınlara zina
esnasında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık
onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.”85 Zina iftirası suçu,
muhsan olmayan kişiye uygulanan zina cezasından daha şiddetlidir. Çünkü bu ceza seksen sopa
vurulması ve zina iftirasında bulunan kişinin şahitliğinin mutlak olarak –hiçbir akit, sözleşme veya
alım-satımda- kabul edilmemesidir.86 O kişinin şahitliği hakların ispatında geçerli değildir ve o kişi
fasıklardandır.87 Muhsan olmayıp zina eden kimsenin durumu ise bundan farklı olup onun cezası,
şahitliğinin reddedilmesi söz konusu olmaksızın yalnızca sopa vurulmasıdır.
Katar Ceza Kanunu’nun bu konuya ilişkin uygulamasına gelince; ceza kanunun da “kazif” ifadesi,
İslam fıkhındakinden daha genel ve kapsamlı bir anlamda kullanılmıştır. Zira kanun da bu kelime
yalnızca zina ile ilişkili olmayıp “başkasına alenen kazifte bulunan yani ona kanunen cezalandırmayı
gerektiren bir olay isnad eden yahut şeref ve saygınlığını zedeleyen, insanların ona buğzetmesini ve
küçük görmesini gerektirecek bir şey isnad eden herkese kanuna göre iki yılı geçmeyecek şekilde
hapis cezası verilir.”88
Kazif kişinin namusuna yönelik ise veya ailelerin şereflerini zedeliyorsa kanun kazif cezasını daha da
arttırarak üç yılı geçmeyecek miktara çekmiştir.89 Ceza kanununun maddeleri özel olarak kazifin suç
olduğunu belirtmemekle birlikte kanunun birinci maddesi kazif suçunu, İslam şeriatının hükümlerinin
geçerli olduğu had cezalarından biri olarak değerlendirmiştir. Bunun için kazif suçunu işleyen kişinin
ve kazife maruz kalan kişinin Müslüman olması ve daha önce belirttiğimiz diğer şartların da bulunması gerekir. Bu şartlardan herhangi biri bulunmadığında veya suç şer’an sabit olmadığında beşerî
kanununu uygulamaktan ve kazif suçunu işleyen kişiye tazir cezası vermekten başka yol yoktur. Katar
temyiz mahkemesi, verdiği hükümlerden birinde bunu şu şekilde vurgulamıştır: “Kanunun birinci maddesi, İslam şeriatının hükümlerinin kanunca belirtilen bir takım suçlarda –ki bunlar arasında ithamın
söz konusu olduğu iki suç yani alenî zina isnadı, edebe aykırı ibareler söylemeyi teşvik de bulunmaktadır– şeriatın bu suçlar için öngördüğü genel kurallara nispetle geçerli olduğunu söylemektedir.
Hal böyle olunca evraklardan ve temyiz edilen dava evraklarından İslam şeriatının hükümlerine göre
şer’î delillerin nisabının tam olarak sağlandığı anlaşılmamaktadır. Bu sebeple mahkeme, uygulanması gereken ceza kanunun maddesi uyarınca temyiz eden şahsa tazir cezasını uygulamıştır. Temyiz
edilen hüküm kanuna uygun olup herhangi bir aykırılık taşımamaktadır. Hükme itiraz eden şahsın bu
bağlamdaki itirazı yerinde değildir.”90
85 Nur, 4.
86 Ahmed Fethi Behnesî, el-Hudûd fi’l-İslâm, Müessesetü’l-matbûâtü’l-hadîse, s. 73.
87 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1973, s. 645.
88 Katar Ceza Kanunu, madde 326.
89 Katar Ceza Kanunu, madde 327.
90 Katar temyiz mahkemesi, ceza maddeleri, 2009 yılı 23 no’lu itiraz. 2 Mart 2009.

D. Hırsızlık Haddi
Hırsızlık, mükellef olan bir kimsenin başkasının mülkü olan bir malı gizlice almasıdır. Hırsızlık Kur’an-ı
Kerim ve Resûlullah (s.a.v.)’ın sahih sünnetiyle dince haram kılınmış bir fiildir. Sünnet insanların mallarını almayı ve mallara yönelik saldırıda bulunmayı açık olarak haram kılmıştır. Bu hadislerden biri
Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüdür: “Kişi hırsızlık yaptığında mümin olarak hırsızlık yapmış olmaz.”91
Hırsızlık haddini uygulama şartlarına gelecek olursak; bu şartlar temelde üç şeye ilişkindir. Birincisi
maldır. Malın koruma altında olmuş olması gerekir. İkincisi hırsızlık nisabına ilişkindir, sonuncusu ise
hırsızlığın gerçekleştiği fiile ilişkindir. Bu şartları şu şekilde açıklayabiliriz: “Koruma [hırz]” kavramına
gelecek olursak; bu kelime malın korunduğu mekânı ifade eder. Malın korunduğu yer zamana ve
mekâna göre değişir. Bu kavram, insanların mallarını içinde korunmayı âdet edindikleri mekânla irtibatlıdır. Hırz iki türlüdür: Kendi başına hırz, başkası sebebiyle hırz. Kendi başına hırz, malı korumak
üzere hazırlanmış, içine izinsiz girilemeyen mekânlardır. Kilitli olan evler, çadırlar, depolar ve sandıklar böyledir. Başkası sebebiyle olan hırz ise aslen malı korumak için hazırlanmış olmayan, insanların
izinsiz olarak da girebildikleri mescitler ve yollar gibi mekânlardır. Ancak burada bir koruyucu tayin
edilmişse o zaman burası kendi başına hırz olmuş olur.
Âlimlerin çoğunluğuna göre had cezasını gerektirecek olan hırsızlık ancak hırzın içinden mal almada
söz konusu olur. Âlimler buna dair şu delili ileri sürmüşlerdir. Safvan mescitte uyumuş, başının altına
ridâsını koymuştu. Birisi ridâyı başının altından aldı. Safvan adamı yakalayarak Resûlullah (s.a.v.)’a
getirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) onun elinin kesilmesini emretti.
Bu hadisin delil olma yönü şudur: Safvan’ın ridâsı başının altında olduğu için koruma altındaydı. Onu
çalan kişi de malı, koruma altında olduğu yerden çalmış, bu sebeple elinin kesilmesi gerekli olmuştu.92
Hırsızlık nisabına gelecek olursak; âlimlerin çoğunluğuna göre had cezasının uygulanabilmesi için
çalınan malın belirli bir nisaba ulaşmış olması gerekir. Âlimlerin çoğunluğu bu nisabın çeyrek dinar
altın veya üç dirhem gümüş veya bununla denk bir mal olduğu konusunda ittifak etmiştir. Âlimlerin
çoğunluğu bu görüşe Hz. Peygamber (s.a.v.)’in fiilini ve şu sözünü delil getirmiştir: “Hırsızın eli ancak
çeyrek dinar ve yukarısını çaldığında kesilir.”93
Son olarak hırsızlığın gerçekleştiği fiile gelecek olursak; fakihlerin çoğunluğu, hırsızlık fiilini doğuran
alma işleminin gizli olarak gerçekleşmesi gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir. Bu sebeple gündüz
vakti açıktan ve zorla bir malın kişinin elinden alınması haddi gerektiren bir hırsızlık olarak görülmez.
Bu yüzden de kapkaç, hıyanet ve yağmalama gibi fiiller hırsızlığın çerçevesi dışında kalır; çünkü bunlar alenen ve açıktan mal alma fiilleri olup gizli ve saklı bir biçimde alma değildir. Kapkaççılık karşı tarafla mücadele yapılmaksızın ya da güç uygulanmaksızın bir malın alenen alınarak kaçmak suretiyle
olur. Hıyanet, kendisine güvenilen bir kimsenin bu güveni boşa çıkararak elinde mal veya bunun bir
kısmının bulunduğunu inkâr etmesidir. Örneğin birinin malını ödünç alıp onu geri vermeyi reddeden
kimseye hırsızlık cezası uygulanmaz, ancak tazir cezası uygulanır. Yağmacı ise başkasının malını
insanların gözü önünde açıktan, kuvvet uygulayarak ve mücadele ederek alan kişidir. Onun hakkında
eşkıyalık haddini gerektiren bir fiil işlemediği sürece had cezası uygulanmaz. Bir hırsızlık suçu işlendiğinde had cezası uygulanmadan önce suçun şer’an muteber yollarla ispat edilmesi gerekir. Bu yollar da ya hırsızın kendi ikrarı veya iki güvenilir şahidin şahitliğidir. Bu şahitlikte hırsızın ve malı çalınan

91 Sahihu’l-Buhârî (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 87-88.
92 Sünen-i İbn Mâce, II, 865.
93 Münzirî, Muhtasaru Sahih-i Müslim, hadis no 1043.
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kimsenin kim olduğu, malın ne olduğu, hırsızlığın nerede gerçekleştiği, malın koruma altında olduğu
yer, hırsızlığın keyfiyeti yani gizlice yapıldığının zikredilmesi gerekir. Şayet malın alınması yağma,
kapkaç veya gasp şeklinde olmuşsa bu fiil hırsızlık olarak değerlendirilmez. Tazir cezasını gerektirse
de had cezasını gerektirmez. Hırsızlık sabit olur ve cezanın uygulanması için bütün şartlar da bulunursa şer’an belirlenen cezan olan el kesme cezasının uygulanması gerekli olur. Hırsızlık cezasının
bu olduğu şu ayetin açık ifadesiyle sabittir: “Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir
ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”94 Yine Resûlullah
(s.a.v.)’ın şu fiiliyle de sabittir: Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yaptığında [Üsâme b. Zeyd
tarafından onun elinin kesilmemesi için aracılık edilince] Resûlullah (s.a.v.) insanlara şu konuşmayı
yaptı: “Ey insanlar! Sizden öncekiler şu sebeple yoldan saptılar: İçlerinden şerefli bir kimse hırsızlık
yaptığında onu bırakırlar, güçsüz bir kimse hırsızlık yaptığında ona ceza uygularlardı. Allah’a yemin
ederim ki Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsa Muhammed onun da elini keserdi.”95
Katar Ceza Kanunu’nda hırsızlık suçu “başkasının mülkü olan, taşınabilir bir malı, mâlik olmak niyetiyle gizlice almaktır” şeklinde tanımlanmıştır.96 Hırsızlığın gerçekleşmesi için, malın kapalı olduğu bir
yerden alınmış olması veya belirli bir miktara ulaşmış olması şart değildir. Ancak ceza kanunun 56.
Maddesine göre hırsızlığa konu olan şey değersiz bir şey ise suç gerçekleşmiş sayılmaz. Katar Ceza
Kanunu’nda hırsızlık suçunun cezasına gelince, bu ceza, hırsızlık suçuna bitişen ve cezayı ağırlaştıran durumlara göre iki yıl hapis ile ömür boyu hapis arasında değişmektedir.97 Dolayısıyla Katar
Ceza Kanunu hırsızın elinin kesilmesi uygulamasını esas almamıştır. Bununla birlikte ceza kanununun birinci maddesine göre hırsızlık suçu, İslam şeriatının hükümlerinin geçerli olduğu had cezalarından biri olarak görülmektedir. Şartları gerçekleştiğinde ve suçun işlendiği belirttiğimiz şekilde sabit
olduğunda had cezasının uygulanması gerekir. Her ne kadar, Katar Ceza Kanunu’nda el kesmenin
hadler ve kısas dairesinden bir had olarak hangi durumlarda tatbik edileceğini bilemesek de temyiz
mahkemesinden hırsızlık suçunda şahitlik nisabına ilişkin olarak belirli bir sayı öngören şu karar
çıkmıştır: “İslam şeriatı fakihleri, iki güvenilir kişinin şahitliğiyle veya hür, baliğ ve aklı başında kişinin
ikrarıyla hırsızlık suçu sabit olduğunda bunun cezası olan el kesmenin uygulanması gerektiği konusunda icma etmişlerdir. İkrarın bir kere bile olması yeterlidir. İkrar yapan kişi ikrarından döndüğünde
el kesilmez. Durum böyle olunca, sanık her ne kadar savcılığın tahkikatında hırsızlık yaptığını ikrar
etmiş olsa bile bunu mahkeme meclisinde inkâr etmiş, hakkında şahitlik nisabı da sağlanamamıştır.
Ceza kanununa göre, geriye had cezasının uygulanmayıp tazir cezasının uygulanması dışında bir
seçenek kalmamıştır.”98

94 Mâide, 38.
95 Sahih-i Buhârî (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 92-102.
96 Katar Ceza Kanunu, 334. Madde.
97 Katar Ceza Kanunu 335. Maddesi şu şekildedir: “Aşağıdaki şartların bulunması halinde hırsızlık yapan kişi ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılır:
a) Hırsızlık fiilinin geceleyin yapılmış olması,
b) İki veya daha fazla şahıs tarafından yapılmış olması,
c) Suçlulardan birinin açık veya gizli bir şekilde silah taşıyor olması,
d) Meskûn mahalde veya oturmak üzere ayarlanmış bir yerde yahut bunlara mülhak kabul edilen yerlerde yapılmış olması. Suçlunun duvarı aşmak,
kapıyı kırmak, özel anahtar kullanmak, polis veya genel memur kıyafeti giymek, yetkili makamlardan alındığı söylenen asılsız bir emir göstermek,
mekânda oturanlardan biriyle anlaşmak veya bunun dışında başka bir takım vasıtalar kullanmak suretiyle içeri girmesi,
e) Hırsızlığın silah kullanmak suretiyle zorla veya tehdit yoluyla gerçekleştirilmiş olması.
344. madde ise şöyledir: “Bu faslın önceki maddesinde açıklanan şartlardan birinin bulunmaması durumunda hırsızlık yapan kişiye iki yılı
aşmayacak kadar hapis cezası verilir.”
98 Katar temyiz mahkemesi, ceza maddeleri, 2012 tarih ve 54 sayılı itiraz, 19 Mart 2012.

E. Şarap İçme Haddi
“Hamr [şarap]” sözlükte kapatmak, örtmek anlamına gelir. Bununla “karıştırmak” anlamı da kastedilebilir. Şaraba bu sebeple “hamr” dı verilmiştir; çünkü o aklı karıştırır. “Hamr” kelimesinin terim anlamı
şudur: Üzüm, kuru hurma, yaş hurma, arpa, bal veya her neden üretilmiş olursa olsun sarhoş edici
içecektir. Bunun delili Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüdür: “Her sarhoş edici hamrdır”. Sarhoş edici şey
insanın aklını giderir ve sarhoş olan kişiyi dince hoş görülmediği gibi akıllı kimseler tarafından da kötü
görülen sözlü ve fiili tasarruflar yapmaya sevk eder.99
Hamr, dinde Kitap, sünnet ve icma ile haram kılınmıştır. Bunun Kur’an’dan delili şu ayettir: “Ey iman
edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak
durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak;
sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”100Sünnetten delili de Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüdür: “Her sarhoş edici hamrdır ve her hamr haramdır.”101

Şarabın haram kılınma illeti aklı gidermesidir. Akıl, insanı hayvandan ayıran biricik özdür; çünkü
yükümlülüğün dayanağıdır. Şarap aklın düşünüp taşınma, dengeli kararlar alma yeteneğini ortadan
kaldırır. Sarhoş kişi kendisi için de toplumu için de tehlikelidir; çünkü şarap içme fiili genellikle her türlü
suçu işlemeyi de beraberinde getirir. Üstelik şarabın, içen kimseyi Allah’ı anmaktan ve namazdan
alıkoyması da söz konusudur. Böylece şarap içen kişi hem dünyası hem de ahireti açısından kayıp
yaşamış olur.102
Şarap içme haddinin uygulanma şartlarına gelecek olursak bunlar; içen kimsenin baliğ, aklı başında
ve kendi fiiliyle şarabı içmiş olmasıdır. İçen kişi küçük veya akıl hastası ise yükümlü olmadığından
ona ceza uygulanmaz. Şayet tehdit altındaysa veya sarhoş edici bir şeyle tedavi olan hastanın durumunda olduğu gibi içmek zorunda kalmışsa o zaman ceza uygulanmaz. Âlimlerin çoğunluğuna göre
cezanın uygulanması için, içen kişinin Müslüman olması gerekir. Gayri müslim içtiğinde had cezası
uygulanmaz; çünkü gayri Müslimlere göre şarap haram değildir.103
Şarap içme cezasının uygulanma şartları gerçekleştiğinde bu fiilin, içen kimsenin ikrarı ile veya güvenilir kişinin, şahsın şarap içtiğine dair şahitlik etmesiyle sabit olması gerekir. Yalnızca kişinin ağzından şarap kokusu gelmesi halinde âlimlerin çoğunluğuna göre ceza uygulanmaz; çünkü bu kişi
şarap içmeyip üzerine dökülmüş olabilir veya şarabı su sanarak içmiş olabilir. Onun şarap olduğunu
öğrendiğinde ağzından çıkardığı halde kokusu ağzında kalmış olabilir.104
Şarap içenin cezasına gelecek olursak; ilim ehlinin çoğunluğu şarap içme cezasının kırk sopa olduğu, bunun üzerindeki kısmın ise tazir olduğu görüşündedir.105 Fakihler bu konuda Resûlullah (s.a.v.),
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer döneminin başlangıcındaki uygulamayı esas almışlardır. İmam Buharî,
sahihinde, Sâib b. Yezid aracılığıyla şunu nakletmiştir: “Biz Resûlullah (s.a.v.) zamanında, Ebu Bekir
99 Mahmud Muhammed Ammara, el-Hudûd fi’l-İslâm beyne’l-viqâye ve’l-ilâc, Mektebetü’-îman, Mansûrâ, s. 84.
100 Mâide, 90-91.
101 Münzirî, Muhtasaru Sahih-i Müslim, hadis no 1262.
102 Ahmed Fethi Behnesî, el-Hudûd fi’l-İslâm, Müessesetü’l-matbûâtü’l-hadîse, s. 12.
103 Muğni’l-muhtac, IV, 188.
104 Zâdü’l-muhtâc, IV, 262.
105 Ahmed Fethi Behnesî, el-Hudûd fi’l-İslâm, Müessesetü’l-matbûâtü’l-hadîse, s. 154.
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döneminde ve Ömer’in hilafetinin baş taraflarında şarap içen bir kimseyi getirir ona ellerimiz, nalınlarımız ve elbiselerimizle vururduk. Ömer’in hilafetinin son yıllarında kırk sopa vuruldu. Nihâyet insanlar buna son vermeyip fâsıklık yapınca seksen sopa vurulmaya başlandı.”106
Katar Ceza Kanunu açısından bakıldığında, kanun şarap içmeyi, İslam şeriatının hükümlerinin geçerli olduğu had cezalarından biri olarak kabul etmiştir. Bu, içen kimsenin Müslüman olması ve zikrettiğimiz şartların bütününün bulunması durumunda geçerlidir. Bu şartlardan biri de suçun şahitlik
nisabıyla veya şer’an muteber bir ikrarla sabit olmasıdır. İçen kişi Müslüman değilse veya had cezası
uygulanma şartlarından biri bulunmuyorsa ceza kanunu şarap içme fiilinin bir suç olarak görülebilmesi için şu şartları aramıştır: Şarap veya sarhoş edici içeceği içmenin kamuya açık bir yerde yapılmış
olması veya içen şahsın şarap ya da sarhoş edici içecekler içmek için özel bir yer veya ev hazırlamış
olması kişinin kamuya açık bir yolda sarhoş olarak bulunması, sarhoşluğuyla insanların huzurunu
kaçırması. Bu son durumda şarap içmenin özel bir mekânda gerçekleştiği ancak kişinin kamuya açık
bir alanda sarhoş olarak bulunması durumu varsayılmaktadır. Bunun cezası, altı ayı geçmeyecek
şekilde hapis ve üç bin riyali geçmeyecek miktarda tazminat veya bu ikisinden birisidir.107 Şarap içme
suçu, Katar mahkemelerinin had cezasının miktarını sınırlandırdığı cezalardandır. Nitekim mahkeme
şöyle hüküm vermiştir: “Şarap içmek, ilk suçun varlığının dayanağıdır. Bu, bizatihi ikinci suç olan
başkalarını sarhoşluk sebebiyle rahatsız etme suçunun esas unsurudur. Bu ikinci suç, ilk suçun işlenmesi söz konusu olmaksızın gerçekleşemez. Bu durumda davayı temyize götüren kişiye daha
şiddetli olan cezanın verilmesi gerekli olmuştur ki bu da şarap içme suçunun cezası olarak belirlenen
ve itirazcı hakkında hükmedilen kırk sopadır.”108
F. Eşkiyalık (Yol kesicilik) Suçu
“Hırâbe” sözlükte “harb” kelimesinden gelir. “Hâraballahe” ifadesi “Allah’a isyan etti” demektir. “Harabehû” ifadesi bir kimsenin malını alıp onu malsız bıraktı demektir. “Hırâbe” kelimesinin terim anlamı
şudur: “İnsanların mallarına, canlarına ve namuslarına saldırmak, insanlar arasında korku ve dehşet
yaymak suretiyle yeryüzünde bozgunculuğu yaymak amaçlanan her türlü fiildir. İnsanlar herhangi
bir kimsenin kendilerine yardım etmediği ve saldırıyı kendilerinden savmadığı durumda yolda güven
içinde yürüyemezler.”109
Hırâbe Kur’an’ı kerim ve sahih sünnet ile şer’an haram kılınmıştır. Muhkem bir âyette Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah ve Resûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların
cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.”110 Sünnette, Resûlullah (s.a.v.)’tan rivayet edilen şu hadis bulunmaktadır:
Müslüman bir kimsenin canı ancak şu üç durumda helal olur: Muhsan olduktan sonra zina eden kişi,
adam öldüren kişinin buna karşılık öldürülmesi, Allah ve Resûlullah (s.a.v.)’üne karşı harp ilen eden
kişi. Bu şahıs öldürülür veya asılır yahut oradan sürgün edilir.”111

106 Sahih-i Buhârî, (Fethu’l-Bârî ile birlikte), XV, 72 – 73 .
107 Katar Ceza Kanunu, 270. Madde.
108 Katar temyiz mahkemesi, suç maddeleri, 2011 tarih ve 159 no’lu itiraz, 3 Ekim 2011.
109 Gâyetü’l-müntehî, III, 344.
110 Mâide, 33.
111 Es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 283.

Eşkıyalığa bu şekilde ceza verilmiştir; çünkü eşkıyalık İslam şeriatının getirmiş olduğu esaslarla çelişir. Bu esaslar, canın, malın ve aklın korunmasıdır. Eşkıyalık, güvende olan insanların hayatını ancak
güvenliği kaybedenlerin bilebileceği bir cehenneme çevirir. Eşkıyalık cezasının bir had cezası olarak
uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir: Suçun şehir dışında yani açık alanda
işlenmesi. Şehirlerin, köylerin ve bunlara bitişik olan yolların içlerinde işlenmemesi. Bu bazı fakihlerin görüşüdür. Ahmed b. Hanbel’in görüşlerinden birisi de bu şekildedir.112 İlim ehlinin çoğunluğunun
görüşüne göre ise –ki Ahmed b. Hanbel’in bir görüşü de bu şekildedir–113 eşkıyalık ile ilgili ayetteki
ifadenin genel olması ve bu şartı koşmaması sebebiyle böyle bir şart koşulmaz. Ceza, güvende olan
şahısları korkutmak, onların mallarını almak ve suikast yoluyla onları öldürmek gerekçesine bağlıdır.
Hatta bu suçun şehirlerin dahilinde işlenmesi şiddete daha elverişlidir, bu had cezasının uygulanmaması için değildir. Bu görüşe dayanarak eşkıyalık yapan kimse, sonu ölüm vb. ile sonuçlanacak olsa
bile insanların mallarını zorla ve güç kullanarak alıyorsa bu suç açık alanda gerçekleşebileceği gibi
şehirlerde de gerçekleşebilir.
Eşkıyalık yoluyla zorla alınan malın hırsızlık nisabı olan, altından dört dinar miktarına ulaşması gerekir. Bu şart da ilim ehli arasında farklı görüşlere sebep olmuştur. Bazıları, hırâbe ayetindeki ifadenin
genel olması sebebiyle eşkıyalık cezasının uygulanabilmesi için alınan malda belirli bir nisabı şart
koşmazlar. İlim ehlinin çoğunluğuna göre –ki Ahmed b. Hanbel’in bir görüşü de böyledir- eşkıyalık
cezasının uygulanabilmesi için alınan malın hırsızlık nisabına ulaşmış olması şarttır. Bu, Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüne dayalıdır: “Çeyrek dinara ulaşmadıkça el kesmek yoktur.” Ayrıca eşkıyalık
cezası ağırlaştırılmış bir cezadır; çünkü bunda sağ el ve sol ayağın kesilmesi söz konusudur. Bu
yüzden alınan malın değersiz olmayan önemli bir miktarda olması gerekir. Mal nisaptan daha az
olduğunda önemsiz olmuş olur.114 Eşkıyalık suçunun şartları gerçekleşip de suçun işlendiği, genel
olarak had cezalarını gerektiren suçların sabit olmasına ilişkin kurallara göre ya suçu işleyenin ikrarı
veya güvenilir iki şahidin şahitliğiyle sabit olduğunda –çünkü eşkıyalığın sabit olmasına ilişkin özel
bir madde bulunmamaktadır- Allah’ın kitabında belirlemiş olduğu cezanın uygulanması gerekli olur.115
Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah ve Resûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak)
düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları yahut el ve
ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki
rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.”116
Âlimler, ayette işaret edilen cezaların eşkıyalık suçunda hâkim tarafından nasıl seçileceği konusunda
ihtilaf etmişlerdir.117 Bazılarına göre hâkimin, fiille uyumlu olmasa bile eşkıyanın işlediği suçun büyüklüğüne uygun düşecek şekilde cezayı belirleme konusunda tam bir hürriyeti söz konusudur. Bu görüşe
göre eşkıyalık yapan kişi herhangi bir mal almamış olsa bile hâkim onun el ve ayağının kesilmesine
hükmedebileceği gibi, herhangi birini öldürmemiş olsa bile hâkim onun öldürülmesine hükmedebilir. Bu
görüşü savunanlar eşkıyalık ifadesinin genelliğini esas almışlar, ayrıca ayette cezalar arasında herhangi bir kayıt konulmaksızın “veya” ifadesinin geçmiş olduğunu belirtmişlerdir.118 İlim ehlinin çoğunluğunun
görüşüne göre ise –ki Ahmed b. Hanbel’in görüşü de bu şekildedir–119 eşkıya, işlediği suça uygun dü112 El-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-kebîr, X, 303 – 304.
113 El-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-kebîr, X, 303.
114 Gâyetü’l-müntehî, III, 354.
115 Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, Eseru iqâmeti’l-hudûd fi’stikrâri’l-müctema’, Mektebetü Vehbe, 1986, s. 49.
116 Mâide, 33.
117 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1973, s. 542.
118 El-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-kebîr, X, 304 - 305.
119 El-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-kebîr, X, 305.
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şecek şekilde cezalandırılır. Zira adam öldürmek, mal almaktan farklıdır. Mal almak, adam öldürmeye
göre daha hafif bir suçtur. Yalnızca gelip geçenleri korkutmak mal almaya veya adam öldürmeye göre
daha hafif bir suçtur. Bu sebeple bu görüşte olanlar şöyle demişlerdir: Eşkıyalık yapan kişi herhangi
birini öldürdüğünde buna karşılık olmak üzere öldürülür. Hem mal almış hem de adam öldürmüşse hem
öldürülür hem de asılır. Yalnızca mal alan kimsenin sağ eli ve sol ayağı çaprazlama kesilir. Yolda korku
salmakla birlikte mal almamış ve herhangi bir kimseyi de öldürmemiş olan kimse sürgün edilir. Bu görüş
sahipleri şuna dayanmışlardır: Ayette geçen “veya” ifadesi suçun durumuna göre cezayı dağıtmak ve
türlere ayırmak için olup ilk görüş sahiplerinin dediği gibi seçim hakkı tanımak için değildir. Bu görüş,
suçların ve cezaların yasalaştırılmasına ilişkin beşerî kanunlarda bilinen uygulamayla uyumludur. Çünkü bu taktirde suçu işlemeyi düşünen kimse henüz suça teşebbüs etmeden önce suç işlemesi halinde
kendisine verilecek cezanın ne olduğunu bilir ve suç işlemekten vazgeçer.
Katar Ceza Kanunu’nda eşkıyalık suçunun cezasına gelince; kanunda bu fiil manen ve ruhen suç
sayılmış olmakla birlikte açık bir biçimde suçtan bahsedilmemiştir. Kanun, başkasının malını zor
kullanarak elde eden kimseye kimi durumlarda müebbet hapse kadar varan cezalar takdir etmiştir.120
Hırsızlık suçuna bitişik olarak öldürme suçu da işlenmişse veya adam öldürmenin sebebi hırsızlık
suçu ise o zaman idam ile cezalandırılması gerekir.121 Beşerî kanunlarda, İslam şeriatındaki eşkıyalık suçuna en yakın olan suçlar “terör suçları” adı verilen suçlardır. 2004 tarihli ve 3 sayılı “terörle
mücadele” kanununa göre terör amaçlı işlenen suçlar terör suçları olarak kabul edilir. Bir suçun terör
amacıyla işlenmesi suçu işlemeye iten sebebin güç, şiddet, tehdit veya korkutma olmasıdır… [Terörle
mücadele kanunda şu ifadeler geçmektedir:] Kamu düzenini bozmak veya toplum selametini ve güvenliğini tehlikeye maruz bırakmak, millî birliğe zarar vermek veya buna yol açacak şeyler yapmak,
İnsanlara eziyet veren veya onların korkmasına sebep olan, hayatlarını, hürriyetlerini ve güvenliklerini tehlikeye atan…122
Katar Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi eşkıyalık suçunun şartları tam olarak gerçekleşmedikçe uygulanamaz. Katar Ceza Kanunu suçu işleyenin ve mağdurun Müslüman olması halinde bunu, İslam
şeriatı hükümlerinin geçerli olacağı had cezalarından biri olarak kabul etmiştir.

Sonuç ve Tavsiyeler
İslam dini hem devletin dini olduğu hem de devlet içinde yasamanın aslî kaynağı
olduğu için Katar Ceza Kanunu bir bütün olarak incelendiğinde kanunun, İslam şeriatının hadler, kısas ve diyet suçlarına ilişkin gerekleriyle olgunun gerekleri arasında
bir denge kurmaya çalıştığı görülür. Bu durum kanunda, bütün suçlar için geçerli
olacak olan genel kurallar belirlemeyi ve Katarlı kanun koyucunun toplum için tehlike
teşkil ettiğini düşündüğü fiillere yönelik olarak da tazir cezaları koyan maddelerin
bulunmasını gerektirmiştir. Uygulamaya baktığımızda Katar ceza yargısının kanunun
birinci maddesini fiilen uygulamaya çalıştığını görürüz. Bu, had ve kısas davalarına
120 Katar Ceza Kanunu 335, 336, 337 ve 340. Maddeler. Örneğin 336. Madde şöyle demektedir: “Kamuya açık yolda veya kara, deniz ve
hava taşıtlarının herhangi birinde hırsızlık suçu işleyen kimsenin hırsızlık fiili aşağıdaki durumların herhangi biri ile birlikte gerçekleşmişse kendisine
on yılı aşmayacak şekilde hapis cezası verilir:
a) İki veya daha fazla kişi tarafından işlenmiş olup bunların en az birisi açık veya gizli olarak silah taşıyorsa,
b) İki veya daha fazla kişi tarafından baskı ve tehditle işlenmişse,
c) Silah taşıyan veya baskıda bulunan yahut silah kullanmakla tehdit eden bir kişi tarafından geceleyin gerçekleştirilmişse.
121 Katar Ceza Kanunu, 300. Madde.
122 2004 tarih 3 sayılı Terörle mücadele kanununun birinci maddesi.

bakmak için özel yetkili dairelerin kurulması ve had ve kısaslara ilişkin meselelerde
ayrıntılı hükümler koymuş olmasında açığa çıkmaktadır. Bu hükümler had ve kısas
cezalarını uygulamanın şartlarını ortaya koymakta, ister hafifletilmiş ister ağırlaştırılmış diyetin kanuni doğasını ve miktarını belirlemektedir.
Bununla birlikte Katar Ceza Kanunu, İslam şeriatının hükümlerini ceza kanununun birinci maddesinde ana kaynak olarak benimsemesi noktasında eleştiriye açıktır; çünkü had, kısas ve diyet
suçlarına ilişkin birinci maddenin açık ifadesi genel ve kapalı bir şekilde olup kanun bu suçların
rükünlerini, unsurlarını ve had cezalarının uygulanma şartlarını, ispat için dikkate alınan delilleri
tayin etmemiştir. Yine bu suçların işlenmesi halinde öngörülen cezaları da belirlememiş, bunu yargısal içtihada bırakmıştır. Yine kanun hâkimin had ve kısas suçlarında suçun unsurlarını belirlemek
için hangi mezhebi esas alması gerektiğini de belirlememiştir. Katar temyiz mahkemesinin çeşitli
hükümlerinde düzenli bir şekilde Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini esas aldığı görülmekle birlikte bu
genel-geçer bir uygulama değildir, başka bazı hükümlerde çoğunluğun görüşünü tercih etmiştir.
Hatta kanun, had ve diyeti gerektiren suçları düzenleyici hükümlerin açıklanması için hâkimin belirli
bir mezhebi esas almasını zorunlu kıldığını varsaysak bile araştırmamızın işaret ettiği üzere İmam
Ahmed b. Hanbel’in bütün meselelerde tek bir görüşü bulunmamakta, tek bir mezhep içinde pek
çok meselede farklı görüşler bulunmaktadır.

Bu tenkidin doğruluğunun delili, kadının diyet miktarı konusunda yapılan tartışmalarda pratiğin ortaya
koyduğu durumdur. Katar’da yanlışlıkla öldürme suçunda yargı çevrelerinde farklı fıkıh mezheplerinde öne çıkan görüşler içinden kadının diyetinin erkeğin diyetinin yarısı olduğu şeklindeki görüş esas
alınmaktadır. Oysa şer’an sahih olan erkek ve kadının diyetinin eşit olmasıdır. Bu durum, bazı çağdaş
âlimleri bu yaygın hatanın düzeltilmesi için müdahalede bulunmaya yönlendirmiştir.123 Kanun koyucu
âlimlerin görüşüne olumlu karşılık vermiş ve 2008 yılında 19 sayılı daha önce işaret edilen ve kadın
ile erkeğin diyetini eşitleyen kanunu çıkarmıştır. Bu sebeple ben bazıları ile birlikte124 Katarlı kanun koyucunun hadler, kısas ve diyete ilişkin hükümlerde, bunların suç sayılması ve cezalarına ilişkin olsun,
bunların ispat ve infazına ilişkin olsun ayrıntılı bir kanunlaştırma yapması gerektiğine inanıyorum.
Bu da fakihlerin görüşleri arasından Katar toplumunun şartlarıyla uyumlu olarak gördüğü ve onların
maslahatlarını gerçekleştireceğini düşündüğü hükümleri seçmekle olacaktır. Şüphesiz hadler, kısas
ve diyete ilişkin hükümlerin bütününün tek bir kanun mecmuasında yer alması hâkimin işini kolaylaştıracak, fıkıhtaki tartışmalı meselelerin meydana getirebileceği görüş ayrılığını sona erdirecektir.
Yine bu, insanlara şer’î hükümleri gösterecek, bu durum ise beşerî kanunun benimsemesinden önce
İslami bir ilke olarak “suçların ve cezaların kanuniliği” ilkesine saygı duyulmasını garanti edecektir.
Cenab-ı Hakkın lütuf ve inayetiyle tebliğimiz sona erdi.

123 Yusuf el-Karadavî, “Diyetü’l-mer’e fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, 22 Nisan 2004 tarihinde Doha’da yapılan kongrede sunulan tebliğ. Karadavî
tebliğinde, fıkıh mezhepleri arasında meşhur olan ve uzun asırlar boyunca uygulanan “kadının diyetinin erkeğinkinin yarısı kadar olduğu”
görüşünün ne Kitap ne de Sünnet’ten açık bir nass tarafından desteklenmediğini, bu konuda herhangi bir icma veya kıyasın da bulunmadığını
belirtmiştir. Dahası bunu muteber bir maslahat desteklemediği gibi konuyla ilgili sabit bir sahabî görüşü de yoktur.
124 Eşref Tevfik Şemseddin, Şerhu Kanuni’l-uqûbâti’l-Katarî, Kısmü’l-âmm, 1. Baskı, Câmiatu Katar, 2010, s. 79; Ahmed Avad Bilâl, el-Melâmihu’lâmme li’n-nizâmi’l-cinâî fi devleti Katar, Hukuk ve yargı araştırmaları merkezinin kültür mevsimi kapsamında 22 Şubat 2005 tarihinde verilmiş bir
konferans, hukuki kongreler, 1-4, Katar devleti hukuk ve yargı araştırmaları merkezi, Doha, 2006, s. 54.
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Abstract
The Qatari legislator has adopted a penal law that encompasses rules derived from a
divine source, in addition to several other crimes common in the positive penal laws.
Whoever reads the Qatari Penal Code no. 11 for the year 2004 will notice the significant influence that Islamic criminal rules have on that law, especially on three main
aspects; first, the criminalization, according to its inaugural article, rules of Islamic
criminal law shall apply to all Qisas, Hudud and Diyyat crimes. Second, the mitigating
factors, the Qatari criminal code adopted a mitigating, and not a relinquishing, effect
for pardoning the defendant (Al-Afou) or accepting the blood money (Diyyat). Finally,
the Qatari Courts application of Islamic criminal law to crimes of Qisas and Hudud,
it seems from examining the case law of these courts that they follow the Islamic
School of Imam Ahmed Bin Hanbal in interpreting criminal provisions pertinent to
Islamic criminal law. This article thus aims to present a concise overview of the Qatari experience, as a contemporary experience in the Islamic World in adopting rules
derived from the Islamic criminal law into its positive penal code, for the purpose of
identifying and enhancing points of strength in such experience, as well as identifying points of weakness to overcome.
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مقدمة
اهتمت السياسة الجنائية اإلسالمية بصفة عامة بالتوفيق بين اعتبارين أساسيين في التشريع :االعتبار
األول هو ثبات التشريع الجنائي ،واالعتبار الثاني هو ضرورة تطور هذا التشريع ليواكب الظروف
والحاجات المتغيرة للمجتمع .فمن ناحية ،يجب أن يتصف القانون بالثبات ،فبالثبات يتمكن القانون من
نفوس المخاطبين به وينشأ لديهم الشعور باحترامه وعدم مخالفة أحكامه ،فضال عما يوفره هذا الثبات
من استقرار في المراكز القانونية في المجتمع بوجه عام .إال أنه من ناحية أخرى ،فإن االستقرار يتنافى
مع ما يجب أن يتسم به القانون من نمو وتطور ليستجيب لحاجات المجتمع ومصالحه األساسية.
وأمام هذين االعتبارين المتعارضين في الظاهر ،مثّل إيجاد توازن بينهما الركيزة األساسية للسياسة الجنائية اإلسالمية.
ولذلك فقد ميز الشارع اإلسالمي بين نوعين مستقلين من الجرائم :النوع األول هو جرائم الحدود ،وجرائم القصاص
والدية ،والنوع الثاني هو الجرائم التعزيرية .أما بالنسبة للحدود والقصاص فهي الجرائم المعقاب عليها بعقوبة مقدرة ال
تقبل التغيير تشديدا أو تخفيفا ،لمساسها بالركائز األساسية التي يقوم عليها المجتمع والتي ال تتغير بتغير الزمان والمكان.
أما النوع الثاني من الجرائم فهي جرائم التعازير والتي تستجيب للحاجات المتغيرة للمجتمع وتتغير بتغيره ،ولذلك ترك
أمر تقديرها وتحديد العقوبة المستحقة حال ارتكابها لولى األمر ،وهو السلطة المختصة بالتشريع في المجتمع.
والمطالع لقانون العقوبات القطري الساري رقم  11لسنة  2004يلحظ إنه حاول أن يقيم هذا التوازن الذى ترتكز عليه
السياسية الجنائية في اإلسالم .فهو من جانب قرر في المادة األولى منه سريان أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء على
جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة،وجرائم القصاص والدية ،وذلك بشرط
أن يكون الجاني أو المجنى عليه مسلما .ومن جانب آخر نص في باقي مواد القانون على مجموعة من األحكام العامة
1
والجرائم التعزيرية التي تطبق حال تخلف أحد شروط انطباق أحكام الشريعة اإلسالمية.
ولعل خطة المشرع القطري في الزامه القاضي بضرورة تطبيق نصوص قانون العقوبات القطري وعدم الخروج عليها
في حالة انتفاء شروط استيفاء الحد ،تفضل خطة غيره من التشريعات التي تبنت تطبيق الشريعة اإلسالمية غير انها
تركت للقاضي إذا انتهى الى استبعاد تطبيق الحد سلطة استخالص الجريمة من الكتب الفقهية للمذهب المعمول به في
الدولة .وذلك ألن خطة المشرع القطري تأتى متفقة مع مبدأ الشرعية وبالتالي تحقق ضمانة أكبر للمتهم.

2

وال يقف أثر أحكام الشريعة اإلسالمية في قطر على التأثير الذى تركته تلك األحكام على نصوص قانون العقوبات
القطري ،وإنما يمتد األمر الى خلق بيئة قضائية داعمة لوضع أحكام الشرع اإلسالمي موضع التنفيذ والتطبيق ،وذلك من
خالل استحداث دوائر متخصصة لنظر جرائم الحدود والقصاص ،والتي بدورها تولت صياغة مبادئ قانونية تفصيلية
تضمن التطبيق الفعال ألحكام الشريعة اإلسالمية المرتبطة بتلك الجرائم .فقد أولى القضاء القطري عناية خاصة بتفعيل
النصوص المتعلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية ،بشكل عام ،ونص المادة األولى من قانون العقوبات على وجه الخصوص.
ولقد تمثلت أولى دالالت االهتمام والعناية في صدور قراري مجلس القضاء األعلى أرقام  9و  10لعام  2005تطبيقا
 1قانون العقوبات القطري ،القانون رقم  11لسنة  ،2004المادة األولى تنص على انه «تسرى أحكام الشريعة اإلسالمية في شأن الجرائم اآلتية إذا كان المتهم أو المجنى عليه مسلماً:
جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
جرائم القصاص والدية.
وفيما عدا ذلك ،تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً ألحكام هذا القانون ،وأي قانون آخر».
 2الدكتور أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون العقوبات القطري :القسم العام ،مطبعة جامعة قطر ،الطبعة االولى ،2010 ،ص.78
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للمادتين  10و  11من قانون السلطة القضائية ،واللذين ينصان على انشاء دوائر ابتدائية واستئنافية لنظر دعاوى
القصاص والحدود والطعون التي تقدم عليها .ولعل هذا ما أكدته محكمة التمييز القطرية في حكم لها حينما قررت انه
«لما كان ذلك ،وكانت الفقرة األولى من المادة األولى من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة  2004قد
أوجبت سريان أحكام الشريعة اإلسالمية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة
وجرائم القصاص والدية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً .وكانت المادة الحادية عشر من قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم ( )10لسنة  2003قد نصت على أن يكون بالمحكمة االبتدائية دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص
والمواد الجنائية وغيرها من المواد ،ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس األعلى للقضاء،
بينما نصت المادة العاشرة من القانون ذاته على إنشاء دوائر بمحكمة االستئناف لنظر الطعون االستئنافية في تلك القضايا.
لما كان ذلك ،وكان المجلس األعلى للقضاء قد أصدر القرار رقم ( )10لسنة  2005متضمناً إنشاء دوائر بالمحكمة
االبتدائية لنظر قضايا الحدود والقصاص ،كما أصدر القرار رقم ( )9لسنة  2005بإنشاء دائرة في محكمة االستئناف
وقراري المجلس األعلى
لنظر الطعون االستئنافية في هذه الجرائم .لما كان ذلك ،فإن مفاد النصوص القانونية سالفة البيان
ّ
للقضاء أن الجرائم التي وردت بهذه النصوص ينعقد االختصاص بنظرها ابتدائياً إلى دائرة الحدود والقصاص بالمحكمة
االبتدائية ،كما ينعقد االختصاص لدائرة الحدود والقصاص بمحكمة االستئناف بنظر الطعون االستئنافية فيها .لما كان
ما تقدم ،وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية محل الطعن الماثل – باعتبـارهـا من قضايا الدية – إلى دائرة الحـدود
3
والقصـاص بالمحكمة االبتدائية فإن ذلك اإلجراء يتفق وأحكام القانون».
أما عن اآللية التي يتحدد بناء عليها المحكمة المختصة بنظر الدعوى ،فإن دائرة الحدود والقصاص ينعقد لها االختصاص
في جميع الدعاوى التي تكون التهمة فيها ارتكاب إحدى جرائم الحدود أو القصاص ،طالما كان الجاني أو المجني عليه
مسلما ،ويقع على النيابة العامة عبء التأكد من ذلك قبل احالة الدعوى إلى المحكمة .فاذا ما احيلت القضية إلى دائرة
الحدود والقصاص ،ثم اتضح لها عدم توافر شروط استحقاق الحد ،فإنها ال تعيدها إلى الدوائر صاحبة االختصاص العام،
وإنما تقضى فيها بعقوبة تعزيرية ،وهذا ما عليه قضاء محكمة التمييز حيث أكدت على أنه «لما كانت النيابة العامة
قد أحالت القضية محل الطعن الماثل ،بحسبانها من قضايا الحدود ،ألن التهمة األولى المسندة إلى الطاعن-وهي قيادة
سيارة تحت تأثير المسكرات تدخل في عداد تلك القضايا– إلى دائرة الحدود والقصاص بالمحكمة االبتدائية ،فإن تصدي
تلك المحكمة للفصل فيها يتفق وصحيح القانون ،ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ،وال يقدح في
ذلك ما يدعيه ويذهب إليه الطاعن في أسباب الطعن ،بشأن ثبوت االتهام بتلك الجريمة من عدمه ،ألن العبرة في تحديد
االختصاص هو بالوصف المحالة به الدعوى ،كما ال يغير منه أن تكون المحكمة قد عاقبت الطاعن تعزيزاً عنها إزاء
4
ما قدرته من عدم توافر النصاب الشرعي لتوقيع الحد».
أما في الحالة العكسية حيث تحال الدعوى المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص إلى إحدى دوائر صاحبة االختصاص
العام خطأ ،فإنها إذا تبين لها توافر شروط توقيع الحد أو القصاص وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،فيجب عليها أن
تحيل الدعوى إلى الدائرة المختصة بالحدود والقصاص ،فإن لم تتوافر شروط القصاص والدية ،وبصفة خاصة نصاب
الشهادة أو االقرار ،فإنها تفصل في الدعوى بعقوبة تعزيرية .وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بانه «لما كان اتصال
المحكمة بالدعوى بموجب أمر إحالة صادر من محام عام عن تهمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وتعاطى المسكر -على ما
يبين من المفردات -وكانت المحكمة بأن خلصت إلى عدم توافر النصاب الشرعي لألدلة طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
لألسباب السائغة التي أوردتها أوقعت العقوبة التعزيرية على الطاعن -طبقاً ألحكام قانون العقوبات الواجب التطبيق -وهو
5
ما ال يعد إضافة لوصف جديد يستلزم تنبيه المتهم عن جريمة مواقعة المجني عليها».
وأخيرا ،فبالنسبة للمذهب الفقهي الذى ترجع اليه المحاكم في قطر ،فقد اكدت محكمة التمييز في بعض المواضع أنها تطبق مذهب
اإلمام أحمد بن حنبل ،باعتباره مذهب أهل قطر ،من ذلك حكم محكمة التمييز بانه «...وكان الراجح فـي فقه الحنابلة – وما جرى
عليه قضاء المحكمة -أنه يشترط الستيفاء القصاص ثالثة شروط  6،”...وان كان ال يمكن اعتبار ذلك توجه عام لدى القضاء
القطري ،حيث ثبت غيره في مواضع أخرى ،منها على سبيل المثال ما قررته محكمة التمييز في حكم آخر بانه “لما كان ذلك،
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – سائغ في تبرير قضائه التفاقه مع رأي جمهور الفقهاء في مذاهب
 3محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  92لسنة  ،2005بتاريخ  26ديسمبر .2005
 4محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  93لسنة  ،2012بتاريخ  7مايو .2012
 5محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  304لسنة  ،2012بتاريخ  21يناير .2013
 6محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  26لسنة  ،2013بتاريخ  1ابريل .2013

الفقه اإلسالمي الثمانية ،وهو ما سار عليه القضاء القطري ،ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً”.
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وعلى الرغم من األهمية التي تمثلها التجربة القطرية في تبنى أحكام الشريعة اإلسالمية ضمن المنظومة القانونية العقابية،
فإنها ال تبلغ حد الكمال ،فهو هلل وحده .ولذلك فهي كتجربة بشرية قد يعتريها النقص ويصيبها القصور ليست بمنأى عن
النقد الموضوعي الذى يحاول البناء ال الهدم.
وبعد هذه المقدمة ،فإنه حري بنا أن نتعرض بالتفصيل المناسب دون افراط أو تفريط لألحكام الخاصة بجرائم القصاص
والدية ،وجرائم الحدود كل على حدة ،وذلك للوقوف على مدى التأثير الذى تركته أحكام الشريعة اإلسالمية على نصوص
قانون العقوبات القطري في الحاالت التي ال تتوافر فيها شروط استحقاق الحد أو القصاص والدية .كما أننا سنقرن ذلك
كله ببيان موقف القضاء القطري من تطبيق المادة األولى من قانون العقوبات القطري ،وكيفية وضعه أحكام الشريعة
اإلسالمية في المسائل الخاصة بالحدود والقصاص والدية موضع التطبيق.
وبناء عليه ،فان هذا البحث ينقسم إلى فصلين رئيسيين ،أما الفصل األول فيتعلق بأثر أحكام الشريعة اإلسالمية على
جرائم القصاص والدية في قانون العقوبات القطري ،على أن يتناول الفصل الثاني أثر أحكام الشريعة اإلسالمية على
جرائم الحدود في قانون العقوبات القطري.
ونختم ذلك كله بخاتمة نجمل فيها ما ذكرنا ونوجه عناية المشرع الى بعض النواقص التي اظهرتها الدراسة عله يأخذها
في اعتباره في تعديل تشريعي مستقبلي لقانون العقوبات القطري.
المبحث األول :أثر أحكام الشريعة االسالمية على جرائم القصاص والدية في قانون العقوبات القطري
جرائم القصاص هي الجرائم العمدية التي تقع اعتداء على النفس وما دون النفس ،فهي تقع أما اعتداء على حق اإلنسان
في الحياة بسلبه إياها ،أو تقع اعتداء على حقه في سالمة جسده فتمس بسالمته مساسا يفقده أحد أعضاء جسمه أو يترك
جروح به .أما جرائم الدية فهي الجرائم غير العمدية التي تنشأ عنها وفاة أو جروح جسيمة بجسم المجنى عليه .وللمجني
عليه في جرائم القصاص والدية ولوليه دور مهم ،بعكس الحال بالنسبة لجرائم الحدود ،حيث يجوز لهم أن يعفو عن
القصاص ،وهنا يصار إلى الدية ،بل ولهم أن يعفو عن الدية كذلك ،كما سنرى8.
ولقد اصطلح الفقهاء على تسمية جرائم االعتداء على النفس وما دون النفس وعقوباتها سواء بالقصاص أو الدية أو
االرش ،بالجنايات 9،خالفا للقانون الوضعي الذى يعرف الجناية بأنها الجريمة المعاقب عليها «باإلعدام أو الحبس المؤبد
10
أو الحبس الذي يزيد على ثالث سنوات» .
وتتضح العلة من اقرار الشارع الحكيم للقصاص من خالل قراءة قوله عز وجل «ولكم في القصاص حياة يا أولي
األلباب» 11.إذ بإقرار القصاص تحقيق للردع العام للكافة والردع الخاص لكل من تسول له نفسه أن يقتل دون وجه حق،
فعليه أن يتدبر أمره ويعلم أن جزاء فعلته سيكون من جنس جرمه .كما أنه بتوقيع القصاص على المعتدى حقن لدماء قد
تسيل أنهارا نتيجة للقتل والجرح المتبادل بين أهل المجنى عليه الذين لم يستوفوا حقهم بالقصاص من المعتدى ،وأهل
12
الجاني دفاعا عن أنفسهم ،فكان في القصاص حفظ لدمائهم جميعا.
ونتعرض اآلن بإيجاز لألحكام الخاصة بالقصاص ،سواء في النفس أو ما دون النفس ،واألحكام الخاصة بالدية ،سواء في
القتل شبه العمد أو الخطأ ،وذلك في الشريعة اإلسالمية مقارنا بقانون العقوبات القطري وقضاء محكمة التمييز ،كلما أمكن.

 7محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  99لسنة  ،2007بتاريخ  28ابريل .2008
 8األستاذ عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكاتب العربي ،1973 ،ص .78
 9الدكتور محمد عبد القادر ابو فارس ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص.649
 10قانون العقوبات القطري ،المادة .1/22
 11القرآن الكريم سورة البقرة اآلية .179
 12في ذات المعنى :الدكتور محمد عبد القادر ابو فارس ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص.670
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المطلب األول :األحكام الخاصة بالقصاص في النفس
يجد القصاص في جرائم االعتداء على النفس سنده وأساسه التشريعي في قوله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم
تتقون»13.ولقد اختلف الفقهاء فيما يوجبه القتل العمد ،فالبعض يرى أن القتل العمد يوجب القصاص عينا ،أما الدية فال
تكون إال إذا قبلها الجاني ،ولو مات الجاني سقطت الدية كما سقطت العقوبة 14.واستدل أنصار هذا الرأي بمطلق قوله
تعالى «كتب عليكم القصاص في القتلى» ،ذلك أن اآلية الكريمة قد فرضت القصاص ،والمفروض ال تخيير فيه.
أما الرأي الثاني فيتجه إلى القول بأن الواجب في القتل العمد أحد أمرين :أما القصاص وأما الدية ،على أن يختار ولي
المقتول واحدا من هذين األمرين .فإن مات الجاني ،وجبت الدية ألولياء المقتول أي لورثته .ويستدل أصحاب هذا الرأي
بقوله تعالى «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» 15.ووجه االستدالل بهذه اآلية الكريمة
إن اهلل قد جعل الخيار ألهل المقتول ،إما أن يطلبوا القصاص أو يعفو عنه بالمجان أو بمقابل ،أو يقبلوا الدية .وهذا ما
كان عليه العمل أيام الرسول الكريم ،حيث ُروي اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى اهلل عنه أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال عام فتح مكة انه «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين :إما أن يؤدي وإما أن يقاد» 16.ووجه
االستدالل بهذا الحديث أن الرسول الكريم قد خير بين القصاص وبين الدية.
أما عن موقف المشرع القطري في قانون العقوبات ،فقد تبنى الرأي الثاني صراحة .حيث أجازت المادة ،300
والخاصة بالقتل العمد المشدد ،والمادة  18،302والتي تجرم القتل العمد البسيط غير المقترن بأي من الظروف المشددة
المشار إليها في المادة  ،300ألولياء الدم االختيار بين العفو والدية .والفرض بطبيعة الحال أنه لن تطبق مواد قانون
العقوبات القطري ،إال إذا تخلفت أي من شروط استحقاق القصاص.

17

أما عن شروط استحقاق القصاص ،فيشترط لوجوبه مجموعة من الشروط ،بعضها يخص الجاني القاتل ،وبعضها اآلخر
يخص المجنى عليه المقتول ،وأخيرا ،شرط القتل الموجب للقصاص وهو كما اسلفنا القتل العمد ،أما القتل الخطأ أو شبه
العمد (الضرب المفضي الى الموت) فإنهما ال يوجبان القصاص وإنما الدية.
اما عن شروط القاتل فهي بإيجاز:
أن يكون القاتل بالغا ،فال يقتص من الصغير الذى لم يبلغ .وهذا ما أكده قانون العقوبات القطري بحظره توقيع عقوبة
19
االعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكابه للجريمة.

 13القرآن الكريم ،سورة البقرة اآليات .179 – 178
 14الدكتور محمد عبد القادر ابو فارس ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص.671
 15القرآن الكريم ،سورة البقرة اآلية .178
 16صحيح البخاري متن فتح الباري .227/15
 17قانون العقوبات القطري ،المادة  300تنص على انه «يُعاقب باإلعدام ،كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحاالت التالية:
إذا كان القتل مع سبق اإلصرار والترصد.
اذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.
إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
إذا وقع القتل على موظف عام ،أو من في حكمه ،أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى.
وتُستبدل بعقوبة اإلعدام ،عقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس عشرة سنة ،إذا عفا ولى الدم ،أو َقبل الدية».
 18قانون العقوبات القطري ،المادة  302تقرر انه « يُعاقب باإلعدام أو الحبس المؤبد ،كل من قتل نفساً عمداً في غير الحاالت المبينة في المادة ( )300من هذا القانون.
ويعاقب الجاني بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات ،إذا عفا ولى الدم أو َق ِبل الدية».
 19قانون العقوبات القطري المادة  20تنص على انه «تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره ،األحكام المنصوص عليها في قانون األحداث.
وال يجوز الحكم بعقوبة االعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،وقت ارتكابه الجريمة».

أن يكون القاتل عاقال فال يقتص من المجنون ،لكونه غير مكلف .وهذا ما تباه قانون العقوبات القطري حين اعتبر الجنون
20
مانعاً من موانع المسئولية ابتداء.
أال يكون القاتل أصال للمقتول سواء من جهة األب أو من جهة األم ،فال يقتص من األب وإن عال إن قتل ابنه ،وال
يقتص من األم وإن علت إن قتلت ولدها ،وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ،باستثناء اإلمام مالك 21.أما عن موقف المشرع
القطري ،فإنه ال يوجد نص مماثل لما عليه الجمهور ،وبالتالي فإذا قتل أب ابنه وتوافرت جميع شروط استحقاق القصاص
األخرى ،فإن الغالب أن القضاء القطري لن يقضي بقتل األب بابنه اتساقا مع رأي جمهور الفقهاء ،أما إذا تخلفت إحدى
شروط القصاص األخرى ،كما لو لم يتوافر نصاب الشهادة أو لم يقر الجاني بالقتل ،أو كان أطراف الدعوى جميعهم من
غير المسلمين ،فإن المحكمة في هذه الحاالت ستطبق المادة  300او  302حسب األحوال ،وقد تقضي على األب قاتل
ولده باإلعدام تعزيرا لعدم اشتمال قانون العقوبات القطري على حظر مماثل للمستقر عليه بين فقهاء الشريعة اإلسالمية.
وبالنسبة لشروط المقتول فهي:
أن يكون المقتول معصوم الدم ،فال يقتص من قاتل الكافر الحربى وال المرتد وال الساحر ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم «ال
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وإني رسول اهلل إال بإحدى ثالث :النفس بالنفس ،والثيب الزاني ،والمفارق
لدينه التارك للجماعة» 22،وهذا ما عليه الجمهور.
أن يكون المقتول انقص من القاتل بكفر ،فإذا كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فال يقتل المسلم بالكافر وهذا بإجماع
جمهور الفقهاء ،باستثناء اإلمام أبي حنيفة الذى يرى قتل المسلم بالذمي أخذا بعموم النص «النفس بالنفس» .غير أنه
من المالئم التأكيد في هذا المقام أن عدم انطباق شروط استحقاق القصاص لن يمنع القضاء القطري من تطبيق نصوص
قانون العقوبات القطري وتوقيع عقوبة اإلعدام على المسلم الذى يقتل غير المسلم تعزيرا وليس قصاصا ،حيث أن تلك
النصوص لم تشمل على أية شروط خاصة بالقاتل أو المقتول سوى أن يكون إنساناً حياً.
أما عن شروط استيفاء القصاص من قبل أولياء الدم ،فهي كالتالي:
أن يكون الوالي مستحق القصاص من القاتل مكلفا ،أي بالغا وعاقال ،وأن يكون حاضرا .فإذا كان صغيرا انتظر حتى
يبلغ ،وإذا كان مجنونا انتظر حتى يرد إليه عقله ،وإذا كان غائبا انتظر إلى أن يرجع.
إذا تعدد أولياء الدم فيجب الستيفاء القصاص اتفاقهم جميعا عليه ،فإذا شذ أحدهم وعفا عن القاتل فال يقع القصاص ،ويجبر
الباقون على قبول نصيبهم من الدية.
ً
حامال فيجب االنتظار حتى تضع حملها وترضعه ،فال
األمن من التعدي عند استيفاء القصاص بحيث إذا كان القاتل امرأة
يقتص منها وهى حامل حتى ال يتعدى القصاص إلى الجنين ببطنها بغير جريرة ارتكبها ،فال تزر وازرة وزر اخرى.
ويالحظ على جميع شروط استيفاء القصاص أنه يؤدي االلتزام بها إلى تأخير تنفيذ القصاص لمدد طويلة .وهذا قد يبرر
23
عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام في قطر منذ عام  ،2003وذلك على الرغم من صدور أحكام بها من القضاء الجنائي القطري.
أما عن حاالت سقوط القصاص ،فهي كالتالي:
إذا مات الجاني قبل االقتصاص منه ،فانه وفقا لإلمام أحمد يسقط القصاص عنه ولكن تجب الدية في تركته ،على سند
من القول أن القصاص يخير فيه أولياء الدم بينه وبين الدية ،كما أسلفنا.
عفو أولياء الدم عن القاتل يسقط القصاص باتفاق الفقهاء وينتقل إلى الدية ولو لم يرض القاتل.
 20قانون العقوبات القطري المادة « 54ال يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد اإلدراك أو اإلرادة لجنون أو عاهة في العقل ،أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان
نوعها ،أعطيت له قسراً عنه ،أو تناولها بغير علم منه ،أو ألي سبب آخر يقرر العلم أنه يُفقد اإلدراك أو اإلرادة .»...
 21الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص.714
 22صحيح البخاري متن فتح الباري  221-220/15وعون الباري .355/6
 23راجع حكم محكمة االستئناف القطرية بتاريخ  23مارس  2015والذى أيد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة قاتل لورين باترسون باإلعدام .متاح على شبكة االنترنت:
http://dohanews.co/qatar-court-upholds-death-penalty-ruling-for-lauren-pattersons-killer
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الصلح بين أولياء الدم والقاتل مقابل فدية من المال والتي قد تكون أقل من الدية المقدرة وقد تكون أزيد منها.
أن يرث القاتل القصاص ،وصورته أن يقتل الزوج زوجته التي له منها ولد واحد ،فال يمكن لالبن أن يقتل أباه للشبهة،
24
فيسقط القصاص عن األب وتجب الدية.
ولعل جرائم قتل النفس سبق أن عرضت على القضاء القطري وأدلى فيها بدلوه محددا شروط استيفاء القصاص ،حيث
جاء في متن الحكم انه “ومن المقرر أن أركان القصاص ثالثة ،هي القاتل والمقتول والقتل .ويشترط في الركن األول
ً
عاقال-2 .أن
القاتل أربعة شروط لتكون جناية كاملة فيستوجب معها القصاص به ،وهذه الشروط هي-1 :أن يكون القاتل
يكون القاتل بالغاً-3 .أن يكون القاتل مختاراً-4 .أن يكون القاتل متعمداً في القتل قاصداً للمقتول .كما يشترط في الركن
الثاني –المقتول -ثالثة شروط وهي-1 :أن ال يكون المقتول جزءاً من القاتل-2 .أن ال يكون المقتول ملكاً للقاتل-3 .أن
يكون المقتول معصوم الدم مطلقاً .أما الركن الثالث –القتل -فإن شرطه أن يكون عمداً عدواناً ،وهو ما كان الجاني فيه
عامداً في الفعل والقصد واآللة المستعملة من شأنها أن تقتل غالباً سواء تم القتل بالمباشرة أو بالشرط أو بالسبب .ويمكن
حصر القتل العمد الموجب للقصاص في نوعين أولهما القتل بالمحدد والثاني القتل بغير المحدد ،ويلزم توافر الشروط
في كل ركن من هذه األركان ليجب القصاص وفقدان أي شرط من هذه الشروط يقتضي بالضرورة إيقاف القصاص
نفسه لتؤول العقوبة إلى ما هو أدنى من القصاص كما لو كانت دية مغلظة أو دية عادية أو تعزيزاً ونحو ذلك من صور
العقاب .وكان الراجح في فقه الحنابلة بالنسبة الستيفاء القصاص أنه يشترط الستيفاء القصاص ثالثة شروط-1 :أن يكون
ً
عاقال بالغاً فإذا كان مستحقه صبياً أو مجنوناً لم ينب عنهما أحد في استيفائه ال أب وال وصي وال حاكم،
المستحق له
فإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون ،فقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل
وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد-2 .أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه وليـس لبعضهم أن ينفرد
به ،فإذا كان بعضهم غائباً أو صغيراً أو مجنوناً وجب انتظار الغائب حتى يرجع والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق
قبل أن يختار ،ألن من كان له الخيار في أمر لم يجز االفتيات عليه ألن في ذلك إبطال خياره-3 .أال يتعدى الجاني إلى
غيره فإذا قتل اآلدمي استحق القصاص ورثته كلهم  ...وألنه متى يستحقه الوارث من جهة موروثه فأشبه بالمال ،فإن
كان الوارث صغيراً لم يستوف له الولي وعنه لألب استيفاؤه ،وألن القصد التشفي ودرك الغيظ وال يحصل ذلك باستيفاء
األب فلم يملك استيفاءه كالوصي والحاكم ،فعلى هذا يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير ويعقل المجنون ويقدم الغائب ،ألن
فيه حظاً للقاتل بتأخير قتله وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه ،فإن كان القصاص بين كبير وصغير أو مجنون وعاقل أو
حاضر وغائب لم يجز للكبير العاقل الحاضر االستيفاء ألنه حق مشترك بينهما فلم يجز ألحدهما االنفراد باستيفائه كما
25
لو كان بين بالغين عاقلين”.
المطلب الثاني :األحكام الخاصة بالقصاص في ما دون النفس
تجد جرائم ما دون النفس أساس القصاص فيها في قوله عز من قائل « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين
واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهلل
فأولئك هم الظالمون “ 26،وكذلك قوله تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»27.وقوله عز وجل
28
«وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به “.
والقصاص في ما دون النفس على نوعين :القصاص في األعضاء ،والقصاص في الجروح .واألحكام الناظمة للقصاص
فيما دون النفس هي ذاتها األحكام التي سبق ذكرها في معرض حديثنا عن جرائم القصاص في النفس ،ولذلك نحيل اليها.
ولعل األمر الوحيد الذى يميز جرائم القصاص فيما دون النفس عن جرائم القصاص في النفس هو الشرط الخاص بإمكانية
ايقاع القصاص دون تعد ،أي المساواة في اسم العضو وموضعه من الجسم ،فتقطع اليد اليمنى باليد اليمنى ،وال تقطع اليد
اليمنى باليد اليسرى .ولذلك كان هذا الشرط مصدرا الختالف الفقهاء في مدى وجوب القصاص في األعضاء من غير
مفصل والعظام ،والجروح .فالجمهور على منع القصاص في كسر العظام والجروح ،إال األسنان لنص اآلية الكريمة
 24حاشية ابن عابدين .536/6
 25محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  229لسنة  ،2010بتاريخ  21مارس .2011
 26القرآن الكريم ،سورة المائدة اآلية .45
 27القرآن الكريم ،سورة البقرة اآلية .194
 28القرآن الكريم ،سورة النحل اآلية .126

«السن بالسن» ،وخشية التعد ،فوفقا لإلمام أحمد ال قصاص في غير السن من العظم لعدم المماثلة فى غير السن أو
29
لتعذرها ،كالكسر في الساعد أو العضد والفخذ واألضالع.
فإذا لم يستحق القصاص فيما دون النفس ،أما لتعذره او لصدور العفو عنه من المجنى عليه أو وليه ،وجب األرش ،وهو
الجزء من الدية أو الدية كاملة الذى يؤديه الجاني من ماله للمجنى عليه تعويضا عن العضو الذى فقده أو الجرح الذى
30
أصابه .ويختلف مقدار األرش بحسب اإلصابة ،فقد يكون دية كاملة وقد يكون جزء منها على حسب األحوال.
أما قانون العقوبات القطري ،فلم ينص على القصاص في جرائم ما دون النفس أو الجرح ،وإنما قدر عقوبة الحبس التي تشدد
حسب جسامة اإلصابة .فإذا كان االعتداء العمدى بقصد إحداث عاهة مستديمة ،فإن الجاني يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن
سبع سنوات 31،وإذا كان االعتداء العمدى لم يقصد سوى االيذاء ،فالعقوبة الحبس مدة ال تجاوز العامان 32،أو عام واحد حسب
األحوال 33.ومن ناحية أخرى ،فإن القانون قد أعمل اثر العفو وقبول االرش في جرائم ما دون النفس التي تنشأ عنها عاهة
مستديمة فقط ،والتي تقابل جرائم القصاص في االعضاء في الفقه اإلسالمي ،دون الجرائم التي ينشأ عنها جروح ،والتي
تقابل جرائم القصاص في الجروح .وعرف القانون المقصود بالعاهة المستديمة بانها “كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال
34
ً
تعطيال كلياً ،أو جزئياً بصورة دائمة”.
عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها ،أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس
أما قضاء محكمة التمييز فقد عرف الدية في جرائم القصاص في النفس ودون النفس باعتبارها عقوبة احتياطية بانها «عقوبة
ذات حد واحد فليس للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ،وهي إن اختلفت في شبه العمد عنها في الخطأ،
واختلفت في الجراح بحسب نوع الجرح وجسامته ،فإن مقدارها ثابت لكل جريمة ولكل حالة ،ولفظ الدية إذا أطلق يقصد منه
الدية الكاملة سواء كانت الدية مغـلظة ،وهى عقوبة القـتل العمد الذي ال قصاص فيه وشبه العمد ،أو مخففة ،وهي عقوبة القتل
35
الخطأ ،أما ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ “األرش” كأرش اليد وأرش الرجل وأرش العين”.
المطلب الثالث :األحكام الخاصة بالدية في القتل شبه العمد
تجد الدية أساسها في قوله تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
36
مسلمة الى أهله إال أن يصدقوا».
والدية في االسالم تجب كعقوبة أصلية في جريمتين هما القتل شبه العمد ،والقتل الخطأ .أما الدية في جرائم القصاص في
النفس او ما دون النفس فهي عقوبة احتياطية ال تجب إال إذا اختار المجنى عليه أو أوليائه حسب األحوال عدم استيفاء
القصاص ،كما قدمنا.
ويقصد بالقتل شبه العمد في الشريعة اإلسالمية ،والذى يقابل جريمة االعتداء المفضي إلى الموت في القانون الوضعي« ،
أن يقصد المعتدى ايذاء إنسان آخر بالضرب أو باللكم أو بالوكز أو بما ال يقتل غالبا ،إال أن االعتداء يفضي إلى موته»،
37
وسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ ،وذلك ألن الجاني فيه تعمد الفعل وهو االعتداء ،وأخطأ في نتيجته وهى ازهاق الروح.
وحكم القتل شبه العمد عند جمهور الفقهاء أنه ال يوجب القصاص ،وإنما يوجب الدية المغلظة .ويستند الفقهاء في وجوب
 29حاشية ابن عابدين .552/6
 30راجع في تفصيل ذلك :الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص.777 - 767
 31قانون العقوبات القطري ،المادة  307تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات ،كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات ،إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
ً
تعطيال كلياً ،أو جزئياً بصورة دائمة.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها ،أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس
وفى جميع األحوال ،يُعاقب الجاني بالحبس مدة ال تجاوز سنتين ،إذا عفا المجني عليه أو وليه أو َقبل األرش».
 32قانون العقوبات القطري ،المادة  308تنص على انه «يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين ،وبالغرامة التي ال تزيد على عشرة آالف ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من اعتدى عمداً على سالمة
جسم غيره بأي وسيلة ،وأفضى االعتداء إلى مرضه ،أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما”.
 33قانون العقوبات القطري ،المادة  309تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة ،وبالغرامة التي ال تزيد على خمسة آالف ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من اعتدى عمداً على جسم غيره
بأي وسيلة ،ولم يبلغ االعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين».
 34قانون العقوبات القطري ،المادة .307
 35محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  117لسنة  ،2010بتاريخ  1نوفمبر .2010
 36القرآن الكريم ،سورة النساء اآلية 92.
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وي عن الرسول الكريم بأنه حينما اقتتلت امرأتان من هذيل ،ورمت إحداهما
الدية في القتل شبه العمد دون القصاص بما ُر َ
األخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ،قضى النبي صلوات اهلل وتسليماته عليه أن دية جنينها عبد أو وليدة ،وقضى بدية
المرأة على عاقلتها .وكذلك ما رواه عبد اهلل بن عمر عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال « أال إن في قتل الخطأ
بالسوط أو العصا مئة من اإلبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أوالدها» 38.وقوله صلى اهلل عليه وسلم «أال إن
39
في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل».
وتعتبر الدية مغلظة ليس بالنظر إلى عدد اإلبل التي تقدم كدية فهي مائة ،أو ما يوازيها من الذهب والفضة ،ولكن بالنظر
إلى نوعها .فوفقا لقول يجب أن تكون اإلبل المقدمة كدية في جريمة القتل شبه العمد ثالثون حقة ،وثالثون جذعة وأربعون
خلفة .ووفقا لرأي آخر ،وهو ما عليه جماهير المذهب الحنبلي ،أن الدية المغلظة هي خمس وعشرون بنت مخاض
40
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.
كما اختلف الفقهاء على من تجب دية القتل شبه العمد ،أي المكلف بدفعها ،فذهب البعض ،وهو أحد أقوال اإلمام أحمد ،أن
الدية تكون على الجاني في ماله وتؤدي في ثالث سنين .ووجهة نظرهم أن دية القتل الخطأ تجب على العاقلة ،أما القتل
شبه العمد فليس بخطأ ،وإنما هو اقرب للعمد فتكون الدية في مال القاتل .ذلك أنه وفقا للقاعدة العامة ،من اتلف شيئا وجب
41
عليه ضمانه ،وقاتل شبه العمد قد اتلف روح إنسان فوجب عليه الضمان ،ويكون من ماله الخاص وليس من مال غيره.
بينما ذهب جمهور الفقهاء ،ومنهم قول لإلمام أحمد ،إلى ايجابها على عاقلة الجاني ،وذلك ضمانا الستيفاء ورثة المجنى
عليه للدية من عاقلة الجاني ،إذ لو فرضت على الجاني وحده الرتبط استيفائها ،وهى دية مغلظة ،بالمالءة المالية للجاني
وهذا أمر نادر ،يضاف إلى ذلك أن الدية في جرائم القتل شبه العمد هي العقوبة األصلية ،ولذلك وجب أن يكون أداؤها
على العاقلة وهم جمع ،بعكس الحال بالنسبة للقتل العمد فالدية فيه هي العقوبة االحتياطية ،ولذلك يلتزم بدفعها الجاني
نفسه وليس عاقلته .فإذا اختار أولياء الدم العفو عن الجاني البد أنهم قد استوثقوا من مالءته وقدرته على دفع الدية ،فإن
42
لم يفعلوا فهذا هو اختيارهم وليس لهم أن يتضرروا من عدم قدرة القاتل على أداء الدية بدال من القصاص.
أما عن عقوبة القتل شبه العمد في قانون العقوبات القطري ،فقد اعتبرها القانون من الجنايات التي يعاقب مرتكبها بالحبس
الذى ال تزيد مدته على عشر سنوات ،وأجاز القانون صدور العفو من أولياء الدم ،او قبولهم للدية ،على أن توقع على
الجاني في هذه الحالة عقوبة تعزيرية مخففة هي الحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات43.وهذا بفرض أن شروط استحقاق
الدية المغلظة باعتبارها العقوبة االصلية للجريمة في الشريعة اإلسالمية لم تتوافر ،أما إذا توافرت وجب على المحكمة
الحكم بالدية المغلظة كعقوبة ودون أن يتوقف قضاؤها بها على طلب أولياء الدم ،هذا باإلضافة لحقها في أن تعاقب
الجاني بالحبس كعقوبة تعزيرية .ولعل هذا الفهم هو الذى أكدته محكمة التمييز في أحد أحكامها بانه «وحيث إن المحكمة
انتهت إلى إدانة الطاعن عن جريمة االعتداء العمد على سالمة جسم المجني عليه المفضي إلى موته وهي تشكل جريمة
القتل شبه العمد في الشريعة اإلسالمية ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالدية المغلظة وهي العقوبة األصلية
الوجوبية لتلك الجريمة والتي ال يتوقف القضاء بها على طلب أولياء الدم ،كما تقضي باإلضافة لتلك العقوبة بالعقوبة
44
التعزيرية بالمادة ( )1/306من قانون العقوبات على النحو المبين بالمنطوق”.
أما عن مقدار الدية المغلظة في القانون القطري ،فانه وان لم يحدد قانون العقوبات القطري مقدار محددا للدية المغلظة،
إال أن قرار رئاسة المحاكم الشرعية قد حدد الدية المغلظة بزيادة مقدارها الثلث عن الدية المخففة45.وكانت محكمة التمييز
مفض الى موت) مقررة اآلتي “أن الدية تُغلظ
القطرية قد قضت بتحديد الدية المغلظة في قضية قتل شبه العمد (اعتداء ٍ
في العمد وشبه العمد وفقاً للراجح في فقه الشريعة اإلسالمية ،وكانت عقوبة الدية المخففة لجريمة القتل الخطأ هي مبلغ
 38شرح السنن .186/10
 39سنن ابى داوود.492/2 ،
 40حاشية ابن عابدين  .573/6ويقصد ببنت مخاض اإلبل التي اتمت السنة ودخلت في الثانية ،اما بنت لبون فهي أنثى اإلبل التي اتمت السنتان ودخلت في الثالثة ،والحقه هي التي اتمت ثالث سنوات
ودخلت في الرابعة ،والجذعة هي االبل التي اتمت الرابعة ودخلت في الخامسة ،واخيرا ،الخلفة هي االبل التي تحمل في بطنها ولدها.
 41االقناع .164/4
 42االستاذ عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكاتب العربي ،1973 ،ص .675
 43قانون العقوبات القطري المادة .306
 44محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  42لسنة  ،2010بتاريخ  21يونيه .2010
 45قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 1403/11/13ه ،الموافق 1983/8/21م.

مائتي ألف ريال قطري طبقاً للقانون رقم ( )19لسنة  2008الصادر في  2008/8/11وقد جرى قرار رئاسة المحاكم
الشرعية بتقدير زيادة الدية المغلظة عن الدية المخففة بقيمة الثلث طبقاً لقرارها الصادر في « 1403/11/13هجرية»
46
الموافق « 1983/8/21ميالدية» فتكون الدية المغلظة مقدارها مائتان وستون ألف ريال قطري”.
المطلب الرابع :األحكام الخاصة بالدية في القتل الخطأ
يقصد بالقتل الخطأ “ إزهاق روح إنسان دون قصد القتل أو االيذاء» ،وقد يكون الخطأ في القصد كأن يرمي الصائد
سهمه إلى الصيد فيصيب إنسانا ،وقد يكون الخطأ في الفعل كأن يسقط نائم من فراشه على طفل صغير فيقتله ،أو أن
47
يحفر آدمي بئرا فيأتي رجل فيقع فيه ويموت.
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َت ْوب ً
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اللِ َو َك َ
َة م َ
ان اللَُّ َعلِيمًا َح ِكيمًا).
وتعد الدية في القتل الخطأ دية مخففة بخالف دية القتل شبه العمد ،فهي مغلظة .ويظهر التخفيف في دية القتل الخطأ من عدة
وجوه .فأوال ،الدية ال تجب على القاتل نفسه وإنما تجب على عاقلته .وثانيا ،الدية ال تجب حاال وإنما تقسط على ثالث سنوات،
وأخيرا ،الدية في القتل الخطأ عدد محدد من اإلبل دون أن يكون بينها خلفة في بطونها أوالدها ،كما هو الحال في الدية المغلظة.
وي عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
أما عن مقدار دية القتل الخطأ ،فالثابت أنها مائة من اإلبل أو ما يساويها ،حيث ُر َ
« أن دية الخطأ عشرون حقة ،وعشرون جذعة ،وعشرون بنت مخاض ،وعشرون بنت لبون ،وعشرون بنى مخاض
50
ذكر» 49.والمتفق عليه بين الفقهاء دون دليل قطعي هو أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
اما عن مقدار الدية في قطر ،فانه وان لم يحدد قانون العقوبات القطري مقدار الدية ،اال ان القانون رقم  19لسنة  2008قد حددها
في القتل الخطأ بمائتي ألف ريال .وقد كانت المحاكم قد استقرت قبل اصدار هذا القانون على تحديد الدية بمائة وخمسين ألف ريال،
51
كما كانت االحكام تجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل ،فجاء القانون الحالي ليؤكد على المساواة بينهما في الدية.
وسبق أن حكمت محكمة التمييز القطرية بالدية في القتل الخطأ مقررة أن « الدية هي العقوبة األصلية لجريمة القتل
الخطأ  ...لقول الحق سبحانه وتعالى« :وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة
ودية مسلمة إلى أهله إال أن يصدقوا» وهي مقررة أيضاً وإن كان المقتول من أهل الكتاب أو المجوس لقول الحق سبحانه
وتعالى «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» .وهي مقدار معين من المال مقدر من الشارع قبل
وقوع الفعل فال ينتقص منها القاضي وال يزيد  ...وقد أجازت الشريعة اإلسالمية الغراء توقيع عقوبة تعزيرية على
الجاني إلى جانب الدية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة ،وقد حدد القانون رقم  19لسنة – 2008الذي وقعت الجريمة
52
في ظله– دية الرجل أو المرأة بمبلغ مائتي ألف ريال”.

 46محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  132لسنة  ،2009بتاريخ  1يونيو .2009
 47المغنى والشرح الكبير .339 – 338/9
 48القرآن الكريم ،سورة النساء اآلية .92
 49المغنى والشرح الكبير .495/9
 50االستاذ عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكاتب العربي ،1973 ،ص .669
 51القانون رقم  19لسنة  2008بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ،المادة االولى تنص على انه «تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ،ذكراً أو أنثى ،بمبلغ (000ر )200مائتي ألف ريال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ،تعديل المبلغ المشار إليه».
 52محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  55لسنة  ،2011بتاريخ  18ابريل .2011
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المبحث الثاني :جرائم الحدود
الحد لغة هو المنع ،وحدود اهلل محارمه التي ال يجب انتهاكها ،ومنه قوله تعالى «تلك حدود اهلل فال تقربوها».

53

والحد في الشرع هو عقوبة على معصية تمنع من الوقع في مثلها .ولذلك فتعرف الحدود في االصطالح الشرعي بانها
54
«عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم تزجر المذنب وغيره من الوقوع في مثله.
وتتميز جرائم الحدود بأن التجريم فيها يستند إلى اعتبارات المصلحة العامة ،وذلك ألنها تقع اعتداء على حق من حقوق
اهلل تعالى ،فحق اهلل هو الغالب فيها حتى لو نالت كذلك بعض حقوق لألشخاص .كما تتميز جرائم الحدود وهو عقوبات
مقدرة أنها ال يجوز للقاضي القياس عليها وال الزيادة فيها أو االنتقاص منها 55،بل إنه ال يجوز العفو عنها سواء من
القاضي ،أو ممن بيده السلطة السياسية والتشريعية في البالد .كما إنه ال يجوز لمن اضير منها أن يطلب من القاضي
56
اثبات عفوه عن الجاني فيها ،لغلبت حق اهلل فيها ،كما سبق.
وتصديقا لذلك ،فان الرسول الكريم قد رفض تماما العفو عنها من المضرور بعد رفعها اليه ،أما قبل ذلك فيجوز .ومن
ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم «تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» 57.كما رفض الشفاعة فيها ولو من
أقرب الناس إليه ،فهذا أسامة بن زيد حينما طلب من الرسول العفو عن المرأة المخزومية حينما سرقت ،ردها عليه بقوة،
وقال قولته الشهيرة :اتشفع في حد من حدود اهلل يا أسامة ،لقد أهلك من كان قبلكم إنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
58
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .واهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
أما عن موقف قانون العقوبات القطري من العفو أو تنازل ولى األمر عن جرائم الحدود ،فقد جاء متفقا مع أحكام الشريعة
اإلسالمية الغراء .فلم يجز للنيابة العامة أن تترك الدعوى الجنائية في جرائم الحدود وذلك وفقا للمادة  1/155من قانون
االجراءات الجنائية والتي تنص على أنه «فيما عدا جرائم الحدود ،يجوز للنائب العام في أي وقت ،بعد إحالة الدعوى
الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها ،أن يقرر بترك الدعوى الجنائية” .وعلى الرغم من أن هذا النص يقتصر على عدم
جواز ترك النيابة العامة للدعوى الجنائية في جرائم الحدود ،فإن حكمه يمتد إلى مسألة عدم جواز اصدار النيابة العامة
أمرا باال وجه إلقامة الدعوى الجنائية ،أو االمر بحفظ األوراق في جرائم الحدود إذا كان سبب األمر في الحالتين هو
عدم األهمية .فمتى شكلت الجريمة حدا من الحدود المشار إليها في المادة األولى من قانون العقوبات وجب على النيابة
العامة تحريك الدعوى الجنائية واحالتها الى القضاء ،اللهم إال إذا كان هناك سبب آخر لألمر باال وجه أو الحفظ غير
59
عدم األهمية.
وتنقسم الحدود في الفقه اإلسالمي إلى سبعة أقسام ،وهى :الردة ،والزنا ،والقذف ،والسرقة ،وشرب الخمر ،الحرابة،
والبغي .نتعرض اآلن بإيجاز لألحكام الخاصة بكل حد من تلك الحدود ،باستثناء البغي لعدم النص عليه في المادة األولى
من قانون العقوبات القطري ،وذلك بتحديد المقصود منها ،وأدلة تحريمها ،وشروط استحقاق الحد فيها ،واألدلة المقبولة
شرعا إلثباتها ،وأخيرا ،عقوبتها المقدرة شرعا ،على أن نشير إلى موقف قانون العقوبات والقضاء القطري من جميع
هذه الحدود قدر اإلمكان.

 53القرآن الكريم ،سورة البقرة اآلية .187
 54الدكتور محمد عبد القادر ابو فارس ،الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص .59
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 56الدكتور محمود نجيب حسنى ،دور الرسول الكريم في ارساء معالم النظام الجنائي اإلسالمي ،دار النهضة العربية ،1984 ،ص .5
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المطلب االول :حد الردة
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الردة هي الرجوع ،فيقال رد الهبة أي أعادها ولم يقبلها .ومنها قوله تعالى ( فرددناه إلى أمه كي تقر عينها وال تحزن).
61
اما في االصطالح الشرعي فهي الرجوع من اإلسالم الى الكفر ،فإذا ارتد رجل عاد بعد إسالمه كافرا.

60

ويرتد المسلم بكل قول أو فعل ينكر به وجود اهلل ،أو رسله أو مالئكته أو اليوم اآلخر والجنة والنار ،أو أن يشرك مع اهلل
ً
حالال أو يحلل حراما ،أو أن يسب اهلل
اله آخر ،أو يجحد آية من آيات اهلل أو فرضاً من فروضه الثابتة قطعيا ،أو يحرم
سبحانه وتعالى أو يسب الرسول واألنبياء ،أو يستهزئ بآيات اهلل وبكتابه الكريم ،أو أن يدعي النبوة ،أو يترك الصالة
62
عامدا متعمدا غير مؤمن بوجوبها.
وتثبت الردة بإقرار المرتد ،أو بشهادة شاهدين عدلين يفصالن في الشهادة ويذكران صورة الردة التي ارتكبها الشخص،
كأن يشهدا بانه سب الذات االلهية ،أو أعلن أنه ترك اإلسالم واعتنق ديناً آخر .فإذا ثبتت الردة ،فإن جمهور الفقهاء على
أنه ال تنفذ فيه عقوبتها إال بعد أن يستتاب فترة من الزمن اختلف الفقهاء على قدرها .فإذا لم يتب عن الردة ،وجبت فيه
عقوبتها وهى القتل ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم « ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال اله اال اهلل واني رسول اهلل إال بإحدى
63
ثالث :الثيب الزاني ،والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة “.
والردة هي أحد الحدود التي نص قانون العقوبات القطري على سريان أحكام الشريعة اإلسالمية بشأنها .والفرض بطبيعة
الحال إن مرتكبها كان مسلم الديانة قبل ارتكاب الفعل الذى ارتد به عن اإلسالم ،ولذلك ستطبق عليه نص المادة االولى
من قانون العقوبات وتوقع عليه العقوبة المقررة في الشريعة اإلسالمية .أما إذا لم تثبت على الجاني فعل الردة ،أما لعدم
اقراره بها أو لعدم وجود شاهدي عدل يشهدان بما صدر عنه من قول او فعل الكفر او لكونه غير مسلم في األساس
وصدر عنه أقوال أو أفعال تمثل انتهاكاً للدين اإلسالمي ،ففي هذه الحالة ستطبق عليه العقوبات التعزيرية الواردة في
64
قانون العقوبات بالفصل الخاص بالجرائم المتعلقة باألديان.
المطلب الثاني :حد الزنا
الزنا هو الجماع المحرم مع غير الزوجة او مملوكة اليمين .والزنا الذى يستوجب الجد هو « ادخال المكلف مختارا فرجه
65
في فرج محرم مشتهى قدر حشفته من غير شبهة تدرأ الحد وتمنعه أو تمكين الرجل من ذلك أو تمكين المرأة منه “.
والزنا حرام شرعا لورود اآليات الصريحة واألحاديث الواضحة على تحريمها ،ومن اآليات قوله تعالى ( وال تقربوا
الزنا انه كان فاحشة وساء سبيال )  66،اما االحاديث فقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم « ال يزنى الزاني حين يزني
وهو مؤمن» 67.فالزنا يؤدي إلى اختالط األنساب وانتشار األمراض في المجتمع والعزوف عن الزواج وهدم األسر.
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 63مختصر مسلم للمنذري  ،31/2وسنن ابى داوود .440/2
 64قانون العقوبات القطري ،المواد من  256الى  ،265فوفقا للمادة  256على سبيل المثال «يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات ،كل من ارتكب ً
فعال من األفعال اآلتية:
التطاول على الذات اإللهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو اإليماء أو بأي وسيلة أخرى.
اإلساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه ،أو تدنيسه.
اإلساءة إلى الدين اإلسالمي أو إحدى شعائره.
سب أحد األديان السماوية المصونة ،وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
التطاول على أحد األنبياء باللفظ ،أو الكتابة ،أو الرسم ،أو اإليماء ،أو ّ
بأي طريقة أخرى.
مبان ،أو شيء من محتوياتها ،إذا كانت معدة إلقامة شعائر دينية ألحد األديان السماوية المصونة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية».
تخريب أو تكسير أو إتالف أو تدنيس ِ
 65بدائع الصنائع .486/5
 66القرآن الكريم ،سورة االسراء اآلية .32
 67صحيح البخاري متن فتح الباري .62/15

89

ويشترط لوجوب حد الزنا اآلتي:
أن تثبت الجريمة إما بإقرار أو اعتراف الزاني ،أو بشهادة أربعة شهود عليه بالزنا.

68

أن يكون الزاني مكلفا بأن يكون بالغا وعاقال ،فإن كان صغيرا أو مجنونا فال يحد.
أن يكون حرا إليقاع عقوبة الرجم دون الجلد .ألن في الجلد عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر .وإن كان هذا
الشرط ليس له محل بإلغاء الرق في العالم أجمع.
أن يكون الزاني مختارا أي أنه لم يكرهه أحد على اتيان الفاحشة ،فإن اكره سقطت عنه العقوبة واإلثم.
أن يكون الزاني محصنا أي متزوجا وسبق أن جامع زوجته.
أن يكون الزاني مسلما ،وأن أثار هذا الشرط الجدل بين الفقهاء والراجح هو عدم اشتراطه ،طالما ارتكب فعلته في دار االسالم.
فاذا ثبت ارتكاب جريمة الزنا وتحققت شروطها وجب الحد وهو الجلد مائة جلدة لغير المحصن ،والرجم حتى الموت
للمحصن 69.أما أساس العقوبة لغير المحصن فهو قوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»،
وأساس عقوبة الرجم ما اتفق عليه الفقهاء من عمل رسول اهلل وانه أمر برجم ماعز بن مالك األسلمي بعد اقراره بالزنا،
71
وامر برجم الغامدية التي جاءته معترفة بالزنا وبحملها ،وذلك بعد أن وضعت جنينها وفطمته.
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أما عن عقوبة الزنا في قانون العقوبات القطري ،فهي الحبس مدة ال تزيد عن سبع سنوات للرجل ،والمرأة التي قبلت
بذلك 72.وتزاد هذه العقوبة كلما اقترنت الجريمة بظرف من الظروف المشددة لتصل إلى اإلعدام اذا كانت المواقعة قد
تمت بغير رضى المرأة ،سواء باإلكراه أو بالتهديد ،أو بالحيلة 73.والفرض هنا إنه إليقاع العقوبة التعزيرية ،أن حد الزنا
لم يثبت أو لم تتوافر فيه شروط استحقاقه كما سبق ،وإال لكانت أحكام الشريعة اإلسالمية هي الواجبة التطبيق .والجدير
بالذكر أنه أخذا بعموم نص المادة األولى من قانون العقوبات القطري ،فإنه لن يمنع عدم إسالم الزاني من توقيع عقوبة
الحد عليه ،وذلك ألن النص اشترط النطباق أحكام الشريعة اإلسالمية أن يكون الجاني أو المجنى عليه مسلما ،فلو كان
الجاني في جريمة الزنا غير مسلم ،والمجنى عليها مسلمة ،ففي هذه الحالة تكون أحكام الشريعة االسالمية هي واجبة
التطبيق على الرغم من عدم إسالم الجاني.
وعلى الرغم من عدم وجود حاالت تطبيقية امام القضاء القطري تم الحكم فيها بعقوبة الزنا حدا ،إال أن هذا القضاء قد اطرد
على أنه في حالة عدم ثبوت حد الزنا ،فإن القاضي يكون حرا في اثبات الجريمة وتوقيع العقوبة التعزيرية المقررة قانونا
دون التقيد بأدلة االثبات المعتبرة في الشريعة اإلسالمية ،وفى هذا المعنى تقول محكمة التمييز «من المقرر أن العبرة في
اإلثبات في المواد الجنائية ،هي باقتناع القاضي واطمئنانه لألدلة المطروحة عليه ،فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي
دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء مادام مطروحاً على بساط البحث في الجلسة ،وال يصح مصادرته في شيء من ذلك ،إال
إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
لألسباب التي أوردها وأعمل بحق الطاعن أحكام قانون العقوبات ،ودانه عن جريمة وقاع أنثى أتمت السادسة عشر من
عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة ،وكان القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة لتلك الجريمة ،ولم يقيد القاضي الجنائي
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بنصاب معين للشهادة أو دليل محدد طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم”.
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المطلب الثالث :القذف
القذف في اللغة هو الرمي سواء المادي او المعنوي .ومنه قوله تعالى ( إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت
فاقذفيه في أليم ) 75،وقوله عز وجل «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 76.أما في االصطالح الشرعي
فالقذف هو «رمي اآلخر بالزنا باطال من غير دليل وال بينة» .ولذلك فالقذف وهو رمي الناس المؤمنين بالزنا دون بينه
حرام شرعا إذ أنه يسيء إلى أعراض المسلمين بغير دليل ،ويزرع الشك في أنسابهم ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الناس.
كما قد ينشأ بسببه ثأر وانتقام مدفوعا بالغيرة في الدفاع عن عرض المتهم البريء .ولقد ارتكب القذف في عهد الرسول
في أكثر من موضع لعل أهمها حادثة االفك الشهيرة التي نزل فيها قرآن من رب السموات واألراضين يبرئ المتهم به
77
ويقرر عقوبة حدية لمن يرتكب هذا الفعل الفاحش.
واساس ثبوت تجريم القذف قوله تعالى ( إِ ْذ َتلََّق ْو َن ُه ِبأَ ْل ِس َن ِت ُك ْم َو َت ُقولُ َ
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اب َع ِظي ٌم ) 79.وقول الرسول الكريم «المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 80.ويقع القذف بكل قول صريح
أو ضمني أو تعريضي يفيد اتهام القاذف للمقذوف بالزنا ،طالما أن قصد القاذف كان ظاهرا من وراء قوله ،أما إذا كان
81
يحتمل التأويل فاألولى سؤاله الستيضاح قصده.
أما عن شروط اقامة حد القذف ،فبعضها يتعلق بالقاذف  ،والبعض اآلخر يخص المقذوف في حقه ،وذلك كما يلى:
أما عن شروط القاذف ايجازا ،فهي:
 .1أن يكون القاذف بالغا ،عاقال ،مختارا .فاذا كان صغيرا ،أو مجنونا ،أو مكرها فال يعتد بالقول الصادر عنه لكونه
82
غير مكلف ،أو انتفى في حقه القصد.
 .2أال يكون القاذف اصال للمقذوف في حقه ،بأن يكون أباه أو جده أو أمه ،وذلك ألنه واجب على المقذوف برهما وان
قذفاه ،والمطالبة بحدهما عقوق لهما.
أن يكون ممنوعا من القذف من قبل المقذوف في حقه ،وهذا المنع يفترض .أما إذا كان المقذوف في حقه قد أذن له بقذفه
83
فال جناية وال يجلد حد القذف.
اما عن شروط المقذوف في حقه ،فهي:
 .1أن يكون بالغا ،فان كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد فإن من قذفه يعزر.
 .2أن يكون عاقال ،فقذف المجنون ال يوجب الحد ،وان اوجب التعزير.
 .3أن يكون المقذوف مسلما ،فلو كان كافرا فال يستحق قاذفه الحد ،استنادا لقول الرسول الكريم «من أشرك باهلل فليس
84
بمحصن».
 .4أن يكون المقذوف عفيفا لم يسبق اتهامه بالزنا وإن تاب.
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 .5أن يكون المقذوف به متصور الوجود في المقذوف .فاذا كان المقذوف مجبوب ال قدرة له على الزنا فانه ال يمكن
قذفه به ،وان اوجب التعزير.
 .6أال يكون المقذوف قد أذن بقذفه :كما لو فضح نفسه.
فإذا ما تحققت شروط اقامة حد القذف وثبتت الجريمة باألدلة الشرعية المعتبرة شرعا في جرائم الحدود ،وهى االقرار
الصادر عن القاذف بصدور الفعل عنه عامدا متعمدا ،او بشهادة شاهدين عدلين انهما سمعاه وقد صدر عنه فعل
القذف برميه الغير بالزنا ،في هذه الحالة وجب توقيع الحد الذى قدره اهلل سبحانه في كتابه الكريم .اذ يقول المولى عز
وجل “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم
الفاسقون» 85.فعقوبة القذف أشد وأعظم من عقوبة زنا غير المحصن فهي الجلد ثمانين جلدة ،وعدم قبول الشهادة مطلقا
من القاذف 86،ال على عقد أو عهد او بيع ،وال تصلح شهادته في اثبات الحقوق ،فهو من الفاسقين 87،بخالف الحال بالنسبة
للزاني غير المحصن والذى تقتصر عقوبته على الجلد دون ان ترد شهادته.
أما عن موقف قانون العقوبات القطري ،فان لفظ القذف أعم وأشمل منه في الفقه اإلسالمي .حيث ال يقتصر على الرمي بالزنا
وانما يعد قاذفا ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين وفقا للقانون «كل من قذف غيره علناً ،بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه
قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته ،أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم» 88،وشدد القانون عقوبة القذف لتكون الحبس الذى ال
يزيد على ثالث سنوات «إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائالت» 89.وال تتعارض نصوص قانون العقوبات
الخاصة بتجريم القذف مع نص المادة األولى من ذات القانون والتي اعتبرت القذف احد الحدود التي تسرى عليها أحكام الشريعة
اإلسالمية إذا كان القاذف مسلما أو المقذوف في حقه مسلما ،وطالما توافرت باقي الشروط التي أشرنا اليها بعالية .أما إذا تخلف
إحدى هذه الشروط أو لم تثبت الجريمة شرعا فال مناص من تطبيق مواد القانون الوضعي ومعاقبة القاذف بعقوبة تعزيرية.
وهذا ما اكدته محكمة التمييز القطرية في احد أحكامها مقررة انه «لما كان مفاد المادة ( )1من قانون العقوبات التي
نصت على سريان أحكام الشريعة اإلسالمية في الجرائم التي حددتها  -ومن بينها الجريمتان محل االتهام (القذف العلني
والتحريض على التلفظ بعبارات منافية لآلداب) -بالنسبة للقواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة اإلسالمية بالنسبة
لتلك الجرائم ... .لما كان ذلك ،وكان ال يبين من األوراق وال من مدونات الحكم المطعون فيه توافر النصاب الشرعي
لألدلة طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،ومن ثم فقد أوقعت المحكمة العقوبة التعزيرية على الطاعن  -طبقاً ألحكام قانون
العقوبات الواجب التطبيق  -فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يخالفه في شيء ،ويكون ما ينعاه
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الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد”.
المطلب الرابع :حد السرقة
السرقة هي أخذ المكلف ماال مملوكا لغيره على وجه االستخفاء.
والسرقة هو فعل محرم شرعا بالقرآن الكريم وصحيح سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،والتي حمت صراحة أموال
91
الناس وحرمت االعتداء عليها .ومنها قول الرسول الكريم «وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن».
أما عن شروط اقامة حد السرقة فهي تتعلق بثالثة أمور أساسية ،األمر األول يخص صفة المال وهى كونه داخل حرز،
واالمر الثاني يتعلق بنصاب السرقة ،واألمر األخير يخص الفعل الذى تقع به السرقة وذلك كما يلى:
أما بالنسبة لمفهوم الحرز فهو المكان الذى يحفظ فيه المال ،وهذا المكان يتغير بتغير الزمان والمكان ويرتبط بالمكان الذى
اعتاد الناس على حفظ مالهم داخله .والحرز نوعان ،أما حرز بنفسه واما حرز بغيره .أما بالنسبة للحرز بنفسه فهو كل
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مكان معد لإلحراز ممنوع دخوله إال بإذن ،كالمنازل والخيم والخزائن والصناديق المغلقة .أما الحرز بغيره فهو المكان
غير المعد اصال لإلحراز حيث يدخله الناس دون إذن كالمساجد والطرق ،إال إنه يعين عله حافظ فيصبح حرزا بغيره.
وجمهور الفقهاء على انه ال تقع السرقة التي توجب الحد اال من داخل حرز .واستدلوا على ذلك بما فعله رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم مع صفوان حينما نام في المسجد وتوسد رداءه ،فاخذ الرداء من تحت رأسه ،فجاء بسارقه إلى النبي فأمر به أن يقطع.
92
ووجه الستدالل بهذا الحديث أن رداء صفوان كان محرزا به ،إذ كان تحت رأسه وسارقه سرقه من حرز فوجب القطع.
أما عن نصاب السرقة فجمهور العلماء على أنه يجب أن يبلغ المال المسروق نصابا معينا حتى يوقع الحد .واتفق
الجمهور على تحديد هذا النصاب بربع دينار من الذهب أو ثالثة دنانير من الفضة ،أو ما يساويهما .واستدل الجمهور
93
على رأيهم بقوله وفعله صلى اهلل عليه وسلم «ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعدا».
وأخيرا فبالنسبة للفعل الذى تقع به السرقة ،فإن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على أن فعل األخذ الذى تتم به السرقة البد أن
يقع خفية ،ولذلك ال تعد سرقى توجب الحد االخذ الذى يتم جهارا نهارا وغلبة .ولذلك يخرج عن نطاق السرقة االختالس
والخيانة واالنتهاب ،ألنها تؤخذ علنا وجهرا وليس خفية أو استخفاء .فاالختالس يكون بخطف المال عيانا والهرب به دون
غلبة أو قوة .والخيانة تكون بان يخون االمين االمانة فينكرها او ينكر بعضها ،كمن يستعير مال ويرفض رده ،ال يحد
ولكن يعزر .أما المنتهب فهو من يأخذ المال بالقوة والغلبة جهارا أمام الناس ،فال حد فيها إال إذ ثبت في حقه حد الحرابة.
فإذا ما ارتكبت السرقة وجب قبل توقيع الحد اثباتها بطرائق االثبات المعتبرة شرعا وهى االقرار الصادر من السارق ،أو
شهادة رجلين عدلين ،على أن تتضمن شهادتهما ذكر السارق والمسروق منه والمال محل السرقة والحرز الذى سرق منه
وصفة السرقة أي كونها خفية ،أما إذا كانت انتهابا أو خلسة أو غصبا فال تكون سرقة توجب الحد وإن أوجبت التعزير.
فإن ثبتت السرقة وتوافرت جميع شروطها وجبت العقوبة المقدرة شرعا وهى قطع اليد .وأساس هذه العقوبة هو صريح
قوله تعالى في محكم تنزيله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهلل ) 94.وكذلك ما ثبت من
فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حينما سرقت المرأة المخزومية حيث خطب في الناس وقال «يا أيها الناس إنما ضل
من كان قبلكم إنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ،وايم اهلل لو أن فاطمة بنت
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محمد سرقت لقطع محمد يدها».
وتعرف السرقة في قانون العقوبات القطري بإنها اختالس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه 96،وال يشترط في السرقة
أن تكون في حرز مغلق وال أن تبلغ نصابا معينا ،اللهم إن كان محل السرقة أمر تافه القيمة فال جناية وفقا للمادة 56
من قانون العقوبات .أما عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات القطري ،فهي تتراوح بين الحبس سنتان والحبس المؤبد،
حسب الظروف المشددة التي تقترن بها جريمة السرقة 97،وبالتالي لم يأخذ القانون الوضعي بعقوبة قطع اليد .ومع ذلك
فانه وفقا للمادة األولى من قانون العقوبات تعد السرقة أحد الحدود التي تسرى بشأنها أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء،
فإذا توافرت شروطها وثبت ارتكابها كما قدمنا ،حق توقيع الحد.
وإن كنا ال نعلم بأي حالة تطبيقية تم الحكم فيها بقطع اليد حدا من دائرة الحدود والقصاص القطرية ،إال أنه سبق أن صدر
حكم من محكمة التمييز محددا نصاب الشهادة في جريمة السرقة جاء فيه أنه « وحيث إن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد
 92سنن ابن ماجة .865/2
 93مختصر صحيح مسلم للمنذري .1043
 94القرآن الكريم ،سورة المائدة اآلية .38
 95صحيح البخاري متن فتح الباري .102-92/15
 96قانون العقوبات القطري المادة .334
 97قانون العقوبات القطري المادة  335تنص على انه «يُعاقب بالحبس المؤبد ،كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
أن تقع ً
ليال.
أن تقع من شخصين فأكثر.
ً
حامال سالحاً ظاهراً أو مخبأً.
أن يكون أحد الجناة
أن تُرتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته ،وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار ،أو كسر باب أو نحوه ،أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة
أو الموظفين العامين ،أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة ،أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان ،أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
أن تقع السرقة بطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال السالح».
في حين تنص المادة  344على انه «يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين ،كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل».
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أجمعوا على أنه يجب إيقاع عقوبة السرقة ِّ
الحدية – القطع – على السارق إذا ثبتت على السارق بشهادة رجلين عدلين
كما تثبت بإقرار الحر البالغ العاقل ،ويكفي أن يكون اإلقرار مرة واحدة ،وإذا رجع المقر عن إقراره فال قطع .لما كان
ذلك ،وكان المتهم وإن اعترف بالسرقة بتحقيقات النيابة العامة إال أنه أنكرها بمجلس القضاء ،ولم يتوافر نصاب الشهادة
98
في حقه فقد تعين استبعاد العقوبة ِّ
الحدية وتوقيع العقوبة التعزيرية طبقاً لقانون العقوبات”.
المطلب الخامس :حد شرب الخمر
الخمر في اللغة هو الحجب والتغطية ،وقد تعنى المخالطة ،ولذلك سميت الخمر خمرا ألنها تخالط العقل .والخمر
اصطالحا هو «كل شراب سواء أكان من العنب أم التمر أم الزبيب أم الشعير أم العسل أم غير ذلك لقول الرسول صلى
اهلل عليه وسلم «كل مسكر خمر» .والشيء المسكر هو الذى يذهب العقل ويدفع صاحبه إلى القيام بتصرفات قولية أو
99
فعلية ينكرها العقالء كما انكرها الشرع.
والخمر محرم شرعا بالكتاب والسنة واالجماع .أما القرآن الكريم فمنه قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة فهل أنتم منتهون ) 100.وفي السنة قال الرسول الكريم «كل مسكر
خمر وكل خمر حرام» 101.وترجع العلة من تحريم الخمر الى انه يذهب العقل ،والعقل هو الجوهرة الوحيدة التي تميز
االنسان عن الحيوان ،فالعقل هو مناط التكليف ،والخمر يفقده قدرته على تدبر األمور واتخاذ القرارات الموزونة .فيكون
السكران خطرا على نفسه ،خطرا على مجتمعه ،إذ يرتبط شرب الخمر غالبا بارتكاب الجرائم كافة .هذا باإلضافة إلى
102
أثرها اذا تمكنت من شاربها في الصدود عن ذكر اهلل وعن الصالة ،فيخسر دنياه وآخرته.
أما عن شروط اقامة حد شرب الخمر فهي البلوغ و العقل واالختيار في الشارب ،فإن كان صغيرا او مجنونا فال يحد
بشربه لعدم التكليف ،وإذا كان مكرها أو مضطرا كالمريض الذى يتداوى بمسكر ال توقع عليه العقوبة .كما يجب عند
103
الجمهور أن يكون شارب الخمر مسلما ،فإذا كان غير مسلم فال حد ألن الخمر ليس محرما عند غير المسلمين.
فإذا تحققت شروط استحقاق حد شرب الخمر وجب ثبوت ارتكابه بإقرار الشارب أو بشهادة شاهدي عدل عليه بشربه.
أما مجرد فواح رائحة الخمر منه ،فال يحد بها عند أكثر أهل العلم ،الحتمال إنه مضمض بالخمر ولم يشربه ،أو شربه
104
ظنا منه انه ماء ،فلما علم كنهه لفظه وظلت مع ذلك رائحته في فيه.
أما عن عقوبة شارب الخمر فاكثر أهل العلم على أن عقوبة شرب الخمر اربعون جلدة ،وما زاد على ذلك فهو تعزير.
واستند الفقهاء لما كان عليه العمل في عهد الرسول وعهد أبي بكر وبداية عهد عمر .حيث روى اإلمام البخاري في
صحيحه بإسناده إلى السائب بن يزيد قال « كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اهلل وأمرة أأبيأبي بكر وصدرا من خالفة
106
عمر ،فنقوم اليه بأيدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين».
105

وبالنسبة لموقف قانون العقوبات القطري ،فقد اعتبر شرب الخمر أحد الحدود التي تسرى عليها أحكام الشريعة اإلسالمية،
وذلك بفرض أن المتعاطي مسلما وتوافرت في حقه جميع الشروط التي ذكرناها آنفا ومنها ثبوت الجرم بنصاب الشهادة
أو االقرار المعتبر شرعا .أما إذا لم يكن مسلما أو تخلف احد شروط استحقاق الحد ،فإن قانون العقوبات قد قيد من نطاق
تجريم شرب الخمر على الحالة التي يكون فيها تناول الخمر أو المسكر قد تم في مكان عام ،أو حالة الشخص الذى «هيّأ
ً
ً
أو َّ
منزال ،لتعاطي الخمر ،أو المسكرات” ،أو الذى وجد في حالة سكر بالطريق العام ،وكل من أقلق الراحة
محال ،أو
أعد
بسبب سكره ،والفرض هنا أنه تناول الخمر في مكان خاص إال أنه تواجد في مكان عام وهو في حالة السكر .أما عن
 98محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  54لسنة  ،2012بتاريخ  19مارس .2012
 99الدكتور محمود محمد عمارة ،الحدود في االسالم بين الوقاية والعالج ،مكتبة االيمان بالمنصورة ،ص .84
 100القرآن الكريم ،سورة المائدة اآليتان .91-90
 101مختصر صحيح مسلم للمنذري .1262
 102االستاذ أحمد فتحي بهنسي ،الحدود في االسالم ،مؤسسة المطبوعات الحديثة ،ص .12
 103مغنى المحتاج .188/4
 104زاد المحتاج .262/4
 105االستاذ أحمد فتحي بهنسي ،الحدود في االسالم ،مؤسسة المطبوعات الحديثة ،ص .154
 106صحيح البخاري متن فتح الباري .73-72/15

العقوبة فهي الحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر ،والغرامة التي ال تزيد على ثالثة آالف ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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ولعل جريمة شرب الخمر هي من الجرائم التي سبق للمحاكم القطرية ان اصدرت حكما يحدد مقدار العقوبة الحدية فيها
حيث قررت المحكمة ان «شرب الخمر مناط قيام الجريمة األولى هو بذاته العنصر األساسي لجريمة إقالق الراحة بسبب
السكر موضوع الجريمة الثانية ،وال يتصور قيام تلك الجريمة بالوصف المعطى لها دون تحقق الجريمة األولى ،مما
كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة األشد وحدها وهي العقوبة المقررة لجريمة شرب الخمر -الجلد أربعين
108
جلدة -والتي أثبتها الحكم في حقه”.
المطلب السادس :حد الحرابة
الحرابة لغة من الحرب ،وحارب اهلل أي عصاه ،وحربه أي اخذ ماله وتركه بالشيء .والحرابة في االصطالح هي «كل
فعل يقصد به االعتداء على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وإشاعة الفساد في االرض بنشر الذعر والخوف بين الناس،
109
فال يأمنون مسيرهم على الطريق في وقت ال يملك أحد غوثهم ومساعدتهم ودفع العدوان عنهم.
والحرابة حرام شرعا بالقرآن الكريم وصحيح السنة المشرفة .ففي محكم التنزيل يقول تعالى ( الذين يحاربون اهلل ورسوله
ويسعون في االرض فسادا  ....ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ) 110.ومن السنة الحديث الذى ُروي
عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم إنه « ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل واني رسول اهلل إال بإحدى ثالث:
زان بعد إحصان ،ورجل قتل يقتل به ،ورجل خرج محاربا هلل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من االرض» 111.ذلك
أن الحرابة تتعارض مع األسس التي جاءت عليها الشريعة اإلسالمية وهو حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل ،فتحيل
حياة اآلمنين إلى جحيم ال يحس به إال من فقد األمن.
ويشترط الستحقاق عقوبة الحرابة كحد اآلتي:
 .1أن تقع الجريمة خارج المصر ،أي في الصحراء وليس داخل المدن أو القرى أو على الطرق الواصلة بينها .وهذا
رأي بعض الفقه ،وهو أحد أقوال اإلمام أحمد 112.أما رأي أكثرية أهل العلم ،ومنهم وجه في مذهب اإلمام أحمد 113،فال
يشترط ذلك أخذا بعموم آية الحرابة والتي لم تشترط هذا الشرط ،وإن العقوبة مرتبطة بعلتها وهى ترويع اآلمنين وأخذ
أموالهم وقتلهم غيلة ،بل أن وقوعها داخل المدن أولى وأدعى للتشديد وليس النتفاء الحد .واستنادا لهذا الرأي تقع الحرابة
في الصحراء كما تقع داخل المدن طالما أن المحارب تعمد أخذ أموال الناس غلبة وقوة وإن أدى ذلك إلى قتل أو نحوه.

 .2أن يكون المال المنهوب حرابة قد بلغ نصاب السرقة وهو ربع دينار من الذهب ،كما قدمنا .وهذا الشرط هو اآلخر محل
خالف بين أهل العلم .فالبعض يرى عدم اشتراط نصاب معين في المال المأخوذ حرابة إلقامة الحد فيها ،أخذا بعموم آية
الحرابة .وأكثر أهل العلم ،وهو قول اإلمام أحمد ،أنه البد إلقامة الحد في الحرابة أن يبلغ المال المأخوذ نصاب السرقة ،وذلك
استنادا لقول الرسول الكريم «ال قطع إال في ربع دينار» ،كما أن عقوبة الحرابة هي عقوبة مغلظة ففيها قطع اليد اليمنى
114
والقدم اليسرى ،ولذلك وجب أن يكون المال المأخوذ خطيرا ال تافها ،وهذا شأنه إذا كان أقل من النصاب.
فإذا ما تحققت شروط الحرابة وثبت ارتكابها بما تثبت به جرائم الحدود عامة ،اذ لم يرد نص ليخصصها ،وذلك باإلقرار
أو البينة الصادرة من شاهدي عدل ،وجب توقيع الحد الذى قدره اهلل سبحانه وتعالى في محكم تنزيله 115.اذ يقول تعالى(
 107قانون العقوبات القطري المادة .270
 108محكمة التمييز القطرية ،المواد الجنائية ،الطعن رقم  159لسنة  ،2011بتاريخ  3اكتوبر .2011
 109غاية المنتهى .344/3
 110القرآن الكريم سورة المائدة اآلية .33
 111السنن الكبرى .283/8
 112المغنى والشرح الكبير .304-303/10
 113المغنى والشرح الكبير .303/10
 114غاية المنتهى .354/3
 115الدكتور محمد حسين الذهبي ،أثر اقامة الحدود في استقرار المجتمع ،مكتبة وهبة ،1986 ،ص .49
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إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف
116
أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ).
واختلف العلماء في كيفية اختيار الحاكم بين العقوبات التي أشارت اليها اآلية الكريمة على الحرابة 117.فذهب البعض إلى
أن الحاكم له الحرية الكاملة في اختيار العقوبة التي تالئم الخطورة االجرامية للمحارب وإن لم تتناسب مع الفعل .فوفقا
لهذا الرأي يجوز للحاكم أن يحكم بالقطع وإن لم يأخذ المال ،وله أن يقتل وإن لم يقتل .واستند أنصار هذا الرأي إلى عموم
118
مادة الحرابة والتي استخدمت حرف (أو) للتخيير ودون قيد.
أما رأي أكثر أهل العلم ،ومنهم قول اإلمام أحمد 119،أن المحارب يعاقب بالعقوبة التي تناسب جريمته ،فالقتل غير سلب
المال ،وأخذ المال أقل جرما من القتل ،ومجرد االرهاب دون أخذ مال أو قتل أقل جسامة وهكذا .ولذلك قال اصحاب هذا
الرأي بانه اذا قتل المحارب قتل ،وإذا أخذ المال وقتل يقتل ويصلب ،ومن أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
ومن أخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل ينفى .واستند أنصار هذا الرأي إلى أن حرف (أو) بآية الحرابة هي للتوزيع
وتنويع العقوبة حسب الجريمة وليس التخيير كما قال انصار الرأي االول .ولعل هذا الرأي يأتي متفقا مع مذهب شرعية
الجرائم والعقوبات المتعارف عليه في القوانين الوضعية ،إذ يعلم الجاني العقوبة التي قد توقع عليه على وجه الدقة قبل
اقدامه على ارتكاب جريمته فيرتدع.
أما عن عقوبة جريمة الحرابة في قانون العقوبات القطري ،فقد خال القانون من الجريمة نصا وان اشتمل على تجريمها
معنا وروحا .حيث عاقب من يتحصل على االموال بالقوة بعقوبة تصل الى الحبس المؤبد 120،كما عاقب على جريمة
القتل التي تقترن بجريمة السرقة او ترتبط بها برابطة سببية باإلعدام وجوبا 121.ولعل اقرب الجرائم في القانون الوضعي
لجريمة الحرابة في الشريعة االسالمية هي الجرائم االرهابية ،والتي وفقا للقانون رقم  3لسنة  2004بشأن مكافحة
اإلرهاب تعد الجريمة ارهابية «إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً .ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال
القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ،هو  ...أو اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر أو
اإلضرار بالوحدة الوطنية ،وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدى إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم
122
أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.“ ... ،
والفرض انه ال يطبق قانون العقوبات القطري إال إذا لم تتحقق شروط استيفاء عقوبة جريمة الحرابة والتي اعتبرها قانون
العقوبات القطري أحد جرائم الحدود التي تسرى عليها أحكام الشريعة اإلسالمية إذا كان الجاني أو المجني عليه مسلما.
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 118المغنى والشرح الكبير .305/10
 119المغنى والشرح الكبير .305-304/10
 120قانون العقوبات القطري المواد  .340 ،337 ،336 ،335حيث تنص المادة  336على سبيل المثال انه «يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات ،كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام،
أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية ،إذا وقعت السرقة في إحدى الحاالت التالية:
ً
حامال سالحاً ظاهراً أو مُخبأ.
من شخصين فأكثر وكان أحدهم على األقل
من شخصين فأكثر بطريق اإلكراه.
ً
ليال من شخص واحد يحمل سالحاً أو بطريق اإلكراه ،أو التهديد باستعمال السالح».
 121قانون العقوبات القطري المادة .300
 122قانون مكافحة االرهاب رقم  3لسنة  ،2004المادة االولى.

خاتمة
يتضح من استقراء قانون العقوبات القطري إنه حاول ايجاد التوازن بين مقتضيات تطبيق الشريعة
االسالمية على جرائم الحدود والقصاص والدية ،باعتبار اإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية
هي مصدر رئيسي للتشريع فيها ،وبين متطلبات الواقع ،والذى استلزم وجود نصوص تفصيلية
تحدد القواعد العامة التي تسري على كافة الجرائم وتقرر عقوبات تعزيرية على االفعال التي ارتآها
المشرع القطري تشكل خطرا على المجتمع.
أما عن التطبيق ،فالحظنا اهتمام القضاء الجنائي القطري بمسألة وضع نص المادة األولى من قانون العقوبات موضع
التنفيذ الفعلي ،وذلك من خالل استحداث دوائر متخصصة لنظر دعاوى الحدود والقصاص ،واصداره ألحكام تفصيلية
في مسائل الحدود والقصاص تبين شروط استحقاق الحد والقصاص ،والطبيعة القانونية للدية ومقدارها سواء كانت مخففة
أو مغلظة.
ومع ذلك فانه يؤخذ على التجربة القطرية في تبنى أحكام الشريعة اإلسالمية ضمن قانون العقوبات مأخذ أساسي وهو
أن نص المادة األولى الخاص بجرائم الحدود والقصاص والدية جاء عاما ومبهما ،فلم يحدد القانون أركان تلك الجرائم
وعناصرها وشروط استحقاق الحد فيها واألدلة المعتبرة إلثباتها ،كما لم يحدد العقوبة المقدرة حال ارتكابها ،تاركا ذلك
كله الجتهاد القضاء .كما أن القانون لم يحدد المذهب الفقهي الذى يرجع إليه القاضي لتحديد عناصر التجريم في جرائم
الحدود والقصاص .وإذا كان العديد من أحكام محكمة التمييز القطرية قد اطردت على اتباع مذهب االمام أحمد بن حنبل
في قضائها ،إال أن هذا ليس عاما حيث رجحت بعض األحكام األخرى رأى الجمهور .بل حتى بفرض أن القانون جاء
محددا للمذهب الذى يجب على القاضي الرجوع اليه الستبيان األحكام الناظمة لجرائم الحدود والدية ،فإن البحث قد أشار
إلى أنه ال يوجد قول واحد ثابت لإلمام أحمد في جميع المسائل ،بل أن كثيراً من المسائل مختلف فيها داخل المذهب
الواحد.
ولعل الدليل على صحة هذا االنتقاد ما اثبته الواقع العملي حينما ثار جدل بشأن مقدار دية المرأة .فقد استقر القضاء
الشرعي في قطر على جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل في جرائم القتل الخطأ اتباعا لما ساد المذاهب الفقهية
المختلفة ،وذلك على الرغم من أن الصحيح شرعا هو المساواة في الدية بين الرجل والمرأة .األمر الذى دعي بعض
العلماء المعاصرين الى التدخل لتصحيح هذا الخطأ الشائع 123،واستجاب المشرع لرأي العلماء وأصدر القانون  19لسنة
 ،2008سابق اإلشارة اليه ،والذى ساوى بين دية المرأة والرجل.
ولذلك فإنني أعتقد مع البعض 124،إنه كان من األجدر بالشارع القطري أن يقنن على نحو مفصل األحكام الخاصة بالحدود
والقصاص والدية سواء من ناحية التجريم والعقاب ،أو من ناحية االثبات والتنفيذ ،وذلك باختياره من بين آراء الفقهاء
الرأي الذى يراه متفقا مع ظروف المجتمع القطري محققا لمصالحه .وال شك أن وجود جميع أحكام الحدود والقصاص
والدية في تقنين مكتوب سيسهل مهمة القاضي ويحسم الخالف الذى قد تثيره بعض المسائل الخالفية في الفقه ،كما أنه
سيبصر الناس باألحكام الشرعية ،االمر الذى يكفل احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بحسبانه مبدأً إسالمياً قبل أن
يتبناه القانون الوضعي.

 123الدكتور يوسف القرضاوي ،دية المرأة في الشريعة اإلسالمية ،ندوة عقدت في مدينة الدوحة ،بتاريخ  22ابريل  .2004انتهى فضيلته في بحثه الى ان الحكم الذى اشتهر لدى المذاهب الفقهية ان دية
المرأة على النصف من دية الرجل ،والذى استمر قرونا معموال به ،ال يدعمه نص صريح من كتاب وال سنة ،كما ال يسنده اجماع وال قياس ،بل ال تبرره مصلحة معتبرة وال قول صحابي ثابت.
 124الدكتور أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون العقوبات القطري :القسم العام ،الطبعة األولى ،جامعة قطر ،2010 ،ص  .79والدكتور أحمد عوض بالل ،المالمح العامة للنظام الجنائي في دولة
قطر ،محاضرة ألقيت بتاريخ  22فبراير سنة  2005ضمن الموسم الثقافي لمركز الدراسات القانونية والقضائية ،ندوات قانونية من  4-1إصدار مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر ،الدوحة
 ،2006ص .54
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Ceza hukukunu şekillendirme, onun amacının ve dolayısıyla cezanın bir ön idrakini
gerektirir. Bu amacı belirlemek, hukuk çok kültürlü ve çok dinli bir toplumda tanımlandığında özellikle elzem hale gelir. Burada toplumsal barışı muhafaza etmek için
ceza hukuku, azınlıkların ötekileştirilmesine ve toplumsal dışlanışına öncülük veya
yardım etmediğinden emin olmalıdır. Bu son amaca ulaşmak, ceza hukukunun işlevinin dikkatli bir analizini gerektirir.

I. Kültürel Türdeşlikten Kültürel Çoğulculuğa
Günümüzde yalnızca Almanya’da değil birçok ülkede, toplumun temelleri ve giderek çok kültürlü olan bir nüfus içinde gerekli asgari toplumsal bütünlüğü nasıl sağlayabileceğimiz hakkında tartışmalara şahitlik ediyoruz.1 Toplumun temel normatif
yapısını korumak için bir araç olarak ceza hukuku, sıklıkla tartışmanın çok fazla
merkezindedir.2
Kültürel olarak homojen bir toplumda ceza hukukunun amacını tanımlamak oldukça kolay olabilir. Büyük bir çoğunluğu benzer kanaatleri ve inançları paylaştığında vatandaşlar, ceza hukukunun egemen
ahlaki düzeni korumak suretiyle toplumsal istikrarı sürdürmesini isteyebilirler. Toplum, göç veya diğer
faktörler nedeniyle artan bir kültürel çoğulculuğu tecrübe ettiğinde ise, hukukun içeriğini tanımlama
daha karmaşık hale gelir. Bu durumda, belirli bir davranışın ahlaka aykırı niteliğine odaklanmak sorunludur, çünkü kültürel çoğulculuk ahlaki yargılar üzerinde uzlaşmayı daha zor hale getirir. Ayrıca
kanun koyucudan sıklıkla, çatışan çıkarlara, özellikle çoğunluğun geleneksel normların muhafaza
edilmesi talebine ve azınlıkların kendi gelenek ve değerlerinin daha geniş tanınmasına dair çağrısına
cevaplar vermesi istenir. Toplumsal bütünlüğü muhafaza etmek için kanun koyucu, bu gibi beklentileri
karşılamak için yollar bulmak zorundadır.
Kültürel çoğulculuk böylece ceza hukukunun meşruiyetine daha derinden bakmamızı gerektirir. Egemen ahlaki düzenin korunması hukuka tek taraflı bir yaklaşım teşkil edecek ve böylece hukuk yapıcılar için rehberlik edemeyecektir. Ceza hukukunu, özellikle çok kültürlü ve/veya çok dinli bir toplumun
hukukunu anlamak ve şekillendirmek için, yapılacak tahlil esasen ceza hukukunun belirli değerleri
koruduğu fikrine odaklanmamalıdır. Açıktır ki her hukuk, değerleri, örneğin yaşamı, sağlığı, mülkiyeti
veya aileyi korumak içindir. Ne var ki çok kültürlü bir toplumda suçları tanımlarken, korunan değerleri
belirlemek genellikle tartışmalı bir konudur. Geniş bir toplumsal uzlaşmanın olmaması, ceza hukukunun koruyacağı değerlerin tespiti için bir ölçüt belirlemeyi zorunlu hale getirir.

1 Krş. Horst Dreier, in: id./Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, s. 21 vd.
2 Krş. Tatjana Hörnle, NJW-Beil. 2014, 34 vd.; Joachim Renzikowski, NJW 2014, 2539 vd.
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II. Cezanın Önemi
Bu gibi bir ölçütü belirlemek için öncelikle adli cezanın işlevini incelememiz gerekir.
Adli ceza bireyler arasındaki veya toplum ile birey arasındaki bir çatışmayı gösterir.
Bu nedenle ceza hukukunun tahlili, ceza hukukunun insanlar arasındaki ilişkiyi düzenlediğine dair oldukça açık bir gözlemle başlamalıdır. Bir kimse belirli bir değeri
ihlal ettiği için cezalandırıldığında, bunun sebebi bu değerin bir başkası veya genel
olarak toplum için önemidir. Bu, yaşam ve vücut bütünlüğü gibi yüksek şahsi değerler söz konusu olduğunda barizdir, fakat daha az şahsileşen değerlerde, örneğin
toplumsal kurumlarla ilişkili değerlerde de aynı ölçüde geçerlidir. Bu değerleri ihlal
etmek suretiyle fail esasen başkalarını hiçe sayar. Bu saygısızlık suçun özünde yer
alır. Değerler bu şekilde değil, bilakis onların bireyler veya bir bütün olarak toplum
için taşıdıkları önem sebebiyle değerlidirler.
Buna göre adli ceza bu gibi özneler arası çatışmalar açısından hangi işlevi yerine getirmektedir? Bir
yandan adli ceza, önleyici, dolayısıyla ileriye dönük bir amaç güder: Ceza caydırıcı olarak hizmet
eder, ayrıca suçlunun –genelde yalnızca geçici de olsa- alıkonulmasına yol açar. Diğer yandan ceza
ödetici, geriye dönük bir amacı da gerektirir: Geçmişteki davranışın yanlış olduğunu açıklar ve suçluya sert bir muamele yoluyla, haksızlığın egemen olmayacağını ifade etmek suretiyle kamu güveninin
yeniden tesisini amaçlar.
Ceza böylece ihlal edilen normun geçerliliğini tasdikler ve bu suretle zarar gören kişinin hakkına
başkalarınca saygı gösterilmesini teyit eder. Bu nedenle adli ceza, hem ileriye hem de geriye dönük bir ifade edici unsur tarafından karakterize edilir. Ceza konuşur. O bir kınama3, yani belirli bir
davranışın yanlış olduğuna ve yanlış kalmaya devam ettiğine ve ona müsamaha edilmeyeceğine
dair bir mesaj içerir.
Barışçıl bir toplumsal birlikteliğin bir ön koşulu olarak karşılıklı saygıya odaklanmak, suç haline getirme
için ölçüt bulma sürecinde ilk önemli adımı oluşturmaktadır. Ceza, özneler arası çatışmaya bir tepkidir
ve bu çatışma, failin başkalarına karşı saygısızca davranmasından kaynaklanır. Maddi ceza hukukunu
şekillendirmek için özneler arası çatışmaya yol açan nedenlerin böylece belirlenmesi gerekir.

III. Kimlik ve Sosyal Dışlanma
Özneler arası bu çatışmayı anlamak için, insani refahın büyük ölçüde, bir insana
başkalarınca nasıl davranılması gerektiğine bağlı olduğunu hatırlatmamıza ihtiyacımız vardır. Bu, fiziksel şiddet veya özel mülke zarar olaylarında çok daha barizdir.
Bu tür suçlar yalnızca bir norm ihlali olmayıp, bir başka kişiye saygısızlık oluşturur.4
Ne var ki birçok olayda ceza hukuku, öncelikli olarak şahsi çıkarları koruyan davranıştan ziyade yine
de toplumun geniş kesimlerince ahlaken kabul edilemez görülen davranışla, örneğin pornografi veya
dini değerlere sövmeyle ilgilenir. Her ne kadar bu tür bir ahlaki normun ihlali belirli bir kişiye zarar vermeye sebep olmazsa da yine de özneler arası bir çatışma teşkil eder. Buradaki çatışma esas olarak
3 Andrew von Hirsch/Andrew Ashworth, Proportionate Sentencing, 2005, s. 17 vd.
4 Krş. Michael Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, s. 150.

bir kimlik çatışmasıdır. Kimliğe dair bu çatışmalar, toplumsal birlikteliğin ön koşullarını ve böylece
ceza hukukunun amacını anlamaya yönelik değerli ipuçları sunar.
Çok kültürlü toplumların ortaya çıkışıyla birlikte bu tür kimlik çatışmaları giderek belirgin hale gelmektedir. Bu çatışmada ceza hukukunun rolünü anlamak için sosyal teoriden yararlanabiliriz. Honneth,
Hegel’in ilk çalışmalarına dayalı olarak göstermiştir ki insan başkalarınca tanınmaya güvenmektedir.
Bireysel kimlik daha çok toplum içindeki etkileşimimizin bir sonucudur. Hayatımızı yaşamamız için öz
güven, öz saygı ve öz benlik5 gibi yalnızca başkalarıyla olan etkileşimimiz aracılığıyla edinebileceğimiz özellikleri geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Toplumsal bir azınlığın inanç ve değerlerine, toplumsal
çoğunluğun inanç ve değerlerine nazaran değersiz veya daha aşağı olarak muamele edildiğinde, bu,
o azınlığın üyeleri için büyük bir ızdıraba neden olur. Ötekileştirilen grup üyeleri küçük düşürülmüş
hissedecekler –sömürgeciliğin gösterdiğinden daha az olmayarak6– öz benliklerini kaybedebileceklerdir. Bir değer bir kişinin kimliğinin parçası olduğunda ve diğerleri bu değere saygı duymadığında kişi
kendisini saygısızlık edilmiş hissedebilir. Bu kimseye hukuken eşit davranılsa, yani diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olsa bile o yine de etkin bir şekilde toplumdan dışlanabilir. Dolayısıyla başkasının temel inançlarına saygı gösterme, ona bir kişi olarak saygı gösterme demektir.7 Bir çoğunluk,
bir azınlık kimliğinin değerini inkâr ettiğinde, bu azınlığın üyeleri, kendilerine, toplumun değer verilen
üyeleri olarak dikkate alınmadıkları hissi verilerek utandırılmış veya aşağılanmış olabilir.8

IV. Kimlik ve Toplumsal Ötekileştirme: Dini Değerlere Sövme
Kanunları Örneği
Dini değerlere sövmenin suç haline getirilmesine dair Alman hukukundaki mevcut
tartışmalara kısa bir bakış, kimliklerin bu çatışmasının örnek teşkil edecektir. Alman
Ceza Kanunu’na göre aleni olarak “başkasının dinine veya ideolojisine kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde sövmek” adli bir suçtur.9 Bu hüküm bireysel hisleri
korumayı amaçlamamakta,10 fakat bir hoşgörü ortamını teşvik etmektedir.11 Ancak
günümüzde Alman Mahkemeleri bu suçun çok sınırlayıcı bir yorumunu kabul etmektedir; böylece dini inançları aşağılama büyük ölçüde suç olmaktan çıkarılmaktadır.12
Tanımaya dair yukarıda bahsedilen gözlemler ışığında, özellikle dini inançları tahkirin doğrudan bir
azınlık dinine, yani ağırlıklı olarak göçmenler veya başka bir toplumsal azınlık tarafından amel edilen
bir dine karşı olduğu durumlarda dine hakaretin daha fazla suç olmaktan çıkarılmamasına ilişkin iyi
nedenler mevcut olabilir. Bu tür tahkirler, yalnızca doğrudan bir dini inanca karşı değil, aynı zamanda

5 Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, 1992, s. 209; krş. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Rechtsphilosophie, 1969, s. 202 vd.
6 Mattias Iser, Recognition,in: Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013.
7 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 421.
8 Marianne Moyaert, Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies, Vol. 2 No. 1 (2011), s. 88; Horst Dreier, in: id./Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle
Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, s. 24 vd.
9 § 166 Abs. 1 StGB (Alman Ceza Kanunu).
10 Klaus Lüderssen, Festschrift Trechsel 2002, s. 632; Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 420; Thomas Fischer, Strafgesetzbuch,
2012, § 166 at 2.
11 BVerwG, NJW 1999, 304; OLG Karlsruhe, NStZ 1986, 363 (365), Joachim Renzikowski, in: Gedächtnisschrift Meurer, 2002, s. 187 vd.;
Theodor Lenckner/Nikolaus Bosch, in: Adolf Schönke/Horst Schröder, Strafgesetzbuch, 2010, Vor §§ 166 ff. at 2; krit. Tatjana Hörnle, in:
Henning Rosenau/Sangyun Kim (ed.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, s. 221 vd.
12 Krş. Joachim Renzikowski, in: Gedächtnisschrift Meurer, 2002, s. 180; Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 419.

101

102

bir bütün olarak ilgili azınlığa karşı olarak algılanabilir.13 Dini inançlara hakaretler bizatihi kişinin bir
dini icra hürriyetini sınırlamazken,14 bunların aşağılama ve toplumsal dışlama potansiyeli küçümsenmemelidir. Toplumda barışçıl bir birliktelik, vatandaşlar arasında asgari bir karşılıklı saygıyı, bir
“karşılıklı tanıma topluluğunu” gerektirir.15 Karşılıklı saygıyı tesis için fiziksel bütünlüğe ve başkalarının mülkiyetine saygı yeterli değildir. Saygının bu tür sınırlı bir idraki, insanoğlunun yüksek düzeydeki dayanışmasını görmezden gelecektir.16 Bireyler olarak, sürekli başkalarına güveniriz, kimliğimiz
toplumsal etkileşimle oluşmaktadır17 ve yaşam kalitemiz büyük ölçüde kendi toplumumuzda değerli
üyeler olarak kabul edilip edilmediğimize bağlıdır. Birinin dini kimliği nedeniyle aşağılanması ve ikinci
sınıf olarak muamele görmesi ızdıraba yol açar. Elbette bu, kasti aşağılayıcı muameleye karşı temel
bir koruma sağlamaya dönük, kişisel tahkire karşı kanunlar içindir.18 Ancak bu kanunlar normalde
belirli bireylerin aşağılanmasıyla sınırlanmıştır.19 Eğer bu tür yasaklar tüm dini grupların tahkirine
yayılmazsa ve tahkir edici davranış bir grubun toplumsal dışlanmasına katkı sağlamaya dair gerçekçi
bir potansiyele sahipse, dini değerlere sövme kanunlarının aşırı dar yorumu sorunlu gözükmektedir.

V. Kimliğin Reddi ve İnsani Izdırap
Ceza hukukunu bir tanıma çatışması olarak anlamak, hukukun amacını ahlakın veya
değerlerin korunmasına indirgememeyi gerektirir. Eğer ceza hukukun amacı, insanlar arasındaki ilişkiler için temel kurallar sağlamaksa bir ahlak normunun veya bir
değerin toplumsal ilişkiler için öneminin ne olduğunu sormak zorundayız.
Böyle yaparak bireysel haklar ile kolektif olanlar arasında yanlış bir ikilem oluşturulmamalıdır.20 Bireysel hakların korunduğunu görme arzusu, bencil ve asosyal bir kişiliğin özünde iyi olabileceği fikrinden
kaynaklanmamaktır. Bireysel özerkliğin ardındaki mantık, bireysel kendini tatmini sağlamadır. Bireysel kendini tatmin kesinlikle değerlidir, çünkü bir yanda bireysel inançlarımız ve diğer yanda toplumsal
yükümlülüklerimiz arasındaki çelişki nahoştur ki bu kendimizi tekzip etmeye zorlar.21 Fakat eğer bu
inanç ve arzular kimliğimizin temel parçalarını oluşturuyorsa –özellikle dünyayla olan ilişkimizi anlamamıza imkân sağlayan inançlar22 –o zaman bu kimlik oluşturucu unsurlar ile kanuni yükümlülükler
arasındaki çelişki yalnızca nahoş değil, fakat acı verici olabilir ve keza kişiliği yok edebilir. Böylece
hukukun başlıca odak noktası kişisel hürriyeti genişletme arzusu değil, fakat insani ızdırabı azaltmadır. Bireysel hakları ızdırabı sınırlamayı amaçlayarak çözümlemek, hukuku bireysel ve kolektif
13 Fakat krş. Joachim Renzikowski, in: Gedächtnisschrift Meurer, 2002, s. 185 vd.; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle
Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, s. 333 vd.; id., in: Henning Rosenau/Sangyun Kim (ed.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit,
2010, s. 222 vd.
14 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 425; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und
Grenze des Rechts, 2008, s. 333.
15 Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (ed.), Von der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher Normen, 2012, s. 179
(„Anerkennungsgemeinschaft“).
16 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 426; krit. Tatjana Hörnle, in: Henning Rosenau/Sangyun Kim (ed.), Straftheorie und
Strafgerechtigkeit, 2010, s. 223.
17 Krş. Axel Honneth, Das Recht der Freiheit, 2011, s. 70 vd.
18 Krş. Knut Amelung, Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung, 2002, s. 56 vd.
19 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 422; krş. Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (ed.), Von der religiösen zur säkularen
Begründung staatlicher Normen, 2012, s. 179.
20 Krş. Gerhard Droesser, Annual Review of Law and Ethics, 22 (2014), s. 17.
21 Krş. Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, 1993, s. 16 vd.; Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 423;
Axel Honneth, Das Recht der Freiheit, 2011, s. 71 vd.
22 Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, s. 318 vd.

arasındaki kategorik bir çatışma olarak anlamlandırmanın hatalı olduğunu görmemize imkân verir.23
Bireysele odaklanma, bencil bir bireyin toplum üzerinde önceliği demek değildir. Bireysel ve kolektif
birbirine bağlıdır.24 Bireyler istikrarlı bir toplumsal yapı ihtiyacı içindedir, fakat toplumsal yapılar da
bireyi barındırmaya ihtiyaç duyar. Egemen bir ahlaki düzeni koruma çoğunluğun istikrara dair bir arzusunu yansıtırken, bu istikrar arayışı, toplum kendi azınlıklarının kimliğine saygı duyma ve böylece
bireysel ızdıraba dikkat çekme yeteneğini ortaya koymadıkça beyhude olacaktır. Bireysel haklara
odaklanma bu ilgiyi yansıtır.

VI. Ceza Hukukunun Odak Noktası Olarak Empati
Suçun başkasına veya başkalarına yönelik bir tanımanın reddini oluşturması itibariyle, adli cezayla ifade edilen kınama, toplumun yalnızca suç fiilini onaylamaması değil,
fakat failin mağdura saygı duymaması hakkında da bir ayıplamadır. İfade edildiği gibi
hukuku harekete geçiren başlıca şey, insani ızdırabı önleme arzusudur. Bu yüzden
fail suçu dolayısıyla, yalnızca kanuni bir normu ihlal ettiği için değil, fakat kendi suç
fiilinden doğan veya doğabilecek ızdıraba saygısızlık gösterdiği için cezalandırılır.
Öyleyse adli ceza öncelikle karşılıklı tanımanın temel ön koşuluyla ve dolayısıyla barışçıl bir toplumsal birlikteliğin ön koşuluyla uyumsuz bir zihniyete tepki verme olarak ortaya çıkar. Başkalarının
ızdırabını görmezden gelme kınamayı gerektirir çünkü böyle bir umursamama hemcinsi insanın
duygularına ilgi eksikliğini gösterir: Empati eksikliği.25 Rorty’nin işaret ettiği gibi, karşılıklı saygı ve
dolayısıyla toplumsal birliktelik sebebin sonucu olmaktan çok empatinin sonucudur,26 yani başkalarının da sevinç ve acıyı bizim yaptığımız gibi tecrübe ettiklerini anlama kabiliyetidir. Empatinin
karşılıklı tanımanın temelinde ve böylece hukukun özünde yer aldığı idrak edildiğinde, adli cezanın
öncelikle empati eksikliğine bir cevap olduğu belirgin hale gelir. Hemcinsi insanın ızdırabını görmezden gelme – onların aşağılanmasını ve toplumsal dışlanmalarını görmezden gelme dâhil- toplumsal birlikteliğin en temel ön koşulunu zayıflatır ve bu nedenle toplumdan açık bir karşılık, yani
ceza gerektirir.

VII. Empatinin Normatif Alakasının Sınırları
İnsani ızdırap, hukuku anlamak ve kavramsallaştırmak için çok önemliyken, bu bir
davranışın suç haline getirilmesi için yalnızca analitik bir başlangıç noktası olabilir.
Açıktır ki insani ızdırap bizatihi kanuni yasaklamalar için yeterli bir ölçüt oluşturmamaktadır. Bireysel duyarlılıklar bir kişiden diğerine değişir.27 Bir başkasını gücendirmeyebilecek bir davranış düşünmek zordur. Yine de her kanuni düzen, toplumsal
yaşamı düzenlemek için açık bir normatif rehber ve böylece bir objektif kurallar çerçevesi sağlamak zorundadır. Eğer hukuk öncelikle sübjektif duygulara odaklansaydı,

23 Peter Cane, The Journal of Ethics (2006) 10, 21 (37).
24 Krş. Rainer Zaczyk, Selbstsein und Recht, 2014, s. 62 vd.
25 Krş. Michel Dupuis, Etudes Ricoeuriennes/RicoeurStudies, Vol. 1 No. 1 (2010), s. 13 vd.
26 Richard Rorty, Wahrheit und Fortschritt, 2000, s. 260.
27 Kurt Seelmann, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (ed.), Festschrift für Heike Jung, 2007, s. 896.
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öngörülmez hale gelirdi ki başkalarının duyguları kesin bir şekilde nadiren tahmin
edilebilir. Bu nedenle kanuni belirlilik açısından davranışın, mağdurun duygularına
bağlı olarak suç haline getirilmesi hayli sorunlu olurdu.28
Üstelik eğer ceza hukuku mümkün olduğu ölçüde negatif duyguları önlemeye teşebbüs etseydi, bu
esasen çelişkili olurdu. Ceza hukuku ve ceza, bizatihi ızdıraba sebep olur. Bu nedenle anormal bir
davranışı suç haline getirme kararının insani ızdırabı önlemeyi amaçlayacağı zaman, bu karar aynı
zamanda suç haline getirmenin ve cezanın negatif sonuçlarının keskin bir farkındalığını da göstermelidir. Eğer devlet ceza hukukunu, ızdırabın veya duygusal bozukluğun asgari şekillerini dahi önlemek
üzere kullanırsa, bu büyük ihtimalle toplumsal barış ve istikrara hizmet etmekten ziyade bunlara
zarar verecektir.
Nihayet kültürel ve dinsel olarak çoğulcu bir toplumda, duygusal bozukluk veya gücenme tek başına
kanuni yasaklamaları çok zor meşrulaştırabilir. Barışçıl bir birliktelik vatandaşların, temelde farklı görüşlere sahip ve farklı gelenekleri uyguluyor olduğunda dahi diğer vatandaşlara müsamaha etmeye
hazır olmasını gerektirir.29 Böylece kültür ve inançların farklılıklarının sebep olduğu gücenme haksız
olarak kabul edilemez ve bu nedenle yasakları ve cezayı meşrulaştıramaz. Aksi takdirde kültürel ve
dinsel çoğulculuk daha fazla mümkün olmaz.30
Sonuç olarak insani ızdırap ve empati ceza hukukunun ve cezanın işlevini anlamak için gerekli
olduğu halde, bunlar hukukun şekillendirilmesinde yeterli bir rehberlik sağlamaz.31 Hiç kimse hukukun ızdıraba karşı kapsamlı bir koruma sağlamasını bekleyemez. Gerek fiziksel gerekse duygusal ızdırap insan yaşamı için kaçınılmaz bir tecrübedir. Bu, ızdıraba kaza değil, fakat kasıtlı bir
insan hareketi, örn. mesleki ilişkilerdeki keskin bir eleştiri32 veya özel ilişkilerde yakın güvenin ihlali
sebep olduğunda genellikle doğru olacaktır. Ancak gerek mağdurların gerekse cezalandırılan faillerin duygularına, özellikle onların ızdırabına dikkat etme, bize ceza hukukunun uygunluğunu ve
toplumsal etkisini her zaman sorgulamak gerektiğini hatırlatmaktadır. Belirli bir cezai yasağın insan
çıkarlarını hangi ölçüde ilerleteceğini sormak gerekir. Adli ceza yoluyla verilen ızdırabın ezası, bazen toplumsal düzenin korunması için gerekli olabilir, fakat böyle bir ızdırap yalnızca iyi bir sebeple
birlikte verdirilmeli ve yaptırım uygulanan davranışın ağırlığına denk olmalıdır. Bu nedenle kanun
koyucuların suç haline getirme için objektif sebepler, yani nihai olarak insan refahına katkıda bulunan sebepler tespit etmeleri gerekir.

VIII. Suç Haline Getirme Sebeplerini Belirleme
Belirli bir davranışın toplumsal kınamayı tahrik etmesi ve suç haline getirmeyi icap
ettirmesi halinde, bunun toplumun veya onun bir üyesinin çıkarlarını ihlal edip etmediği ve hangi ölçüde ihlal ettiği dikkatle irdelenmelidir. Ancak belirli bir davranışın bir
28 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 420 vd.; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und
Grenze des Rechts, 2008, s. 334; Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (ed.), Von der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher
Normen, 2012, s. 177.
29 Krş. Andrew von Hirsch, Fairness, Verbrechen und Strafe: Strafrechtstheoretische Abhandlungen, 2005, s. 119 ff.; id., in: id./Seelmann/
Wohlers (ed.), MediatingPrinciples, 2006, s. 98 vd.
30 Kurt Seelmann, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (ed.), Festschrift für Heike Jung, 2007, s. 897.
31 Krş. Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, s. 421.
32 Tatjana Hörnle, in: Henning Rosenau/Sangyun Kim (ed.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, s. 223.

şekilde toplumsal barış ve istikrarı tehdit edebileceği gibi olgusal olarak dayanaksız
iddialar, cezanın meşrulaştırılması için yeterli değildir. Toplumsal yaşamın karmaşıklığı ve özellikle davranışın suç haline getirilmesi sezgi sorunları olarak bırakılamaz.
Suç haline getirme olgudan ziyade sezgiye dayandığında, klişelerin ve önyargının
kanun yapmayı ve adli uygulamayı etkilemesine, böylece ayırımcı ve keyfi ceza riski
oluşturmaya izin verilmiş olur. Bu nedenle belirli bir davranışı suç haline getirmeye
karar vermeden önce, kanun koyucu bu davranışın insan çıkarını ihlal ettiğini belirlemeye ve tecrübi olarak bu iddianın doğruluğunu ispatlamaya ihtiyaç duyacaktır.
Ne var ki insan refahı için cezai yasakları ihdas etme, salt kültürel normların, örn. bireysel çıkarların ilerlemesine hiç veya en azından öncelikli olarak hizmet etmeyen normların önemsizliğini ifade
etmez. Herhangi bir potansiyel zarardan bağımsız olarak toplumun geniş kesimleri belirli davranış
şekillerini kabul edilemez olarak algılayabilir ve böylece bunları ciddi biçimde rahatsız edici ve saygısız olarak değerlendirebilir. Örneğin dine yönelik ciddi tahkirler, cenazelerin bozulması veya pornografinin belirli şekilleri zikredilebilir. Elbette yasaklar, yalnızca başkalarından farklılık, örn. farklı bir
din, siyasi inanç veya kültürün sebep olduğu bir duygusal rahatsızlık aracılığıyla meşrulaştırılamaz.
Aksi takdirde hukuk etkin bir toplumsal hoşgörüsüzlüğü desteklemiş olur. Yine aynı şekilde hukuk,
toplumsal birlikteliğin, anahtar ahlak normlarının belirli bir düzeydeki istikrarını gerektirdiği olgusuna
gözlerini kapatamaz.33 Bireyler dünyadaki yerlerini anlamak ve onun içindeki yaşamlarına bir rehber
bulmak için kültürel bir kimliğe ihtiyaç duyar.34
Böyle bir istikrarı korumak için çoğulcu bir toplumun hukuku, sıklıkla vatandaşların kimliğini koruma
ile başkalarına yönelik hoşgörüyü sürdürme arasındaki zor bir dengede seyretmek zorundadır. Dolayısıyla hoşgörü, gerek bir kişinin kimliğini gerekse diğerlerinin kimliklerini korumanın ön koşulunu
şekillendirmesi itibariyle iki parçalıdır. Daha önce açıklandığı gibi suç tanımayı reddetmedir, yani
saygı duymayı reddetmedir, bu da gösteriyor ki tek dayanağı yalnızca toplum kesimlerinin ahlaki
duygularını rahatsız etme olan bir davranışı suç haline getirme için normalde küçük bir yer mevcut
olacaktır. Bu, esasen azınlıkları toplumsal çoğunluğun ahlak yargılarına uymaya zorlayabilecek, bazı
vatandaşların diğerlerinin üzerindeki kültürel üstünlüğünü ifade edecektir. Bir kişinin kendi ahlak yargılarında, başkalarının ahlak yargılarına saygı duymayarak ısrar etmesi toplumsal bütünlüğe uygulanabilir bir yol olamaz. Sonuç olarak toplumsal azınlıkların ahlaki inançlarına saygısız görünmemek
için hukukun ahlaka aykırı fakat zararsız bir davranışı suç haline getirmede gönülsüz olması gerekir.
Asgari bir gereklilik olarak, bir davranış yalnızca yaygın bir şekilde saygısız olarak değerlendirildiği35
ve bu değerlendirmenin hâkim toplumsal grubun inanç ve çıkarlarıyla sınırlanmış olmadığı36 ölçüde
suç haline getirmeye açık olmalıdır.
Ayrıca geniş kabul gören ahlak normlarının her ihlalinin, bu ihlal başkalarına saygısızlık oluştursa
dahi adli bir suç haline getirilmesi gerekmez. Örneğin çoğu durumda yalan söylemek, yalan salt özel
bir ilişkide söylenmiş olsa dahi ahlaken yanlış olabilir. Ancak sırf yalanları suç haline getirmek, özel
33 Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (ed.), Von der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher Normen, 2012, s. 180,
„Orientierungsgewissheit“ terimini kullanmaktadır; krş. Binding, Die Normen und ihre Übertretungen, c. 1, 1916, s. 372 vd.; Cornelius Prittwitz,
Strafrecht und Risiko, 1993, s. 250; Günter Stratenwerth, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 1997, 86 (91); Roland Hefendehl, Kollektive
Rechtsgüter im Strafrecht, 2002, s. 56 vd.
34 Charles Taylor, Quellen des Selbst, 1996, s. 55; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und
Grenze des Rechts, 2008, s. 318.
35 Krş. Andrew Simester/Andrew von Hirsch, Legal Theory 8 (2002), s. 275 vd.; Andrew von Hirsch, Fairness, Verbrechen und Strafe:
Strafrechtstheoretische Abhandlungen, 2005, s. 116; Günter Stratenwerth, in: id./Seelmann/Wohlers (ed.), Mediating Principles, 2006, s. 161
vd; Kurt Seelmann, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (ed.), Festschrift für Heike Jung, 2007, s. 900 vd.
36 Krş. Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, s. 331.
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yaşamın geniş alanlarını potansiyel ceza soruşturması tehdidi altına sokar, böylece özel ilişkilerin
gayri resmi ve sınırsız karakterini engeller.37 Benzer değerlendirmeler sırf sözleşme ihlallerinin suç
haline getirilmesi için de geçerlidir. Böyle bir suç haline getirme muhtemelen birçok meşru piyasa aktörünü ekonomik risk üstlenmeden alıkoyacaktır. Bu örnekler göstermektedir ki ahlaka aykırı davranışlara karşı cezai yasakların kullanımı, adli ceza tehdidinin bizatihi neden olacağı toplumsal olarak
zararlı neticeler açısından her zaman sorgulanmalıdır.
Ancak bazı ahlak normları –örneğin bir cenaze törenine saygı- öyle temel algılanır ki onların ihlali
yalnızca toplumsal kınamaya neden olmaz fakat normal olarak aynı zamanda bu davranışa doğrudan maruz kalanların ciddi olarak rahatsız edildiklerini hissetmelerine sebep olur. Bu bazı durumlarda
yasakları gerektirebilirse de kanun koyucular ve hâkimler, sırf duygusal rahatsızlığın yine de insani
ızdıraba yeterli olmadığını ve dolayısıyla ağır cezaları celp etmemesi gerektiğini kendilerine hatırlatmalıdırlar. Ayrıca kanun koyucu söz konusu davranışın meşru olup olmadığı, örneğin toplumsal veya
dini olarak onu uygulayanların çıkarına olup olmadığı sorusunu her zaman dikkatlice değerlendirmelidir. Salt gücendirme veya duygusal rahatsızlık davranışı yasaklamaya ve eğer meşru nedenlerle
ikincisi başkaları için hakiki bir öneme sahipse suç haline getirmeye yeterli olmamalıdır. Aksi halde
ceza hukuku önlemeyi amaçladığından daha fazla ızdırap üretebilir.
Ancak yukarıda açıklandığı gibi bir davranışın ağırlığı ve dolayısıyla kınanabilirliği, eğer yalnızca
duygusal olarak ondan etkilenenleri rahatsız etmiyor, fakat onları aynı zamanda başkalarının gözünde aşağılıyor ve onların toplumsal dışlanmalarına katkı sağlıyorsa değişebilir. Bu nedenle toplumsal
bütünlüğün yararına bazen toplumsal bir azınlığın kültürel kimliğine çoğunluğun kültürel kimliğinden
daha geniş bir kanuni koruma sağlamak gerekli olabilir. Suç haline getirme hususu özellikle belirli
bir davranışın toplumsal bir grubun toplumsal dışlanmasına katkı sağlamayı amaçladığı durumlarda
makul hale gelir.38
Nihayet suç haline getirmeyi ve cezayı meşrulaştırmak için belirli bir zarar arandığında, bu zarar tam
olarak faile yüklenebilir olmalıdır. Adaletin temel bir gereği olarak bir kimse sorumlu olmadığı bir zarar
için cezalandırılmamalıdır. Bu ilkeyi özellikle dinsel veya kültürel farklılıklardan kaynaklanabilecek
toplumsal gerginlikler söz konusu olduğunda hatırlamak önemlidir. Belirli bir davranış basitçe başkalarının öfkesini tahrik etmesi ve böylece şiddete veya şiddet tehdidine yol açması sebebiyle suç haline getirilmemelidir. Aksi takdirde başkalarının hoşgörüsüzlüğü ve şiddeti için tartışmalı bir davranışın
faili etkin bir şekilde cezalandırılabilecektir. Suç haline getirme ve ceza, başkalarının haksız davranışı
üzerine değil, yalnızca failin davranışının mündemiç haksız niteliği üzerine kurulabilir.39 Eğer kanun
koyucular ve mahkemeler bu ilkeden ayrılırlar ve böylece toplumun hoşgörüsüz ve saldırgan kesimlerinin, toplumsal olarak kabul edilen davranışın sınırlarını belirlemelerine izin verirlerse çok kültürlü
bir toplumda barış ve bütünlük ciddi bir şekilde zarar görebilecektir.

37 Andreas von Hirsch, in: id./Seelmann/Wohlers (ed.), Mediating Principles, 2006, s. 106 vd.
38 Krş. Tatjana Hörnle, NJW 2012, 3415 (3417).
39 Krş. Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, s. 326; id., in: Henning
Rosenau/Sangyun Kim (ed.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, s. 220 vd.: id., NJW 2012, 3415 (3417).
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Shaping the criminal law requires a prior understanding of its purpose and hence of
criminal punishment. Identifying this purpose becomes particularly pressing when
defining law in a multicultural and multi-religious society. For here, in order to preserve social peace, the criminal law must ensure that it is not leading or contributing
to a marginalisation and social exclusion of minorities. Achieving the latter objective
requires a careful analysis of the criminal law’s function.

I. From cultural homogeneity to cultural pluralism
In many countries nowadays, not least in Germany, we are witnessing discussions
about the foundations of society and how, within an increasingly multicultural population, we can preserve the necessary minimum of social cohesion.1As an instrument
to protect society’s core normative structure, the criminal law is often very much at
the centre of debate.2
In a culturally homogeneous society, defining the purpose of the criminal law might be rather straightforward. When the vast majority of citizens share similar convictions and beliefs, they are likely to
demand that the criminal law preserve social stability by protecting the prevailing moral order. Defining the law’s content becomes more complex when society, because of migration or other factors,
experiences increasing cultural pluralism. In this case, focusing on the immoral nature of certain
behaviour is problematic, because cultural pluralism makes consensus on moral judgements more
difficult. Furthermore, the legislator is called upon to provide answers to often conflicting interests,
notably the majority’s request to preserve conventional norms and minorities’ call for wider recognition of their customs and values. To preserve social cohesion, the legislator has to find ways to
accommodate such expectations.
Cultural pluralism thus requires us to look deeper into the justification of the criminal law. The
protection of the prevailing moral order would constitute a one-sided approach to the law and thus
fail to provide guidance for lawmakers. To understand and shape the criminal law, in particular the
law of a multicultural society and/or multi-religious society, the analysis should not focus primarily
on the idea that the criminal law protects certain values. Obviously, every law is meant to protect
values, for example life, health, property, or family. When defining criminal offences in a multicultural society, however, determining protected values is often a controversial issue. The lack of broad
societal consensus makes it necessary to identify criteria for the designation of the values that the
criminal law shall protect.

1 Cf. Horst Dreier, in: id./Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, p. 21 ff.
2 Cf. Tatjana Hörnle, NJW-Beil. 2014, 34 ff.; Joachim Renzikowski, NJW 2014, 2539 ff.

II. The significance of punishment
In order to identify such criteria, we must first examine the function of criminal punishment. Criminal punishment exposes a conflict between individuals, or between
society and an individual. Therefore, an analysis of the criminal law should start with
the rather self-evident observation that the criminal law regulates behaviour between
people. When someone is punished for having injured a specific value, it is because
this value is of significance to somebody else or to society at large. This is obvious
in the case of highly personal values, such as life and bodily integrity, but equally
valid for less personalised values, for example values related to social institutions.
By injuring such values, the offender essentially disrespects others. This disrespect
is at the core of crime. Values are not valuable as such but instead because they are
of significance for individuals or for society as a whole.
What function then does criminal punishment fulfil with regard to such intersubjective conflicts? On
the one hand, criminal punishment pursues a preventive, hence forward-looking objective: punishment serves as a deterrent, furthermore it leads to an – albeit normally only temporary – incapacitation of the offender. On the other, punishment also entails a retributive, retrospective objective: it
makes clear that past behaviour was wrong, and, through harsh treatment of the offender, aims to
re-establish public trust by making it clear that injustice will not prevail.
Punishment thus confirms the validity of the injured norm and thereby affirms the right of the injured
person to be respected by others. Therefore, criminal punishment is characterised by an expressive
element, both forward- and backward-looking. Punishment speaks. It contains censure,3 i.e., a message that certain behaviour was and remains wrong and that it will not be tolerated.
The focus on mutual respect as a precondition for peaceful social coexistence constitutes a first
important step in the process of finding criteria for criminalisation. Punishment is a reaction to an
intersubjective conflict, and this conflict results from the fact that the perpetrator acted disrespectfully
towards others. In order to shape the substantive criminal law, one has thus to identify reasons that
lead to intersubjective conflict.

III. Identity and social exclusion
In order to understand this intersubjective conflict, we need to remind ourselves that
human well-being largely depends on how a human being is treated by others. This
is rather obvious in cases of physical violence or damage to private property. Such
crimes are not only a violation of a norm but constitute disrespect for another person.4
In many cases, however, the criminal law is not concerned with behaviour that primarily protects
individual interests but rather behaviour that is nevertheless deemed morally unacceptable by large
parts of society – for example pornography or blasphemy. Although a violation of such a moral norm
does not lead to harm to a specific person, it still constitutes an intersubjective conflict. The conflict
3 Andrew von Hirsch/Andrew Ashworth, Proportionate Sentencing, 2005, p. 17 f.
4 Cf. Michael Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 150.
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here is primarily one ofidentity. These conflicts about identity offer valuable clues towards understanding the preconditions of social coexistence and thus the purpose of the criminal law.
With the advent of more multicultural societies, such conflicts of identity are becoming increasingly
relevant. To understand the criminal law’s role within this conflict, we can draw on social theory. As
Honneth, building on early work of Hegel, demonstrates, human beings rely on recognition by others.
Individual identity is very much a result of our interaction within society. To live our lives, we need to
develop self-confidence, self-respect, and self-esteem,5 features that can only be acquired through
our interaction with others. When the beliefs and values of a social minority are treated as worthless
or inferior to the beliefs and values of the social majority, this causes much misery for the members of
that minority. Members of the marginalised group will feel degraded and –not least as demonstrated by
colonialism6 – they might even lose their self-esteem. When a value is part of a person’s identity and
others disrespect this value, the person himself can feel disrespected. Even if this person is treated as
equal under the law, i.e., has the same rights as other citizens, he can still be effectively excluded from
society. Thus, respecting the fundamental beliefs of the other means respecting him as a person.7
When a majority denies the value of a minority’s identity, members of this minority might be ashamed
or humiliated, giving them the feeling that they are not considered valuable members of society.8

IV. Identity and social marginalisation: the example
of blasphemy laws
A brief look at current discussions within German law on the criminalisation of blasphemy will serve to exemplify this conflict of identities. According to the German
criminal code, it is a criminal offence to publicly “defame the religion or ideology
of others in a manner that is capable of disturbing the public peace.”9 This provision is not intended to protect individual feelings10 but to promote a climate of tolerance.11However, the German courts nowadays favour a very restrictive interpretation
of this offence; thereby, insult to religious beliefsis widely decriminalised.12
In the light of the aforementioned observations on recognition, there maybe good reasons not to
further decriminalise defamation of religion, particularly in cases where an insults to religious beliefs
are directed against a minority religion, i.e., a religion predominantly practiced by migrants or by another social minority. Such insults can be perceived not only as directed against a religious belief but

5 Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, 1992, p. 209; cf. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Rechtsphilosophie, 1969, p. 202 ff.
6 MattiasIser, Recognition,in: Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013.
7 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 421.
8 Marianne Moyaert, EtudesRicoeuriennes/Ricoeur Studies, Vol. 2 No. 1 (2011), p. 88 ; Horst Dreier, in: id./Eric Hilgendorf (ed.), Kulturelle
Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, p. 24 f.
9 § 166 Abs. 1 StGB (German Penal Code).
10 Klaus Lüderssen, Festschrift Trechsel 2002, p. 632; Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 420; Thomas Fischer, Strafgesetzbuch,
2012, § 166 at 2.
11 BVerwG, NJW 1999, 304; OLG Karlsruhe, NStZ 1986, 363 (365), Joachim Renzikowski, in: Gedächtnisschrift Meurer, 2002, p. 187 f.;
Theodor Lenckner/Nikolaus Bosch, in: Adolf Schönke/Horst Schröder, Strafgesetzbuch, 2010, Vor §§ 166 ff. at 2; crit. Tatjana Hörnle, in:
Henning Rosenau/Sangyun Kim (eds.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, p. 221 f.
12 Cf. Joachim Renzikowski, in: Gedächtnisschrift Meurer, 2002, p. 180; Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 419.

also against the respective minority at large.13While insults to religious beliefs in themselves do not
restrict a person’s freedom to practice a religion,14 one should not underestimate their potential for
humiliation and resultant social exclusion. A peaceful coexistence within society requires a minimum
of mutual respect between citizens, a “community of mutual recognition.”15For the establishment of
mutual respect, it is not sufficient to respect the physical integrity and property of others. Such a limited understanding of respect would ignore the high level of interdependence of human beings.16As
individuals, we constantly rely on others, our identity is forged through social interaction,17 and the
quality of our life largely depends on whether we are accepted as valuable members within our society. Being denigrated and treated as inferior because of one’s religious identity leads to suffering.
Of course, it is for the laws against personal insult to provide primary protection against intentionally
humiliating treatment.18 However, these laws are normally confined to the degradation of specific
individuals.19If such prohibitions do not extend to the defamation of entire religious groups and if
defamatory behaviour has the realistic potential to contribute to the social exclusion of a group, an
overly narrow interpretation of blasphemy laws seems problematic.

V. Denial of identity and human suffering
Understanding the criminal law as a conflict of recognition requires that one should
not reduce the law’s purpose to the protection of morals or values. If the criminal
law’s aim is to provide basic rules for the relations between people, we must ask why
a moral norm or a value is relevant for social relations.
In doing so, one should not construe a false dichotomy between individual rights and the collective.20The desire to see individual rights protected does not emanate from the idea that an egoistic
and unsocial personality might be something intrinsically good. The rationale behind individual
autonomy is the enabling of individual self-fulfilment. Individual self-fulfilment is valuable precisely
because a contradiction between our individual beliefs on the one hand and our social obligations
on the other is unpleasant, as it forces us to contradict ourselves.21But if these beliefs and desires
constitute core parts of our identity – in particular beliefs that allow us to understand our relationship with the world22 – then a contradiction between these identity-forging elements and legal
obligations is not only unpleasant but can be painful and even destroy one’s personality. Thus, the
13 But cf. Joachim Renzikowski, in: Gedächtnisschrift Meurer, 2002, p. 185 f.;Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle
Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, p. 333 f.; id., in: Henning Rosenau/Sangyun Kim (eds.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit,
2010, p. 222 f.
14 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 425; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle Identität als Grund und
Grenze des Rechts, 2008, p. 333.
15 Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (eds.), Von der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher Normen, 2012, p. 179
(„Anerkennungsgemeinschaft“).
16 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 426; crit. Tatjana Hörnle, in: Henning Rosenau/Sangyun Kim (eds.), Straftheorie und
Strafgerechtigkeit, 2010, p. 223.
17 Cf. Axel Honneth, Das Recht der Freiheit, 2011, p. 70 f.
18 Cf. Knut Amelung, Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung, 2002, p. 56 ff.
19 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 422;cf.Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (eds.), Von der religiösen zur säkularen
Begründung staatlicher Normen, 2012, p. 179.
20 Cf. Gerhard Droesser, Annual Review of Law and Ethics, 22 (2014), p. 17.
21 Cf. Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, 1993, p. 16 ff; Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 423;
Axel Honneth, Das Recht der Freiheit, 2011, p. 71 ff.
22 Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, p. 318 f.
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primary focus of the law is not the desire for maximised personal freedom but on a reduction of
human suffering.
Construing individual rights as aimed at limiting suffering thus allows us to see that it is erroneous to
construe the law as a categorical conflict between the individual and the collective.23The focus on the
individual does not imply the primacy of a selfish individual over society. The individual and the collective depend on each other.24 Individuals are in need of stable social structures, but social structures
also need to accommodate the individual. While the protection of a prevailing moral order reflects
the majority’s desire for stability, this pursuit of stability will be futile unless society proves capable of
respecting the identity of its minorities and thus paying attention to individual suffering. The focus on
individual rights reflects this concern.

VI. Empathy asa focal point of the criminal law
As crime constitutes a denial of recognition towards the other or towards others,
the blame expressed by criminal punishment is not only society’s disapproval of the
criminal act but disapproval about the perpetrator’s failure to respect the victim. As
just described, what primarily motivates the law is the desire to avoid human suffering. The perpetrator is hence punished for his crime not only because he violated a
legal norm but because he showed disrespect for the suffering that resulted or could
have resulted from his criminal act.
It appears then that criminal punishment primarily reacts to a state of mind that is incompatible with
the fundamental precondition of mutual recognition and in turn with the precondition of peaceful social
coexistence. Disregard for the suffering of others draws blame because such disregard demonstrates
a lack of concern for the feelings of fellow human beings: a lack of empathy.25As Rorty points out, mutual respect and hence social coexistence is not so much the result of reason but of empathy,26 i.e., the
capacity to understand that others experience joy and pain in the same way as we do. Realizing that
empathy is at the core of mutual recognition and thus at the core of law, it becomes evident that criminal
punishment is primarily a response to a lack of empathy. Disregard for the suffering of fellow human beings – including disregard for their humiliation and social exclusion – undermines the most fundamental
precondition of social coexistence and thus requires a clear response from society, hence punishment.

VII. The limits of empathy’s normative relevance
While human suffering is crucial to understanding and conceptualising the law, it can
only be an analytical starting point for the criminalisation of behaviour. Obviously, human suffering in itself does not constitute a sufficient criterion for legal prohibitions.
Individual sensitivities vary from one person to another.27 It is difficult to think of any
23 Peter Cane, The Journal of Ethics (2006) 10, 21 (37).
24 Cf. Rainer Zaczyk, Selbstsein und Recht, 2014, p. 62 ff.
25 Cf. Michel Dupuis, Etudes Ricoeuriennes/RicoeurStudies, Vol. 1 No. 1 (2010), p. 13 ff.
26 Richard Rorty, Wahrheit und Fortschritt, 2000, p. 260.
27 Kurt Seelmann, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (eds.), Festschrift für Heike Jung, 2007, p. 896.

behaviour that is not capable of offending someone else. Yet every legal order has
to provide clear normative guidance and thus a framework of objective rules in order
to coordinate social life. If the law were to primarily focus on subjective feelings, it
would become unpredictable, as one can rarely anticipate the feelings of others with
certainty. Therefore, in view of legal certainty, criminalising behaviour subject to the
feelings of victims would be highly problematic.28

Moreover, if the criminal law were to attempt to prevent negative feelings as much as possible, it
would essentially be contradictory. Criminal law and punishment in themselves cause suffering.
Thus, while the decision to criminalise aberrant behaviour will be aimed at preventing human suffering, this decision must, at the same time demonstrate keen awareness of the negative consequences of criminalisation and punishment. If the state employs the criminal law to prevent even minimal
forms of suffering or emotional disturbance, this would most likely not serve but rather damage
social peace and stability.
Ultimately, in a culturally or religiously pluralistic society, emotional disturbance or offence alone can
hardly justify legal prohibitions. Peaceful coexistence requires citizens’ readiness to tolerate other
citizens,29 even when the latter hold fundamentally different views and practice different traditions.
Thus, offence caused by the differentness of cultures and beliefs cannot be considered as a wrong
and therefore cannot justify prohibitions and punishment. Otherwise, cultural and religious pluralism
would no longer be possible.30
Consequently, while human suffering and empathy are necessary to understand the function of criminal law and punishment, they do not provide sufficient guidance for shaping the law.31 Nobody can
expect the law to provide comprehensive protection against suffering. Suffering, both physical and
emotional, is an unavoidable experience of human life. Often this will be true even when the suffering is not caused by accident but by deliberate human action, e.g., by sharp criticism in professional
relationships32 or by the violation of intimate trust within private relationships.
However, attentiveness for the feelings of both victims and punished perpetrators, in particular for
their suffering, reminds us that one should always question the relevance and social impact of criminal laws. It is necessary to ask to what extent a specific criminal prohibition furthers human interests.
The infliction of suffering by criminal punishment may sometimes be necessary to protect social order, but such suffering should only be inflicted with good reasons and correspond to the seriousness
of the sanctioned behaviour. Thus, legislators need to identify objective reasons for criminalisation,
i.e., reasons that ultimately contribute to human well-being.

28 Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 420 f.; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle Identität als Grund und
Grenze des Rechts, 2008, p. 334; Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (eds.), Von der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher
Normen, 2012, p. 177.
29 Cf. Andrew von Hirsch, Fairness, Verbrechen und Strafe: Strafrechtstheoretische Abhandlungen, 2005, p. 119 ff.; id., in: id./Seelmann/
Wohlers (eds.), MediatingPrinciples, 2006, p. 98 ff.
30 Kurt Seelmann, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (eds.), Festschrift für Heike Jung, 2007, p. 897.
31 Cf. Michael Pawlik, in: Festschrift Küper, 2007, p. 421.
32 Tatjana Hörnle, in: Henning Rosenau/Sangyun Kim (eds.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, p. 223.
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VIII. Identifying reasons for criminalisation
When a certain behaviour provokes social condemnation and calls for criminalisation, one must scrutinise whether and to what extent it infringes the interests of society or one of its members. However, factually unsubstantiated claims that a specific
behaviour would somehow threaten social peace and stability do not suffice to justify punishment. The complexities of social life and, in particular, the criminalisation
of behaviour cannot be left as matters of intuition. When criminalisation is based
on intuition rather than facts, stereotypes and prejudice are allowed to influence
law-making and judicial practice, thereby creating the risk of discriminatory and arbitrary punishment. Thus, before deciding on criminalising a certain behaviour, the
legislator will need to identify the human interest that such behaviour infringes and to
empirically substantiate this claim.
Founding criminal prohibitions on human well-being does not, however, imply an irrelevance of purely
cultural norms, i.e., norms that do not, or at least not primarily, contribute to the furtherance of individual interests. Independently of any potential harm, large parts of society might perceive certain
forms of behaviour as unacceptable and thus consider them seriously offensive and disrespectful.
As examples, one can cite serious defamations of religion, the disruption of funerals, or certain forms
of pornography. Of course, prohibitions cannot be justified by an emotional disturbance that is solely
caused by the differentness of others, e.g., by a different religion, political belief, or culture. Otherwise,
the law would effectively promote social intolerance. Yet equally, the law cannot close its eyes to the
fact that social coexistence requires a certain degree of stability of key moral norms.33Individuals need
a cultural identity in order to understand their place in the world and find guidance for their life therein.34
To preserve such stability, the law of a pluralistic society has to navigate an often difficult balance
between preserving the citizen’s identity and upholding tolerance towards the other. Tolerance hence
is dichotomous, as it forms the precondition of both the protection of one’s identity and the protection
of others’ identities. If, as demonstrated earlier, crime constitutes a denial of recognition, i.e., a denial
of due respect, it appears that there will normally be little room for criminalising behaviour on the sole
basis that this behaviour offends the moral feelings of only parts of society. This would essentially force
minorities to adapt to the moral convictions of the social majority, implying the cultural superiority of
some citizens above others. Insisting on respect for one’s own moral convictions by not respecting the
moral convictions of others cannot be a viable path towards social cohesion. Consequently, in order
not to appear disrespectful towards the moral beliefs of social minorities, the law should be reluctant to
criminal is immoral but non-harmful behaviour. As a minimum requirement, such behaviour should be
open to criminalisation only to the extent that the behaviour is widely judged to be disrespectful35 and
that this judgement is not confined to the beliefs and interests of the dominant social group.36

33 Kurt Seelmann, in: Siep/Gutmann/Jakl/Städler (eds.), Von der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher Normen, 2012, p. 180,
usestheterm „Orientierungsgewissheit“; cf. Binding, Die Normen und ihre Übertretungen, vol. 1, 1916, p. 372 f.;Cornelius Prittwitz, Strafrecht
und Risiko, 1993, p. 250; Günter Stratenwerth, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 1997, 86 (91); Roland Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter
im Strafrecht, 2002, p. 56 ff.
34 Charles Taylor, Quellen des Selbst, 1996, p. 55; Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle Identität als Grund und
Grenze des Rechts, 2008, p. 318.
35 Cf. Andrew Simester/Andrew von Hirsch, Legal Theory 8 (2002), p. 275 ff.; Andrew von Hirsch, Fairness, Verbrechen und Strafe:
Strafrechtstheoretische Abhandlungen, 2005, p. 116; Günter Stratenwerth, in: id./Seelmann/Wohlers (eds.), MediatingPrinciples, 2006, p. 161
f.; Kurt Seelmann, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (eds.), Festschrift für Heike Jung, 2007, p. 900 f.
36 Cf. Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, p. 331.

Furthermore, not every violation of widely held moral norms need constitute a criminal offence, even
if this violation constitutes disrespect for others. For instance, in most cases, lying might be morally
wrong, even if the lie is expressed within a purely private relationship. A criminalisation of mere
lies would, however, put large parts of private life under the potential threat of criminal prosecution,
thereby impeding the informal and unconstrained character of private relationships.37 Similar considerations would apply to the criminalisation of mere breaches of contract. Such criminalisation
would probably deter many legitimate market actors from economic risk-taking. These examples
demonstrate that the use of criminal prohibitions against immoral behaviour always has to be questioned with regard to the socially harmful consequences that the threat of criminal punishment itself
is going to bring about.
However, some moral norms – for instance, respect for a funeral ceremony – areperceived as so
fundamental that their breach not only provokes social condemnation but normally also causes those
directly exposed to this behaviour to feel seriously disturbed. While this might, in some cases, warrant prohibitions, legislators and judges must remind themselves that mere emotional disturbance
does not yet amount to human suffering and should therefore not attract heavy penalties. Furthermore, the legislator must always carefully consider the question of whether the behaviour under
consideration is of legitimate, for example social or religious, interest to those who practice it. Mere
offence or emotional disturbance should not suffice to prohibit and criminalise behaviour if the latter,
for legitimate reasons, is of genuine importance to others. Otherwise, the criminal law might generate
more suffering than it aims to prevent.
As described above, a behaviour’s seriousness and hence blameworthiness might, however, change
if it does not only emotionally disturb those affected by it but also humiliate them in the eyes of others
and contribute to their social exclusion. In the interest of social cohesion, it might therefore sometimes be necessary to provide wider legal protection to the cultural identity of a social minority than
to the cultural identity of the majority. The case for criminalisation becomes particularly plausible in
cases in which a specific behaviour is intended to contribute to the social exclusion of a social group.38
Finally, whenever a specific harm is invoked in order to justify criminalisation and punishment, this
harm must be fairly attributable to the offender. As a basic requirement of justice, one must not be
punished for harm for which one is not responsible. It is important to remember this principle, particularly when dealing with social tensions that may arise from religious or cultural differences. A certain
behaviour should not be criminalised simply because it provokes the outrage of others and thereby
leads to violence or to threats of violence. Otherwise, one would effectively punish the author of the
contested behaviour for the intolerance and violence of others. Criminalisation and punishment can
only be founded on the inherent wrongful nature of the offender’s behaviour, not on the wrongful
behaviour of others.39Peace and cohesion in a multicultural society would be seriously undermined
if legislators or courts were to depart from this principle and hence allow intolerant and aggressive
parts of society to determine the limits of socially accepted behaviour.

37 Andreas von Hirsch, in: id./Seelmann/Wohlers (eds.), Mediating Principles, 2006, p. 106 f.
38 Cf. Tatjana Hörnle, NJW 2012, 3415 (3417).
39 Cf. Tatjana Hörnle, in: Horst Dreier/Eric Hilgendorf (eds.), Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts, 2008, p. 326; id., in: Henning
Rosenau/Sangyun Kim (eds.), Straftheorie und Strafgerechtigkeit, 2010, p. 220 f.: id., NJW 2012, 3415 (3417).
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ملخص
تحديد غرض القانون الجنائي مهم للغاية .ولكن ال تطبيق «قانون طبيعي غير محدد» وال «السبب»
يقدم تفسيرا مقنعا إلدانة أعربت عنه عقوبة جنائية .هذا البحث يناقش بأن الجريمة يجب أن تفهم على
أنها ظاهرة ما بين ذواتي ،تشكل عدم االعتراف .فألجل ذلك يحتل مركز القانون الجنائي ال الطابع
غير القانوني للفعل ،وال االنحراف عن الوضع القائم االجتماعي ،ولكن يحتله عدم احترام احتياجات
ومشاعر اآلخرين.
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AND PUNISHMENTS” IN MUSLIM SOCIETIES
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Giriş
Ceza hukuku, (geniş anlamda), maddi ceza hukukunu (suçları, cezaları), ceza muhakeme hukukunu (soruşturma, kovuşturma, temyiz dahil) ve infaz hukukunu, kapsamaktadır. Ceza hukukunun amacı, kamunun güvenliğine, kamu düzenine, kişilere
(canlarına, mallarına, kişilik haklarına) saldırıda bulunmak isteyenleri “caydırmak”,
saldırıda bulunanları “cezalandırmak” (böylece) kamunun güvenliğini, kamu düzenini,
kişileri (canlarını, mallarını, kişilik haklarını) korumaktır. Buna ilaveten suç işleyenleri
ıslah edip, yeniden topluma kazandırmaktır. Herhangi bir toplumda “ceza hukukunun
başarısı”, “suç oranının azlığı” ve “toplumdaki adalet duygusunun tatminine” bağlıdır. Kamu vicdanını (adalet duygusunu) tatmin etmek, sanıldığı kadar kolay değildir.
Adalet toplumu ayakta tutan en önemli unsurdur. Osmanlı devleti de, (esas itibariyle)
adalet mülkün temeli olduğu sürece ayakta kalmış, adaletin çökmesiyle yıkılmıştır.
Bunun farkında olan devletler, yargıya büyük önem vermekte, güvenilir ve şeffaf bir
yargı sistemi inşa etmeye çalışmaktadır. Günümüz ceza hukukunda uygulanmakta
olan prensipler, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alarak, daha adil bir yargılama arzusunun ürünüdür.
Ceza hukukunun en temel esaslarından biri, hiç kuşkusuz, “kanunsuz suç olmaz” ve “kanunsuz ceza
olmaz” prensibidir. Prensibin içeriği son derece anlaşılır olup, birinci prensip, suç teşkil eden fiillerin fiil
işlenmezden önceden belli olmasını, ikinci prensip ise,(önceden) suç olarak belirlenen fiilin “cezasının”
da önceden belli olmasını ifade eder. Yani, hiç kimse, önceden açıkça “suç” olarak nitelenmeyen (ilan
edilmeyen) bir eylem nedeniyle suçlanamayacak, yine (önceden belirlenen bu suç için), önceden belirlenmeyen bir cezayla cezalandırılmayacaktır. Bu iki prensip, (ceza hukukunda) “kıyas yasağı” ile tahkim
edilmektedir.1 Bu prensipler, sıradan bir hukuk düzeninde, hukuk güvenliğinin “asgari koşullarını” ifade
etmektedir. Bu ilkelerin uygulanmadığı bir toplumda, hukuktan da adaletten de söz etmek imkansızdır.
Hukuk tarihçileri, hukuk sistemlerinin benimsediği bu temel prensibin köklerini, yüzlerce yıl öncesine,1215 tarihli Magna Carta’ya dayandırmaktadır. “Kanunilik ilkesini Avrupa’da ilk kez ortaya koyan,
Fransız düşünür Charles de Montesquieu olmuştur. (…) Montesquieu’ya göre kanunun yasaklamadığı her şey serbesttir. İlke, Avrupa’da daha sonra Beccaria ve Voltaire tarafından geliştirilmiştir. XIX.
yüzyılda Alman hukukçusu Anselmo Feuerbach “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesini ilk kez “nullum
crimen, nulla poena sine lege” şeklinde latince hukuk terimi olarak ifade edilmiştir.”2 Bu ilke, ikinci
dünya savaşışının sona ermesinden sonra 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 11.maddesinde, İnsan Hakları ve ana hürriyetleri Korumaya
Dair Avrupa Sözleşmesinin 7.maddesinde yasal statüye kavuşmuştur.

1 “Lehe kanun” uygulanması ile “ülkesellik” (mülkilik) ve “cezaların şahsiliği” prensiplerinin de “kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz”
prensibini tamamlayan unsurlar olduğu öne sürülmektedir.
2 Ezgi Aygün Eşitli, Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi, TBB dergisi, Yıl:2013, Sayı:104, shf.230
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Günümüzdeki ceza hukuku ilkeleri, batının tarihsel tecrübelerinin, daha doğrusu hak ihlallerinin bir ürünüdür.3 Tarih, engizisyon mahkemelerinin neler yaptığını birer birer kaydetmiştir.4 Suçta ve cezada kanunilik
prensibi başta olmak üzere bu ilkelerin her biri, (ortaçağdaki) Engizisyon uygulamalarının bir daha tekrar
edilmemesi için ortaya çıkmıştır. Batı yargılama tarihi bir bakıma, masum insanların başlarına neler geldiğinin de tarihidir. Kökeni engizisyon uygulamalarına, zulümlerine dayanan modern ceza hukukunun temsilcileri, bu insanlık dışı ve çirkin uygulamalarını görmezden gelerek, İslam’ı yargılamaya kalkmaktadır.
İnsanların, hangi eylemin suç olduğunu ve bu eylemin cezasının ne olduğunu önceden bilmesi son
derece önemlidir. Bu ilkeler “hukuk güvenliğinin” bir gereği olup, hukuk düzeninin asgari koşullarını
ifade etmektedir. Ancak, hukuk güvenliğinin sadece “kanun” ile gerçekleşmeyebileceğini de ifade
etmek gerekir. Her toplumun, kendine özgü yöntemleri, uygulamaları, kurumları vardır. Kanun, hukuk güvenliğinin önemli araçlarından biri ise de, yegane aracı değildir. Hukuk güvenliğini sağlayacak
başka araçlar da olabilir. Batı toplumlarında, kanunlarda tarif edilen suçlar ve cezalar, diğer toplumlarda, farklı kaynaklarda yer alabilir. Örneğin, Müslüman toplumlarda, Kuranı Kerim ve sünnet bu
kaynaklardan ikisidir. Önemli olan, insanların, fiilin işlendiği tarihte suç olmayan bir eylem nedeniyle
suçlanmaması, önceden belli olmayan bir cezaya çarptırılmamasıdır.
Müslüman toplumlarda, suçlar ve cezalar, önceleri, kamu güvenliğini, kamu düzenini, can ve mal güvenliğini, hak ve özgürlükleri korumaya hizmet ederken, zamanla dini korumanın gereği (aracı) olarak
algılanmaya başlamıştır. Bir kısmı Yahudi şeriatından intikal eden cezalar, (İslam’ın temel ilkelerine
aykırı olarak) kıyas yoluyla genişletilmiş, bu da hukuk güvenliğini zedelemiştir. Hukuk güvenliğinin
yeniden tesisi, mevcut verilerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

I. Müslüman Toplumlarda Suçlar ve Cezalar
1. Müslüman Toplumlarda Suçlar
Batı toplumlarında, suçları ve cezaları yasama organları tayin eder. Yasama organı, istediği eylemi suç haline getirebilir, istediği eylemi suç olmaktan çıkarabilir. Suç
ve cezaların, yasada (kanunda) yer almasının, keyfiliği önleyeceği düşünülmektedir.
Müslüman toplumlarda da, “suç ve cezalar” (suç işlenmezden önce) batıdaki gibi
bellidir! Ancak “suçların kaynağı” (menşei) batıdakinden farklıdır! Müslüman alimler,
“suçları” üç kategoriye ayırmaktadır:
a) Bunlardan Birincisi, Hadler
- Haddi Zina (Zina): “Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a
ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara, Allah’ın dinini tatbik hususunda acıyacağınız tutmasın” (Nur/2)
- Haddi Sirkat (Hırsızlık): (Maide/38)
- Haddi Şürbi Hamr (İçki içme): (Maide/90) Bu konuda, kuranı kerimde bir ceza tayin edilmemiş,
peygamberimiz de bir ceza tayin ve tatbik etmemiş, peygamberimizin vefatından sonra ceza tayin
edilmiş, uygulanmıştır.5
3 İnsan Hakları teorisi de, sanayi devriminin ürettiği zulümleri sınırlamak amacıyla ortaya çıkmıştır.
4 Engizisyon mahkemelerinin uygulamalarına ilgi duyanlar, tarihi kaynaklara başvurabilir. Bu mahkemelerinin uygulamaları, filmlere de konu
olmuştur. Gülün Adı, (Fransızca: Le Nom de la Rose)', (1986) ve Goya'nın Hayaletleri, (Goya's Ghosts, 2006) bu filmlerden ikisidir.
5 Müslüman hukukçuların, bu tasnif dışında başka bir tasnife yer vermediğini, bütün fıkıh kitaplarında, bu tasnife yer verildiğini, “suçların tasnifi”
konusunda, tam bir mutabakat olduğunu söyleyebiliriz. BU konuda, iki örnek vermekle yetineceğim. Ali Şafak, Mezheplerararası İslam Ceza
Hukuku, Atatürk Üniversitesi, Erzurum-1977, shf.64 (dipnot 3: İbni Rüşd; bidayet’ül Müctehid ve Nihayetü’l Müktesid, cüz.2. s.330-331) Halil
Cin-Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, C.1 İstanbul-1995, sh.297 ve devamı, Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri,
C.1 İstanbul-1990, sh.106 ve devamı

- Haddi Kat’ı Tarik (Yol kesme): (Maide/90)
- Haddi Kazf (Zina iftirası): (Nur/4)
b) İkincisi, Kısas ve Diyet: (Kuranı Kerim, Bakara/173) (Kasten veya taksirle) Adam öldürme ve yaralama suçudur. Öldürenin öldürülmesi, bir uzvu kesenin uzvunun kesilmesi, öldürülenin mirasçılarının
veya yaralananın diyeti kabul etmesi halinde öldürene/yaralayana kısas uygulanmamasını (ceza verilmemesini)ifade etmektedir.
c) Üçüncüsü, Tazir’dir. Yukarıda sayılanlar dışında, hükümet başkanı tarafından konulan diğer suç
ve cezalardır.
Bazı İslam alimleri, yukarıda sayılan had cezalarına, irtidad (Dinden dönme) ve bağy’i (İsyan ve
ihtilal) de eklerler. İrtidat ve bağyile birlikte hadlerin sayısı 7‘ye,buna kasten öldürme ve kasten yaralamayı eklediğimizde, suç sayısı 9’a ulaşmaktadır.6
2. Müslüman Toplumlarda “Hadler” Üzerinde Tartışmalar
Müslüman toplumlarda, suçların (kaynağına göre); hadler, kısas ve tazir olarak tasnif edildiğini ve bu
tasnif biçimi konusunda tam bir mutabakat bulunduğunu belirtmiştik. Bu tasnifte tazir cezaları devlet
başkanının takdirine bırakılmış, hadler ve kısas ise, dinen uyulması zorunlu olduğundan tartışma
dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, hadler üzerinde görüş birliğinin olmadığını belirtmek gerekir.
Aşağıda, bu tartışmalardan recm, irtidat ve kısası örnek vereceğim. Lehte ve aleyhte öne sürülen
görüşler, sorunun ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.
1. Örnek: Recm
İslam Ansiklopedisinde “recm” zina suçunu işleyenlere uygulanan “taşlayarak öldürme” anlamına
gelmektedir.7 Tarihi kaynaklarda, “(zina için öngörülen) recm cezasının, İslam’dan önce de uygulanmakta olduğu nakledilir.
“Yahudilik’te “niuf, zenut” gibi İbrânîce kelimelerle anlatılan zina en büyük suçlardan biridir. Erken
dönemlerde zina kavramı büyük oranda kadının kocasının mülkü oluşu kavramıyla ilişkilendirilmişti.
Kadın kocanın özel mülkü olduğuna göre zina doğrudan doğruya mülke tecavüz anlamına geliyordu
(Çıkış, 20/13; Tesniye, 5/17). Bu hukukî anlayışın yanında dinsel bağlamda zina eden kirlenmiş kabul edilirdi (Levililer, 18/20). Sürgün sonrasında daha teolojik bir anlama bürünen zina Tanrı’ya karşı
işlenen bir suç (Tekvîn, 20/6; 39/8-9) ve putperestlik olarak algılanmıştır (Hoşea, 1-3; Yeremya, 3).
Zinanın On Emir’de şiddetle yasaklanması da (Çıkış, 20/13; Tesniye, 5/18) muhtemelen yine aynı
dönemin ürünüdür. Zina eden yahudiler taşlanarak öldürülürdü (Tesniye, 22/24). Bunların yakıldığına
(Tesniye, 38/24) ve çırılçıplak sokağa terkedildiğine dair referanslar da vardır (Hoşea, 2/5). Nişanlı kızla zina durumunda suçlunun recmedileceği Tevrat’ta belirtilmekte (Tesniye, 22/13, 20-21, 2325), evli kadınla zina durumunda da öldürüleceği kaydedilmektedir (Levililer, 20/10)8; (Tesniye, Bab
6 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, İrfan Yayınevi, İstanbul-1974, sh.132-133)
7 Hüseyin Esen, Zina (Evlilik dışı münasebet) maddesi. (Yıl:2013, CilT:44 sh.440-444)
8 Tevrat, Leviller 20; “(10) Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle
öldürülecektir.(11) Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir.(12) Bir
adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.(13) Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa,
ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.(17) Bir adam anne ya da baba tarafından üvey olan kız kardeşiyle
evlenir, cinsel ilişki kurarsa, utançtır. Açıkça aşağılanıp halkın arasından atılacaklardır. Adam kız kardeşiyle ilişki kurduğu için suçunun cezasını
çekecektir.(19) Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun cezasını çekeceksiniz.
(20) Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de günahlarının cezasını çekecek ve çocuk sahibi
olmadan öleceklerdir.(21) Kardeşinin karısıyla evlenen adam rezillik etmiş olur. Kardeşinin namusunu lekelemiştir. Çocuk sahibi olmayacaklardır.”
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22/22)9. Rabbinik gelenek, şayet zina eden evli kadın kâhin sınıfından birinin kızı ise onun yakılarak
cezalandırılmasını talep eder (Levililer, 21/9; Sanhedrin, XV/13; The Code of Maimonides, “Holiness:
Forbidden Intercourse”, 1/6).”10
“Hristiyanlık’ta zina her ne kadar kavram ve hüküm olarak yahudi şeriatından alınıp devam ettirilse de
(Markos, 10/19; Luka, 18/20; Resullerin İşleri, 15/19-20) Hz. Îsâ tarafından bu kavramın kapsamı biraz
daha genişletilmiş, insanın karşı cinse şehvetle bakışı dahi kalben zina kapsamında düşünülmüş (Matta, 5/27-28), boşandıktan sonra evlenme her iki taraf için zina sayılmış (Matta, 19/9; Markos, 10/11-12;
Luka, 16/18), zina vb. cinsel suçlar toplu halde kötülenmiştir (Matta, 15/19; Markos, 7/21; Galatyalılar’a
Mektup, 5/21). “Ruha karşı savaşan bedenin şehvetlerinden sakının” önerisi (I. Petrus’un Mektubu,
2/11) dikkate alındığında zina kavramının bir nevi “zihinsel veya fiziksel bütün şehevî olgular, fuhşiyat” anlamında kullanıldığı söylenebilir. İncil’de zinaya bir ceza belirlenmemekle birlikte zina edenlerin
yargılanacağı (İbrânîler’e Mektup, 13/4), bu gibilerin Tanrı’nın egemenliğinde yer bulmaktan mahrum
kalacakları (I. Korintoslular’a Mektup, 6/9-10) belirtilmiştir. Kutsal metinlerden anlaşıldığına göre Hz.
Îsâ zina ederken yakalanmış bir kadına recm cezası uygulamamış (Yuhanna, 8/3-11)11, ancak zinanın
boşama için yegâne sebep olduğunu vurgulamıştır (Matta, 19/9; Markos, 10/11-12; Luka, 16/18). Ayrıca Pavlus tarafından fuhuş yapanların toplumdan dışlanması önerilmektedir (I. Korintoslular’a Mektup,
5/1-2, 9-13). Daha sonraki dönemlerde kiliseler konuyla ilgili, süresi değişmek üzere kefâret, geçici veya
sürekli olarak toplumdan dışlama gibi cezaî düzenlemelerde bulunmuştur.”12
“Kur’an’da açıkça bahsedilmeyen recm, Hz. Peygamber’in hadis ve uygulamalarına dayanmaktadır.
Bazılarınca lafzının mensuh, hükmünün bâki olduğu iddia edilen recm ayetinin (Müslim “Ĥudûd” 3;
İbn Mâce “Ĥudûd” 7) varlığı ve yorumu derin tartışmalara yol açmış, neticede böyle bir ayetin lafzan
hiç mevcut bulunmadığı görüşü hâkim olmuştur. Hz. Peygamber’in hükmüyle kendilerine recm uygulananlar arasında Yahudiler ve Müslümanlar vardır. İslâmî dönemde ilk recm uygulaması Yahudilere yapılmıştır. Şöyle ki: Bir grup Yahudi zina davalarını Tevrat’taki recm cezasından daha hafif
bir ceza ile çözebilmek için Hz. Peygamber’e getirmişti. Hz. Peygamber onlara zinanın Tevrat’taki
hükmünü sordu. Teşhir ve sopa gibi cezalardan bahsederek recmi gizlemeye çalışmaları üzerine Hz.
Peygamber Allah’ın hükmü olduğunu söyleyerek recm kararı vermiş ve, “Allah’ım! Onların terk ettiği
emri ilk defa ben ihya ettim” demiştir (Buhârî, “Ĥudûd”, 24; Ebû Dâvûd, “Ĥudûd”, 26). Peygamber’in
vefatından sonra halifeler döneminde ve sonrasında, hatta Osmanlılar döneminde az da olsa recm
uygulamaları bulunmaktadır. Diğer taraftan fıkıh kitaplarında recmin bir had cezası olduğu, ilgili hadislerin sahih ve delil olmak için yeterli bulunduğu, bu konuda sahabenin icmâ ettiği, sahâbe sonrası
dönemde de -bazı Hâricîler’le Şîa’dan birkaç kişi dışında- bu bakışın teorik düzeyde değişmeden sürdürüldüğü vurgulanmaktadır. Son dönemlerde yapılan tartışmalarda Hz. Peygamber’in recm uygula-

9 “(22) Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail'den
kötülüğü atacaksınız.(23) Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,(24) İkisini de kentin kapısına
götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu.
Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.(25) Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz
eden adam öldürülecek.(26) Kıza hiçbir şey yapmayacaksınız. Çünkü kızın ölümü hak edecek bir günahı yoktur. Bu, komşusuna saldırıp onu
öldüren adamın davasına benzer.”
10 Eldar Hasanov, Evlilk dışı cinsi münasebet, Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Zina (Evlilik dışı) maddesi. (Yıl: 2013, Cilt:44, Sh.444-445)
11 Yuhanna 8.bölümde: “(3-4) Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya,
«Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı» dediler. «(5) Musa, Yasa'da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?» «
(6) Bunları İsa'yı sınamak amacıyla söylüyorlardı; onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. «
(7) Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, «Aranızda günahsız olan, ona ilk taşı atsın!» dedi. « (8) Sonra yine eğildi, toprağa
yazmaya koyuldu. « (9) Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde
duruyordu. « (10) İsa doğrulup ona, «Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?» diye sordu. (11) Kadın, «Hiçbiri, efendim» dedi. İsa,
«Ben de seni yargılamıyorum» dedi. «Git, artık bundan sonra günah işleme!»
12 Eldar Hasanov, Evlilik dışı cinsi münasebet, Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Zina (Evlilik dışı) maddesi.

masının sopa ayetinden önce olduğu, bu ceza şeklinin Yahudilik’ten alınarak uygulandığı, hadisleri
bir tarafa bırakarak ayetin hükmüyle yetinmek gerektiği, recmin Kur’an hükmüyle çeliştiği, böyle ağır
bir cezanın daha kesin bir delille sabit olması gerektiği, kölelere uygulanacak cezada recmin yarısının
alınamayacağı gibi itirazlarla recme kökten karşı çıkanlar bulunduğu gibi recmin bir had cezası değil
bir ta‘zir türü olduğunu, Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla diğer uygulamaların bu mahiyette yapıldığını söyleyenler de vardır.”13
Recm cezasına itiraz edenler aşağıdaki hadisi dayanak göstermektedir: Tabiinden Süleyman
eş-Şeybani: (Ebu İshak), sahabeden Abdullah b. Ebi Evfa’ya sorar: “-Rasulullah recme hükm etti
mi?” “ -Evet.” “-Nur suresi indirildikten sonra mı, yoksa önce mi verdi?” uzun bir düşünmeden sonra:
“-Bilmiyorum.” (Müslim, Hudud, 6/29 ve Buhari, Hudud, 21, 37) Recmi savunanlar, (Kur’anı Kerimde)
recm cezasıyla ilgili ayetin eksik olduğuna (?) dair şu hadisi kanıt göstermektedir: “İleride bazı kişiler
çıkacak ve recm cezasını Kuran’da bulmuyoruz diye recmi inkar edeceklerdir. İşte bu kişiler okun
yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. Eğer halkın “Ömer, Kuran’a ilave yapıyor” demesinden korkmasam, bu recm ayetini Kuran’a yazardım. (Buhari 93/21; Müslim Hudud 8/143; Ebu Davud 41/1)
Bazıları da, recm cezasının, “Nisa suresinin 2.ayeti (100 sopa) indikten sonra da peygamberimizin
uyguladığını, peygamberimizin vefatından sonra da uygulamaya devam edildiğini öne sürmektedir.14
“Allah Teala, Resulüne buyuruyor ki: “Sana gelirlerse” yani senin hükmüne başvururlarsa “ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen; sana hiç bir zarar veremezler.”
Yani senin; onların arasında hüküm verme zorunluluğun yoktur. Çünkü onlar, senin hükmüne başvurmakla hakka uymayı arzu etmemektedirler. Aksine kendi arzlarına seni uydurmak istemektedirler. İbni
Abbas, Mücahid, İkrime, Hasan, Katade, Süddi, Zeyd İbn Eslem, Ata el-Horasani derler ki: Bu ayeti kerime “Onların aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet” ayetiyle neshedilmiştir.”15 “Ali ibni ebi Talha, Abdullah bin Abbas’tan nakleder ki: o bu ayet konusunda şöyle demiştir: Kim Allah’ın indirdiklerini inkar
ederse kafir olur, Kim de kabul edip hükmetmezse, zalim ve fasık olur.”16“Aralarında Allah’ın indirdiği
ile hükmet” Ey Muhammed, ister Arap olsun, ister Acem, ister okur-yazar olsun ister bilgisiz ister ehli
kitaptan olsun ister diğerlerinden bütün insanlar arasında hükmettiğin zaman; Allah(c.c.)ın bu yüce
kitabı ile hükmet. Senden önceki peygamberlere verilmiş olup da senin şeriatında neshedilmemiş olan
hükümleri uygula. İbni Cerir, bu ayete böyle mana vermiştir. İbn Ebi Hatim derki: Bize Muhammed bir
Ammar… Abdullah İbn Abbas’tan nakleder ki; O şöyle demiş: Hz. Peygamber serbest idi. Dilerse onların arasındaki hükümleri kendilerine bırakırdı. Nihayet bu ayeti kerime nazil oldu ve Hz. Peygambere;
Onların arasındaki işlerde de, bizim kitabımıza göre hüküm vermesi emredildi.”17
Hüseyin Hatemi, İran’ın 2007 yılında recm cezasının kaldırmasını tebrik için kaleme aldığı yazısında18; “Recm cezasının Tevrat’’da “taşlayarak öldürme” cezası değil, Hacc merasimi sırasındaki
simgesel “remy-i cemerât” (Şeytan’’a taş atma, Şeytan’’dan teberrî etme) merasimi gibi, büyük bir
günah işlendiğinin simgesel bir ilan ile topluma bildirilmesi, “suçlu”nun “kamu haklarından yoksunluk
cezası”nın bu şekilde açıklanması ve caydırıcılığın da sağlanması” olduğunu, (…) “Bâbil esaretine
kadar, hiç değilse Musa, Harun, Yuşa’’, Dâvud, Süleyman “mülk”ünde böylece icra edildi. Sonraları
13 Hüseyin Esen, Zina (Evlilik dışı münasebet) maddesi. (Yıl:2013, CilT:44 sh.440-444)
14 Recm cezasıyla ilgili tartışmaları merak edenler, (recm lehine görüş serdeden), Prof. Dr. Osman Kaşıkçı’nın “İslam Hukukunda Recm Cezası”
makalesine bakabilirler. Yine, Ebubekir Sifil, sayfalarında, recm cezasının vahye dayandığını İslam’ın bir emri olduğunu savunmaktadır.
15 İbni Kesir, Hadislerle Kuranı Kerim Tefsiri, Çağrı yayınları, İstanbul-1989, Cilt:5 sh.2347
16 İbni Kesir, Hadislerle Kuranı Kerim Tefsiri, Çağrı yayınları, İstanbul-1989, Cilt:5 sh.2349
17 İbni Kesir, Hadislerle Kuranı Kerim Tefsiri, Çağrı yayınları, İstanbul-1989, Cilt:5 sh.2360-2361
18 Yenişafak Gazetesi, Gün Ağarıyor, 6.03.2008
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“inhitat” döneminde Tevrat’’daki “recm”, “taşlayarak öldürme” cezası olarak yorumlandı ve bu şekilde
“taşlaştı”ğını, Hazret-i İsa’nın bu yanlışa göz yummasına imkan yoktu”, İnsanlığa, amacın öldürmek
değil, kurtararak yaşatmak olduğunu, Maria Magdalena (Mecdelli Meryem) örneğiyle verdi. Yazık ki
Hristiyanlığın 11 Mayıs 330’’dan sonra İstanbul’da İmparatorluğun resmî dini olarak ilân edilmesinden bir süre sonra, “bedeni yakarak ruhu kurtarma” cezasını -timsah gözyaşlarıyla- icra ettiren -hâşâİsa bağlıları ve temsilcileri zuhur etti” (…) “Kuran-ı Kerim’’de olmayan ve esasen Kur’an-ı Kerim’’de
bu anlamıyla yer alması da aklen imkânsız bulunan recm cezasının, örf yoluyla İslam uygulamasına
girdiğini” dile getirmiştir.
Hayrettin Karaman19 bu konuda ilginç bir olayı naklediyor: “1972 yılında Libya’da bir İslam alimleri
toplantısı yapılıyor. Toplantının konusu, ülkenin kanunlarını yabancı unsurlardan temizleme ve İslamileştirme. Bu toplantıya katılanlar arasında Yusuf Kardavi, Muhammed Ebu Zehra, Ali el-Hafîf,
Mustafa ez-Zerka, Subhî es-Salih, Huseyn Hâmid Hassab, Abdulaziz Âmir gibi tanınmış alimler
var. Kardavî, bu toplantıda Ebu Zehra’nın çıkışını “Bir bombanın fitilini ateşledi” ifadesiyle veriyor ve
-özetle- şöyle devam ediyor: “O toplantının yıldızı tartışmasız olarak Üstad Muhammed Ebu Zehra
idi. En çok o konuşuyor, her konuşanın ardından tenkitlerini ve görüşlerini ifade ediyordu. Bir ara ayağa kalktı ve şunları söyledi: “Ben İslam Hukuku ile ilgili bir görüşümü yirmi yıl açıklayamadım, şimdi,
Rabbime kavuşmadan önce, “Bana niçin açıklamadın, hak bildiğini söylemedin” diye sorulmaması
için açıklayacağım. Bu görüş, evlilerin zinasının cezası olan recimle alakalıdır. Benim kanaat ve reyime göre bu ceza Yahudi şeriatında vardı, Peygamberimiz ilk zamanlarda bunu kaldırmadı, sonra
Nur suresi geldi, orada zinanın cezası -evli bekar, kadın erkek herkes için yüz sopa olarak- kondu
ve recim kaldırıldı. ”Bu reyimi üç delile dayandırıyorum: (1) Allah Teala Nisa suresinde, hür olmayan
insanların zinasının cezası, hür olanlara verilenin yarısı kadardır” buyuruyor. Recim bölünemez bir
ceza olduğuna göre cezadan maksadın yüz sopa olduğu ortaya çıkıyor. (2) Buharî’nin naklettiği bir
rivayette Abdullah b. Evfâ’ya, “Recim, Nur suresi gelmeden önce mi yoksa sonra mı uygulandı?” diye
soruluyor, “Bilmiyorum” cevabını veriyor. Şu halde recim uygulamasının, yüz sopa uygulamasını getiren Nur suresinden önce olması ve bu sure gelince onun kaldırılmış bulunması kuvvetle muhtemeldir.
(3) “Recm cezası ayet olarak Kur’an’da vardı, lafız olarak kaldırıldı, ama hükmü kaldırılmadı” şeklindeki rivayeti akıl ve mantık kabul etmez; hükmü kalacak olan bir ayetin lafzı niçin kaldırılsın?!” “Üstad
sözlerini bitirince hazır olanların çoğu ona hücuma kalkıştılar ve fıkıh kitaplarında mevcut bilgiler ile
karşılık verdiler, fakat üstad görüşünde ısrar etti.” Oturum sona erince Yusuf Kardavi, Ebu Zehra’nın
yanına geliyor ve bu konuda, onunkine yakın bir görüşünün olduğunu, “Recmin değişmez ceza (had)
değil, uygulayıp uygulamamak yöneticilere bırakılmış “tazir” çeşidinde bir ceza” olduğu kanaatini taşıdığını ifade ediyor. Üstad Ebu Zehra bunu da kabul etmiyor ve şöyle diyor: “Yusuf, Allah’ın rahmet
armağanı olan Muhammed Mustafa (s.a.)in, ölünceye kadar insanları taşladığını akıl kabul eder mi?
Bu Yahudi şeriatına ait bir cezadır ve onların taş kalpli oluşlarına da uygun düşmektedir. Sonuç: İslam
alimleri arasında recim cezasının değişmez bir ceza olmadığını veya Yahudi şeriatına ait olan bu
cezayı İslam’ın kaldırdığını ve şeriat adına uygulamanın mümkün ve caiz olmadığını savunan önemli
isimler vardır. Bu sebeple günümüzde İslam aleyhine kullanılan ve insanları İslam’dan korkutmaya
yarayan bir cezayı sahiplenmek ve savunmak uygun değildir.”
Recm cezasının uygulanabilmesi, çok sayıda şartın “birlikte” gerçekleşmesine bağlı tutulmuştur.
“Recm cezası, İslam’a göre dört erkek veya her bir erkek yerine iki kadın (Nur: 1-6), evli bulunan bir
kimseyi kendisiyle evli olmadığı bir başka kişi ile ilişkiye girerken, yani erkeğin penisinin kadının vajinasına girdiğini kesin görürler ve bunu mahkemede hakime (kadıya) çelişkisiz anlatırlarsa bu kimse
19 Hayrettin Karaman, kişisel web sayfası, 29.08.2010

recmedilir. Yoksa suçu işlediği varsayılan kişiye uygulanamaz (fetevâ-i hindiye). Hattâ aynı yatakta
yattılar diye bile, bu çok günah ise bile, bir kimse recm cezasına kesinlikle şer’an çarptırılamazdı. Bu
şartlar, recm cezasının uygulanmasını imkânsız hale getirmiştir. 600 yıl süren Osmanlılarda sadece
1 kereye mahsus uygulanmıştır. 1680’de IV. Mehmed döneminde, kadı Rumeli Kazaskeri Beyazizade Ahmet Efendi tarafından zina eden iki kimse için recm ile hükmedilmiş, kadın Müslüman olup
Aksaraylı Abdullah Çelebi’nin eşiymiş, erkekse bir yahudi imiş. Sarayda bu hüküm bir ilk olunca
tartışmalar olmuştur. (Murat Bardakçı, Hürriyet 30/08/2002)”20 Bu tez, başka kaynaklar tarafından ta
teyid edilmektedir.21
Müslümanların kurmuş oldukları devletlerde, recm cezasını uygulamaktan çekinmelerinin en önemli
sebeplerinden biri, bu ceza konusunda yaşanan yoğun tartışmalardır. “Bir diğer sebep ise; “bu suçun şahitlerle ispatının imkânsız denilecek kadar zor olmasıdır. Çünkü bu suçun ispat edilebilmesi
için teşhir edilircesine açıkta işlenmesi gerekir. Şahitlerden birinin tanıklıktan vazgeçmesi halinde
şahitlere iftira cezasının (kazf) uygulanacak olmasının getirdiği korkunun yanında; olaya karışan kimselerin aynı mahalle veya köyde bir arada yaşıyor olmalarının da zina suçunun tespit ve dolayısıyla
cezasının tatbikinde etkili olabileceği”22 ifade edilmektedir. Recm cezasıyla ilgili tartışmalar, (özellikle
gerekçeler) Müslüman toplumların böyle bir cezayı uygulamasına ciddi bir engeldir.
2. Örnek: İrtidad
Hadlerden (bazılarına göre sonradan eklendiği öne sürülen suçlardan) biri de, dinden dönenin öldürülmesidir. İrtidad (dinden dönme) konusu, yoğun tartışmalara neden olmuştur.“Ridde, bir Müslümanın İslâm dininden çıkması anlamında fıkıh terimidir. Sözlükte “dönmek; geri çevirmek, kabul etmemek” anlamlarındaki redd kökünden türeyen ridde ve irtidâd, fıkıh terimi olarak müslüman bir kişinin
kendi iradesiyle İslâm dininden çıkmasını ifade eder.”23 “Dinden çıkmanın hukuk düzeni bakımından
suç sayılması İslâm’dan önce de yaygın bir anlayış olup Yunanlılar ve Romalılar’da bu suça ölüm
cezası verilmiş, Yahudilik’te taşlanarak öldürülme cezası öngörülmüştür (Tesniye, 13/6-10). Hıristiyanlık’ta dinden çıkanlar için çeşitli dönemlerde ölüm ve aforoz gibi cezalar uygulanmış ve engizisyon
mahkemeleri kurulmuştur.” “Nasların yorumu ve tarihî uygulamalar ışığında ridde cezasının mahiyeti
ve bu suça şartlara göre uygulanacak cezalar hakkında çağımızda farklı analiz ve yaklaşımlar ortaya
konmuş olmakla birlikte klasik dönem İslâm hukukçuları arasında irtidad eden erkeğin cezasının
ölüm olduğu hususunda görüş birliği vardır. Bu suç ve cezanın içeriğine dair farklı değerlendirmeler
bulunması sebebiyle fakihlerin bir kısmı ridde cezasını had olarak nitelendirirken bir kısmı bunu had
kategorisine dahil etmeyip ayrı bir suç olarak değerlendirmiştir.”24
Kur’ân-ı Kerîm’de, iman ettikten sonra küfre girenlerin doğru yoldan sapmış oldukları, yaptıkları amellerin dünya ve ahirette geçersiz sayılacağı, dünyada ve ahirette elem verici bir azaba çarptırılacakları
ve Allah’ın gazabını üzerlerine çekecekleri ifade edilir; ancak irtidadın dünyadaki cezaî müeyyidesinin ne olduğu belirtilmez (el-Bakara 2/108, 217; Âl-i İmrân 3/86-91; el-Mâide 5/54; et-Tevbe 9/66, 74;
20 Wikipedia, Recm maddesi.
21 Abdülmecid Mutaf, Yrd.Dç.Dr. Teorik ve Pratik Olarak Osmanlıda Recm Cezası: Bazı Batı Anadolu Şehirlerinde Uygulamalar, İnternational
Periodical For Languages, Literature and History of Turkishor Turkic Volume 3-4 Summer 2008 shf.584 de, 38 nolu dipnotta; Joseph Von Hammer,
Osmanlı Tarihi (Çev.Vecdi Bürün) C.XII, İstanbul 1986 shf.33 Bu makalede, (Silahtar Fındıklı Mehmet Ağanın naklettiğine göre) yeniçerinin eşinin,
evine yakın bir yerde ipek dükkanı olan Yahudiye aşık olduğu ve onu evine aldığı, bu durumdan haberdar olan mahalle sakinlerinin evi basarak,
hepsi birden “zina halinde buldukları” şeklinde Kazaskere getirildiği, O da “gördük” diyenlerin tanıklıklarına istinaden kadının recmedilmesine,
yahudinin de öldürülmesine hükmeder. Neticede karar uygulanır.Şeklinde nakledilir.
22 Abdülmecid Mutaf, age. Shf.592
23 İslam Ansiklopedisi, Ridde maddesi
24 İslam Ansiklopedisi, Ridde maddesi
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en-Nahl 16/106; el-Hac 22/11; Muhammed 47/24-26). İrtidad, adam öldürme ve silâhlı gasp fiillerini
işleyen Ureyne kabilesinden bir grup hakkında nâzil olduğu rivayet edilen (Müslim, “Ķaśâme”, 9) ve
ağır cezalar öngören ayetler ise (el-Mâide 5/33-34) esasen eşkıyalık suç ve cezasını konu edinir.
İrtidad eylemini cezalandırdığına dair fiilî veya takrirî sünnet örneği bulunmamakla birlikte (Bedreddin
el-Aynî, XIX, 364) Hz. Peygamber’in, “Dinini değiştireni öldürün” dediği (Buhârî, “İstitâbetü’l-mürteddîn”, 2) ve Müslümanın dinini terkedip cemaatten ayrılmasını ölüm cezasına gerekçe olabilecek üç
suçtan biri olarak saydığı (Buhârî, “Diyât”, 6), Muâz b. Cebel’in Allah ve resulünün, dininden dönenin
boynunu vurmayı emrettiğini ifade ederek bu cezayı uyguladığı (Buhârî, “İstitâbetü’l-mürteddîn”, 2)
muteber kaynaklarda rivayet edilmiştir.” “Konuya ilişkin sahabe uygulamaları, özellikle Hz. Ebû Bekir
döneminde baş gösteren ridde olaylarında mürtedlere karşı savaşılması fakihlerin dayanaklarından
bir diğerini oluşturur (Buhârî, “İstitâbetü’l-mürteddîn”, 3; Kâsânî, VII, 134). Ancak sahabenin bu savaşlardaki tutumunun ridde cezası konusunda delil sayılması üzerinde tam bir ittifak bulunmayıp
bazı âlimlere göre bu olaylarda ridde suçundan ziyade isyan (bağy) suçu söz konusudur. İsyancıların
bir bölümünü teşkil eden Müseylime ve Secâh gibi yalancı peygamberlerin yandaşları -meselâ İbn
Hazm’a göre- esasen hiçbir zaman müslüman olmamış, diğer bir bölümü ise bir te’vil ardına sığınarak Hz. Ebû Bekir’e zekât vermemekte direnmiş, ancak dinden çıktıklarını ifade etmemiştir (İbn
Hazm, XII, 115-116; İbn Hacer el-Heytemî, IX, 80).”
“Klasik fıkıh literatüründe ridde suç ve cezasının ele alınış tarzı, fakihlerin bu konudaki bakış açıları
ve cezanın niteliğiyle ilgili yaklaşımları hakkında önemli ipuçları içerir. Konu çoğunlukla “kitâbü’r-ridde” gibi başlıklar altında ele alınırken Hanefî kaynaklarında -Allah hakları kapsamında değerlendirilse de- “kitâbü’l-hudûd” başlığı altında incelenmeyip devletler hukukuna dair “kitâbü’s-siyer” içerisinde
ele alınır (meselâ bk. Serahsî, el-Mebsû, X, 98-134). Fakihlerin önemli bir kısmı tarafından cezanın teşrî kılınmasındaki gaye dinin muhafazası şeklinde açıklanırken (Şâfiî, VI, 145; Şah Veliyyullah
ed-Dihlevî, II, 165) irtidad eden kadına ölüm cezası verilmeyeceği yönündeki görüşüyle çoğunluktan ayrılan Hanefî mezhebinin bu görüşünü şu şekilde temellendirdiği görülür: Cezalarda esas olan
bunların ahiret hayatına bırakılmış olmasıdır; zira cezanın bu dünyada verilmesi Allah’ın kullarını bu
dünyada sınaması hikmetine aykırıdır. Şâriin bu hikmetten ayrılması ve bazı cezaların bu dünyada
uygulanmasını istemesi kulların faydasını göz önünde bulundurmasından kaynaklanmaktadır. İrtidad
cezasındaki fayda ise mürtedin Müslümanlara karşı savaşmasının önüne geçilmesiyle açıklanabilir
(Serahsî, el-Mebsû, X, 111; İbnü’l-Hümâm, VI, 71-72).”25
“Riddenin mahiyeti ve müeyyidesi konusunda modern dönemde ortaya atılan görüşleri iki noktada
toplamak mümkündür: 1.Fıkhî ölçülere göre ridde suç sayılmamalıdır. Bu görüşün gerekçeleri şöylece özetlenebilir: a)Düşünce ve inanç özgürlüğü üzerinde hassasiyetle durarak, “Dinde zorlama
yoktur” esasını vazeden (el-Bakara 2/256) Kur’ân-ı Kerîm’den Müslümanlarla savaşmayan ve yönetime itaat eden mürtede ölüm cezası verilmeyeceği anlaşılmaktadır. “Onlar sizi bırakıp bir tarafa
çekilirler de sizinle savaşmaz ve barış yapmak isterlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme
hakkı vermemiştir” mealindeki ayette (en-Nisâ 4/90) İslâmiyet’i bırakıp başka dine geçenlerin kastedildiği görüşü kabul edilirse bu ayetten de Müslümanlarla savaşmayan mürtedlerin öldürülmeyeceği
hükmü çıkarılabilir. Mürtedin öldürülmesini emreden hadisin bu hükmü neshettiği düşünülebilirse de
Kur’an’ın sünnetle neshi tartışmalı olup İmam Şâfiî gibi birçok âlim bunu kabul etmemiştir (M. Reşîd
Rızâ, IV, 1539-1540). b)-Konuyla ilgili hadislerin önemli bir kısmı zayıftır. “Dinini değiştireni öldürün”
hadisinin sahih olduğu genelde kabul edilmekle birlikte bunu İbn Abbas’tan rivayet eden İkrime’nin
bazı hadis âlimleri tarafından cerhedilmesi, hadisin tevâtür derecesine ulaşmaması ve hadler konu25 İslam Ansiklopedisi, Ridde maddesi

sunda haber-i vâhidin yeterli delil sayılmaması hadisin sıhhati hakkında şüphe uyandırmakta veya
hükme dayanak kılınmasını zayıflatmaktadır (A. Rahman, s. 70; Mahmûd Şeltût, s. 281). Muâz b.
Cebel’den nakledilen uygulamanın ise ictihada dayalı olma ihtimali bulunmaktadır (A. Rahman, s.
78-79). c)Ridde cezası hakkında delil gösterilen hadislerin bir kısmı irtidadla ilgili değildir. Müslümanın kanının ancak üç sebeple helâl olabileceğini belirten hadisin değişik rivayetlerindeki, irtidadı
kamu düzenini bozma ve isyan vasfıyla ilişkilendiren dinini terk edip cemaatten ayrılma (yk.bk.),
Allah’a ve resulüne karşı savaşıp İslâm’dan dönme (Nesâî, “Taĥrîmü’d-dem”, 11) ifadelerinin hadisin
yorumunda belirleyici olması gerekir. Farklı rivayetler birlikte değerlendirildiğinde hadisin yalnızca
İslâm’dan çıkmakla kalmayıp Müslümanlara karşı savaşan kişilerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır (A.
Rahman, s. 76-77; M.Selîm el-Avvâ, s. 157-159). d)Klasik doktrinde bazı durumların, “Dinini değiştireni öldürün” hadisinin umumi ifadesinin dışında olduğu, yani bu hadisin tahsis edildiği kabul edilmiştir. Meselâ İslâm’dan başka bir dini terk ederek İslâm’a giren kişinin ittifakla bu hadisin kapsamı
dışında olmasının yanında fakihlerin büyük çoğunluğuna göre İslâm dışındaki diğer dinler arasında
din değiştirmeler ve Hanefîler’e göre kadının irtidad etmesi bu hadisin kapsamına girmez. Bu durum
hadisin anlamının zannî olup farklı şekilde yorumlanabileceğini gösterir. Dolayısıyla hangi şartlar
altında söylendiği bilinmeyen bu hadisin yukarıdaki hadislerle birlikte ele alındığında isyan veya
eşkıyalık suçunu işleyenleri konu edindiği düşünülebilir. Bu yorum, “Allah ve resulüne karşı savaşan
ve yeryüzünde düzeni bozanlar” ifadesini kullanarak eşkıyalık suç ve cezasını konu edinen ayetlerin
üslûbuyla da (el-Mâide 5/33- 34) örtüşmektedir. e)Sahâbenin Hz. Ebû Bekir döneminde mürtedlerle
savaşmasının ictihada dayanan siyasî bir karar olması muhtemeldir. Nitekim onlar, irtidad eden Tay
ve Esed kabilelerinin yanında irtidad etmediği halde devlete zekât vermemekte direnen Temîm ve
Hevâzin kabileleriyle de savaşmış, yani kamu düzenini bozup devlete karşı isyan eden bütün grupları hedef almıştır (M.Reşîd Rızâ, IV, 1540). 2.Ridde bir ta‘zîr suçudur. Bu görüşün delilleri önceki
görüşün delilleriyle büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. Ancak bu görüş sahiplerinin, “Dinini değiştireni öldürün” hadisiyle ilgili değerlendirmeleri farklıdır. Onlara göre hadis sahih olmakla birlikte
buradaki emir vücûb değil ibâha anlamındadır. Resûl-i Ekrem’in bu cezayı uyguladığına dair bir bilginin bulunmaması ve onun döneminde irtidad ettiği bilinen bazı kişilerin cezalandırılmamış olması
ibâha anlamını güçlendiren karînelerdir. Hz. Ömer ve Ömer b. Abdülazîz’e atfedilen bazı farklı uygulamalar da bu yorumu desteklemekte ve ilk dönemde ridde cezası üzerinde icmâ bulunmadığını
göstermektedir.”26
Sonuç olarak, temelde bir inanç sistemi olan İslâm’ın kendi müntesipleri tarafından bu inanca ters
düşen söz ve davranışların sergilenmesini kınayarak mürtedin uhrevî cezaya çarptırılacağını bildirmesi tabii olmakla birlikte bu hususu açıkça belirten Kur’ân-ı Kerîm’in irtidadın dünyadaki cezaî
müeyyidesinden söz etmemesi, ilgili bazı hadislerin “irtidad edip cemaatten ayrılan” ve “Allah ve
resulüne savaş açan” tarzında ifadeler taşıması, ilk döneme ait ridde cezası uygulamalarının kamu
düzenini sağlama amacıyla izah edilebilir oluşu ve Hanefî mezhebinin irtidad eden kadına ölüm cezası verilmeyişinin gerekçesini kadının savaşmamasıyla açıklaması farklı yorumlara uygun bir zemin
oluşturmaktadır. Klasik dönem fakihleri mevcut delillerden irtidad eden erkek hakkında ölüm cezasının öngörüldüğü sonucunu çıkarmış olsa da onların mürtedi dârül harp vatandaşı statüsünde görme
eğilimi taşıması ve özellikle Hanefî mezhebinin irtidad cezasını ısrarlı bir şekilde savaş hukukunun
esaslarıyla ilişkilendirmesi, bu konudaki doktrinin oluşmasında İslâm toplumunun içinde bulunduğu
tarihî ve içtimaî şartların yanı sıra dönemin uluslararası ilişkilerine hâkim olan statükonun önemli bir
etkisi olduğunu düşündürmektedir.”27
26 İslam Ansiklopedisi, Ridde maddesi
27 Ansiklopedideki madde metninin sonunda, oldukça geniş kapsamlı bir bibliyografya sunulmuştur.
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İslam Ansiklopedisinde, “ridde” maddesini takip eden ve Dr. Mustafa Fayda tarafından kaleme alınan
“ridde olayları” maddesi, irtidad konusunun, inanma-inanmama sorunu değil, isyan temelli olduğunu
kanıtlamaktadır. İsyan (bağy) için uygulanan idam cezasının, dinden dönme olarak nitelendirilmesi,
içinden çıkılması mümkün olmayan tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Bu suç tipiyle, insanların din seçme özgürlüğü, Kuranı Kerim’deki “ Dinde zorlama yoktur” ayeti rafa kaldırılmaktadır. İrtidat ile ilgili
tartışmalar, Müslüman toplumların, böyle bir suçu kabul etmelerine ve uygulamalarına engeldir.
3. Örnek: Kısas Ve Diyet
Müslüman alimlerin, Müslüman yöneticilerin uygulamakla yükümlü olduğunu öne sürdüğü suçlardan
biri de (kasten öldürme ve yaralama için) kısas ve diyettir. Kısas ve diyet, Arap toplumunda, İslam’dan
önce de (cahiliye döneminde) uygulanmaktaydı. Ancak uygulama oldukça farklıydı. Cahiliye döneminde, sadece suç işleyene değil, suç işlemeyene de kısas uygulanırdı. Soylu biri birini öldürdüğünde
veya yaraladığında, bu kişiye kısas uygulanmaz, kısas, onun yerine başka birine/birilerine uygulanırdı. (Yani ceza, suç işlemeyen kişiye de uygulanırdı.) Yine, bir kişinin öldürülmesi veya yaralanması
halinde, suçu işleyen kişiye değil, başkalarına da kısas uygulanırdı. Yine bir kişiye karşılık bir kişi
değil, bazen üç kişi öldürülürdü. (Suç ve ceza arasında denklik de yoktu.) Kısasın uygulanmasında,
öldürenin öldürülmesiyle (kısas) yetinilmez, failin gözleri çıkarılır, uzvu kesilir, işkence yapılırdı. Hz.
Peygamberin de bu şekilde davrandığına ilişkin rivayetler bulunmaktadır. “Buhari ve Müslim, Ebu
Kılabe’den naklettiği bir rivayette, Ükül kabilesinden sekiz kişi Resullallah(sav)a geldiler, biat ettiler
ve Müslüman oldular. Ancak Medine’nin havasından hastalandılar. Resullullah çobanlarıyla çıkmasını ve süt içmesini tavsiye ettiler. Ancak bu kişiler çobanı öldürdüler, develeri kaçırdılar. Resullah
durumu öğrenince bir grup gönderdi. Yakalanıp Hz. Peygamberin huzuruna getirildiler. Resulullah
emir buyurdu, elleri ve kolları kesildi, gözleri çıkarıldı, sonra ölünceye kadar güneşe terkedildiler. (Bir
başka rivayette ise, güneşe terk edildiler su istiyorlardı, kendilerine su verilmiyordu denilir.) (Haccac,
minbere çıktığında, kendi davranışlarını meşru gösterebilmek amacıyla, Allah’ın resulünün bir topluluğun elini kırdığını, ayaklarını kestiğini, sonra güneşin altına atarak ölünceye kadar kımıldatmadığını
söylemiştir.)”28 Kuranı Kerim’deki Maide suresinin 33.ayetinin (Allah ve Resulü ile savaşanların) nüzul
sebebinin bu olay olduğu rivayet edilir. Kuranı Kerim (Bakara/178, 179, Maide/45), bu aşırılıkları ortadan kaldırmış, “fail” ile “mağdur”, “suç” ile “ceza” arasında adil bir denge kurmuştur. Bu ayetlerden
sonra, kısas, sadece suç işleyene ve eylemle orantılı olarak uygulanmaya başlamıştır. Kısas ve diyet, (toplumun zaten benimsediği) suç ve ceza uygulamasındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmıştır.
Bakara suresinin 178.ayetinde29, (kısas uygulanacak kişiler) “hüre – hür”, “köleye – köle”, “kadına –
kadın” sayıldığı için, kısasa sınırlama getirildiği (kölenin hür kişiye, hür kişinin köleye, kadının erkeğe,
erkeğin kadına karşı eylemlerinde kısas uygulanmayacağı) şeklinde yorumlanmaktadır.
Kısas ve diyet, kasten öldürülenlerin mirasçılarına veya yaralanan kişiye, kısas ve diyet arasında
seçim yapma imkanı sunmaktadır. Hak sahibi diyeti seçerse, kısas uygulama imkanı ortadan kalkmaktadır. Ölenin ve öldürenin diyet konusunda anlaşmaları, öldürenin yaşamasını sağlamakta, yaralayan ile yaralananın (mağdurun) anlaşması da, yaralayanın uzvunu kurtarmaktadır. Kısas ve diyetin
uygulandığı çağlarda, ölenin mirasçıları ve yaralanan kişi, kısas veya diyetten birini seçmek zorundaydı. Günümüzde ise mağdur veya mağdur yakınları, bunların herhangi birinden (cezalandırma ve
tazminat) vazgeçmek zorunda kalmadan, hem (kasten veya taksirle) öldürenin veya yaralayanın ce28 İbni Kesir, Hadislerle Kuranı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, İstanbul-1989, (Cilt:5 shf.2216) Bu bölümde yer alan bazı rivayetlerde, Hz.
Peygamberin, yakalanan hırsızların gözlerini çıkarılması emrinin söz konusu olmadığı zikredilir.
29 Bakara 178.ayet: 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 bulunana elem dolu bir azap vardır.

zalandırılmasını (kısas), hem de tazminat (diyet) isteyebilmektedir. Kısas ve diyette, taksirle işlenen
suçlar kapsam dışı tutulmasına rağmen, günümüz tazminat hukukunda, failin tazminat yükümlülüğü
için, kasıt yanında taksirle işlenen fiiller de tazminat sorumluluğuna girmektedir. Hatta, kusur bir yana,
(istihdam edenin sorumluluğunda olduğu gibi) kusuru olmayanlar dahi “kusursuz sorumluluk” (culpa
in contrehando) ilkesi gereğince tazminat ödemekle sorumlu tutulmaktadır.
Modern tazminat hukukunda, sorumluluk, “fail” ile “mağdur” arasındaki ilişki olmaktan çıkmış, sigorta
da devreye girmiştir. Bazı iş ve işlemlerin sigortalanması durumunda, tazminat (diyet) fail tarafından
değil, sigorta tarafından ödenmektedir. Uçak kazalarında, herhangi bir kasıt söz konusu olmamasına
rağmen, sigorta, (uçak kazası sonucunda) ölen yolcunun mirasçılarına tazminat ödemektedir. ABD’de
yolcu başına ödenen tutar, 2 milyon USD’yi aşmaktadır. Ölenin mirasçıları veya yaralanan kişi, cezalandırma talebinden vazgeçmeden tazminat talep edilebilmektedir. Kısası ve diyeti bugüne uyarladığımızda, ölenin mirasçıları ve yaralanan kişi, hem failin cezalandırılmasını talep edip hem de tazminat alabilmektedir. Bu durumda, mağdurun önünde iki seçenek (cezalandırma veya tazminat) değil, sadece tek
seçenek (cezalandırma) kalmaktadır. Oysa kısas ve diyet, bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Bunlardan
birinin işlevini yitirmesi diğerinin de işlevini yitirmesine yol açacaktır. Kuranı kerimin “bağışlamayı (diyeti)
tavsiye ettiği” dikkate alındığında, diyeti (tazminatı) tahsil eden birinin, cezalandırmadan vazgeçmesi
beklenebilir mi? İslam’ın, her öldüreni ve her yaralayanı cezalandırmayı istediği söylenebilir mi?!
3. Müslüman Toplumlarda Cezalar
İslam hukuku, en çok “bedensel” (vücut bütünlüğüne yönelik) cezalar açısından saldırıya maruz
kalmaktadır. Zina suçunu işleyen kişinin recm edilmesi (taşlanarak öldürülmesi), hırsızın elinin kesilmesi, adam öldürenin veya yaralayanın kısasa tabi tutulması (öldürülmesi veya uzvunun kesilmesi),
yolkesenin el ve ayaklarının çapraz kesilmesi, vs. cezalarına ağır eleştiriler getirilmektedir. Hatta,
devletler ve insan hakları kuruluşları, bu cezaları, “insan hakkı ihlali” olarak değerlendirmekte, kampanyalar yürütmektedir. Bu kampanya, Müslüman hukukçuları da etkilemekte, bir kısmı, tarihteki somut uygulamaları inkar veya tevil etmeye, bir kısmı, tarihselcilik (hermenotik)30 teorisiyle izah etmeye,
bu cezaların günümüz için bağlayıcı olmadığını öne sürmektedir. Bu suç ve cezaların, Allah(c.c.)’ın
emri olduğuna inananların bir kısmı, bu cezaların uygulama koşullarının çok ağır olduğunu, bu cezaların çok ender olarak uygulandığını (sembolik bir anlam ifade ettiğini), bir kısmı, “bu cezaların,
insanlığın kurtuluş reçetesi olduğunu” öne sürmektedir.
Müslüman toplumlarda mahkumiyet kararı verilmesi, çok sayıda şartın birlikte gerçekleşmesine bağlı
tutulmuştur. Cezayı önleyen sebeplerden biri de Hz. Peygamberin tavsiyesidir. Peygamberimiz(sav)
“Şüphe halinde hadleri düşürünüz” buyurmuştur. “Hz. Aişe’nin rivayetine göre Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: “Gücünüz yettiği oranda (mümkün olduğu kadarıyla) Müslümanlardan hadleri düşürünüz, Onun (cezadan kurtulması) için bir çıkış yolu bulduğunuzda, onu serbest bırakınız. Şüphesiz
ki devlet başkanının/hakimin afta yanılması, cezalandırmada yanılmasından daha hayırlıdır (yani
yanılarak sanığı affetmesi, yanılarak onu cezalandırmasından daha hayırlıdır.” (Tirmizî, Hudûd, 2,

30 “1863'de basılan bir eserinde Fransız bilgini H. Taine bu pozitivist yaklaşımı ortaya koyarak, bir metnin, bir insanın psikolojisinin ifadesi olarak
görülmesi gerektiğini ve bunun da kişinin içinde bulunduğu çevrenin, zaman diliminin ve ait olduğu etnik yapının bir ürünü olduğunu belirtmekteydi.
Böylece ona göre metin dahil bütün insan başarıları çevre, dönem ve etnik yapı olmak üzere bu üç şeye referansla açıklanabilmekteydi. Bilimsel
çalışmaların ilerlemesi sonucu Kitab-ı Mukaddes'teki bir takım verilerin bilimsel verilerle çatıştığı görüldü. Bu durumda Batı insanı için iki yol
kalıyordu. Ya çoğunlukla görüldüğü gibi, Kitab-ı Mukaddes'in tümüyle beşeri kaynaklı olduğuna inanılıyor ve onun tarihsel bağlamı tesbit edilerek
"açıklanması" amaçlanıyor ya da İlahi kaynaklı kabul edilmekle birlikte onun ifade ve kurgusunun tarihsel olduğu belirtilerek yorumlanması ya
da anlaşılması yoluna gidiliyordu.” “Onsekizinci yüzyılda Viko (1668-1774) Ernst Troeltsch (1865-1926) (Der Historismus und Seine Probleme)
Tarihselcilik akımının önde gelen isimlerindendir. Hermenötik yaklaşım ile tarihi ve tarihle olup biten olay ve olguları açıklayan ya da anlamaya
çalışan insanın da tarihsel olduğu anlayışı, Diltey (1833-1911) ve Heidegger (1889-1976) ve Gadamer (1900-) ile zirveye ulaşmıştır. Fethi Kılınç,
Tarihselcilik ve İslam Dünyası'ndaki Yansımalarına Eleştirel Bir Bakış,(Haksöz Dergisi - Sayı: 75 - Haziran 97)
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IV/33; Dârekutnî, Sünen, III/84; Hâkim, el-Müstedrek, IV/426; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VIII/413.)31
Peygamberimizin bu tavsiyesi, geniş bir uygulama alanı bulmuş, en küçük bir şüphe durumunda
hadler düşürülmüştür.
Ceza hukukunun (asli) amacı, kamu düzenini, kamu güvenliğini, kişilerin can ve mal güvenliğini, hak
ve özgürlüklerini korumaktır. Suçlar ve cezalar amaç değil, bu amacı gerçekleştirmenin araçlarıdır.
Tarihsel süreç içinde, suç sayısı artmakta, cezalar değişim geçirmektedir. Bundan önceki asırlarda,
erkek ve kadının (zorla veya rıza ile) cinsel birleşmeleri zina olarak nitelendirilirken, günümüzde,
rızaya dayanmayan her türlü cinsel saldırı suç kapsamına alınmıştır. Başkasının malını, rızası olmaksızın gizlice alma olarak tanımlanan hırsızlık, günümüzde çok daha nitelikli hale gelmiştir. Modern
hırsızlar, bilgisayarın başından kalkmadan, bilişim sistemlerine girmek suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Kamu görevlisine sağlayacağı menfaat (rüşvet) karşılığında, kamudan milyarlarca dolar menfaat sağlayabilmektedir. Sadece suçlar değil, bu suçların “ispat araçları” da hızla gelişmektedir.
4. Ceza Hukukunda Kıyas
Ceza hukukunda, suçların ve cezaların önceden (fiil işlenmezden önce) “belli olmasının” (suçta
ve cezada kanunilik) “hukuk güvenliğinin” en önemli unsurlarından biri olduğunu, ceza hukukunda
kıyas yönteminin, hukuk güvenliğiyle bağdaşmadığını arz etmiştik. Abdulkadir Şener; “İslâm ceza
hukukunda nass’larla tayin edilen suç ye cezalarda kıyasın pek rolü yoktur. Bununla birlikte, İslam
hukukçularından bir kısmı, bazı fiillerin suç teşkil edişi ve bunların cezalarını tayinde kıyasa başvurmuşlardır. Bunlardan özellikle Mâliki ve Şâfiîler, Kitab ve Sünnetle sabit olan suç ve cezalara kıyas
yapılarak bir takım hükümler çıkarılmasında bir sakınca bulunmadığını söylerler. Nitekim sahabiler
de kıyasa başvurarak bazı suçların cezalarını tespit etmişlerdir. Hz. Ali, içki yasağına uymayanların
kazf (birine zina isnadî) cezasıyla cezalandırılmalarını teklif ederken görüşünü şu şekilde savunmuştur: İçki içen kimse sarhoş olur, sarhoş olunca hezeyanda bulunur, hezeyanda bulununca zina
iftirası yapar. Buna göre içki içenler de kazf cezasıyla (hadd-i kazf ile) cezalandırılmalıdırlar. Mâliki ve
Şâfıîlere göre, meselâ, nass’la cezası belirtilmemiş olan livâta suçu da zinaya kıyas edilerek, bu fiili
işleyenlere zina cezası (hadd-i zina) uygulanır. Hanefîler’e göre ise, nass’larla takdîr edilen cezalara
kıyas yapılmaz. Elbette içki ve Iivâta yasaklarına uymamak gibi cezaları nass’larla bildirilmemiş olan
suçları işleyenler için bir takım cezalar tertip edilecektir; fakat bu cezaları “ta’zîr” adı altında ülü’I-emr
veya kadı tayin edecektir; çünkü nass’larla takdîr edilmiş olan cezaların miktarındaki hakîkî illeti, akıl
kavrayamayacağı için bunlara kıyasen benzeri suçlardan dolayı aynı miktarda ceza tertip edemeyiz.
Üstelik, nass’ların bildirdiği cezalar (hudud), Allah hakkına dâhildir. Allah hakkında ise re’y ve kıyas
yoluyla hüküm vermenin yeri yoktur. Hanefîlerin bu görüşü, o çağlara nispetle hayli ileri olup Roma
hukukunda da izlerine rastlanan ve ancak modern ceza hukukunda tam olarak yerini alan, “kanunsuz
suç ve ceza olmaz” prensibine yakındır. Gerçi Hanefîler’ce de kabul edilen “ta’zîr” cezası, nass’lara
dayanmaz ve ülü’I-emr (hükümdar) veya kadı (hâkim) tarafından tayin edilir; fakat böylece İslâm Hukuku’nda nass’larla belirtilmemiş olan suç ve cezaların tespit ve tayinine imkân verilmiş ve bu suretle
ceza hukukundaki boşluklar doldurulmuştur ki normal olanı da budur. Nitekim günümüzde, “kanunsuz
suç ve ceza olmaz” kaidesine hiçbir istisna tanımayan memleketlerde bile, kanunda suç olduğu belirtilmemiş bulunan fiillerin suç sayılmasına müsaade edilmemiş olsa da, cezanın miktarının ve hattâ
bazı hallerde ceza nevinin tayini hususu hâkimin “takdîr” ine bırakılmıştır..”32 Müslümanların kurmuş
oldukları devletlerde, ceza hukukunda kıyas yöntemine başvurulmuştur.

31 Dr.Sabri Erturhan, İslam Hukukunda Şüpheden Sanığın yararlanması ilkesi (İn dubio Pre Reo), Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam
Hukuku Anabilim Dalı, Eski Dergi, shf.179
32 Dr.Abdulkadir Şener, İslam Hukukunun Kaynaklarından Kıyas, Istıhsan Ve Istıslah, Diyanet İsleri Başkanlığı Yayınları: 112-113.

5. İctihad
İctihad, (Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas’tan sonra) İslam’ın temel beşinci kaynağı olarak kabul edilmektedir. “Sahabe, ilk zamanlarda, yani Ebü Bekrin hilâfetinde ve Ömer’in hilâfetinin ilk devirlerinde, hakkında
nass bulunmayan meselelerdeki teşrîî salâhiyetlerini, sahabe ileri gelenlerinden müteşekkil bir cemiyete bırakmıştı. Bu sebeple onlardan sâdır olan bir hüküm bu cemaatin hükmü sayılıyordu. Bağavî’nin
Mesabihu’s-Sunne adlı kitabında rivayet ettiği bir haber buna delâlet eder. Bağavî der ki: “Ebu Bekr,
kendisine her hangi bir ihtilâf arz olunduğunda Kitâbu’llaha bakar, hasımlar arasında büküm verecek
bir nass bulursa onunla, bulamazsa, hakkında Hazreti Peygamberin Sünnetinden bildiği nassla hükmederdi. Sünnette de böyle bir nass olduğunu hatırlayamazsa, Müslümanlara sorar ve şöyle derdi:
“Bana şöyle bir mesele geldi; Hazreti Peygamberin buna benzer bir mesele hakkında hüküm verdiğini
biliyor musunuz?” Sahabe, Ebu Bekr’in etrafında toplanır, her biri, Hazreti Peygamberin bu mesele ile
ilgili hükmünü zikrederdi. Bunun üzerine Ebu Bekr: “Peygamberimizden bunu bize hıfzeden bir kimse
bulundurduğu için Allah’a hamdolsun” diyerek dua ederdi. Eğer Hazreti Peygamberden böyle bir hüküm hatırlayan kimse çıkmazsa, sahabe ileri gelenlerini toplar ve onların ittifak ettikleri görüş üzerine
hükmederdi”; “Ömer İbu’l-Hattâb da böyle yapardı. Kur’ân ve Sünnette her hangi bir hüküm bulamazsa,
Ebu Bekr’in bu mesele ile ilgili bir hükmü bulunup bulunmadığına bakardı. Eğer Ebû Bekr’in bir şeyle
hüküm verdiğini görürse, o da onunla hüküm verirdi. Bulamazsa, sahabe ileri gelenlerini toplar ve ittifak
ettikleri görüşe göre hüküm verirdi.”33 “Bu gibi ictimalarda görüş ayrılıkları nadiren olurdu. Çünkü toplantıya iştirak eden teşrii vâkıf sahabe ileri gelenlerinden her biri, diğerlerine, çeşitli yönlerden görüşünü, istinad ettiği hakka ve savaba yöneltici delillerini açıklardı. Haklarında “sahabenin bunun üzerinde icma’ı
vardır” denilen ahkâmın çoğu, sahabe devrinin bu bölümünde vazolunmuştur. Ancak, Allah Ta’âlâ bir
çok ülkenin fethini Müslümanlara müyesser kıldıktan ve sahabe ileri gelenlerinin yeni fethedilen bu ülkelere dağılmasından sonra, Medine’de bulunan halifenin, hakkında nass bulunmayan bir hâdise zuhur
ettikçe, Kûfe’de, Basra’da, Şam, Mısır ve diğer beldelerdeki sahabe ileri gelenlerini toplaması ve onların
hâdise ile ilgili fikirlerini alması kolay değildi. Bu sebeple teşri salâhiyetine sahip sahabîler, teşrî’î görevlerini, ya ferden, yahut daha fazla sahabenin bulunduğu yerlerde cemaat halinde yapmağa devam
ettiler. Bu suretle, Müslüman ülkelerin her birinden, orada bulunan sahabe sayısı nispetinde, hakkında
nass bulunmayan meselelerle veya nassların tefsir ve tebyîni ile ilgili fetvalar sâdır olmaya başladı. Bunun neticesi olarak da, sahabe arasında, sâdır olan bu ahkâm ile ilgili birçok ihtilâf zuhur etti.”34
6. Hadler ve Kısas Dışındaki Diğer Suçlar (Tazir)
Hadlerin ve kısasın, sınırlı sayıda suç tipini kapsadığını, bunun dışındaki suçları ve cezaları tayin (tazir) yetkisinin devlet başkanına (müçtehide veya kadıya) bırakıldığını arz etmiştik. Dünya nüfusunun
artması, teknolojinin gelişmesi, ihtiyaçları çoğaltmış, basit ilişkileri, daha karmaşık hale getirmiştir.
Ceza hukuku da bu gelişmeden nasibini almış, mala karşı, şahıslara karşı ve devlete karşı işlenen
suçlarda, yeni suç tipleri ortaya çıkmıştır: Resmi evrakta sahtecilik, özel evrakla sahtecilik, (sahte fatura, sahte bono), Sahte para basmak, piyasaya sürmek, Dolandırıcılık, Nitelikli dolandırıcılık, Cinsel
taciz, Konut dokunulmazlığını ihlal, kişilik haklarına saldırı, (izinsiz dinleme, görüntüleme, vs.) Organ
ve Doku ticareti, İnsan üzerinde deney, Hileli iflas, Taksirli iflas, Radyasyon yayma, Çevrenin kirletilmesi, İmar kirliliği, Uyuşturucu imali, nakli, satımı, kullanılması, Zehirli madde imal ve ticareti, Ulaşım
araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, Zimmet, Rüşvet, İrtikab, Görevi kötüye kullanma, İhaleye
fesat karıştırma, Yalan yere yemin, Yargı görevini yapanı etkileme, Suç uydurma, Delil uydurma, Suç
delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, (Devletin Güvenliğine karşı suçlar) Anayasayı ihlal, Yasama
organına karşı suç, Casusluk.
33 Dr.Talat Koçyiğit, İslam Teşri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yayınları, Ankara-1970, sh.27-28)
34 Dr.Talat Koçyiğit, İslam Teşri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yayınları, Ankara-1970, sh.27-28)
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Günümüzde, suç ve ceza koyma yetkisi, (devletin en yetkili organı olan) yasama organlarına (meclislere) bırakılmıştır. Suçları ve cezaları, halkın seçtiği temsilcileri tayin etmektedir. Suç ve cezaların
devlet başkanı veya kadı tarafından tayin edilmesi gerektiğini savunanlar, paradoks içindedir. Devlet
başkanının veya kadının (hakimin) bireysel tasarruflarını, meşveret esaslarına göre çalışan (halkın
temsilcilerinden oluşan) yasama organına tercih etmektedir. Tazir yetkisi devlet başkanına verildiğine
ve günümüzde devlet başkanlarının böyle bir yetkisi olmadığına göre,(tazir yetkisine dayanarak) suç
ihdas etmesi için, (kanunları yapan) yasama organını lağvedip, monarşiye mi dönmemiz gerekiyor?!

II. “Batı Toplumu” İle “Müslüman Toplum”
Arasında Kısa Bir Mukayese:
1. Genel Olarak
Batı toplumu ile Müslüman toplumlardaki kurumlar (örgütlenme biçimleri), bu toplumların inançlarının, değerlerinin, yaşadıkları tarihsel süreçlerin birikimlerinin ve
dinamiklerinin bir ürünüdür. Günümüzdeki pek çok kurum, batıdaki, “burjuva sınıfı”
ile “kilise ve kral” arasındaki çatışmanın ürünüdür. (Batı) (kilisenin yanında yer alan)
Kralı ve kiliseyi kontrol altına almak için devleti, (yasama, yürütme ve yargı olmak
üzere) üç ana erke bölmüştür. Yasama ve/veya yürütmenin kontrolden çıkma (sapma) ihtimalini, (güçlendirilmiş) “yargı” ile kontrol altına almaya çalışmıştır.
Dünyevi, pozitivist, çıkar odaklı bir değer sistemini benimseyen batı, bütün yargı sistemini, şüphe ve
çıkarlar üzerine inşa etmiştir. Son derecede karmaşık ve şekilci bir yargılama sistemi inşa etmiş, bu
sistem, özün (adaletin) ortadan kaybolmasına yol açmıştır. Yüzlerce yıl önce, birkaç saatte çözülen
uyuşmazlıklar aylarca hatta yıllarca sürmektedir. Yargılama sistemi, tarafların haklarını korumaya yönelik olağanüstü mekanizmalarla donatılmasına rağmen, haksızlığa maruz kaldığını iddia edenlerin
şikâyetleri had safhadadır. Yasaları, insanlar arasında, (din, dil, ırk, renk, vs.) hiçbir ayırıma izin vermediği halde, kendi vatandaşlarına farklı, yabancılara farklı uygulanmaktadırlar. Sadece yabancılar
değil, (siyasal iktidarın değerlerini benimsemeyen) kendi vatandaşlarını da, dini inançları (özellikle
Müslümanları), rengi, ırkı, vs. nedeniyle ayırıma (ayırımcılığa) tabi tutmaktadırlar.
2. İslam Medeniyeti
İslam, sadece “insan-insan” ilişkilerini değil, “insan-eşya”, “insan-çevre” ilişkilerini, hulasa hayatın her
alanını kapsamaktadır. Bu dinin müntesipleri, iman esaslarını pratiğe aktarmışlar, adalet başta olmak
üzere, bilim, sanat, mimari, yaşama kültürü, eğitim, sosyal dayanışma, hayatın alanını kapsayan büyük bir medeniyet inşa etmişlerdir. Bu medeniyet, önce duraklamaya sonra gerilemeye başlamıştır.
Günümüzdeki sorunların temelinde, “bu değerlerin geri plana itilmesi” yatmaktadır. Eğer Müslümanlar, batıyı taklit yerine, fabrika ayarlarına dönebilseydi, günümüz dünyası, hiç kuşkusuz, bugünden
çok daha farklı olurdu. Dünyadaki yer altı ve yer üstü kaynakları, herkesin ihtiyacını karşılamaya
yeterli olduğu halde, dünyanın en geniş kesimi bundan yararlanamamaktadır. Bu kaynaklar üzerinde,
gelecek nesillerin de hakkı olduğu dikkate alınmadan hoyratça tahrip edilmektedir. Bu talan karşısında Müslümanların sesi çok cılız kalmaktadır!35 İnsanları, bir tarağın dişleri gibi eşit gören bir dinin
mensupları, bu eşitsizliği gidermek için neler yapmışlardır??! Örneğin, kadın ve erkek eşitliğinde
öncülük mü yapmışlardır? Kadınlara seçme hakkını, ilk kez, Müslümanların değil, Yeni Zelanda, Fin35 Önemli fikir adamlarımızdan Sezai Karakoç’un, “İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü” isimli kitabında, devleti regülatör (toplumun ihtiyacı
nispetinde üretim) benzetmesi, sadece modern üretim politikalarının eleştirisi değil, aynı zamanda yeni bir üretim modelinin de önerisi niteliğindedir.

landiya, Norveç, ABD’nin36 dile getirmesi, üzüntü vericidir. Günümüzde hükümetlerin nükleer enerji
ve yenilenebilir enerji tercihlerini çevre ve insan sağlığı değil, ekonomik maliyetler belirlemektedir.
Müslümanların “seçime” itirazları bulunmamakla birlikte, herkesin saygı duyacağı adil bir seçim sistemi önerisinin olmaması içinde bulunduğumuz durumu ortaya koymaktadır. Müslümanların yaşadıkları coğrafyalardaki şehirler, estetik değerlerimizi yitirdiğimizi, mahalleyi oluşturan unsurların birbirine
yabancılaştığını göstermektedir. Hayatımızın her alanını, batının değerleri biçimlendirmektedir. Batıl
ideolojiler, nefsani arzuları ön plana çıkararak, insanları tutsak haline getirirken, Müslümanlar, bunlara güçlü bir alternatif oluşturamamakta, hatta bu değirmene su taşımaktadır.
3. Batı Medeniyeti
Her medeniyet, kendi kurumlarını üretir, bu kurumlar, kendisini üreten medeniyetin kodlarına göre
şekillenir, bu medeniyet havzasının ihtiyaçlarına cevap verir. Belli bir medeniyetin ürettiği bir kurumun başka bir medeniyet çevresine nakli “ciddi sorunlara” sebebiyet vermektedir. Günümüzde, batı
medeniyetinin kurumları, Müslüman toplumları istila etmiş durumdadır. Müslüman toplumlar, hiçbir
sorgulamaya tabi tutmadan, bu kurumları ithal etmekte, kendi bünyelerine monte etmeye çalışmakta,
bu da (sorun çözmek bir yana) devasa sorunlara sebebiyet vermektedir. Daha da vahimi, bu durum,
Müslümanların davranış kodlarını etkilemekte, tahrip etmektedir.
a) Modern Devlet: Günümüzdeki sorunların önemli bir kısmını bizatihi “modern devlet” olgusu üretmektedir. Modern devlet, hayatın her alanını kontrol etmeye çalışmakta, evlenmeye, boşanmaya,
çocukların eğitimine, ne öğreneceğine, kimin öğreteceğine, neyi öğreteceğine, seyahat etmeye, yürümeye, toplanmaya, düşünmeye, inanmaya, ibadete, her alana el atmaktadır. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, her türlü imkana ve araca sahiptir. Fabrikaları, limanları, gemileri, trenleri, yolları,
radyoları, televizyonları, vs. vardır. Devletin emrinde, milyonlarca kamu görevlisi, yüzbinlerce güvenlik görevlisi (polisi) vardır. İç güvenliğin/kolluğun yetersiz kalması durumunda, yüzbinlerce askeri
vardır. Tankı vardır, topu vardır, savaş uçakları vardır. Daha da önemlisi, ideolojisi vardır. Bu araç ve
gereçler (imkanlar) bu ideolojileri korumaya tahsis edilmiştir.
Siyasi partiler, böylesine kudretli bir iktidarı ele geçirerek, devletin araçlarına sahip olmayı, bu araçlarla kendi ideolojilerini (değerlerini) yaymayı, “toplumu biçimlendirmeyi” amaçlamaktadır. Maalesef,
(toplumun diğer kesimleri gibi) Müslümanlar da, devletin bu devasa imkanlarına sahip olmayı arzulamakta, devletin radyo ve televizyonuyla “tebliğ” yapmayı, (devletin) silahlı gücüyle “cihad” etmeyi,
devletin malıyla “tasadduk” etmeyi, vs. düşlemektedir! Böyle bir düşünce, İslam’ın temel değerleriyle
bağdaşmamaktadır. Tebliğ, cihad, tasadduk, vs. (esas itibariyle) devlet tüzel kişiliğine değil, “şahıslara” (Müslümanlara) ait bir görevdir. Müslümanların, modern devletin imkânlarına sahip olmayı isteyeceğine, bu (devasa) yetkileri sorgulamaları, devletin toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede
olmasını (hakem olmasını), devletin küçülmesini37 istemeleri gerekir.
b) Laiklik: Laiklik, batıda, aydınlanma çağının başlamasıyla (17.yy), kilise ile burjuva sınıfı arasındaki çatışmanın sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu kavramı ortaya çıkaran dönemin koşullarını,
36 Amerika’da kadınların seçme hakkı mücadelesini konu alan “Demir çeneli melekler” isimli film, kadınların, sadece dünyaya ait bir hak için
zorluklara karşı nasıl direndiklerini göstermektedir.
37 Müdahaleci devlet anlayışına tepki olarak “devletin küçültülmesi” düşüncesi yayılmaya başlamıştır. Devlet, ekonomik faaliyetlerden hızla
çekilmekte, yerini özel sektöre bırakmaktadır. Amerika’da bazı eyaletlerde, hapis cezasının infazı, oy sayımı, özel şirketler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Devlet, memurları evlerine gönderilmekte, memurlar da çalışmalarını maille çalıştığı kurumlara göndermektedir. Devlet;
bina, ısıtma, ulaşım, yemek, vs. külfetten kurtulurken, memurlar da, durağan bir mesai kavramı içinde çalışmak yerine (zamanını) dilediği şekilde
planlama imkanına sahip olmaktadır. (İngiltere, Müslümanların kendi aralarındaki (hukuki) sorunları çözmeleri için yargılama yetkisi vermiştir.
(Bu husus, Türkiye’de, “İngiltere’de şeriat mahkemeleri kuruldu” şeklinde yansıtılmıştır.) Ancak uygulamada kadın haklarının ihlal edildiğine ilişkin
raporlar, bu uygulamadan vazgeçilmesi muhtemeldir.)
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Kilisenin yapısını/yapılanmasını, işlevlerini ve gücünü bilmeden, laikliği anlayabilmek mümkün değildir. Kilise, hem ruhani hem de dünyevi iktidarı temsil eden, “ortaçağa hükmeden” en büyük güçtü.
Kilisenin görüşüne aykırı bir görüşü dile getirmek, neredeyse imkansızdı. Westefalya anlaşmasının
imzalandığı 1648 tarihinde, kilise toprakları devletleştirildiği halde, 18.yüzyıl sonlarında, kutsal imparatorluk içindeki Bavyera’da, çiftliklerin %56 sı Katolik kilisesine aitti. Eğitim, güvenlik, yargı, gibi,
bu gün devlet tarafından yürütülen işler, tamamen kilisenin tekelinde idi. Özel bir hukuki statüye
sahip olan “din adamları sınıfı”, askerlikten muaftı, suç işlediklerinde kiliseye ait “özel mahkemelerde” yargılanmaktaydılar. Sivil halk üzerinde, yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahip olup, onlara
hesap vermek gibi bir kaygıları da yoktu. Piskoposluk sarayında veya manastırda faaliyet gösteren
“engizisyon mahkemeleri” dönemin en etkili gücünü teşkil ediyordu. Bu mahkemelerin yargılama
“konusu” kadar, “yöntemleri” de dehşet vericiydi! Gücünü, kral ve aristokrasiyle işbirliğinden alan
Kilisenin otoritesi, 1789 devrimiyle tartışılmaya ve sarsılmaya başladı. Monarşi-Kilise-Aristokrasi
arasındaki dayanışmaya karşı cephe alan burjuva sınıfı, zamanla güçlenerek, 1789 devrimini gerçekleştirmiş, kilise kazanımlarını kaybetmiştir. Laiklik, kilisenin gücünün ve egemenliğinin sınırlaması olarak anlaşılmış ve uygulanmıştır. Avrupa’ya özgü, iki sınıf arasındaki bu çatışma, standart bir
seyir izlememiş, her ülkenin toplumsal dinamiklerine göre şekillenmiş ve sonuçlanmıştır. Kilisenin,
kaybettiği mevzilerin önemli bir kısmını zaman içerisinde geri alması, iki kutbun, orta noktada buluşmasını sağlamıştır. Laiklik ilkesi, bu iki sınıf arasındaki çatışmanın sebebi değil, sonucudur. Laiklik
kavramının tarihsel gelişimi, laiklik ilkesinin “lokal bir olayın” ürünü ve lokal bir olayın çözümüne
yönelik olduğunu göstermektedir.
Osmanlı Devletinin zayıflamaya başlamasıyla, “yeni bir dönem” başlamıştır. Osmanlı devletinin vilayetleri, (batının desteğiyle) bu devletten ayrılmış, bağımsız devletler haline gelmiş/getirilmiştir. Batı
toplumunun ürünü olan laiklik ilkesi, bu (yeni) devletlerin temel ilkesi haline getirilmiştir. Ancak batının, müslümanların kurdukları devletlere ihraç ettiği laiklik ilkesinin, batıdaki uygulamadan çok farklı
olduğunu da belirtmek gerekir. Bu yeni devletlerde, laiklik ilkesini ihlal edenler, ağır cezalara çarptırılmıştır. Günümüzdeki Müslüman hukukçuların önemli bir kısmı, (maalesef) batıda ortaya çıkan ve
batının ihtiyaçlarının ürünü olan bu ilkeye sahip çıkmaktadır. Batıda, ciddi bir sorunu çözen bu ilke,
Müslüman toplumlarda (batıdaki gibi “din adamı” sınıfı ve “kilise” benzeri bir yapı olmadığından),
krizlerin ana sebebi olmuştur. Müslüman toplumlar, ceza sistemini inşa ederken, kendi ihtiyaçlarını
dikkate almalı, böyle bir ilkeye (asla) yer vermemelidir.
4. Ceza Hukuku
Hristiyan (batı) dünyasının değerleri ve hukuk kültürü ile Müslüman toplumların değerleri ve hukuk
kültürü arasında derin farklılıklar vardır. Her iki medeniyet havzası, (sosyal, siyasal, ekonomik; hukuk) hemen her alanda, kendi değerlerine göre kurumlar (sistemler) ve çözümler üretmiştir. Aynı
eylem, Müslüman toplumda farklı, Hristiyan toplumda farklı sonuçlar yaratabilmektedir. Batı toplumlarının temelinde çıkar (menfaat) (mal), Müslüman toplumların temelinde ise “adaleti” ve “insanı”
esastır.38Bu farklılık, “ahlaki” konularda daha belirgindir. Örneğin Batı, evlilik dışı ilişkide (zinada) bir
beis görmezken, Müslüman toplumlar, bu fiili, toplumu kemiren önemli bir hastalık olarak görmektedir.
Batı, etkili bir mücadele süreci sonunda mağlup ettiği kiliseye (dine) (dini değerlere) hakareti önemsemezken, Müslümanlar, kutsal değerleri, kişisel değerlerinden daha üstün tutmaktadır. Batı toplumları
ile Müslüman toplumlardaki suç tipleri ve cezalar da birbiriyle tam olarak örtüşmez. Günümüzde,
38 Türkiye’de 2005 yılına kadar yürürlükte kalan (İtalyan ceza kanunu menşeli) (1.03.1926 tarih ve) 765 sayılı (eski)Türk Ceza Kanunu, malı
kutsamasına, insanı ikinci plana atmasına en somut örnektir. Göz çıkarmaya 1 ila 5 yıl hapis, (56.madde ve dev.); gözlüğün gaspına ise 10 ila
20 yıl hapis (495.madde ve dev.) cezası öngören bu kanun, mala insandan daha fazla değer veren bu yaklaşımı nedeniyle, çok ağır eleştirilere
maruz kalmıştır. Bu eksiklikler yeni ceza kanununda önemli ölçüde giderilmiştir.

bedeni cezalar, (işkence, el kesme, sopa, idam, kürek cezası, maden ocaklarında çalıştırma, vs.)
tarihe gömülmüş, suç teşkil eden eylemler için sadece hapis ve/veya para cezası öngörülmektedir.
a) Engizisyon Uygulaması: Roma Katolik Kilisesinin Hıristiyanlığı muhafaza etmek ve karşı olanları
veya yeni fikirler ortaya atanları cezalandırmak için kurduğu ruhban cemiyeti mahkemeleri. 1183
(H.578) tarihinde kurulmaya başladı ve 1807 (H. 1222)ye kadar tam altı asır devam etti. İtalya, İspanya, Fransa ile diğer Batı Avrupa devletlerinde kurulan bu korkunç malikânelerde sayısız insan, ya
din uğruna veya yeni fikirler ortaya koydukları için, haksız yere öldürüldüler yahut diri diri yakıldılar
Engizisyon mahkemelerini papazlar idare ediyor, bütün muameleler gizli yürütülüyordu. Papa III. Innoceutius, Engizisyonun öncülerindi. Suçlanan kimsenin avukatı veya kendisini müdafaa edecek bir
sözcüsü olmaz, suçlamaların kim tarafından yapıldığını öğrenemezdi. Engizisyon ruhban cemiyetinin
verdiği cezalar içinde “Haçlı seferlerine katılma gibi” cezalar da vardı. Sanıklarda pişmanlık duygusu
görülmezse, cezası yakılarak öldürülmekti. Eğer suçlanan kişi ölmüş ise, onu mezar bile Engizisyondan kurtaramaz, ölü mezardan çıkarılıp cesedi yakılır, mirasına da el konurdu. Almanya’da engizisyonun korkunç temsilcisi Konrad Von Malburg oldu. Mary Tuder, Engizisyon Mahkemelerinin İngiltere’de
kurulmasına çalıştı. İtalya’da Üçüncü Paulus zamanında engizisyon faaliyetleri devam etti.
Engizisyon mahkemeleri sadece Hıristiyanlıktan çıkanları değil, bütün aydınları yok ediyor, fennin ve bilimsel gelişmelerin ortaya koyduğu yenilikleri günah sayıyordu. Dünyanın küre şeklinde
(yuvarlak) olduğunu ve döndüğünü Müslümanlardan öğrenerek Avrupalılara nakleden Galileo bu
beyanatından dolayı yetmiş yaşlarındayken Engizisyon Mahkemesine sevk edilmiş, hapishanede
gözleri kör olmuştur. Daha sonra sözünü resmen geri alarak kurtulabilmiştir. Engizisyon mahkemelerinin İspanya’daki zulmü daha büyük olmuştur. 1232 tarihinden başlayarak Engizisyon cemiyeti,
İspanya’nın her tarafında birer şube açarak, Müslümanlara, Yahudilere, bunlara taraftar, olanlara ve
yardım edenlere yapmadıkları zulüm kalmadı. 1492’de Endülüs devleti yıkıldıktan sonra Kral Ferdinand ve karısı Elizabeth, İspanya’daki Müslüman ve Musevileri yok etmek için, engizisyonu had
safhaya çıkardılar, tamamen imha edinceye kadar bu mahkemelerde süründürdüler. Oğlunu bile bu
mahkemelerde idama mahkum ettiren İspanya Kralı Beşinci Ferdinand, “İspanya’da artık ne Müslüman ne de dinsiz kaldı.” diye iftihar etmiştir. Engizisyon mahkemeleri insanlık tarihinin kara lekesi,
Hıristiyanlığın yüz karasıdır. İspanya’da engizisyonu Napolyon Bonaparte 1807 (H. 1222) senesinde
binbir zorlukla kaldırmış, onun düşmesinden sonra, tekrar canlanan bu vahşet, bir müddet daha
devam ettikten sonra tarihe karışmıştır.
Sayıları oldukça fazla olan Engizisyon Mahkemelerinin kaç kişiyi ölüme mahkum ettiği kesin olarak
bilinmemekle birlikte, milyonları geçtiği tahmin edilmektedir. Sadece İspanya’da küçük bir Engizisyon
Mahkemesi’nin, 28.000 kişiyi ölüme mahkum etmesi, bu mahkemelerin ne kadar fazla idam kararı
verdiğini (uyguladığını) göstermektedir. Engizisyon mahkemelerinin (cemiyetlerinin) kurulduğundan,
ilga (kaldırılma) tarihine kadar yaptıkları zulüm ve cefanın derecesi ve öldürülenlerin adedi Lugat-ı
Tarihiyye ve Coğrafiyye adlı eserde: Engizisyonun şerrinden (zulmünden) başka yerlere göç eden:
5.000.000 kişi, Küreğe ve zindana atılarak telef olan: 291.154 kişi, Korku ve işkenceden telef
olan:43.000 kişi, Diri diri yakılan: 33.746 kişi, İdamdan sonra cesetleri yakılan:18.027 kişi, İşkenceden yaralanan:18.000 kişi olmak üzere; Toplam:5.403.920 kişi olarak belirtilmektedir.”39
b) Modern Ceza Hukuku: Modern ceza hukuku, batı ceza yargılamasının ulaştığı son aşamadır. Uluslararası sözleşmeler ve uluslararası mekanizmalar; hukuk sistemleri ve hukuk normları arasındaki
39 http://engizisyon.nedir.com/#ixzz3YhkJj2Vt
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farklılıkları her geçen gün azaltmakta dünyadaki ceza yargılama sistemleri, tek tipleşmektedir. Bu
süreci gözlemleyen bilim insanları, “yakın bir gelecekte, hukuk normları arasındaki farklılıkların tamamen ortadan kalkacağını” dünyada tek bir hukukun hakim olacağını öne sürmektedir. Hukuk normlarındaki “tek tipleşme süreci”, farklı medeniyet havzalarının hukuk sistemlerinin birbirine (gönüllü
olarak) yaklaşmasını değil, batı medeniyet havzasının diğer medeniyet havzalarını etkilemesini(işgal
etmesini) ifade etmektedir.

III. Yeni Bir Paradigmanın İnşaası
Ceza hukukunda, “suçta ve cezada kanunilik” prensibinin hukuk güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu arz etmiştik. Yine yukarıda, “hadler” üzerinde
mutabakat bulunmadığını, zaman ve mekan açısından değişkenlik gösterdiğini,
hadlerin uygulanması konusunda da (mezhepler arasında) esaslı görüş farklılıkları bulunduğunu ifade etmiştik. Sadece mezhepler arasında değil, aynı mezhebe mensup olan alimler (veya müctehidler) arasında da görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Suç isnadıyla kadı (yargıç) önüne getirilen şüphelinin cezaya çarptırılıp
çarptırılmayacağı, cezaya çarptırılacaksa nasıl bir cezaya çarptırılacağı o kadının
“hangi mezhebin ve hangi müçtehidin ictihadını esas alacağına” bağlıdır. Kadı,
zina isnadıyla önüne getirilen şüpheliyi, (X) mezhebinin görüşünü esas alırsa,
eylemin suç teşkil etmediğine, (Y) mezhebinin görüşünü esas alırsa, “100 sopa
vurulmasına”, (Z) mezhebinin görüşünü esas alırsa “taşlanarak öldürülmesine”
karar verecektir. Aynı eylem, kadıdan kadıya farklılık gösterebiliyorsa, o ülkede
hukuk güvenliğinden söz etmek imkansızdır. “Osmanlı devletinde kadıların (hakimlerin), şeri uyuşmazlıkları çözerken fıkıh kitaplarına; örfi ihtilafları çözerken ise
kanunnamelere bakmaları gerekmekte”40 bu da aynı zaman ve mekan diliminde
iki ayrı kaynağı ve iki ayrı uygulamayı gerektirmektedir. Müslüman hukukçular, bu
uyumsuzluğu gidermek zorundadır.
Müslüman toplumların ceza hukukuna ilişkin uygulamaları, yaşadıkları çağdaki İslam’ı anlama kapasiteleri ve İslam’a bağlılıklarıyla doğru orantılıdır. Müslümanlar, (tarih boyunca) “adalete” büyük önem
vermişler, bunun da en güzel örneklerini sunmuşlardır. Müslümanların kurdukları hiçbir devlette, hiçbir zaman, “engizisyon” benzeri bir yargılama olmamıştır. Modern ceza hukuku ise, engizisyon mahkemelerinin acı tecrübelerinin üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemi inşa ederken, yargı bağımsızlığını
ve tarafsızlığını güvence altına alan prensipler ve kurumlar ihdas etmişlerdir. Modern ceza hukukunun temsilcileri, bu prensiplerden hareketle, Müslüman toplumların ceza uygulamalarını eleştirmekte,
ağır eleştirilerde bulunmaktadır. Müslüman hukukçular, bu eleştirilerde dile getirilen hataları gidermek
(modern ceza hukukunun açmazlarına çözüm üreten alternatif bir model üretmek) yerine, uygulama
arasında hiçbir ayırım yapmadan topyekûn savunmaya geçmektedir. Sorunlarımızı masaya yatırıp
konuşmadığımız sürece, hatalarımızdan ders almamız da gidermemiz de mümkün olmayacaktır. Bu
çalışma, “İslam’ın temel ilkeleri” ile “uygulama” arasındaki açıya (sapmaya) dikkat çekme, mütevazi
bir katkı sunma çabasından ibarettir.

40 Abdülmecid Mutaf, Teorik ve Pratik Olarak Osmanlı’da Recm Cezası: Bazı Batı Anadolu Şehirlerinde Uygulamalar, İnternational Periodical For
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3-4 Summer 2008 shf.581

1. “İslam Ceza Hukuku” Kavramı
Müslüman toplumların, “ceza hukukuna ilişkin” yaklaşımlarını değerlendirmezden önce, “İslam Ceza
Hukuku” kavramını tartışmamız gerekir. “İslam Ceza Hukuku” deyimi, Allah(cc) tarafından (zaman
ve mekan ayırımı gözetilmeksizin), her toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, kodifike edilmiş,
tamamlanmış, değişmez /değiştirilemez, tartışılmaz bir “ceza kanununu” çağrıştırmakta, ya da böyle
bir algıya sebebiyet vermektedir. Tarihsel süreç içinde Müslümanların kurmuş oldukları devletlerdeki uygulamalar bütününün, (zaman ve mekan ayırımı gözetmeksizin) “İslam Ceza Hukuku” olarak
nitelendirilmesi, ceza hukukunun (suç ve cezadan yargılama yöntemine kadar) bütün hususların,
İslam’ın temel kaynaklarında belirlendiği algısı yaratmaktadır. Gerçekte ise, Müslümanların kurmuş
oldukları devletlerdeki uygulamaları, o devleti kuran Müslümanların, o dönemdeki (İslam) anlayışını
(algısını) yansıtmaktadır. Tarihin belli bir döneminde uygulamaya konulan ceza uygulamalarına, “Endülüs devletinde ceza uygulaması”, “Osmanlı devletinde ceza uygulaması” vs. isimlerinin verilmesi
daha isabetli, daha anlamlıdır.
Değerler bütünü “İslam” ile (bu değerlerin pratiğinin) “uygulamanın” birbirine karıştırılması ciddi bir
sorundur. Bazıları, Müslümanların geçmişte kurmuş oldukları devletlerdeki uygulamaları İslam ile özdeşleştirmekte, “İslam” diye sunmaktadır. Piyasadaki kitaplara, İslam tarihi41, İslam ceza hukuku, İslam
idare hukuku, İslam aile hayatı, İslam anayasa hukuku, vs. isimlerinin konulması bu anlayışın sonucudur. Bu eserler incelendiğinde, içeriğinin, Müslüman toplumların tarihin belli bir dönemine ilişkin uygulamalarından ibaret olduğu görülecektir. Oysa, Müslüman toplumların, tarihin belli bir dönemindeki ve
belli bir bölgedeki anlayışlarını, kavrayışlarını, yansıtan uygulamalarının “İslam” olarak adlandırılması(İslam’la özdeşleştirilmesi) hata olduğu gibi, pek çok tehlikeyi içinde barındırmaktadır: (a)-En büyük
tehlike, “kulların hatalarının” İslam’a mal edilmesidir. Müslümanların tarihinde, İslam’a mal edilemeyecek çok sayıda uygulamanın varlığı herkes tarafından bilinmektedir. (Bu uygulamaların Müslüman toplumların adıyla anılması halinde, hatalar İslam’a değil, bu topluma mal edilecektir.) (b)-Bir diğer tehlike,
belli bir döneme ilişkin uygulamayı “dokunulmaz” hale getirme riskidir. Hz. Peygamberin vefatından
sonra, Müslümanlar, İslam’ı, anladıkları şekilde pratiğe aktarmışlardır. Bu pratikler İslam’a uygun olabileceği gibi hatalı da olabilir. Müslümanların, Müslüman toplulukların geçmişteki uygulamalarını taklit
etmek yerine, ana kaynağa (Kuranı kerime, sünnete) başvurmaları gerekmektedir. Oysa uygulamada,
tarihin belli bir dönemindeki Müslümanların (İslam’ı) yorumu, pratiği, İslam ile özdeşleştirilmekte, İslam olarak takdim edilmektedir. Müslümanların kurmuş oldukları devletlerdeki ceza uygulamaların,
deneyimlerin (algıların) “İslam ceza hukuku” olarak nitelendirilmesi, bu uygulamaları “dokunulmaz”
hale getirmektedir. (c)-En büyük tehlike de, Müslüman toplumların geçmişteki tecrübe ve birikimlerinin
vahiy gibi algılanarak, gelecek nesillere aktarılması ve gelişiminin önünün kesilmesidir.
Hz. Peygambere vahyedilen İslam ile günümüzdeki İslam arasında önemli bir fark vardır. Bugün Kuranı Kerim denildiğinde “Anayasa”, Şeriat denildiğinde cezalar akla gelmekte, İslam’ın, devleti inşa
eden kurallardan ibaret olduğu zannedilmektedir.42 Daha da vahimi, vahiy ile beşeri sistemlerin43 kar-

41 “İslam tarihi” yerine, Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, Dört halife dönemi, Emevi tarihi, vs. Aynı şekilde, “İslam devleti” yerine, Osmanlı devleti,
Emevi devleti, Selçuklu devleti, İslam Ceza hukuku yerine, Osmanlı ceza hukuku, Emevi ceza hukuku, Selçuklu ceza hukuku, vs. deyimlerinin
tercih edilmesi daha isabetlidir. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın, Beyan Yayınları arasında (yeni) yayınlanan kitabında, “Müslümanların Tarihi”
başlığını tercih etmesini, “İslam Muhakeme Hukuku” kitabının başlığının altına, “Osmanlı Uygulaması” alt başlığının eklenmesi, bu sakıncayı
gidermeye yönelik önemli bir adımdır.
42 Kuranı Kerim’deki bazı ayetlerin “ahkam ayetleri” olarak nitelendirilmesi, bu hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Meşveret sadece devlet yönetimleri
için değil, aile bireyleri, şirket yönetimi başta olmak üzere (topluluğun olduğu ve) karar gerektiren her yer için geçerlidir. Bireylere tavsiye olarak
algılanan israf, devlet yönetiminde de riayet edilmesi gereken bir tavsiyedir.
43 Mevcut yönetim biçimleri (pratikler), İslam ile değil, Müslümanların pratikleriyle karşılaştırılabilir. Yani, İslam ile Teokrasi, İslam ile Liberalizm,
İslam ile Demokrasi, vs. birbirleriyle kıyaslanamaz. Yönetim tarzlarının pratikleriyle İslam’ın karşılaştırılması, batıl bir kıyastır.
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şılaştırıldıklarına tanık olmaktayız. Müslümanlar, İslam’ın temel değerlerine (eşitlik, adalet, meşveret,
vs.) aykırı olmamak kaydıyla; mevcut yönetim biçimlerinden herhangi birini tercih edebilecekleri gibi,
tamamen “yeni bir model” de üretebilirler. Müslümanların devlet kurmasına devlet yönetmesine engel
bulunmamakla birlikte, yönetim tarzları, konulan kurallar, Müslümanların İslam’ın temel hükümlerini devlet hayatına uyarlamasından ibarettir. Tarihi kaynaklar, Müslümanların, fethettiği topraklarda,
Müslüman olmayanların hakkaniyete uygun (erdemli) uygulamalarına dokunmadığını kaydetmektedir. Bu da, İslam’ın, biçimlere değil, değerlere önem verdiğini göstermektedir.
Müslüman toplumların, tarihin belli bir dönemine ilişkin anlayışlarını yansıtan uygulamaların “İslam”
olarak takdim edilmesi, bu uygulama örneklerini dokunulmaz hale getirecek, bu uygulamanın geliştirilmesinin önünü kesecektir. Müslüman toplumların (tarih boyunca) kurmuş olduğu devletlerdeki
tecrübelerinden elbette istifade edeceğiz, ama bu tecrübenin, o dönemin ihtiyaçlarının ürünü olduğunu unutmayacağız. Müslümanların, yaşadıkları çağlara damgasını vuran “örnek uygulamalar”,
inandıkları, benimsedikleri değerlerden kaynaklanmaktadır. Bu değerler, yüzlerce yıldır, hiç bozulmadan, yerli yerinde durmaktadır. Aynı değerlerden yola çıkarak, bu gün de “en iyisini” “en doğrusunu” üretmeye geliştirmeye hiçbir engel bulunmamaktadır. Eğer, Müslüman hukukçuların, dünyadaki
adaletsizliklere, haksızlıklara, zulümlere, karşı söyleyecek bir çift sözü varsa, (ki hepsinin bu konuda
söyleyecek sözleri olduğu kanaatindeyim) günümüzdeki ceza hukukuna egemen olan ilkeleri birer
birer masaya yatırıp, yanlışları ayıklayıp, “en doğru ve en adil sistemi” yeniden inşa edip, bütün insanlığın hizmetine sunmaları gerekiyor!
2. Bütüncül Bir Okuma
İslam, sadece cahiliye dönemindeki çarpıklıkları gidermek için indirilmemiştir. Getirdiği hükümler kıyamete kadar baki olduğu için, bu hükümlerin evrensel kalıplar içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İslam’ın neleri değiştirdiğini anlayabilmemiz için, (İslam’dan önceki) “cahiliye dönemini” ve “cahiliye adetlerini” çok iyi bilmemiz gerekir. Cahiliye dönemi, kız çocuklarının (istenmediği) diri diri toprağa
gömüldüğü, kadına miras verilmediği, insanların bir mal gibi (kölelik) alınıp satıldığı, bir erkeğin (hiçbir
sınırlama olmadan) dilediği kadar kadınla evlenebildiği, boşanan kadının hiçbir hakkının olmadığı, bir
tanık beyanıyla insanların idam edildiği, soylu biri öldürüldüğünde öldürülen kişiye karşılık çok sayıda
kişinin öldürüldüğü (kısas), soylu biri öldürdüğünde ise öldürenin yerine başkalarının/kölenin öldürüldüğü, vs. bir dönemdir. İslam, insanlık onuru, eşitlik, adalet ve hakkaniyetle bağdaşmayan uygulamaları tedrici bir şekilde kaldırmaya çalışmıştır. Kız çocuklarının öldürülmesini yasaklamıştır. Tek eşliliği
tavsiye etmiş, bunun gerçekleşmesini zamana bırakmıştır. Kadına, toplumun hiç alışık olmadığı yeni
haklar (miras, nafaka, mehir) getirmiştir. İslam, bazı suçlar için, dönemin ispat hukukunun değer yargılarının çok ilerisinde bir ispat yükümlülüğü(zina suçunda 4 tanık, diğer suçlarda 2 tanık) getirmiştir.
Günümüzde ispat hukuku, teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük gelişme göstermiştir. Şüphelilerin, parmak izi, kan örneği, dna testi, tükrük testi, sperm örneği, (şüphelinin güzergahında bulunan)
mobese ve güvenlik kameraları, (suçun işlenmesinde kullanılan) silah üzerinde yapılan balistik incelemeler, (sahtecilik suçlarında) grafolojik incelemeler, gerçeğin ortaya çıkmasında, önemli bir işleve
sahip olmuştur. Bir cinayet vakasında, şüphe üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan biri yakalandığında, mağdurun yanında ele geçirilen tabancadaki parmak izleri ile yakalanan kişinin parmak izleri
örtüşüyorsa, (balistik inceleme raporu) öldürülen kişinin vücudundan çıkarılan kurşunların bu silahtan çıktığını teyid ediyorsa, şüphelinin gömleğinde barut izi tespit edilmişse, olay yerinde bulunan
güvenlik kamerası, olayı başından sonuna kadar an be an kaydetmişse, bir de görgü tanığı varsa, bu
kanıtlar suçun sübutu için yeterli görülmektedir. Cinsel taciz (tecavüz) suçunda, mağdurdan alınan
sperm örnekleri, mağdurun tırnakları arasından çıkarılan (failin) doku örnekleri, olay yerinden temin

edilen (faile ait) parmak izleri, failden elde edilen (mağdurun) saç örneği, mağdurun sosyal medya
hesabından mağdura gönderdiği elektronik iletiler, mağdurun cep telefonunun olay anında nerede
bulunduğunu (konumunu) gösteren digital veriler, failin görüntülerini içeren güvenlik kamerası görüntüleri, bu somut olgulara ilaveten 1 veya 2 tanık beyanı, bu suçun sübutu için yeterli görülmektedir.
Kuranı Kerim’de, zina suçunun ispatı için 4 tanık gerekmesinden, mahkumiyet hükmünün, hiçbir kuşkuya yer vermeyen kesinlikte ispatının istendiği anlaşılmalıdır. T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun,
şüpheler giderilmeden, suçun sübutu hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde kanıtlanmadan, tam bir
vicdani kanaate ulaşmadan hüküm verilemeyeceği”44 kararı, şüphe ile mahkumiyet kararı verilemeyeceğinin ifadesidir. Kısas ve diyet, yaşam hakkına, hırsızlık mülkiyet hakkına, zina, toplumun ahlaki
değerlerine (kamu düzenine), isyan ve bağy, devlet otoritesine verilen önemi göstermektedir. Hırsızlığın cezalandırılması, hırsızlığın türevlerinin (dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hileli iflas, bilişim
sistemlerine girmek suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, vs.), zinanın
cezalandırılması, zinanın türevlerinin (her türlü cinsel taciz, vs.) cezalandırılmasını gerektirmektedir.
Sahabeler de (ayetlerin anlamı konusunda) tereddütler yaşamışlardır. Sehl İbn Sa’d hadisi, oruca
başlama anı konusunda önemli bir örnektir. Sehl İbnu Sa’d (r.a.): “Beyaz iplik siyah iplikten, sizce ayrılıncaya kadar yiyin için” ayeti indiği zaman “tan yerinde” kelimeleri henüz nazil olmamıştı. Bir kısım
insanlar oruç tutacakları zaman ayaklarına siyah ve beyaz (iplik) bağlar, bunlar görülünceye kadar
yiyip içmeye devam ederlerdi. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk: “Tan yerinde” kelimelerini inzal buyurdu.
O zaman herkes anladı ki burada beyaz ve siyah ipliklerden maksad gündüz ve gece imiş.” (Buhari,
Savm 16, Tefsir, Bakara 2, 28; Muslim, Siyam 35, (1091)
İslam’ın mesajını doğu anlayabilmemiz için, Hz. Peygamberimizin bazen “ictihadda” bulunduğunu
bilmemizi gerektirmektedir. Kadı İyad, “Şifa” isimli kitapta (İbni Teymiye’nin Fetvaları, C.2 Sh.283 Kahire 1326) “Peygamber (sav)in dünya işlerindeki hallerine gelince, bazen bir şeyi şöyle zanneder ve
aksi zahir olurdu. Müslim’in rivayet ettiği “hurma aşılıma hadisini” nakleder. Bu hadisin sonunda Hz.
Peygamber: Ben de beşerim. Dininiz konusunda size bir şey emredersem tutun, kendi görüşümden
bir şey emredersem ben de bir beşerim.”45Diyor. (İmam Ahmed, “Din işleriniz bana. Dünya işlerini
siz daha iyi bilirsiniz” şeklinde rivayette bulunmuştur.)(age. Shf.111)Kadı İyad, “Hendek savaşında,
Resulullahın, Medine’nin hurmalarını vererek düşmanla barış yapmaya karar vermesini, Ensar karşı
çıkınca bu kararından vazgeçtiği” hadisi naklediyor. Bedir savaşında esir alınanlarla ilgili olarak, Hz.
Peygamber’in, Hz. Ebu Bekir’in esirlerden fidye alma görüşüne meylettiği, Hz. Ömer’in ise öldürülmelerini istediği bir durumda, “hiçbir Peygamberin esirleri olmamıştır” (Enfal/67) ayeti nazil olmuştur.
(age. 122-124) Hz. Peygamber, sahabelere, “ancak Yahudilerin kabirde azap göreceğini” söyledikten
bir gece sonra, “başkalarının da kabir azabı göreceğini” söylemiştir. (age. Sh73) (Ebu Hureyre): Hz.
Peygamber, bir müfreze göndererek, Kureyş’ten iki kişinin ateşle yakılmasını emretti. Tam ayrılacaklarken, “Falanca ile filancanın yakılmasını emretmiştim. Hâlbuki Allah(cc)‘tan başkası ateşle azab
edemez; binaenaleyh eğer onları yakalarsanız öldürünüz” diye önceki kararından vazgeçmiştir. (age
shf.87) Hayber’in fethinden sonra ateşler yakıldı. Resulullah bu ateş nedir? Diye sordu. Sahabeler
44 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, (28.09.2010 E:2010/109 K:177) “Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani
“kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat
edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet
hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan
olası kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır.
Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli aracı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı
olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde, ceza yargılamasında mahkumiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak
bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da bulunmamaktadır.”
45 Abdülcelil İsa, age. Shf.45
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“Et pişirmek için” dediler. “Ne eti?” diye sordu, merkep eti diye cevap verdiler. Resulullah “Etleri dökün kazanları da kırın.” buyurdular. Hz. Ömer, “Etleri döksek de kazanları yıkasak olmaz mı?” diye
sorunca “Öyle yapın.” buyurdu. (age. Shf.89) Tebük seferine katılmak istemeyen münafıklara izin
vermesinden sonra, bu iznin yanlışlığına ilişkin, Tevbe suresinin 42-43.ayetleri nazil olmuştur. Bedir
savaşı günü Resulullah(sav) su başına Kureyş’ten önce varmak için gayret etti ve Müslümanlar birinci suyun başına indiler. Hubab b.Münzir: “Ey Allah’ın resulü burayı seçtiniz? Burası, ileri gitmeye ve
geri çekilmeye müsait değil, Allah Teâlâ’nın gösterdiği bir menzil midir?” diye sordu. Resulullah(sav):
“-Hayır! Bir savaş taktiği olarak burasını beğendim.” dedi. Hubab: “-Ya Resulullah, burası uygun
değildir. Orduya emret, düşmana en yakın olan suyun başına kadar gidelim. Bizim kuyudan başka
bütün kuyuları imha ederiz. Sonra da bir havuz yapar su ile doldururuz. Düşmanla savaşırken biz
su içeriz, onlar içemezler.” Peygamberimiz: “-Doğru bir görüşe işaret ettin.” dedi ve gereğini yaptı”
(age. Shf.131) Hz. Peygamberin, Hendek savaşında, Selman-ı Farisi’nin önerisini kabul etmesi (age.
Shf.147), Uhud savaşından önce, müşriklerin saldıracağını öğrendiğinde, Medine’de karşılamayı tavsiye ettiği halde, yeni Müslüman olan genç sahabelerin savaşma arzusuna uyması, (age. Shf.149)
Hz. Peygamberimizin ictihadlarının örneklerindendir. Hz. Peygamber’in, (zina hakkında herhangi bir
ayet nazil olmadığı halde) kendisine başvuran iki Yahudi zani hakkında, Tevrat’taki recm hükmünü
uygulaması, İslam’ın, örfe (geleneklere) verdiği önemi göstermektedir.
3. Yargılamada Birlik
Ceza hukukunun temel esaslarından biri de; ceza normlarının, yargılamanın her aşamasında(soruşturma, yargılama, infaz) herkese eşit bir şekilde uygulanmasını, herkesin (kanunla önceden
belirlenmiş) “genel” mahkemelerde yargılanmasını ifade eder. Müslüman toplumlarda, suçların
tasnifine paralel olarak, (ceza tayininde) farklı kaynakların devreye girdiğini, bunun da farklı uygulamalara sebebiyet verdiğini arz etmiştik. Kadı, bazı suçlarda (had, kısas ve diyet) fıkıh kitaplarına,
bazı suçlarda (tazir) ise kanunnamelere, yani, “aynı eylem” için iki ayrı kaynağa (fıkıh kitaplarına,
kanunnamelere) başvurmaktadır. Had ve kısas için gereken koşullar oluşmadığı takdirde, tazir cezasını uygulamaktadır. Bu da, iki başlı bir ceza sistemi anlamına gelmektedir. Fıkıh kitaplarındaki
suç ve cezalarla ilgili ihtilafları ve belirsizliği dikkate aldığımızda, yargılamada birliği (standardı)
sağlamak zorlaşmaktadır.
Suçların tasnifi, sadece (suçlara uygulanacak) hükümlerin kaynağını değil, ispat hukukunu da etkilemektedir. Kadı (hakim), had ve kısasın koşulları oluşmadığı takdirde, tazir cezasını uygulamaktadır. Kadı, tazir cezasına hükmetmekle, suçun sübuta erdiğini kabul etmektedir. Aynı eylemin, aynı
ispat araçlarının, tazir suçu için yeterli had ve kısas için yetersiz kabul edilmesi, kendi içinde tutarsızlık arz etmektedir. Oysa bütün suçların tek bir kitapta toplanıp, hadlerin, ilgili suçun “nitelikli
hali” olarak düzenlenmesi, nitelikli halin koşulları oluşmadığı takdirde, takip eden fıkra hükümlerinin
uygulanması mümkündür.
4. Suçların (Yeniden) Tasnifi
Müslüman hukukçuların, suçları (had, kısas - diyet, tazir olmak üzere) üçe ayırdığını, bu tasnif dışında başka bir tasnife başvurmadığını arz etmiştik. Suç tiplerinin binlerle ifade edildiği günümüzde, bu
tasnif, işlevsiz ve yetersizdir. Kuranı kerimde, surelerin ve ayetlerin sıralaması vahiyle tertip edildiği bilinmesine rağmen, suçlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Suçların, cezaların ağırlığına göre,
menşeine göre, konularına göre, şikayete tabi olup olmamasına göre, vs. tasnif edilmesi mümkündür.
Günümüzdeki ceza kanunlarında suçlar (genellikle), “konularına göre” (Can, Mal, kamu düzeni, devlet aleyhine işlenen suçlar), tasnif edilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren (5237 sayılı) Türk Ceza Ka-

nununda, (1.kitabında Genel Hükümler46 ele alınmış) Özel hükümlerin yer aldığı 2.Kitabında “suçlar”
kabaca, Uluslararası Suçlar47,Kişilere Karşı Suçlar48,Topluma Karşı Suçlar49Millete ve Devlete Karşı
Suçlar ve Son Hükümler50 olmak üzere, dört ana başlık altında toplanmıştır.
Modern ceza hukukunun benimsediği bu tasnifin yegane tasnif olmadığını, başka tasniflerin de olabileceğini belirtmiştim. İslam’ın temel kaynaklarından hareketle, yeni tasnifler oluşturabiliriz.
a) Mekasid-üş-Şeria (Şeriatın Amaçları): İslam’ın temel kaynaklarında, şeriatın, 5 temel gayesinin
(Mekasid-üş-Şeria)51 olduğu dile getirilmektedir. Bunlar, sırasıyla, (1) Dinin Korunması, (2) Aklın korunması, (3) Neslin Korunması, (4) Malın Korunması, (5) Canın korunmasından ibarettir. Bunların ne
ifade ettiği bilindiği için, ayrıntıya girmeyeceğim. Ama, Kuranı kerimdeki emir ve yasaklarının çoğu,
bu gayeleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu beş temel esas, günümüzdeki “insan hakları” kavramının
özünü oluşturmaktadır. (Yaşam hakkı, Mülkiyet hakkı, Din ve vicdan özgürlüğü, Ailenin korunması,
Sağlık hakkı) Bu hakların ihlali, ceza kanunlarında ağır cezalar gerektirmektedir. İslam’ın temel kaynaklarında yer alan “beş alanı” genişletmeye yönelik çabalar, (dini değil) kişisel bir çabadır. Şeriatın
beş temel gayesi, Müslüman idarecilerin görevlerini, Müslüman tebanın da (devletten)talep haklarını ifade etmektedir. Müslümanlar, ikamet ettikleri devletlerden, (inançlarının gereği olarak) bu beş
hakkın korunmasını talep edebilirler. Bunun dışındaki alanlar, toplumun farklı kesimlerinin karşılıklı
mutabakatına bağlıdır. Medine vesikası, Müslümanların (başkalarıyla) birlikte yaşamanın somut örneklerinden biridir.
b)-İnsan Haklarını esas alan bir tasnif: İnsan haklarını esas alan bir tasnif de mümkündür. İnsan hakları, İslam’ın da önem ve değer verdiği haklardır. Esasen hukuk, hakların çoğulu, hakları irdeleyen,
korunmasını, kullanılmasını esas alan bir bilim dalıdır. Ceza hukukunun konusunu da haklar teşkil
etmektedir. Ceza hukukunda, insan haklarını esas alan bir tasnif, toplumun bütün fertlerinin, hatta
bütün insanların haklarını güvence altına alan bir tasnif olacaktır. Bu haklar, suçların da temelini teşkil
edebilir. Ancak bunun için, mevcut paradigmayı (üçlü ayırımı) terk etmeyi, yeni bir paradigmayı kabul
etmeyi gerektirmektedir.
5. Fıkıh - Hukuk
Üzerinde durulması gereken sorunlarımızdan biri de, “fıkıh” ile “hukuk” kavramları arasındaki iltibastır. Müslüman hukukçular, “fıkıh” kavramının yerine “hukuk” kavramını kullanmakta hiçbir beis
46 Genel Hükümler: Temel ilkeler, Tanımlar, Kanunun uygulama alanı, Ceza sorumluluğunun şahsiliği, Kast ve Taksir, Ceza sorumluluğunu artıran
ve azaltan haller, Suça Teşebbüs, Suça iştirak, Suçların içtimaı, Cezalar, Güvenlik Tedbirleri, Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi, Dava
ve cezanın düşmesi.
47 1.Kısım: Uluslararası Suçlar 1.Bölüm: Soykırım ve İnsanlığa karşı suçlar, 2.Bölüm Göçmen kaçakçılığı ve İnsan Ticareti,
48 2.Kısım: Kişilere Karşı Suçlar, 1.Bölüm Hayata Karşı Suçlar (Öldürme) 2.Bölüm Vücut Dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar (Yaralama) 3.Bölüm:
İşkence ve Eziyet 34.Bölüm:Koruma gözetim yükümlülüğünü ihmal, 5.Bölüm: Çocuk düşürtme, kısırlaştırma, 6.Bölüm: Cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar,7.Bölüm: Hürriyete karşı suçlar, 8.Bölüm: Şerefe karşı Suçlar, 9.Bölüm: Özel hayat ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, 10.Bölüm:
Malvarlığına karşı suçlar (Hırsızlık, Kullanma hırsızlığı, Yağma, mala zarar verme, Güveni kötüye kullanma, Dolandırıcılık, Hileli iflas, Taksirli iflas,
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, Karşılıksız yararlanma,
49 3.Kısım: Topluma Karşı Suçlar: 1.Bölüm:Genel Tehlike yaratan suçlar (Radyasyon yayma, Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması,
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma) 2.Bölüm:Çevreye Karşı Suçlar: Çevrenin kasten kirletilmesi, Çevrenin taksirle kirletilmesi, Gürültüyle neden
olma, İmar Kirliği, 3.Bölüm:Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, 4.Bölüm:Kamui güvenine karşı suçlar, 5.Bölüm:Kamu Barışına Karşı Suçlar,
6.Bölüm:Ulaşım Araçlarına ve Sabit Platformlara Karşı Suçlar,7.Bölüm:Genel Ahlaka Karşı Suçlar, 8.Bölüm: Aile Düzenine Karşı suçlar,
9.Bölüm:Bilişim Alanında Suçlar.
50 4.Kısım: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler: 1.Bölüm: Kamu idaresinin güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, 2.Bölüm: Adliyeye
Karşı Suçlar, 3.Bölüm:Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar, 4.Bölüm:Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar,
5.Bölüm:Anayasal Düzene ve BU düzenin işleyişine Karşı Suçlar, 6.Bölüm:Milli Savunmaya Karşı Suçlar, 7.Bölüm:Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve
Casusluk, 8.Bölüm:Yabancı Devletlerle olan ilişkilere Karşı Suçlar, 9.Bölüm: Son Hükümler. (Türk ceza kanununda, sadece genel nitelikte suçlar
düzenlenmiş olup, özel yasalarda çok sayıda suç ve ceza hükmü bulunmaktadır.)
51 Mehmet Şevket Eygi, Dini, Aklı, Nesli, Malı ve Canı Korumak, 2 Nisan 2013, Milli Gazete
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görmemektedir. Gerçekte fıkıh, İslam’a özgü bir kavram olup, hukuk kavramından farklıdır. Belli bir
hükmün, belli bir olaya tatbiki açısından benzerlikler taşıması, fıkıh ile hukukun eşdeğerde olduğunu
göstermez. Her ikisinin uygulama alanları da farklıdır.
Fıkıh, (amele ilişkin) belli bir konuda, dinin değer hükmünü (haram, helal, mekruh, müstehab, mübah,
mendup, vs.) anlamaya çalışan “dini bir faaliyeti”, hukuk ise, birey ile birey, birey ile devlet, devlet
ile devlet kurumları, arasındaki sorunları çözmeyi hedefleyen, dünyevi, normlar bütünüdür. İslam’ın
gereklerine uygun olarak yaşamak isteyen Müslümanlar, belli bir konuda İslam’ın hükmünü öğrenmek için, Müslüman alimlere başvuruda bulunurlar, onlar da, o konuda Kur’anda ve peygamberin
sünnetinde hüküm var ise bunu bildirirler, açık hüküm yok ise, bunların ışığında, müminlerin nasıl
davranması gerektiğine ilişkin ictihadda bulunurlar. Müslüman toplumların tarihsel seyri içerisinde,
Müslüman alimler, her türlü “beşeri ilişkiyi” fıkıh içerisinde değerlendirmeye başlamış, fıkıh ile hukuk
arasındaki sınır kalkmış, adeta özdeş hale gelmiştir. Günümüzdeki modern fıkıh kitapları, (dini konuların yanında) hukukun temel konularının da ele almakta, akitlerin (alım satım, ödünç, vekalet, kira,
vs.), aile hukukuna ilişkin hususlar, ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.
Hukuk, Arapça bir kavram olup, hakkın çoğuludur. Birey, toplum ve devlet arasındaki beşeri ilişkileri
düzenleyen normlar bütününü ifade etmektedir. Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kısmına “özel
hukuk”, devletin bireylerle veya değer devlet kurumlarıyla ilişkilerini düzenleyen kısmına da “kamu
hukuku” denilmektedir. Hukuk kuralları, bulunduğu toplumun değer yargılarını taşır. Hukukun, hakları
korumak, düzeni sağlamak ve adaleti tesis olmak üzere, üç temel işlevi vardır. Devletin sağlamış olduğu cebri yaptırımlar, bu işlevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Hukuk kuralları, esas itibariyle
ahlak kurallarına dayanmakla birlikte, ikisi birbirinden farklı kavramlardır. Hukuk ile ahlakı, bir kısmı
birbiriyle örtüşen iki daireye benzetebiliriz. Bazı konularda, hukuk ile ahlak örtüşmektedir. Ahlaka
aykırı birçok fiilin (cinayet, hırsızlık, yaralama, vs.), hukuk normlarıyla yaptırıma tabi tutulmasını buna
örnek verebiliriz. Ancak bazı konularda hukuk ile ahlak örtüşmeyebilir. Örneğin, ahlaka aykırı olan
bazı fiiller (yalan söylemek, kaş göz işareti yapmak, sözünde durmamak, vs.), hukukun ilgi alanı
dışındadır. Ahlaki açıdan önem taşımayan bazı hususların (yolun sağından gidilmesi, seyahat edebilmenin bazı belgelere bağlanması, tarıma ve sanayiye teşvik verilmesi, vs.), hukukun ilgi alanına
girebileceğini de belirtmemiz gerekir.
Müslümanların, tarih boyunca çeşitli devletler kurmaları, hukuki konulara el atmalarını gerektirmiştir.
Devlet başkanları tarafından “uyuşmazlıkları” çözmekle görevlendirilen kadılar (hakimler), fıkhın sınırlarını genişletmeye başlamıştır. Belli bir konuda, müminlerin “davranış kodlarını” (haram, helal, müstehap, mekruh, tahrimen mekruh, mendup, mübah, gibi) ve nasıl davranmaları gerektiğini tayin eden
bir kurum olan fıkıh, “hukuk üreten” bir kurum haline gelmiştir. Klasik dönemde, dinin (belli bir konuda)
hükmünü anlamaya çalışan fıkıh, zaman içinde, hukukun bütün şubelerine (ceza, idare, uluslararası
hukuk, anayasa, vs.) yayılmaya başlamıştır. Tedvin faaliyetleri sonucunda hazırlanan eserlerde, bütün
hukuk sistemlerinde benzer olan, alım-satım, vekalet, eser sözleşmesi, kira, tazminat, vs. konuları ele
alınmıştır. Müslümanların, hukukun her branşıyla ilgili tavsiyelerinin ve çözüm önerilerinin olması son
derece gerekli ve doğaldır. Ancak bu çözüm önerilerini, fıkıh içine monte etmeleri, İslam’ın değişmez,
tartışılmaz, doğruları-emirleri gibi sunmaları yanlıştır. Müslümanlar, davranış kodlarını (ilk dönemde
olduğu gibi) “fıkıh” ekolü içinde, dünyaya ilişkin konuları ise “hukuk” içerisinde ele almalıdır.
6. İctihad - Teşrii
“İslâm hukukunda hükmün kaynağına “hâkim” denilmekte olup şer’î hüküm koyma yetkisinin, başka bir
ifadeyle şer’î hükümlerin kaynağının ilahi irade olduğunda görüş birliği bulunmaktadır. Nitekim Kur’ân-ı

Kerim’de mutlak olarak hüküm koyma yetkisinin Allah’tan başkasına tahsis edilemeyeceği açıkça bildirilmiştir. İslâm hukukunun temel iki kaynağından birincisi Kur’an, diğeri de Sünnet’tir. İslâm hukukunun
diğer bütün kaynakları meşruluklarını direkt veya dolaylı olarak bu iki kaynaktan alırlar. Kitap, Sünnet
ve icma’ın bağlayıcılığını devlet en baştan tanımış olduğundan, Kitap ve Sünnet nassları hüküm vazetmiş oldukları konularda devletin tasdikine muhtaç olmaksızın yasamanın hüküm kaynağını oluştururlar. Kişisel olarak fertler bunlara uymak zorunda olduğu gibi, kamu hukuku ile ilgili konularda da
devlet bunları gözetmek durumundadır. Ancak ictihad, bağlayıcılık açısından Kitap ve Sünnet’ten farklı
bir durum arz etmektedir. Zira içtihadın herkesi bağlayıcı hale gelmesi, ancak ilgili devlette yasama
yetkisini elinde bulunduranlar tarafından yapılması ya da tercih edilmesiyle mümkündür.”
“İslâm hukukunda hukuk kuralı koyma/yasama anlamında kullanılmakta olan teşrî’ terimi, iki anlamı
ifade etmektedir. Bunlardan birincisi, bugünkü hukuk anlayışında hukuk yapmak diye isimlendirilen ilk
defa/ibtidaen şeriat/ahkâm koymak; ikincisi ise, mevcut ilkeler çerçevesinde, yeni karşılaşılan olayların hükmünün, belli ilkelerden hareketle ve belli metotların kullanılmasıyla, bulunması ve ortaya
çıkarılmasıdır. İkinci anlamı itibariyle bir içtihat faaliyeti olan teşrî’ işlevini Hz. Peygamber’den sonra
sahabe ve tabiun hukukçuları, daha sonra da müctehid imamlar yerine getirmişlerdir. Zira müctehidler ictihad etmek suretiyle hükmü ilk vazetmedikleri gibi yasama anlamında bir teşrî’de de bulunmamaktadırlar. Şu halde İslâm hukukunda yasama, düzenlemeye konu olan olayla ilgili hükmün,
İslâm’ın değer kaynaklarından istinbât edilerek normatif kural haline dönüştürülmesidir.”52
“Sahabe devrinde teşrîî kuvveti elinde bulunduranların bu konuda takip ettikleri yol, teşrîî kaynaklara
göre düzenleniyordu. Kur’ân ve Sünnette, aniden zuhur eden bir hâdisenin hükmüne delâlet eden bir
nass bulurlarsa, bu nass üzerinde duruyorlar ve onun bu hâdiseye tam ve sahih bir tatbikini sağlayabilmek için teşrîî gayretlerini, bu nassın anlaşılması ve ondan kasdedilen mananın bilinmesi üzerinde
teksif ediyorlardı. Teşrîî kuvvetleri bunun dışına çıkmıyordu. Eğer Kur’an ve Sünnette o hâdisenin
hükmüne delâlet edecek bir nass bulamazlarsa, hüküm istinbatı için içtihada gidiyorlardı. Bu içtihatlarında, Hazreti Peygamberle olan sohbetleri, onun teşri ve içtihadını müşahedeleri ve teşrîîn esrar ve
prensiplerine vukufları sayesinde kazandıkları melekeye istinad ediyorlardı. Bazen, hakkında nass
bulamadıkları hâdiseyi, hakkında nass bulunan diğer bir hâdiseye kıyas ediyorlar; bazen, mefsedetin
definin, yahut maslahatın iktiza ettiği şeyi vazediyorlar ve bunda hiç bir kayda tâbi olmuyorlardı. Bu
suretle, hakkında nass bulunmayan meselelerdeki ictihadları, halkın ihtiyaç ve masalihini karşılamak
yününden çok daha geniş bir saha kazanmış oluyordu. Nitekim İslâm’a değişik ırklara mensup birçok
milletler ve ülkeler girmiş, fakat bu içtihad hürriyeti, her türlü muamelelerinde ve her türlü ihtiyaçlarının
karşılanmasında teşrîe ve kanun yapma işine kefil olmuştur.”
Muammer Vural, bazı İslâm hukukçularının Hz. Peygamber’den sonra “yasama işlevini” Müslüman
toplum içinde müçtehitlerin yerine getirdiği görüşlerini eleştirmektedir: “Muhtemelen bu anlayış içtihadın bir yasama faaliyeti olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kanaatimizce bu müellifler,
hukuk ve kanun ayırımına çok önem vermedikleri veya çok dikkat etmedikleri için, hukukun oluşturulması- oluşması ile kanunun yapılması/konulması arasındaki farka da dikkat etmemektedirler.
Dolayısıyla hukukla kanun arasında pek fark görülmeyince bunların oluşumları arasında da fark görülmemektedir. İctihadın bir yasama faaliyeti olarak kabul edildiği bu anlayışa göre, ictihad eden müçtehitler de yasama faaliyetini gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Hâlbuki müçtehitler tarafından gerçekleştirilen ictihadlar fıkhı, hukuk doktrinini oluşturmaktadır. Doktrin/fıkıh ise, yasa vasfını ancak devlet
52 Muammer VURAL, Yasama Kavramı ve Yetki Açısından Pozitif Hukuk ile İslam Hukuku Arasında bir Mukayese, Atatük Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, Erzurum 2011, (Yazarın dipnotu: Bu makale, “İslâm Hukuk Düşüncesinde Yasama Yetkisi (Hz. Ömer Dönemi)”
(Erzurum, 2005) adlı, doktora tezimizden istifade edilerek hazırlanmıştır. Ancak tekrar gözden geçirilerek, bazı ilaveler ve değişikler yapılmıştır.)
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tarafından yaptırıma bağlanarak yürürlüğe konulduktan sonra kazanır. Dolayısıyla fıkıh külliyatının
devlet katkısı olmaksızın oluşması bir yasama olmadığı gibi bu külliyat da bir yasa değildir.”53 Pozitif
hukuktaki yasama ile şeri hukuktaki yasama arasındaki farkı şu şekilde ifade etmektedir: “Pozitif
hukukta yasama denince ilk önce, yetkili organın ilkten yasa koyması (yasa yapması) akla gelirken;
İslam hukukunda ilk önce nassları kanun olarak kabul etmesi, son olarak ise ilkten yasa koyması
(yasa yapması) akla gelmektedir. Yani pozitif hukukun ilk başvurduğuna İslam hukuku son çare olarak ve İslam hukukunun getirmiş olduğu ana ilkelere aykırı düşmeyecek şekilde başvurmaktadır.”54
“İki hukuk arasında ictihad açısından yapılan bir mukayesede şunlar söylenebilir: (…) Pozitif hukuk
sistemlerinin uygulandığı çağdaş demokrasilerde temsilcileri vasıtasıyla halk, yasaları koyup kaldırırken kendilerini bağlayan bir yasa ile sınırlı olmayıp tam aksine yasama hususunda sınırsız yetkiye
sahiptirler. Kanaatimizce bu iki hukukun yasama yetkileri arasındaki en bariz fark, pozitif hukuktaki
yetki sınırsızlığına karşılık İslâm hukukuna göre yasama yetkisinin, nasslarla ve İslam hukukunun
genel ilkeleri ile sınırlı olmasıdır.”55
İslami kaynaklarda, ictihad ve teşri arasındaki ilişki yeterince irdelenmemiştir. Hatta,Hz.Peygamber,
Muaz’ı(as) Yemen’e gönderdiğinde, aralarında geçen konuşma, (yasamaya gerek bulunmadığının)
kanıtı olarak sunulmuştur. Hz. Ömer, (Küfe kadısı) Ebu Musa El-Eşari’ye gönderdiği mektubunda56,
(yargılamaya ilişkin tavsiyelerde bulunmakta), Kur’anı Kerimde ve sünnette hüküm bulamadığı durumlarda, içtihadı/kıyası tavsiye etmektedir. Bu tavsiye, kadının (yargıcın) yargılama görevinin bir
sonucudur. Benzer bir kurum, modern hukuk sistemlerinde de yer almaktadır. Türk Medeni Kanununun 1.maddesinde, “Kanunda uygulanabilir bir hükmün bulunmaması halinde, hakim, kanun koyucu
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir” denilmektedir.57 Hakimin, hukuk normlarındaki bir boşluğu doldurması, uyuşmazlığı çözme yükümlülüğünün bir sonucudur. Hakim, norm
eksikliği veya yetersizliği nedeniyle karar vermekten kaçınamaz. Hukuk normunun mevcut olmaması
veya yetersiz olmaması durumunda, kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir hüküm koyacak idiyse
ona göre davranacak ve uyuşmazlığı o şekilde çözecektir. Hakimin, kanun boşluğunu kendi içtihadıyla doldurması, hakimi, “kanun koyucu” konumuna getirmez. Hakimin norm yaratma (kanun koyma)
faaliyeti, görevinin gereği ve önündeki davayla sınırlıdır. Yasama faaliyetinde ise, somut bir olayla
sınırlı olmayıp, bütün hakimleri bağlayan bir hukuk normunun konulması söz konusudur.
İctihad bireysel bir faaliyet olup, müctehidin kapasitesiyle sınırlıdır. Yasama faaliyeti ise, milletin
temsilcileri ve yüzlerce uzmanın ortak çalışmasının ürünüdür. Yasama organının hatalı yasayı değiştirmesi halkın yetkisinde ve kolaydır. Bir içtihadın değişmesi/değiştirilmesi, müçtehidin görüşünü
değiştirmesi veya başka bir müçtehidin içtihadını gerektirdiğinden, değişmesi/değiştirilmesi ise daha
zordur. Hakimler (yasama organı tarafından yürürlüğe konulan) yasaya uymak zorunda olup, takdir
yetkisi yasada belirlenen opsiyonla sınırlıdır. Yasalarda, aynı konuda, birbirine zıt düzenlemelerin olması mümkün olamadığı halde, (aynı konuda, birbirine aykırı) birden fazla içtihad bulunabilir. Hukuk
normları arasında, (anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik) hiyerarşik bir sıralama olduğu halde, ictihadlar arasında böyle bir sıralama yoktur. Kadı, (Kuranı kerimde, sünnette bağlayıcı hükümler yoksa)
ictihadda bulunabilir, mevcut ictihadlardan herhangi birini tercih edebilir, aynı fiil hakkında verilen
53 Muammer VURAL, agm. Shf.188-189
54 Muammer VURAL, agm. Shf.183
55 Muammer VURAL, agm. Shf.188-196
56 Bu mektubun Arapça ve Türkçe metni için, Akademi ve Yaşam Dergisi, (Derginin dipnotunda; Türkçe metni: Sayfa 12-13 (Bu mektup, İbn
Haldun, Mukaddime, C.1 s.594-596, Ali Himmet Berki, İslam’da Kaza, s.24-26)
57 Türk Medeni Kanunu, (22.11.2001 tarih ve 4721 Sayılı Kanun) A. Hukukun uygulanması ve kaynakları MADDE 1.(1)Kanun, sözüyle ve özüyle
değindiği bütün konularda uygulanır. (2)Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa,  hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun
koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. (3)Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

hükümler de kadıdan kadıya farklılık gösterebilir. İctihad kanunun yerini dolduramayacağına göre,
toplumda hukuk güvenliğinin tesisi için, kanunun gerekliliği ortadadır.
Bırakalım müctehidler, dinin “değer hükmünü” ifade eden (haram, helal, müstehap, mübah, mendup,
vs.) hususlarda ictihad’da bulunmaya devam etsinler, hukuk normları içinde adaletve hakkaniyete
aykırı olan uygulamaları eleştirsinler! Ama, akitlerle (alım satım, haksız fiil, vekalet, vedia, vs.), idareyle (trafik lambalarının rengini, hız limitini, çalışma saatlerinin düzenleme, vs.) belirleme işini halkın
temsilcilerine (yasama organına) bıraksınlar. Milletin temsilcileri (mecliste), meşveretle, adalet ve
hakkaniyet esaslarına uygun düzenlemeler yapsınlar. Önemli olan kanunları kimlerin hazırladığı değil, kanunların içeriğidir.
7. Ceza Hukukunda Kıyas
Modern ceza hukukunun temel esaslarından birinin “kıyas yasağı” olduğunu, suçların ve cezaların,
kıyas yoluyla çoğaltılamayacağını yukarıda belirtmiştik. Kıyas yasağı, hukuk güvenliğinin gereği ve sonucudur. Batı dünyası, bu kuralı çok katı bir şekilde uygulamakta, yasa metninde yer almayan fiilleri, suç
kapsamı dışında bırakmaktadır. Müslüman toplumlarda ise, suçların ve cezaların, kıyas yoluyla genişletilebileceğini savunanlar olduğu gibi, buna şiddetle karşı çıkanlar da vardır. Kıyası savunan alimlerin
temel referansı, kıyasın, İslam’ın dört temel kaynağından (kitap, sünnet, icma, kıyas) biri olmasıdır. Son
dönem Müslüman hukukçuların tamamına yakını, suçların ve cezaların kıyas yoluyla çoğaltılamayacağını dile getirse de, “ciddi bir sorunun” varlığı ortadadır. Müslüman hukukçuların bu konuyu masaya
yatırması, enine boyuna tartışması ve bir an önce çözüme kavuşturması gerekmektedir.
Modern ceza kanunlarında, (ve Türk Ceza Kanununda) kıyas yasağı daha net bir şekilde ifade edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2.madde de kanunilik prensibini düzenlemiş, aynı maddenin
3.fıkrasında “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz” “Suç ve
ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” hükmünü getirmiştir. Doktrinde, (ceza hukukunda) kıyasın hiçbir surette caiz olmadığı, “yorumun” da, zaten mevcut olan normun
somut olaya tatbikiyle sınırlı olduğu kabul edilmiştir. “Yorum, hukuk normunun gerçek anlamını açıklamak, yani normda saklı iradeyi ortaya çıkartmak ve belli bir vakıa veya vakıalarla ilişkili olarak iradenin
kapsamını ve sınırlarını belirlemek faaliyetidir. Diğer bir ifade ile yorum, kanun hükmünün anlamını,
kanun koyucunun gerçek iradesini ortaya çıkarmaya yönelik fikri bir faaliyettir. En belirgin özelliği kurala özgü amacın varlığını ve sınırlarını belirleme faaliyetidir. Kuşkusuz söz konusu bu faaliyet yapılmaksızın, ceza normunun somut olaylara uygulanması mümkün olmaz. Her hukuk normu yoruma ihtiyaç
duyar. Bu bakımdan yorum, kanunların uygulanmasının ön koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır.”58
Ceza hukukundaki mutlak olarak yasaklanan kıyasa, özel hukukta izin verilmektedir. Bu iznin sebebi
de, “özel hukuk kurallarının bütünlüğü”59 tezidir. Bu görüşün sonucu olarak, özel hukuk kurallarından uygun olan hükmün (kıyas yoluyla) uygulanmasına izin verilmektedir. 4721 Sayılı Türk Medeni
Kanunun 5.maddesinde, “Bu kanun ve Borçlar Kanunu’nun genel nitelikle hükümleri, uygun düştüğü
ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır” hükmü, (özel hukukta) kıyasa açıkça izin vermektedir.
Madde metninden anlaşılacağı üzere, özel hukukta kabul edilen kıyas akıl yürütmeye dayalı bir kıyas
değil, zaten (özel hukukta) mevcut olan bir hukuk normunun, (benzer özellikler taşıyan) başka bir özel
hukuk ilişkisine taşınmasıdır.
58 Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU, CEZA HUKUKUNDA İÇTİHADIN SINIRI, YORUM VE KIYAS, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim
görevlisi, (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi) TAAD, Yıl: 3, Sayı: 11 (Ekim 2012), shf.86
59 Doç. Dr. Seyfullah EDİŞ, Özel Hukukun Bütünlüğü Üstüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
1975 Sayı: 1 Cilt: 32, Shf.155 ve devamı
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Ceza hukukunda kıyas yasağı, (modern hukukun ürettiği bir kavram ise de), hukuk güvenliğinin esaslı unsurlarından biri olduğu halde, Müslüman hukukçular, ceza hukukunda kıyasa başvurmuşlardır.
Müslüman hukukçular, ceza hukukunda kıyası, “Hz. Peygamber’in, Muaz bin Cebel’i Yemen’e göndermesi” hadisine dayandırmaktadır. Yukarıda açıkladığımız üzere bu olay, hakimin önüne gelen
uyuşmazlığı çözme yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Bu olay, ceza hukukunda kıyasın caiz olduğunun kanıtı olamaz. Uygulamanın aksine, İslam’ın temel kaynaklarında, suçların ve cezaların
kıyas yoluyla çoğaltılmasını emreden veya tavsiye eden bir hüküm bulunmamaktadır. Günümüzde
Müslüman hukukçuların, (geçmişte) müctehidlerin ve kadıların ceza hukukunda kıyasa ilişkin ictihadlarını/yorumlarını (mevcut paradigmayı) sorgulamalarını, ceza hukukunda kıyas yolunu kapatan, yeni
bir paradigma inşa etmeleri gerekmektedir.
8. “Günah” ile “Suç” Ayrımı
Müslüman toplumların tarihi, “günah” ile “suç”60 arasındaki makasın giderek kapandığını, günahların suç haline getirildiğini göstermektedir. Müslümanların önemli bir kesimi, İslam’ın men ettiği (yasakladığı) hususların (günahların), cezai bir yaptırımının olması gerektiğine inanmaktadır. İran’da,
“kadınların başlarını örtmelerinin zorunlu hale getirilmesi” uygulaması, Türkiye’de, “orta öğretimde
din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması” tartışmalarında Müslümanların din dersinin (herkes için)
zorunlu olmasını savunması, bu eğilimin sonucudur. Günah işlemeyi önlemeyi “devletin asli görevlerinden biri” olarak benimseyen bir anlayışın, Müslüman ve Müslüman olmayanlar üzerinde nasıl bir
baskı kuracağını anlamak zor değildir.
Gerçekte ise günah ile suç birbirinden farklı kavramlardır. Eğer İslam’ın yasakladığı hususlar (günahlar), (devlet nezdinde) suç olsaydı, Allah(cc)a şirk koşanların, iman etmeyenlerin, oruç tutmayanların,
namaz kılmayanların, hacca gitmeyenlerin, başını ötmeyen kadınların, yalan söyleyenlerin, sözünde
durmayanların, emanete ihanet edenlerin, faiz alanların, vs. cezalandırılmaları gerekirdi. Hz.Peygamberin uygulaması, günah ve suç eşleşmesini teyid etmemektedir. Günah, dinin yasakladığı (menettiği), “dünyada ve ahiret hayatında” sorumluluğunu gerektiren, iç dünyasında ve dışa vurduğu
tutum ve davranışlar bütünü, suçlar ise devletin yasakladığı (menettiği), işlenmesi halinde “dünya
hayatında” cezai yaptırıma bağladığı eylemlerdir. Günah ve suçu, bazı bölümleri birbiriyle kesişen iki
daireye benzetebiliriz. Dinen günah sayılan eylemlerin bir kısmı (adam öldürme, yaralama, hırsızlık,
vs.), cezai açıdan da suç teşkil etmekte, birbiriyle örtüşmekte, bir kısmı ise (yalan söyleme, alay etme,
Allaha şirk koşma, faiz alma, emanete ihanet etme, sözünde durmama, vs.), ceza hukukunun kapsamı dışında kalmaktadır. Dini açıdan sakınca olmayan (mübah) bazı fiillerde (iyi bir sürücü olmasına
rağmen ehliyetsiz araç kullanmak, evinin balkonunu duvarla kapatmak, küçük çocuğuna kendisi eğitim vermeye çalışmak -okula göndermemek-, ülkeye girişte belli bir miktarın üzerindeki parayı -yetkili
makamlara- deklare etmemek, vs.) “suç” olarak nitelendirilebilmektedir.
Müslüman hukukçuların büyük bir çoğunluğu, dinen yasaklanan hususları suç olarak nitelendirdiklerinde, Allah’ın bundan hoşnut olacağını (sevap kazanacağını) ummaktadır. Bunun sonucu olarak
ahiretteki mahkemeyi, dünyaya taşımaya çalışmaktadırlar. Dinen yasaklanan eylemleri cezalandırma eğilimi, “teokratik” bir düzen anlayışının ürünüdür. Müslüman hukukçuların “İslam’ın teokrasi ile
bağdaşmadığını” öne sürmeleri, bu gerçeği değiştirmemektedir. Teokrasi, din hükümlerinin yegane referans kaynağı olduğu, “din adamları sınıfının” yönetimini (idaresini) ifade eder. İslam’da din
adamı sınıfı olmadığına göre, devletin, din adamları tarafından yönetilme zorunluluğundan da söz
edilemez. Hatta Allah(c.c.), Tevbe suresinin 31.ayetinde, din adamlarının egemenliğini kınamaktadır.
60 Günah kavramı, (haram kavramına kıyasla) dinen uygun görülmeyen davranışların (fiillerin) tamamını kapsadığından, günah kavramı özellikle
tercih edilmiştir.

“Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i
de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur.
O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.” (Tevbe/31)Onlara, (hahamlara, rahiplere,
din bilginlerine) Allah’ın emirlerini uygulayan, O’nun dininin hükümlerini anlayıp anlatan kimseler gözüyle değil de, dinde sanki Allah gibi hükümler vermeye ve kurallar koymaya yetkili imişler gibi baktılar. Doğrudan doğruya kendi yanlarından şeriat vaz’etmeye, dini hükümler koymaya hakları varmış,
sanki birer müdebbir rabmış gibi baktılar. Onların iradelerine heva ve heveslerine uydular. Bu âyetin
mânâsı hakkında Hatim-i Tâî’nin oğlu Adiy: “Resulullah’a geldim, boynumda altından bir haç vardı,
-ki Adiy o zaman henüz müslüman olmamıştı ve Hristiyandı- Resulullah (asv) Berâetün (Tevbe) Sûresi’ni okuyordu, bana “Ya Adiy şu boynundaki veseni at” buyurdu. Ben de çıkardım attım. “Allah’tan
başka hahamlarını ve rahiplerini de rab edindiler” anlamına olan ayetine geldi, ben: “Ya Resulallah,
onlara ibadet etmezlerdi” dedim. Resulullah buyurdu ki: “Allah’ın helal kıldığına haram derler, siz de
haram tanımaz mıydınız? Allah’ın haram kıldığına helâl derler, sizde helâl saymaz mıydınız?” Ben
de “Evet” dedim. “İşte bu onlara ibadettir” buyurdu.
Müslümanların tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerin, “din adamları sınıfı” tarafından yönetilmemesi, İslam’ın teokratik bir düzen öngörmediğini göstermektedir. İslam’ın, teokratik bir yönetim
biçimi öngördüğü iddiaları, bilimsel hiçbir temele dayanmamaktadır. İslam’ın temel kaynakları, belli
bir yönetim biçimini önermemiş, adalet ve şurayı (meşvereti) tavsiye etmiştir. Müslümanlar da, tarih
boyunca, yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarına uygun yönetim şekillerini uygulamışlardır. Müslümanlar,
İslam’ın temel değerlerine (eşitlik, adalet, meşveret, vs.) aykırı olmamak kaydıyla; mevcut yönetim
şekillerinden birini tercih edebilecekleri gibi, tamamen “yeni bir model” de üretebilirler. Bu çerçevede, demokrasinin, (halkın iradesini belirleyen) “mekanizmalarından” yararlanabilir. Müslüman hukukçuların, bazı günahları, dünyevi bir ceza yaptırımıyla engellemeye çalışması, günahların hesabını
dünyada da sorma eğilimi, “teokratik” düzen talebi anlamına gelmektedir. İslam’ın temel kaynaklarında, adam öldürmenin, yaralamanın, hırsızlığın, zinanın, isyan ve bağyin, kazfin cezalandırılması,
İslam’ın, mülkiyet hakkına, yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, kamu düzenine, kamu ahlakına,
şahsiyet haklarına/onura, verdiği önemi göstermektedir. İslam’ın korumaya çalıştığı yararlar, modern
ceza hukukun korumaya çalıştığı yararlarla da (önemli ölçüde) örtüşmektedir. Müslüman toplumların,
günahları suç sayma eğilimi, İslam’ın onaylamadığı teokrasinin Müslümanlar eliyle (İslam adına) uygulamaya geçirilmesi anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber(sav)’in vefatından sonra ihdas edilen suçların (günah sayılan eylemleri cezalandırma eğiliminin) yeniden gözden geçirilmesini gerekmektedir.
9. “Müslüman – Zımmi” Ayırımı
Müslüman toplumlarda (ceza uygulamasında) dikkat çeken hususlardan biri de, vatandaşların, Müslüman
ve zımmi (Müslüman olmayanlar) olmak üzere ikiye ayrılmasıdır. Bu devletin tebaası olmamakla birlikte,
ülkeye, geçici süre için ve izinle giren kişilere de müstemen61 denilmekte, canı, malı, namusu, (zımmiler
gibi) devletin koruması altındadır. Hz. Peygamber döneminde uygulanmakta olan bu ayırım, peygamberimizin vefatından sonra da devam etmiş, Müslümanlar ile zımmiler, farklı hükümlere tabi olmuşlardır.
Hanefi mezhebi, “zımmilerin dini inançları kendilerine içki içme imkanı tanıdığından, sahip oldukları din ve
vicdan özgürlüğü çerçevesinde cezaya çarptırılmayacakları”, diğer mezhepler ve özellikle Şafi mezhebi,
“içki yasağının kamu düzenine ilişkin olduğun ve zımmilerin de İslam hükümlerine uymak zorunda olduğu”
görüşündedir. “Ömer b. Abdülazîz’in, zimmîlerin İslâm hukuku bakımından geçersiz sayılan evliliklerine
İslâm Devleti’nin müdahale edip etmeyeceğini sorması üzerine Hasan-ı Basrî, “Onlar kendi inançlarına
61 Müstemenlere, zımmet ehlinin hükümleri uygulanmaktadır.
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göre yaşayabilmek için bize cizye ödüyorlar” cevabını vererek müdahale edilmemesi gerektiğini bildirmiştir.”Zımmilere, din ve vicdan özgürlüğünün sonucu olarak belli konularda muhtariyet62 verilmiştir. “Zimmîlere tanınan hukukî ve kazâî muhtariyet sadece Hz. Peygamber ve dört halife döneminde değil ondan sonra
gelen İslâm devletleri döneminde de düzenli bir biçimde uygulanmıştır. Bunlar arasında Emevîler, Abbâsîler, Selçuklular, Memlükler ve nihayet Osmanlılar sayılabilir. Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren gayri
müslim azınlık gittikçe artan sayıda daima var olmuştur. İlk dönemlere ait ayrıntılı bilgiler bulunmamakla
birlikte bu azınlığa İslâm dininin hükümleri ve önceki İslâm Devletlerinin ortaya koyduğu uygulama ışığında din ve vicdan hürriyeti tanındığı anlaşılmaktadır. Ortodoks ruhanî merkezinin bulunduğu İstanbul’un
fethinden sonra gayri müslimlerle ilgili düzenlemeler ayrı bir önem ve yoğunluk kazanmıştır. Nitekim bu
dönemde önce Ortodoks Rumlar’a, ardından da diğer mezhep ve din mensuplarına din ve vicdan hürriyeti
ve bu hürriyet kapsamında olmak üzere hukukî ve kazâî muhtariyet tanıyan bir dizi düzenlemenin yapıldığı bilinmektedir. Ancak Ortodoks Rum cemaati ile Fâtih Sultan Mehmed arasında yapılması lâzım gelen
zimmet antlaşmasının metni bugüne kadar gelmemiştir. Bunun yerine, özellikle din ve vicdan hürriyeti konusunda benzer hükümler ihtiva eden, Galata zimmîleriyle yapılan 857 (1453) tarihli ahidnâmenin metni
günümüze ulaşmıştır. Bu ahid nâmede Galata Hristiyanlarının kiliselerine el konulmayacağı, bunların camiye çevrilmeyeceği, ibadetlerine karışılmayacağı ve hiçbir zimmînin Müslüman olmaya zorlanmayacağı
açıkça belirtilmiştir (Uzunçarşılı, II, 78; Akgündüz, I, 477).”63
Müslüman hukukçular, zımmi ve Müslüman ayırımını,zımmilerin din ve vicdan özgürlüğünün gereği
olarak nitelese de, vatandaşlar arasında farklı bir uygulamanın (ayrımın) varlığı tartışmasızdır. Müslüman toplumlar, bu ayırımdan çok zarar görmüştür. Zımmiler (azınlıklar), savaş durumunda askere
alınmadıkları için, savaşlara (yurt savunmasına) katılmamış, müslümanlar savaşta şehid olurken,
gayrı müslim tebaa zengin bir sınıf haline gelmiştir. Müslüman idareciler, Müslümanlara faizi yasakladığı için banka ve sigorta sektöründe de zımmi tekeli oluşmuştur.
Feodalizmden kapitalizme geçiş süreci içinde, bir milletin-ulusun belli bir coğrafyadaki hükümranlığını ifade eden “ulus devletlerin” ortaya çıkmasıyla, Müslüman zımmi ayırımı (ayırımcılığı) hükmünü
yitirmiştir. İnsanları “bir tarağın dişleri gibi” eşit gören bir dinin mensupları, (tarihin belli bir döneminin
ürünü olan) bu ayırımının, İslam’ın bir gereği olup olmadığını, günümüzdeki sonuçlarını tartışmalıdır.
Müslüman-zımmi ayırımı, (toprak parçasını değil kabileyi esas alan) yüzlerce yıl önceki toplumsal ilişkilerin ürünüdür. Günümüzde, vatandaşların Müslüman ve zımmi olarak ikiye ayrılması, eşitlik ilkesini
ihlal etmekte, aynı ülkede, aynı olayın farklı yasalara tabi olması “ayırımcılık” teşkil etmektedir. Bazı
konularda sadece Müslümanların cezalandırılmasının, zımmiliği cazip hale getirebileceği, (Müslüman)
tebaa’yı İslam’dan çıkmaya özendirebileceği göz ardı edilmemelidir. Ceza hukuku, Müslüman-zımmi
ayırımı yapılmadan, eşit ve toplumun bütün kesimlerini içine alacak şekilde dizayn edilmelidir.
10. Yeni Bir “Suç Ve Ceza Konsepti” İnşaası
Müslümanlar, kurmuş oldukları devletlerde, suç ve ceza politikalarını, dönemin ihtiyaçlarını esas alarak belirlemiş, değişen şartlara göre uyarlamışlardır. Günümüzdeki suç ve ceza politikaları da, bugünün ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Modern ceza hukuku, yüzlerce devlet tarafından uygulanmakta
olduğundan, sürekli güncellenmekte, diri tutulmaktadır. Müslüman toplumların büyük bir çoğunluğu,
batı ceza hukukunu taklit etmekte, bir kısmı, (fıkıh kitaplarındaki) ahvali şahsiyeye ilişkin (özel hukuk)
hükümlerini uygulamakta, küçük bir kısmı da geleneksel yapıyı devam ettirmeye çalışmaktadır.
62 Örneğin, Osmanlı devletinde, zımmilerin, Aile, şahıs, borçlar, miras gibi özel hukuk alanlarında ve şahsî hakların hâkim olduğu diğer hukukî
konularda, özellikle ilk dönemlerde gayri müslimlerin tam bir serbestlik içinde oldukları görülür. Bunun sonucu olarak gayri müslimlerin İslâm
hukukunda fâsid veya bâtıl kabul edilen, ancak kendi hukuklarında geçerli sayılan hukukî tasarruflarına müdahale edilmez.
63 Mehmet Akif Aydın, Din maddesi, İslam Ansiklopedisi, Cilt: shf.327

Ceza hukukunda, “suçların” tayin ve tespiti büyük önem taşımaktadır. Suçların tayin ve tespiti kadar,
bu suçlar için tayin edilecek “cezalar” da son derece önemlidir. Suçları tasnif yöntemimiz, hangi eylemlerin suç olması gerektiğini belirleyecektir. Suçlar tayin edildikten sonra, (ceza yaptırımı açısından) suçlar arasında (cezası en ağır olandan en hafif olanına) “sıralama” yapılması gerekmektedir.
Bu sıralama yapılırken, suçlar ve cezaların orantılı olması gerekmektedir. Mala karşı işlenen suçlarda
hırsızlık suçundan çok daha ağır suçların olduğuna göre, bu suçlar arasında hiyerarşik bir sıralamanın olması gerekeceği tabiidir. Keza, vücut bütünlüğüne yönelen suçlar arasında çeşitlilik (basit
müessir fiil, yumruk atma, yaralama, -iyileşebilir- kırık ve kırıklar, uzuv tatili) olduğu gibi, bu suçlardan
daha ağırları da vardır. Bu suçlar için tayin edilecek cezanın da yaralama suçundan çok daha ağır
olması gerekmektedir. Hazırlanacak suç ve ceza skalası, modern ceza hukuku ile Müslüman toplumlar arasındaki farklılıkları da ortaya koyacaktır. Müslüman hukukçular, günümüzdeki suç ve ceza
politikalarının yetersizliğini (bilimsel olarak) ortaya koymalı, bu çalışmalarını, batıyı da içine alacak
evrensel bir ceza hukuku modeliyle taçlandırmalıdır.
Müslüman hukukçuların önemli bir kısmı, ağır cezaların, “suç işlemede caydırıcı bir role sahip olduğunu” öne sürmektedir. Bilimsel araştırmalar, bu görüşü teyid etmemektedir. Tam aksine, belli bir suç
için öngörülen cezanın, suçların işlenmesinde etkili olmadığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de, (eski
ceza kanunu döneminde) kan davası saikiyle adam öldürme suçunun cezası, 24 yıl hapisten idam
cezasına yükseltildiği halde, bu saikle işlenen suçlarda (azalma değil) artış olmuştur. Yine, kapalı
alanlarda sigara yasağını ihlal edenler için oldukça yüksek idari para cezası, uzun bir süre uygulanamamış, para cezası makul seviyeye indirildikten sonra yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır.
Cezaların (çok) ağır olması, hakimleri de etkilemekte, cezayı uygulamamak için çıkış yolları aramaya
itmekte, bu da, işlenen suçların (büyük bir çoğunluğunun) cezasız kalmasına yol açmaktadır. Çok
ağır bir ceza belirleyip, uygulamamak için bahane üretmek yerine, makul bir ceza tayin edip herkese uygulamak daha yararlı ve daha adildir. Ceza tayin edilirken, dünya ve ülke gerçeklerinin de
göz önünde tutulması gerekir. 2010 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de, “mala karşı işlenen suçlar”
nedeniyle (258.307 davada) yargılanan kişi sayısı 394.265’tir. Bu suçların yarıdan fazlasını (74.426
hırsızlık + 173.058 nitelikli hırsızlık = 247.484 kişi)“hırsızlık” oluşturmaktadır. Hırsızlık suçuna “el
kesme” cezası uygulamayı tavsiye edenlerin, (hırsızlıktan daha ağır suçlara daha ağır cezaların uygulanması gerekeceğini) ve bu rakamları da göz önünde bulundurması gerekmektedir.
İslam’da ceza ile ilgili tartışmaları, had cezalarının, güvenli ve özgür bir toplumun inşasının gereği
değil, “imanın şartı” olarak algılandığını göstermektedir. Uygulandığı dönemde, devlet otoritesinin
sağlanmasında, adaletin tesisinde, önemli bir işleve sahip olan fıkıh ve fetva kitapları, günümüz sorunlarına da çare olarak sunulmaktadır. Bunun mümkün olmadığını, çok sayıda örnekle açıklamaya
çalıştık. Bu kitaplardaki “kimi fetvalar ve görüşler” günümüzde El-Kaide ve İŞID benzeri yapıların
üremesine imkan vermektedir. İslam’ın hatalı yorumlarının, uygulamalarının, değiştirilmesi, güncellenmesi taleplerime en büyük itirazın, (fıkıh ve fetva kitaplarındaki) mezhep imamlarının görüşleri
arasına sıkışıp kalanlardan geleceğini tahmin ediyorum. Çağımızın en büyük İslam alimlerinden Prof.
Dr. Muhammed Ebu Zehra’nın tam 20 yıl boyunca, recm konusundaki kanaatini açıklayamaması, sorunlarımızı tartışmaya hazır olmadığımızı, (en azından bir kısmımızın) evrensel bir ceza hukukunun
inşası konusunda yeterli derinliğe sahip olamadığımızı gösteriyor. Albert Einstein “önyargıları parçalamanın atomu parçalamaktan daha zor olduğunu” söyler. Akıl yürütme (ictihad) olayının dinsel bir
boyut kazanması, sorunlarımızı tartışmamızı daha da zorlaştırmaktadır. Ancak muhtemel tepkilerden
hareketle, sorunlarımızı halının altına süpüreceğimize, masaya yatırıp çözüm üretmeye çalışmamız,
Müslümanlar ve insanlık için çok daha hayırlı olacaktır.
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Sonuç
1. Ceza hukukunun, “Kanunsuz suç olmaz kanunsuz ceza olmaz” prensibi, keyfiliğin can düşmanı, hukuki güvenliğin temel esaslarındandır. “Kıyas yasağı”, “cezaların şahsiliği” ve “masumiyet karinesi” ilkeleri, bu prensibi tamamlamaktadır. Batıda,
suçun ve cezanın kanunda mevcut olup olmadığını tayin etmek son derece kolay
olduğu halde, Müslüman toplumlar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Hukuk
güvenliğini sağlayan bu ilkelere İslam’ın karşı çıkması düşünülemez ise de, Müslüman toplumların tarihi (uygulama), bunu teyid etmemektedir.
2. Müslüman toplumlar, suçları ve cezaları tayin yetkisini, (yasama işlevini), müçtehitlere, kadılara ve devlet başkanlarına bırakmıştır. Müctehidler, kadılar kıyas ve ictihad yoluyla, yeni suçlar ve
cezalar ortaya çıkarmıştır. Mezheplerin görüş ayrılıkları, “aynı eyleme” farklı sonuçlar yüklemiştir.
Herhangi bir eylemin dini değer hükmünü (haram, helal, mekruh, müstehab, mübah, mendup) ortaya çıkaran fıkıh ilmi, hukukun her alanına yayılmaya başlamıştır. Birçok günah, zamanla suç haline
getirilmiştir. Aynı devletin vatandaşları, ikiye (Müslüman ve zımmi) ayrılmış, her kesim için farklı
hükümler öngörülmüştür. Suçların ve cezaların (eylemin akıbetinin), yargılamayı yürüten kadının/
yargıcın tercih edeceği mezhebe göre değişeceği bir toplumda, “hukuk güvenliğinden” söz edilemeyeceği açıktır. Allah(cc)’ın dünyada ayırım yapmadığı insanlara, devletin de, (Müslüman – zımmi)
ayırım yapmaması gerekir.
3. Modern ceza hukukunun (s.o.s. sinyali veren) sorunları, fıtrata uygun bir değerin (İslam’ın) ikame edilmesiyle çözülebilir. Ancak böyle bir iddiada bulunabilmek için,(önce) Müslüman toplumlarda
“hukuk güvenliğinin” yeniden tesisi, (uygulamadaki hatalardan vazgeçmeyi) yeni bir paradigmanın
inşasını gerektirmektedir. Bunun için de, Müslümanların, (1) Tarihin belli bir dönemine ait uygulamalarını “İslam” olarak nitelemekten vazgeçmesi, (2) Kuranı Kerimdeki evrensel mesajı anlamaya
çalışması, (3) Yargılamada birliğin sağlanması, (4) Suçları yeniden tasnif etmesi, (5) Fıkıh ile hukuk
arasındaki iltibası önlemesi, (6) İctihadı, teşrinin yerine ikame etmemesi, (7) Ceza hukukunda
kıyasa yasaklama getirmesi, (8) Günah ile suçun birbirine karıştırmaması, (9) Vatandaşlar arasındaki ayırıma (eşitsizliğe) son vermesi, (10) Adaleti merkeze alan yeni bir suç ve ceza konsepti inşa
etmesi gerekmektedir.
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Abstract
“The legality of crimes and punishments” is one of the basic principles of criminal law.
The meaning of this principle is, an act shouldn’t be considered as a crime unless it is
identified in the law, and there wouldn’t be any punishment unless it is clearly stated
in the law. This principle also serves to prevent arbitrariness and maintain the security of law. This principle is perfected by the principles of “the prohibition of analogy”,
“individual criminal responsibility” and “the presumption of innocence”. In the western societies, where the authority of determination of crimes and punishments left to
the legislative assemblies, it is very easy to understand whether an act is a crime or
not, and (if it is a crime) what the punishment is. But, in the Muslim societies, since
there isn’t any legislative activity like in the West (a law maker or a legislative assembly), there are no codified law either. Some of the crimes and punishments (had
punishments) are determined by revelation, and the others are left to the discretional
power of the head of the state (tazir).
These principles, which are emphasised by the modern criminal law, are also valued by the religion
of Islam. But it is important to state that, there is a serious diversion between the basic principles of
Islam and their practice. This paper aims to clear up the reasons of this deviation between the basic principles of Islam (Qur’an, Sunnah, Icma’, Qiyas) and their practice. One of the reasons of this
deviation is, the characterization of some practices in a certain period of history and in a specified
geography as “Islam” by the Muslims. And another reason is, secularising a “religious activity” which
determines the value judgement (haram, halal) and turning it into law. And one important reason is
confusing the concepts of legislation and the predicament.
The practice in the Muslim societies shows that, except a limited number of crimes and punishments,
determining the crimes and punishments is left to the discretionary power of the head of the state.
The authority of the heads of the state now used by the legislative bodies. The main problem of the
Muslims is, they are proposing the practices of certain period of the history and a specific geography
as a cure for today’s issues. But what expected from Muslims is, producing a “whole new model”,
which would solve the dilemmas of modern criminal law and comprises the West, by benefiting both
from the basic resources of Islam and its historical background. In order to accomplish this purpose,
the paradigm needs to be reconstructed. For this, the concepts of fiqh and law, predicament and legislation, Muslim and dhimmi needs to be reviewed. We shouldn’t forget that, we need to benefit from
the hundreds of year background of Muslims and not to simulate these practices blindly. A practice
could be very successful in a certain period of the history, but it wouldn’t be successful today. It is our
duty to bring to light several alternatives in the perspective of Islam.

153

ملخص
مبدأ «ال جريمة وال عقوبة اال بنص» من أحد مبادئ القانون الجنائي األساسية .وهذا يعني أنه ال
جريمة وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ،وهذا يمنع التصرف الكيفي،
ويأسس العدالة ،وتتمه مبادئ «حظر المقارنة» و»قرينة البراءة» و» المسؤولية الجنائية الفردية».
أعطى المجتمع الغربي السلطة في تشريع الجريمة والعقوبة للبرلمانات وألجل هذا معرفة الجريمة
والعقوبة سهلة جدا .ولكن في المجتمعات اإلسالمية ال توجد عملية التشريع كما في الغرب ،وألجل
هذا ال توجد قوانين موضوعة ومشرعة كما في الغرب .وضع الوحي بعض الجرائم والعقوبات
(الحدود) وترك بعضها لسلطة رئيس الدولة (التعزير).
يهتم اإلسالم بمبادئ القانون الجنائي الحديث هذه ولكن هناك فرق كبير بين المبادئ والتطبيق .وهذا البحث يحاول إلقاء
الضوء على أسباب االنحراف الذي حصل بين مبادئ اإلسالم األساسية (القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع والقياس)
وبين تطبيقها .من أهم أسباب االنحراف وصف المسلمين التطبيقات في بعض األماكن واألزمان بـــ «اإلسالم» .وأيضا
علمنة الفقه وتحوله إلى الحقوق أدى إلى االختالف بين المبادئ والتطبيق .سبب آخر هو االختالط بين مصطلحي
«التشريع واالجتهاد».
تشير التطبيقات في المجتمعات اإلسالمية إلى أن السلطة في تعيين الجريمة والعقوبة –ما عدا بعض الجرائم والعقوبات
المعينة -تركت لرئيس الدولة .وهذه السلطة تستعمل اليوم من قبل السلطات التشريعية .أكبر مشكلة عند المسلمين هي أن
يقدموا تطبيقات بعض األماكن واألزمان حال لمشاكل اليوم .غير أن المتوقع منهم إنشاء نموذج جدبد يحل مشاكل القانون
الجنائي الحديث مستفيدا من المصادر اإلسالمية والتجارب التاريخية .وهذا يتطلب إعادة إنشاء النموذج الفكري .وألجل
هذا يجب إعادة النظر في مصطلحات «الفقه والقانون ،االجتهاد والتشريع ،المسلم والذمي»
يجب أن ال ننسى أن االستفادة من تجارب المسلمين التاريخية ال تعني تقليدها بصورة عمياء .إن التطبيقات الناجحة في
فترة معينة من التاريخ قد ال تعطي نفس النتائج .علينا أن نجد البدائل في اإلسالم.
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Giriş
Batılı ülkeler ve bazı Müslüman ülkede de suç oluşturan davranışlara İslam hukukunun uygulanması konusunda oldukça karmaşık bir tartışma devam etmektedir. İslam Ceza hukukunun uygulanmasına karşı yükselen itirazlar genellikle, suç olarak
kategorize eden davranışların garipliği, öngörülen cezaların insanlık dışı ve zalimce
olması ve şeriat mahkemelerindeki yargılama ve dava süreçlerinin belirsizliği gibi
konular etrafında dönmektedir. İslam ceza hukukunun uygulanmasına karşı itirazlardan biri de bazı ülkelerde İslam ceza hukukunun adaleti sağlamak için değil, siyasi
kazanımlar için bir araç olarak kullanılmasının oluşturduğu şüphedir.1 Kötülüğü men
edip değerler üzerine kurulmuş bir toplum oluşturma gibi asıl amaçlarına rağmen
İslam ceza hukukunun olumsuz ithamlara maruz kalması büyük bir talihsizliktir. İslam
Ceza hukukunun olumlu yönleri, onu uygulamak adına yapılan başarısız girişimlerin
gölgesinde kalmıştır ve olumsuz resim, İslam ceza hukukunun uygulanmasına karşı
çıkanlar veya onun ruhunu anlamaktan yoksun olanlar tarafından çizilmiştir.
Bu makale yanlış anlamaları tartışmaya açmayı amaçlamamaktadır, ancak İslam Ceza hukukunun
uygulanmasında minimum ölçütleri belirleme girişiminde Malezya tecrübesini ele almaktadır. Makale,
İslam ceza hukukunun uygulanmasında öncülük eden Malezya’daki olumlu çevreleri masaya
yatırmaya çalışmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi İslam ceza hukukunun uygulanmasına karar
verilmesi itirazlar olmadan ortaya çıkmamıştır; ancak İslam hukukunun uygulanmasını geliştiren ve
İslam ceza hukukunun uygulanmasında ölçütler oluşturan önemli özellikler göze çarpmaktadır. İslam
ceza hukukunun uygulanmasında bir temel ölçüt arayışının nedeni, var olan İslam hukuku uygulamalarını İslam ceza hukuku özelinde geliştirmeyi amaçlayan gelecekteki çalışmalara yardımcı olmaktır.
Aranan bu temel ölçüt aşağıda tartışılmıştır.

I. Anayasal Destek
Malezya’nın bir İslam devleti mi yoksa seküler bir devlet mi olduğu konusundaki tartışmaya karşın2, tarihte, İngiliz işgalinden önce İslam hukukunun ülkede uygulanabilen
bir hukuk olduğu kaydedilmiştir. İslam hukukunun gelişimi İngilizlerin Malay Eyaletlerini işgal etmesiyle gecikmeye uğramış ve daha sonraları da Malay Eyaletlerinin hukuk
sisteminin gelişimine hakim olmuştur. Ancak hakim olan unsur, İslam hukukunu in toto
ortadan kaldırmamış, onun idaresini eyaletler seviyesine indirmiştir. Bu nedenle kamusal
1 Rudolph Peters, The Islamization of Criminal Law, Die Welt Des Islams (13) 1994, 246, Jill Crystal, Criminal Justice in the Middle East, Journal
of Criminal Justice 29 (2001) 469– 482.
2 Patricia A. Martinez, The Islamic State or the State of Islam in Malaysia, Contemporary Southeast Asia, Vol. 23, No. 3 (December 2001), s.
474-503
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alanda İngiliz commonlaw’ı İslam hukukuna göre öncelik kazanmıştır. Buna karşın, bazı
istisnalarda İslam hukuku hukuk mahkemelerinde tanınmış ve yargısal önem atfedilmiştir. Sınırlı bir yargı yetkisiyle Şeriat mahkemesi eyalet seviyesinde hayatta kalmıştır, başka bir deyişle Şeriat mahkemelerinin yargı yetkisi Müslümanların bireysel hukukuyla sınırlı kalmıştır. 1957’de Merdeka olayı üzerine, federasyonun dini olarak İslam’ın
pozisyonu resmi olarak genişledi ve İslam hukuku yine sınırsız olarak uygulanabilir
hale geldi. Şeriat hukuku medeni hukukla karşılaştırıldığında daha aşağı bir seviyede
olsa bile, federasyonun dini olarak bir kez daha İslam dininin deklare edilmesi İslam
hukukunun varlığının korunmasını sağladı ve İslam hukukunun gelişmesine yardımcı
oldu. Federasyonun dini olarak İslam’ın deklare edilmesi yargısal ve hukuki alanda
olduğu kadar, idari, ticari ve bankacılık alanında da İslam hukukunun yükselmesine ve
gelişmesine katkı sağladı. Ancak İslam hukukunun gelişmesi bir diğer anayasal hüküm
olan anayasanın üstün hukuk normu olması ve bütün kanunların anayasaya uygun olması
kuralıyla karşılaştı. Bu nedenle, İslam hukukunun uygulanmasını geliştirmeye yönelik
her eylem ve işlem, federal yetkiler ve eyalet seviyesindeki yetkilerin paylaştırıldığı ve
temel hakların düzenlendiği anayasal hükümlere uygun olmak zorundaydı. Federasyon
ve eyaletler arasındaki yetki paylaşımına göre, eyalet yasama organı “…Federal Listenin
dışında kalan hususlarda kişiler tarafından İslam dininin gereklerine karşı işlenen suçların
belirlenmesi” ile sorumludur, federal yasama organı İslam ceza hukukunun uygulanması
için eyaletlere yetki veren yasalar yapabilir. Bu nedenle anayasa İslam hukukunun
uygulanmasını engellememekte ancak ilerlemesi için alan açmaktadır. 3

II.İslam Ceza Hukukunun Uygulanmasının Yönetimi
İslam hukukuyla ilgili yasa yapma ve yürütme yetkilerinin verilmesinin ötesinde,
İslam ceza hukukunun uygulanması için belirli bir mekanizma tasarlamak önem
taşımaktadır. Yetkilendirilmiş yapılanmanın, mahkeme, yargıçlar, savcılık, hukuk
danışmanları ve icra görevlileri gibi uygulamaya yönelik kurumların yetki ve
görevlerini kullanırken meşruiyetini sağlaması çok önemlidir. Aynı zamanda ilgili
kurumsal yapının arzu edilmeyen eleştiri ve itirazlardan korunması gerekir. Modern
Malezya’da İslam hukukunun yönetimi görece olarak çok iyi yapılanmıştır. Ek 9’daki
Eyalet Listesinin 1’inci maddesine göre eyaletlere, ilgili yasalarla belirlenen suçları
yargılamak için bir şeriat mahkemesi kurma yetkisi verilmiştir. Şeriat Mahkemesinin
kurulması eyalet yasama erki tarafından İslam hukukunun uygulanması mevzuatı adıyla desteklenmiştir. Örneğin, İslam Hukukunun İdaresi (Federal Topraklarda)
Kanunu 1993 açıkça Şeriat Mahkemelerinin kurulması yetkisini düzenlemektedir:
Madde 40. Şeriat Mahkemelerinin Kuruluşu
1. Yang di-PertuanAgong, Bakanın önerisi üzerine, Resmi Gazetede yayınlayarak Federal Topraklarda uygun gördüğü yerlerde, İkinci Derece Şeriat Mahkemelerini kurabilir.
2. Yang di-PertuanAgong, Bakanın önerisi üzerine Resmi Gazetede yayınlayarak, Federal Topraklarda Şeriat Yüksek Mahkemesi kurabilir.
3 Shad SaleemFaruqi, Hudud - test for the Constitution http://www.thestar.com.my/Opinion/Columnists/Reflecting-On-The-Law/Profile/
Articles/2014/05/01/Hudud-test-for-the-Constitution/

3. Yang di-PertuanAgong, Bakanın önerisi üzerine, Resmi Gazetede yayınlayarak Federal Topraklarda Şeriat Temyiz Mahkemesi kurabilir.
Bu hükümler şeriat mahkemelerinin kurulmasına meşruiyet zemini kazandırmıştır. Mahkemeleri kuran mevzuata ek olarak, mahkemelerin işleyişine ilişkin mevzuat da bulunmaktadır, örneğin yargılamanın konusuna
ilişkin yasaların4 yanı sıra, ceza yargılaması5 ve yargılama usulü ve delil6 yasaları mevcuttur. Bu yasal düzenlemelerin varlığı şeriat mahkemelerinin işleyişini kolaylaştırmakta ve en önemlisi yargılama ve cezalandırma
sürecini hukuk devleti ilkesine uygun hale getirmektedir.
Mahkemelerin yargılama yapabilmesi için yargılama konusunun neler olduğunu ortaya koymak önem arz
etmektedir. Bu nedenle, mahkemelerin yargı yetkisine giren suçların açıkça düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu konular sorunlu ve ciddi dikkat gerektiren konulardır. Malezya’da Şeriat mahkemesi, anayasaya 121(1A)
Maddesi eklendiğinden beri hukuk mahkemeleriyle yargı yetkisiyle ilgili çatışma yaşamaktadır. Problem,
bir kanunun hazırlanması ve aynı zamanda İslam ceza hukukunun kendinden önce ülkede yürürlükte olan
kanunla İslami standartlar içerisinde birlikte uyum içinde var olmasını garanti altına alması usulünden kaynaklanmaktadır.7 Malezya’da İslam ceza hukuku çok sınırlı bir alanda geçerlidir; ancak anayasal destek
üzerine bir önceki tartışmada belirtildiği gibi anayasa İslam ceza hukukunun gelişmesi için alan bırakmıştır.
Ceza hukukunun uygulanmasında, suçların araştırıldığı, soruşturulduğu, yargılandığı ve cezalandırıldığı mekanizmayı düzenleyen usul üzerinde önemle durulmalıdır. Ceza usul hukuku, ceza kanunlarının gelişigüzel uygulanması ve suç şüphesi altında bulunanlara kötü muamele edilmesine karşı
koruyucu bir durumda bulunmaktadırlar. Ceza usul hukuku, polisle ilk temasından tutuklanmasına,
yargılanmasına, hüküm giymesine ve temyiz sürecine kadar sanık haklarının ihlal edilmemesini güvence altına almayı amaçlar. Diğer ülkelerde görüldüğü gibi, İslam ceza hukukunun uygulanmasında
usul hukukunda ortaya çıkan zafiyetler İslam hukukunun eleştirilmesine ve hedeflerini gerçekleştirmede başarısız olmasına yol açmaktadır.8 Bu nedenle yargılama ve cezalandırma usulüne ilişkin
hususların özel olarak ele alınması gerekmektedir.
Yukarıda dikkat çekilen hususların yanında, bütün kanunların gelişmesi ve uygulanması, federal seviyede veya eyalet seviyesinde, çeşitli İslami kurumlar tarafından desteklenmektedir. Diğerleriyle birlikte
önemli olan kurumlar Hükümdarlar Konferansı, İslam Dini Konseyi, İslam Dini Departmanı, Eyalet Şeriat Yargılama Departmanı ve Malezya Şeriat Departmanı, İslam Din İşleri Ulusal Konseyidir. Değerlendirmeye değer iki kurum, Şeriat Mahkemesinin işleyişini gözeten Eyalet Şeriat Yargılama Departmanı
ve ulusal seviyede Şeriat Mahkemesinin işleyişini koordine etmek amacıyla kurulan ve eyaletleri, bir
müşterek hizmet olan İslami İşler Görevlileriyle destekleyen Malezya Şeriat Yargılama Departmanıdır.
Son kurum olan Malezya İslam Din İşleri Ulusal Konseyi, İslam hukukunun gelişmesinde idari komite
olarak değerlendirilebilir. Konsey, bütün eyaletlerden gelen üyelerden oluşmaktadır ve öncelikli görevi
Hükümdarlar Konferansına, Eyalet Hükümetlerine veya İslami İşler Eyalet Konseyine, eyaletler arasında
İslam hukukunun uygulamasında standardizasyonu sağlamak amacıyla tavsiye vermektir. Konseyin
olumlu işlevi, teknik ve çalışma komitesinin İslam hukukuyla ilgili kanunları hazırlamasının, Malezya’da
İslam ceza hukukunu içeren İslam hukukunun gelişimini hızlandırması ve yerleşik kılması olmuştur.
4 ŞeriatSuçları (Federal Topraklarda) Kanunu 1997 (Kanun 559)
5 ŞeriatMahkemeleri (CezaYargılaması) Kanunu 1965.
6 ŞeriatCezaUsulKanunu (Federal Topraklarda) 1997 (Kanun 560)
7 Jafar Habibzadeh, The Legality Principle of Crimes and Punishments in the Iranian Legal System, Global Jurist Topics, Vol 5 [2005] Iss 1,
Art.1 1-14.
8 Muhammad TaqiUsmaniThe Islamization of Laws inPakistan: The Case of HududOrdinances, The Muslim World, Vol 96, April 2006 287-304.

157

158

III. Sosyo-Politik
Malezya’nın sosyo-politik gerçekliği, uygulanmakta olan ceza adaleti sisteminin sömürge döneminde iktibas edilmesini ve ceza yargılaması hukuku sisteminin büyük
oranda batı yargılamasından etkilenmesini yansıtmaktadır. Bu nedenle İslam ceza
hukuku genellikle çok az dikkat çekmiş ve yanlış anlaşılmıştır. İslam hukuku genellikle el kesilmesi, din polisliği savunan ve kadı yargısı olarak tanımlanmıştır. Bunların ötesinde, devletin savunduğu İslam ceza hukuku uygulaması hükümetin gücünü
sağlama almayı ve kendi destekçilerinin çıkarlarını korumayı ifade etmiştir. Toplumda
düzeni sağlamak ikincil bir işlev olarak görülmüştür.9 Bu görüş, Şeriat ceza hukukunu
uygulayan ve bunun sonucunda ayaklanmalar ve toplumsal ayrışmayla karşılaşan
ülkelerden etkilenmiştir. Ancak, bu tür bir tasavvur aldatıcıdır. Siyasi partiler ve toplumun belirli kesimleri tarafından dile getirilen istenmeyen görüşlere karşın, Malaya Üniversitesi Demokrasi ve Seçimler Merkezinin 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı
araştırma, Malezya vatandaşlarının (Malay ve Çinli) hudud algısının ılımlı olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla bu ülkenin ihtiyacı olan şey, insanlara suçların doğasını,
cezalandırılmasını ve hukukun uygulama usullerini doğru anlamasına yardım edecek yoğun bir İslam Ceza hukuku tanıtımının yapılmasıdır. Toplumun yapısındaki
farklılık hukukun uygulanmasını engellemez, ancak hukukun yanlış anlaşılması engeller. Malezya’nın önde gelen sosyologlarından birine göre, Malezyalılar ülkedeki
refahlarından fedakarlık yapmak ve cinnet haline dönmek istememektedirler. Ancak
hislerini yüksek sesle dile getirecekler ve tartışacaklardır.10 Bu izlenim İslam Ceza
hukukunun uygulanmasına bir sınır getirmektedir.

IV. Yeterlilik ve Profesyonelleşme
İslam Şeriat Hukukunun uygulanmasında, konularda ve gerekli vasıflarda yeterlilik,
profesyonelleşmeyle birlikte çok büyük önem arz etmektedir. Bu vasıfların yeterliliği
yargıçlar, savcılar, hukuk danışmanları ve icra görevlileri için gerekmektedir. İlk üç
şartın ötesinde, Şeriat Ceza hukukunun uygulanmasının başarısı ve etkinliği, ilgili görevlilerin bilgi, eğitim ve tecrübesine dayanmaktadır. Gerekli vasıflar; kurallara
uygun olarak soruşturmanın yürütülmesi, tutuklamanın gerçekleştirilmesi, delillerin
toplanması, kovuşturmanın yapılması, savunma ve yargılamanın yapılması, hüküm
verilmesi, kararın yazılması ve hüküm ve cezanın infaz edilmesini içermektedir. Az
önce bahsedilen hususlarda görevlilerin yetersiz olması durumunda bile, bu konuda
yapılan hataların halkın sisteme olan güvenini sarsmaması gerektiği gibi adalet duygusuna olan güvenini de sarsmamalıdır. Tutuklanan kişinin kimliği üzerinde hataya
düşülmesi11, davacıların yargılama sonucunda kazanımlarına ulaşamaması12, usule

9 Maria Luisa Seda-Poulin, Islamization And Legal Reform In Malaysia: The Hudud Controversy of 1992 Southeast Asian Affairs, (1993), pp.
224-242, at p 234
10 A.B. Shamsul, 2015, One State, Three Legal Systems: Social Cohesion in a Multi-ethnic and Multireligious Malaysia, Springer London, 17,
11 Malaysia Achieves Another First: Christian Woman Convicted Of KhalwatMarch 18, 2014 http://www.malaysia-today.net/malaysia-achievesanother-first-christian-woman-convicted-of-khalwat/JAIS sediamintamaafjikasalahtahankhalwathttp://www.malaysiakini.com/news/267985
12 ApabilaKuasaMahkamahSyariahMudahDicabar, 11 November 2014http://syariah.perak.gov.my/keratan-akhbar/keratan-akhbar/keratanakhabar-astroawani-11112014

aykırı uygulama13, tutuklama ya da cezanın yerine getirilmesi sırasında yetkinin kötüye kullanılması halinde kamu güveni sarsılacaktır. Böyle bir durum gerçekleştiğinde
vakit geçirmeden telafi edici işlemler yerine getirilmelidir. Malezya’da bu tür durumlardan doğan zararlar, görevlilere takviye eğitim verilerek giderilmektedir.
Şeriat yargıçları, Şeriat Konseyi ve Şeriat adli ve hukuki görevlileri verilen eğitim tarzından
etkilenmektedirler ve bu şekilde görevlerinde uzmanlaşmaktadırlar. Şeriat yargıçları, Şeriat Konseyi ve
Şeriat adli ve hukuki görevlilerinin doğru eğitim sürecinden geçmeleri çok önemlidir. Malezya’da İslami
adli ve hukuki kurumlarda hizmet veren mahkeme ve şeriat departmanı görevlileri, şeriat ve hukuk
disiplini üzerine resmi bir eğitim almalı ve örneğin Şeriat Lisansı, İslami Yargı İdaresi üzerine Sertifika
veya Diploma sahibi olmalıdırlar. Aldıkları resmi eğitim sadece teorik düzeyde kalmamalı, ayrıca uzmanlaşmaları için müfredatta gerekli vasıfları kazanmaya yönelik eğitimler de olmalıdır. Resmi eğitimin
ötesinde, uzmanlaşma onlara tavırlarını kontrol etme becerisi de kazandırır. Görevliler mesleki etik
açısından birçok davranış kuralıyla yönetilmektedirler; yargıçlar Şeriat Yargıçlarının Etik Kurallarına14
uymak zorundayken, Şeriat Konseyi Şeriat Konseyi Etik Kurallarıyla15 denetim altında tutulmaktadır.
Böyle çeşitli düzenlemelerin varlığı, görevlilerin usulsüz davranmayacakları anlamına gelmez, ancak
bu kurallar onlara görevlerini yerine getirirken denetim altında bulunduklarını hatırlatacaktır.16 Şeriat
yargılaması rehberi ayrıca uygulayıcıları seçici yargılama yapma ya da yetkilerinin keyfi kullanıldığına
dair ithamlardan korumak için hazırlanmıştır.17
Uygulama bölümünde bulunanlar ise Din İcra Görevlileri Kuralları18 uyarınca yönetilirler. Bu davranış kuralları, görevlerini yerine getirirken sergilemeleri gereken tavır ve davranışlar konusunda din icra görevlilerine
rehberlik eder. Aynı zamanda icra görevlisi ilgili merci tarafından verilen icra görevlerini nasıl yerine getireceği konusundaki direktifleri bilmek durumundadır.19 Resmi görevlilere görevlerini yerine getirirken rehberlik
etmek ve aynı zamanda halkı, şeriat görevlilerinin yetki ve görevlerini yerine getirirken istenmeyen meydana
gelen davranışlarından korumak için daha birçok uygulama yönergesi, düzenleme ve kurallar mevcuttur.

V. İnsan Hakları Konusunda Duyarlılık Kazandırma
İslam Ceza Hukuku’nun insan haklarını yerle bir ettiği algısı insanoğlu için bir trajedidir.
Küresel olarak, İslam hukukunun imajı genellikle kırbaçlama, taşlama, el kesme ve idam
cezası ve ortaçağa dönüş olarak karakterize edilmektedir. Bu imaj, uluslararası toplum tarafından kabul edilen evrensel inan hakları prensipleriyle çatışmaktadır. Malezya’da İslam
Ceza Hukukuna karşı olan görüşler üç ana zeminde toplanmaktadır, bunlar eşit muamele,
din özgürlüğünün reddedilmesi, avukat tarafından temsil edilme hakkının olmaması ve cezaların acımasızlığıdır. Eleştirilerin bir kısmı adalet prensibinin kurumsallaşmasına yönelir13 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dll v Berjaya Books SdnBhddll, DalamMahkamahRayuan Malaysia (BidangkuasaRayuan)
RayuanSivil No: W-01-143-04/2013 http://www.kehakiman.gov.my/directory/judgment/file/W-01-143-04-2013.pdf
14 ArahanAmalan No 1 Tahun 2002, KodEtika Hakim Syrie, JabatanKehakimanSyariah.
15 ArahanAmalan No 4 Tahun 2002, EtikaPeguamSyrie, JabatanKehakimanSyariah Malaysia.
16 Ibrahim Deris,The Use of Guidelines and Ethics in the Improving the Process of Enforcement and Prosecution of Syariah Offences, [2015] 27
KANUN (1) 102-121.
17 SitiZubaidah Ismail, DasarPenguatkuasaan Dan PendakwaanJenayahSyariah Di Malaysia: SatuAnalisis, JurnalSyariah, Jil. 16, KeluaranKhas
(2008) 537-554.
18 KodEtikaPegawaiPenguatkuasa Agama Jabatan Agama Islam Negeri 2008
19 ArahanTetapPengarahJabatan Agama Islam Negeri 2007, Garis Panduan Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah, Jabatan
Kehakiman Syariah.
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ken, diğer görüşler tutuklama, soruşturma ve yargılama prosedürlerinin yerine getirilmesi
hakkındadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nde sayılan evrensel insan
hakları ruhu ile İslam’ı uzlaştırmaya çalışmak, iki insan hakları anlayışının farklı felsefelere
dayanması nedeniyle sorunludur. Ancak amaç aynıdır, başka bir deyişle, iki sistemin de
amacı taraflar arasında adaleti sağlamaktır. Bu nedenle insan onurun garanti altına alındığı mekanizmalara ihtiyaç vardır. İslam Ceza Hukukunu insanlık dışı olarak itham etmek
yanlıştır, ancak İslam Ceza Hukuku’nun uygulayıcıları İslam Ceza Hukuku’nun uygulanmasında insan hakları ve onuruna saygı gösterildiği konusundaki şüpheleri gidermelidir.
İslami prensipler (ki değerlendirmek benim uzmanlık alanımın dışındadır) insan haklarına
ve onuruna saygı gösteren ve eşit muameleyi gerektiren birçok ilke barındırmaktadır. İslam ceza hukuku üzerindeki yanlış anlayışları gidermek için bu prensiplerin vurgulanması
ve kanunlaştırılan ceza hukukuna dahil edilmesi gerekmektedir.20 İslam’da insan hakları
ve şimdiki zamanla uyumu üzerindeki tartışma yeni bir boyuta geçiş yapmalı ve suçlayıcı
ve mahcup edici yaklaşımdan kurtulmalıdır.21 Malezya’da, şeriat yargıçlarının, savcılarının,
hukuk danışmanlarının ve icra görevlilerinin insan hakları konusunda bilinçsiz olduklarını
söylemek yanlış bir iddiadır, ancak adı geçenler insan hakları mücadelelerinde henüz geniş olarak katılmamışlardır, bu nedenle bilinçlenmeyi arttırma süreci hızlandırılmalıdır.

Sonuç
İslam hukukunun temel amacı, İslam hukukçuları tarafından ortak olarak kabul edildiği gibi
toplum içinde huzuru ve bireylerin refahını sağlamaktır. İmam Gazali ve İbn Kayyım bunu
şu şekilde ifade etmişlerdir:
Şeriatın en temel gayesi, insanların dinlerini, canlarını, akıllarını, nesillerini ve mallarını koruyarak onların
refahını arttırmaktır ve bu beş unsuru koruyan her ne ise o, kamu yararına hizmet eder ve amaçlanmalıdır. …
Şeriatın temeli bilgelik ve insanların, ahirette olduğu gibi bu dünyada da iyiliğini sağlamaktır. Bu, refah, adalet,
merhamet, mutluluk ve bilgelikte yatmaktadır; adaletten zulme, merhametten zalimliğe, refahtan miskinliğe
ve bilgelikten cahilliğe götüren şeylerin Şeriatla hiçbir ilgisi yoktur.22
İmam Gazali ve İbn Kayyım tarafından belirtilen bu unsurları, İslam ceza hukukunu uygulayarak idrak etmek
için eğitim, ekonomi, mülki idare, kanunların uygulanması ve mahkemelerin rolü gibi toplumun diğer kesimlerinde geniş kapsamlı ve çok iyi yürütülen reformlar yapmaya ihtiyaç vardır. Bu geniş kapsamlı ve çok iyi
idare edilen reformlar daha sonra İslam Ceza hukuku hakkındaki yanlış düşünceleri ve yanlış anlamaları
def etmeye yardım edecektir. Bu makalede ortaya konulan ön koşullar ve ölçütlere, diğer ülkelerde olması
gerektiği gibi Malezya’da da sürekli ve planlı bir çabayla birlikte dikkat çekilmelidir. İslam hukuku, özellikle
İslam ceza hukuku çok yanlış anlaşılan bir konudur. Bu yanlış anlama bilgi eksikliğiyle birlikte önyargıya
dayanmaktadır. Daha önceden eksik olan sistematik savunmanın İslam hukukunun değerini vurgulayacağı
gibi bu yanlış anlamaları ve tepkileri de azaltacağı ümit edilmektedir.
20 Batılı bir akademisyen İslam ceza hukuku sistemi ve batı ceza hukuku sistemi arasındaki bağlantıyı yazmıştır: Susan C. Hascall, RestorativeJustice
in Islam: ShouldQisas Be Considered a Form of RestorativeJustice? Berkeley J. Of MiddleEastern&IslamicLaw (2011) Vol4:1 35-78.
21 Rudd Peters, Islam,ic Law and Human Rights: a contribution to an ongoing debate, (1999) Islam and Muslim-Christian Relations Vol 10 No
1, 5-14.
22 M. Umar Chapra, Objectives of the Islamic Economic Order, London, The Islamic Foundation, 1979, p. 8. 15. ibid, p. 8. Taken from Shaykh
Luqman Jimoh (2011): Shari‘ah and the Rights of a mujrim to Reformation and Rehabilitation: The Case Study of Zamfara State of Nigeria, Journal
of Muslim Minority Affairs, 31:1, 153-166
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Introduction
The western countries and in some Muslim countries, have been embroiled in a
continuous debate about the application Islamic law in the context of criminal conduct. The objection on the implementation of Islamic Criminal law lingers around
the oddity of behaviour categorised as criminal, the inhumane and cruel nature of
the punishment inflicted and, the ambiguity of the process of trial and hearing at the
sharia court. The object of implementation is also suspect since in some countries
Islamic Criminal law is used as a tool to gain political mileage and not to administer
justice1. It is unfortunate that Islamic Criminal law has to become the subjects of negative allegations despite its noble aims to curb evil and create a virtuous society. The
positive aspects of Islamic Criminal law was overshadowed by unsuccessful attempt
to implement the law and the negative picture painted by those who are against the
implementation or lack of understanding on the spirit of Islamic Criminal law.
This paper does not attempt to discuss on the misunderstanding but will look at the experience of
Malaysia in trying to set the minimum benchmark for the implementation of Islamic Criminal law.
The paper try to lay down the positive environments in Malaysia that lead the way forward in the
implementation of Islamic criminal law. Like other countries the determination to administer Islamic
criminal law does not come without objection; however there are salient features that allow the implementation of Islamic law to thrive and constitute the benchmark for implementing Islamic criminal
law. The reason for seeking for the benchmark is to facilitate future works in enhancing the existing
administration of Islamic law in particular Islamic Criminal law. The benchmark is discussed below.

I. Constitutional support
Despite the debate of whether Malaysia is an Islamic state or a secular state2, it is
recorded in legal history that prior to British occupation, Islamic law was the applicable law of the land. The development of Islamic law was retarded when British
occupied the Malay States and later dominated the development of the legal system of the Malay States. The protector however does not abolish Islamic law in to
to, but relegated administration of Islamic law to the states. The English common
law therefore takes priority over Islamic law at public domain. Despite this, in some
instances Islamic law was given recognition in the civil court and was given judicial
1 Rudolph Peters, The Islamization of Criminal Law, Die Welt Des Islams (13) 1994, 246, Jill Crystal, Criminal Justice in the Middle East, Journal
of Criminal Justice 29 (2001) 469– 482.
2 Patricia A. Martinez, The Islamic State or the State of Islam in Malaysia, Contemporary Southeast Asia, Vol. 23, No. 3 (December 2001), pp.
474-503

notice. Sharia court survives at the state level with limited jurisdiction, i.e., to govern
the Muslims on personal matters. Upon Merdeka in 1957, the position of Islam as the
religion of the federation was officially entrenched and Islamic law is able to be implemented albeit with immeasurable limitation. Even though Sharia law once again,
occupied lower status compared to civil law, the declaration of Islam as the religion
of the federation gives protection to the existence of Islamic law and enables Islamic
law to prosper. The declaration of Islam as the religion of the federation facilitates
the promotion and advancement of Islamic law in administrative field, commercial
and banking as well as judicial and legal arena. The advancement of Islamic law is
however subject to another constitutional provision that declare the constitution as
the supreme law and any law has to be in line with the constitution. Thus, any act to
promote the administration of Islamic law need to be in line with the constitutional
provisions that organised the allocation of subject matters that fall within the power
and jurisdiction of federal and state and fundamental rights. According to the federal-state distribution of power, the state legislature is responsible for the “…creation
of the offences by the persons professing the religion of Islam against the precepts
of that religion, except in regard to matters included in the Federal List”, the federal
legislature may however make provisions to authorise states to implement Islamic
criminal law. Thus the constitution does not hamper the implementation of Islamic
law but provides room for progression.3

II. Governance of the Administration of Islamic Criminal Law
Besides the conferment of power to legislate and administer Islamic law, it is important to have a proper frame work on the machinery to administer Islamic Criminal law.
Authorised structure is very important to ensure that the relevant governing body
such as the court, judges, prosecutor, legal counsel and enforcement officer have the
legitimate power when exercising their function and duties. At the same time relieved
the relevant body from undesirable criticisms and objections. In modern Malaysia
the governance of Islamic Law is relatively well structured. By virtue of item 1 of the
State List, Schedule 9 the states are given the power to establish a sharia court to try
offences as stated in the related legislation. The establishment of the Sharia Court
is rein forced by state legislation, namely legislation on the administration of Islamic.
For example, Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993 that clearly
authorised for the establishment of Sharia Courts:
Section 40. Constitution of Sharia Courts.
1. The Yang di-Pertuan Agong, on the advice of the Minister, may by notification in the Gazette constitute Sharia Subordinate Courts for the Federal Territories at such places as he considers fit.
2. The Yang di-Pertuan Agong, on the advice of the Minister, may by notification in the Gazette, constitute a Sharia High Court for the Federal Territories.

3 Shad Saleem Faruqi, Hudud - test for the Constitution http://www.thestar.com.my/Opinion/Columnists/Reflecting-On-The-Law/Profile/
Articles/2014/05/01/Hudud-test-for-the-Constitution/
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3. The Yang di-Pertuan Agong, on the advice of the Minister, may by notification in the Gazette constitute a Sharia Appeal Court for the Federal Territories.
Such provision gives legitimacy on the formation of the sharia court. In addition to the legislation
founding the court, there are also legislations that support the operation of the court, for example
statutes on subject matter jurisdiction1, as well as sentencing jurisdiction2, and statute on the trial
procedures3 and evidence. The existence of these statutes facilitate the operation of the sharia court
and most important portray that the trial and sentencing is in line with rule of law.
To enable the court to seize jurisdiction it is important to lay down what are the subject matter jurisdictions. Thus, the offences that the court may try need to be expressly stipulated. This is the areas
that is problematic and require serious attention. Sharia court in Malaysia was trapped in the issue of
jurisdictional conflict with the civil court ever since Art 121(1A) was inserted in the constitution. The
problem is caused by the manner a law is drafted and at the same time to guarantee that Islamic
criminal law may harmoniously co-exist with the existing law prevalent in the country as well as Islamic standards.4 In Malaysia, it is known that Islamic criminal law is operative in a very limited area;
however as had been mentioned in the previous discussion on constitutional support the constitution
provides room for the progression of Islamic criminal law.
In administering criminal law, great emphasis need to be given to procedures regulating the mechanisms under which crimes are investigated, prosecuted, adjudicated, and punished. Criminal procedures operate as the safeguards against indiscriminate application of criminal laws and ill treatment
of suspected criminals. Criminal procedure tries to ensure that accused rights, beginning with their
initial encounter with the police through arrest investigation, trial, sentencing, and appeals, are not
violated. In administering Islamic criminal law, weaknesses in the procedure will subject Islamic law
to vilification and fail to achieve the desired objectives as experienced in other countries had shown.5
Therefore, procedural aspects of the trial and punishments need to be specifically addressed.
Besides the above focusses, the development and operation of all laws mention are supported by
various Islamic institutions, either at federal or states level. The important institutions are among
others the Conference of Rulers, Council of Islamic Religion, Department of Islamic Religion, State
Department of Sharia Judiciary and Department of Sharia Judiciary Malaysia, National Council of
Islamic Religious Affairs Malaysia. The two worth elaboration institutions are the State Department
of Sharia Judiciary that manages the operation of Sharia Court and Department of Sharia Judiciary
Malaysia that is established to co-ordinate the administration of Sharia Court at national level and
assists state with a joint service for Islamic Affairs Officers. The last institution, National Council of
Islamic Religious Affairs Malaysia can be regarded as the steering committee on the development of
Islamic law. The Council comprises membership from all states and its prime duty is to discuss and
give advice to the Conference of Rulers, any State government or State Council of Islamic Affairs for
the purpose of standardising administration of Islamic law among states. Under the auspicious of the
Council, technical and working committee preparing the legislation on Islamic law was established
and had accelerated the development of Islamic law including Islamic Criminal law in Malaysia.

III. Sosio-political
The sosio-political reality of Malaysia is, the criminal justice systems currently applied is inherited from colonial era and the jurisprudence of criminal law is heavily
influenced by the western jurisprudence. Thus Islamic criminal law received least attention and often misunderstood. The law is often described to cause amputation of
hands, advocating religious policing, and qadi justice. On top of that the government
advocating the implementation of Islamic criminal law was alleged to aspire for the
preservation of power and protecting the interests of their supporters. To maintain
order in the society is perceived as secondary.4These view is influenced by incidences taken place in other countries that attempted to implement Sharia Criminal law
where enforcement of the law causes riot and society disintegration. However, such
imagination is fallacious. Despite the unwanted remarks made by political parties
and certain sections in the society, research conducted by Centre for Democracy
and Elections, University Malaya in 2011 and 2012show that the Malaysia citizens
(Malay and Chinese) perception on hudud is moderate. Therefore what is required is
this country is intensive promotion on Islamic Criminal law that will help the people to
have clear understanding on the nature of the offences, punishment and procedures
used in implementation of the law. Diversity in the setting of the society will not hamper the implementation of law, but misunderstanding of the law will. According to a
prominent scholar on sociology in Malaysia, Malaysian is not willing to sacrifice the
prosperity that they enjoyed in the country and run amuck. However, they will loudly
raise their feeling and talk conflict.5 This observation gives an edge for implementation of Islamic Criminal law.

IV. Competency and Professionalism
Competency in the subject areas and required skills together with professionalism
in the implementation of Islamic Sharia Law is crucial. This is demanded from the
judges, prosecutor, legal counsel and enforcement officer. On top of the first three
conditions, the success and effectiveness in the implementation of Sharia Criminal
law lies in the knowledge, training and experience of the relevant officers. The relevant skills includes ability to conduct proper investigation, handling arrest, gathering
evidence, prosecution, defence and conduct of trial, sentencing, writing decision and
enforcement of sentence and punishment. Even though, fault on the part previously
mentioned officers is inevitable, the mistake should not transgressed the confidence
of the public on the system neither does the very foundation of justice. Public confidence will be shaken if mistake is committed on the identity of the arrestee6 or liti-

4 Maria Luisa Seda-Poulin, Islamization And Legal Reform In Malaysia: The Hudud Controversy of 1992 Southeast Asian Affairs, (1993), pp.
224-242, at p 234
5 A.B. Shamsul, 2015, One State, Three Legal Systems: Social Cohesion in a Multi-ethnic and Multireligious Malaysia, Springer London, 17,
6 Malaysia Achieves Another First: Christian Woman Convicted Of KhalwatMarch 18, 2014 http://www.malaysia-today.net/malaysia-achievesanother-first-christian-woman-convicted-of-khalwat/JAIS sediamintamaafjikasalahtahankhalwathttp://www.malaysiakini.com/news/267985
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gants are not able to pluck the fruit of court judgment7 or improper exercise8 or abuse
of power while conducting arrest or carrying out of sentencing. Remedial action must
take place immediately. In Malaysia, the damage controls are remedied by providing
continuous training to the officers involved.
Professionalism in discharging the task as Sharia judges, Sharia Counsel and Sharia judicial and
legal officers are influenced by the manner in which training are given. It is important for Sharia judges, Sharia Counsel and Sharia judicial and legal officers to undergo the right education process and
training. In Malaysia those who are serving the Islamic judicial and legal institution, namely the court
and department of sharia has to undergo formal education in sharia and law discipline, for example
they are holders of a degree in Bachelor of Sharia, Certificate or Diploma in Administration of Islamic
Judiciary. The formal education that they undergo provides not only theoretical training but infused in
the syllabus is training in the skills required for the profession. Besides the formal education, the profession provides for control on their manners. They are governed by a number of codes of conduct,
such as; judges are regulated by Sharia Judges Code of Ethics9, while Sharia Counsel is governed
by Syarie Counsel Ethical Code10. The existence of various code of conduct does not guarantee that
they will be no improper behaviour, but this will operate as a reminder to the officer that their conduct
is scrutinised.11 Guide to Sharia prosecution is also prepared to protect the prosecutor from the allegation that there is selective prosecution or arbitrary used of power.12
Those who are in the enforcement unit are governed by Code of Enforcement Religious Officer13.
These codes of conduct provides for the guideline of the behavior and conduct which should be observed by a religious enforcement officer in performing their duties. The enforcement officer is at the
same time need to observe the directive on how to carry out enforcement duties issued by relevant
authority14.There are many others practice directions, code and rule that need to be drawn to give
clear guide not only to the officers involved but the public as well to avoid unwanted allegations on
the manner the sharia officers exercise their power and carrying out their duties.

V. Sensitization of human rights
It is a tragedy to mankind when the criminal law of Islam is perceived as bulldozing
the rights of people. Globally, the image of Islamic law is usually characterized by
lashes, stoning, cutting hands and capital punishment and a return to the medievalism. These images, contradict the universal human rights principles uphold by the
7 Apabila Kuasa Mahkamah Syariah Mudah Dicabar, 11 November 2014http://syariah.perak.gov.my/keratan-akhbar/keratan-akhbar/
keratan-akhabar-astroawani-11112014
8 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dll v Berjaya Books SdnBhddll, DalamMahkamahRayuan Malaysia (BidangkuasaRayuan)
RayuanSivil No: W-01-143-04/2013 http://www.kehakiman.gov.my/directory/judgment/file/W-01-143-04-2013.pdf
9 ArahanAmalan No 1 Tahun 2002, KodEtika Hakim Syrie, JabatanKehakimanSyariah.
10 ArahanAmalan No 4 Tahun 2002, EtikaPeguamSyrie, JabatanKehakimanSyariah Malaysia.
11 Ibrahim Deris,The Use of Guidelines and Ethics in the Improving the Process of Enforcement and Prosecution of Syariah Offences, [2015] 27
KANUN (1) 102-121.
12 SitiZubaidah Ismail, Dasar Penguatkuasaan Dan Pendakwaan Jenayah Syariah Di Malaysia: Satu Analisis, Jurnal Syariah, Jil. 16, KeluaranKhas
(2008) 537-554.
13 Kod Etika Pegawai Penguatkuasa Agama Jabatan Agama Islam Negeri 2008
14 Arahan Tetap Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri 2007, Garis Panduan Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah, Jabatan
Kehakiman Syariah.

international community. In Malaysia, there are three main grounds rendered against
Islamic Criminal Law namely, in equal treatment, denial of freedom of religion, denial
of the rights to be represented by counsel and ruthlessness of punishments. Some
of the criticisms go to the very foundation of the principle of justice, while in other
aspects it is about the procedure adopted in carrying out the arrest, investigation or
prosecution. Trying to reconcile spirit of universal human rights in the UNDHR and
Islam is problematic as the philosophy underlying the understanding on human right
is different. But the aims are similar, i.e. to ensure justice to parties involved. Thus,
mechanism need to be drawn to ensure that respect to human dignity guaranteed.
Alleging Islamic Criminal law as inhuman is wrong, but the officers involved in administering Islamic Criminal law need to shows beyond doubt that the human rights and
dignity is respected while executing Islamic criminal law. Islamic principles (in which
I’m not the expert to elaborate) contain many principles that indicate respect to human rights, dignity and equal treatment. These principles need to be highlighted and
instilled in the codified criminal law to correct the distorted view on Islamic criminal
law.15Discourse on human rights in Islam and its compatibility with current era need
to take a new twist and deviate from the incriminating and apologetic approach.16 In
Malaysia, to say that sharia judges, prosecutor, legal counsel and enforcement officer lacks of human right awareness is a faulty claim, but they are is not yet broadly
exposed on the human rights challenges, thus the process of nurturing the awareness must be expedited.

Conclusion
The main objective of the Islamic law as agreed by legal scholars is to attain peace in
the society and well-being of the individuals within the society as expressed by both
Imam Ghazali and Ibn Qayyim:
The very objective of the Shari‘ah is to promote the welfare of the people whichlies in safeguarding
their faith, their life, their intellect, their posterity and their property, and that therefore whatever ensures the safeguard of these five serves public interest and is desirable. … The basis of the Shari‘ah
is wisdom and thewelfare of the people in this world as well as the hereafter. This welfare lies incomplete justice, mercy, welfare and wisdom, anything that departs from justice to oppression, from mercy to harshness, from welfare to misery, and from wisdom to folly, has nothing to do with the Shari‘ah.17
To attain the objectives proposed by Imam Ghazali and Ibn Qayyim in parallel with the implementation and enforcement of Islamic criminal law there is a need to introduce comprehensive and well-coordinated reforms in other sectors ofsociety, including education, economy, civil administration, enforcement oflaw, and the role of courts. The introduction of comprehensive and well-coordinated
reforms will later helps to dispel the misconceptions and false understanding of Islamic Criminal law.
The preconditions or minimum benchmark illustrated in this paper need to be given serious attention
15 One of the western scholars writing that shows the correlation of Islamic criminal law jurisprudence and western criminal law jurisprudence is:
Susan C. Hascall, Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?Berkeley J. Of Middle Eastern & Islamic
Law(2011) Vol 4:1 35-78
16 Rudd Peters, Islam,ic Law and Human Rights: a contribution to an ongoing debate, (1999) Islam and Muslim-Christian Relations Vol 10 No 1, 5-14.
17 M. Umar Chapra, Objectives of the Islamic Economic Order, London, The Islamic Foundation, 1979, p. 8. 15. ibid, p. 8. Taken from Shaykh
Luqman Jimoh (2011): Shari‘ah and the Rights of a mujrim to Reformation and Rehabilitation: The Case Study of Zamfara State of Nigeria, Journal
of Muslim Minority Affairs, 31:1, 153-166
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together with continuous and concerted effort need to be taken by Malaysia as well as other Muslims countries. Islamic law, especially Islamic Criminal law is a much misunderstood subject. The
misunderstanding is due to lack of information and backed by prejudice. It is hoped that systematic
advocacy, which is lacking before, will help considerably in reducing misunderstanding and tensions,
as well as highlighting its value to the world.

Footnotes
1- Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 (Act 559)
2- Syariah Courts (Criminal Jurisdictions) Act 1965
3- Syariah Criminal Procedure (Federal Territories) Act 1997 (Act 560)
4- Jafar Habibzadeh, The Legality Principle of Crimes and Punishments in the Iranian Legal
System, Global Jurist Topics, Vol 5 [2005] Iss 1, Art.1 1-14
5- Muhammad TaqiUsmaniThe Islamization of Laws inPakistan: The Case of HududOrdinances, The Muslim World, Vol 96, April 2006 287-304
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ملخص
تغطي إدارة نظام العدالة الجنائية اإلسالمية ثالثة مجاالت رئيسية على األقل وهي القانون الموضوعي،
ونظام المحاكم وإجراءات تطبيق القانون باإلضافة إلى العقوبة القانونية التي يجوز فرضها على
أساس الشريعة .في النظام الفيدرالي الممارس للحكومة الماليزية ،الذي يمنحه القوة على إدارة
وتطبيق القانون الجنائي اإلسالمي للدولة ،يتشكل معظم الوكاالت المعنية بهذا األمر من ضباط
أجهزة الدولة ،ومن بين الوكاالت األخرى الموظفون في وزارة الشؤون الدينية والمدعين العامين
الشرعيين ،والمحكمة الشرعية ،والقاضي في دائرة القضاء الشرعي في الدولة .وفي الوقت نفسه،
يتم مساعدة أجهزة الدولة من قبل وكاالت فيدرالية مثل الشرطة الملكية الماليزية ،ودائرة القضاء
الشرعي الماليزية ،وإدارة السجون في ماليزيا .كفاءة وفعالية اإلدارة الشرعية للعدالة وخاصة في
األمور الجنائية ليست مسؤولية الدولة وحدها ،وإنما تعتمد على التعاون بين أجهزة الدولة والوكاالت
الفدرالية .تخضع إدارة العدالة الجنائية اإلسالمية لمراقبة الحقوق المحمية بموجب الدستور الفدرالي.
باإلضافة إلى مراقبة الحقوق المنصوصة في الدستور الفيدرالي ،يجب أن يلبي تطبيق القانون
الجنائي اإلسالمي مقاصد الشريعة التي تتضمن حفظ وحماية الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض،
والمال .يعرف هذا البحث مقاييس أو معايير الحد األدنى التي تحتاج إليها البالد للحصول على إدارة
فعالة للقانون الجنائي اإلسالمي .وتستند على تجربة ماليزيا عندما قاموا بالمبادرة إلثراء وتقوية
إدارة الشريعة اإلسالمية .من بين هذه المعايير (أ) الحاجة إلى الدعم المناسب والتصريح من أعلى
مرجع القانون في البلد وخاصة من الدستور( ،ب) ونظام شامل ومحدد جيدا إلدارة القانون الجنائي
اإلسالمي( ،ج) نظام اجتماعي سياسي مساعد( ،د) المسؤولون المختصون والمدربون مهنيا( ،ت)
المسؤولون الذين لديهم حساسية تجاه أهمية االحترام لحقوق اإلنسان .وهذه المعايير الخمسة ستساعد
في خفض سوء التفاهم والتوتر بشكل كبير ،فضال عن تسليط الضوء على القيمة اإليجابية للقانون
الجنائي اإلسالمي إلى العالم بأسره.
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Giriş
Bu makale, Necef’li hukukçuların, fıkıh kurallarıyla bir dizi (çağdaş) siyasi koşullara
dayanan toplumsal beklentiler arasında oluşan boşluğu kapatmak için sık sık başvurduğu ve benim stratejik yargısal ihmal olarak tanımladığım fenomeni açıklamayı
amaçlamaktadır. Hukukçular, yetersiz ve çoğu zaman saldırgan olarak görülebilen
geleneksel kurallara yeniden başvurmak veya onları değiştirmektense, bu kurallara çok az başvurmakta veya genellikle ihmal etmektedirler, bunun sonucu olarak
toplumda bu kuralların var olduğundan bile çok az insan haberdardır. Bu yöntem
görünürde iyi işlemektedir ki hukukçulara, kendi siyasi duruşlarıyla çatışan sorulardan kaçınma imkanı vermektedir. Ancak bunun bir bedeli vardır. Özellikle, bu durum
fıkha uygun olmaktan uzaktır, fıkhı mantıksal ve kapsayıcı bir bütün olma halinden
çıkararak daha çok bir takım kural yamalarıyla bezenmiş rastgele bir hukuk alanı
haline getirir. Ayrıca bu uygulama, günümüzde daha yakından incelenmeyi hak eden
geleneksel kuralların yeniden ele alınmasını önlemektedir.
Stratejik hukuki ihmal, ceza hukuku bağlamı dışında başka hiçbir alanda daha açık ve daha kesin
olarak görünmemektedir. Hudud söz konusu olduğunda, daha nadir uygulanan fıkıh kitaplarında bile
iyi bilinen katı ve açık gerekliliklerle ilgili bazı meşrulaştırma beklentileri olabilmektedir.1Kısas söz konusu olduğunda diğerleri daha az meşrulaştırılmış görülmektedir. Bu sadece kısasın belli bir sıklıkta
meydana gelen öldürme ve yaralama eylemlerine uygulanmasından kaynaklanmamaktadır, bunun
yanında karar verilmesini ve verilen zarar karşılığında tazminatın paylaştırılmasını da içermektedir.
Neticede, kısasın yokluğunda toplumun, cezalandırmanın iki amacı olan bir yanda fiziksel zararın
giderilmesi, diğer yandan zarar gören mağdur hakkında tazminata karar verilmesi için alternatif kurallar belirlemekten başka alternatifi yoktur. Kısasın göz ardı edilmesi için seküler bir Kanunu yürürlüğe
koymak gerekmektedir. Bu durumda Necef’te kısas, stratejik hukuki ihmale çok fazla konu olmaktadır,
bu tavır, hukukun diğer büyük alanı olan özel hukukun, diğer bir deyişle aile hukukunun, yükümlülükler alanındaki pozisyonlarıyla keskin bir çelişki içindedir.2
Bunun nedeni açıkça ortada değildir. Ölüm cezası Avrupa’da tartışmalı olabilir, ancak Irak’ta bu konu
kesinlikle tartışmalı değildir.3 Fıkhın öngördüğü cana zarar verme suçlarına karşı tazminat fikri de tartışmalı değildir, esasında kabileler öldürme fiili sonrası çıkan uyuşmazlıkları kendi içlerinde çözmek

1 Hududunamaçlarıiçinyerinegetirilmesigerekenleritartışanbirçokkaynakmevcuttur. Bir örnek için bkz. Rudolph Peters, Crime and Punishment in
Islamic Law 13-14 (2005).
2 Haider Ala Hamoudi, Negotiating in Civil Conflict: Constitutional Construction and Imperfect Bargaining in Iraq 99-102 (2014) (
3 Aslında, Geçici Koalisyon Yönetimi olarak bilinen Birleşik Devletler işgal yönetimi, Irak’ta ölüm cezasının uygulanmasını kendi görev
süresi boyunca durdurdu. Bkz. CPA Order 7, Seciton 3(1). Irak geçici hükümeti egemenliğini yeniden eline aldığında belirli suçlar için ölüm
cezasını tekrar yürürlüğe koydu. Irak Hükümet Kararnamesi No. 3 2004. O zamandan beri, daha önce ölüm cezasını içeren birçok kanun
ve değişiklik yapıldı. Bunların arasında Anti terörizm Kanunu NO. 7, 2005, adam kaçırma suçu Ceza Kanunu (madde 421) ve Askeri Ceza
Kanunu No. 19 2007.
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için sık sık diyet yöntemine başvurmaktadırlar.4 Aynı zamanda, Necef’in sadece Iraklılara karşı değil,
küresel ölçekte temsil etmeye çalıştığı imajdan keskin bir şekilde farklılaşan kısas çeşitleri vardır.
En açık olanı ve bu makalenin de konusu, zimmiler için öngörülen diyetin miktarının belirlenmesiyle
ilgilidir. Necef on seneden fazla bir süredir, İslam’ın radikal Sünni akımları tarafından Irak’ta yaşayan
gayrimüslimlere karşı yapılan terör ve şiddet olaylarını kınamaktadır.5 Necef bu şekilde davranmıştır
ve Irak’ın Kutsal Şehre sürülen Gayrimüslimleri, Şiiler tarafından onur kaynağı olmuş ve bu durum
onlar tarafından daha geniş bir topluma yüceltilmiştir. Gerçi, bu gerginlikle birlikte, Şiiliğin yanlışlıkla
öldürülen zimmiler için ödenmesi gereken diyet miktarı konusundaki kendi kuralları, Necef’in hukuksuz öldürmelerden dolayı kınadığı teröristlerin kabul ettiği değerin oldukça aşağısındadır.6
Stratejik hukuki ihmal bu farklılığı azaltma işlevini görmektedir. Irak hukuku diyet prensibi üzerine
uygulanmamaktadır, bu nedenle yakın akrabaların ölümü için yetersiz tazminat teklif edildiğine dair
elimizde örnek bir olay yoktur.7 Popüler medyanın, İslam mezheplerinin fıkıh kurallarının özünü bilmesi beklenen bir şey değildir. Hristiyan topluluğu hedefleyen radikaller, diğer bir mezheple karşılaştırıldığında kuralların farklılığını ön plana çıkaranları, “reddiyeci” mürtetler olarak gördükleri için
umursamamaktadırlar.8Sonuç olarak, ironi hiçbir yerde tartışmanın konusu olmamaktadır.
Ancak, belirtildiği gibi, bu uygulamanın bir bedeli vardır. Stratejik hukuki ihmal, kurallar uygulanmadığı sürece işe yaramaktadır, ihmal etmek bir anlamda, fıkhın başarısızlığını kabul etmek anlamına gelmektedir. Dahası, hukuk kurallarını daha makul hale getirmek için onların modern zamanda yeniden
düzenlenmesini engellemektedir. Bu, özellikle radikallerin eski metinleri taraflı bir şekilde kullanarak
İslam dinini gasp etmeye meyilli oldukları zamanımızda, bu tehlikeli bir durumdur.
Bu girişin devamında, makale üç bölüme ayrılmaktadır. I. Bölümde Necef’in, çağdaş Irak’ta hedef
haline getirilen Gayrimüslim toplulukların cesurca arkasında durması tutumu ele alınacaktır. Sonrasında II. Bölümde, fıkıh ve Necef’li hukukçular arasındaki gerilimin boyutunu göstermek üzere, Şii
fıkhında kısas ve zimmiler özelinde kan parası konusundaki kural detaylandırılmaktadır. III. Bölümde
ise, bu bağlamda ortaya çıkan gerilimin, stratejik hukuki ihmal kullanılarak nasıl üstesinden gelindiği
incelenmekte ve sonuç olarak bu uygulamanın zorluklarına dikkat çekilmektedir.

I. Irak’taki Gayrimüslimler ve Necef Eliti
Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra çok geçmeden radikaller ilk
başta ABD rejimine karşı direniş olarak adlandırılan girişimi başlattılar. Radikallerin
bazı şiddet eylemlerinin hedefinde ABD askerleri vardı, ancak hedeftekilerin çoğunluğu askerlerden oluşmuyordu. Özellikle, işgale “destek çıkanlar” da hedefteydiler.

4 Muhammadawikabilesinin ileri gelenlerinden, Irak’ın Sadr Şehri’nde yaşayan Şeyh Mazen Falih Muhammad al-‘Arabiy ile yapılan mülakat (25
Nisan 2013). 2013 ilkbaharında Irak’ta kabile liderleriyle mülakat yapmak ve kabile içi sorunlara çözüm üretme süreçlerini gözlemlemek için
Basra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesör Wasfi al-Saraa ve Profesör Aqeel al-Dahhan ile birlikte vakit geçirdim. Makalede referans verilen
bilgi bu alan araştırması sırasında elde edilmiştir.
5 Bu konu detaylı bir şekilde I. Bölümde tartışılmıştır infra.
6 Bu konu detaylı bir şekilde II. Bölümde tartışılmıştır infra.
7 Irak’ın yaralamalar için öngördüğü tazminat Medeni Kanun’un 202 ve 217 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu hükümler (otoriter yorumlar
tarafından genişletildiği gibi) bir başkasına taksirle veya kasten, maddi veya manevi zarar vermesi halinde sorumlu olduğu hakkındaki tanıdık medeni
hukuk kuralını düzenlemektedir. Tazminatın miktarı önceden belirlenmemiş diyete göre, gerçekte ortaya çıkan zarar gözetilerek belirlenmiştir.
8 “Şi’a” mezhebini “reddiyeci” olarak anmak İbniTeymiyye’ye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu deyim EbuMus’ab el-Zerkavi sayesinde
Irak’ta geçerlilik kazandı ve Irak ve Suriye İslam Devleti tarafından da Şi’a mezhebini gayri meşru göstermek için kullanılmaya devam etmektedir.

Hedeftekiler sadece Irak Yönetim Konseyi9 ya da diğer Irak otoriteleri değil, aynı
zamanda daha alt seviyede yer alanlardan oluşuyordu.
Bu nedenle, örneğin, ABD işgaline karşı olan unsurlar ABD askeri güçlerinin yanında temizlikçi olarak
çalışanlarla birlikte birçok Hristiyan kadını da hedef aldılar ve öldürdüler.10 Necef’te bir Cuma günü
Cuma namazı sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında sadece Şii kanaat önderi (aynı
zamanda Irak Yönetim Konseyi üyesi) Muhammad Baqir al-Hakim değil, Cuma namazına katılan ve
yönetim organlarıyla hiçbir ilişkisi olmayan onlarcası da öldürüldü.11
Daha önceleri, bu tür şiddet eylemleri doğrudan herhangi bir işgalle ilişkisi açıkça ispatlanamayan
fakat Müslüman olmayan ya da saldırıyı gerçekleştirenlerin gözünde, bu unsurlar tarafından Şiileri tanımlamak için kullanılan, “reddiyeci” Müslümanlar olarak kabul edilen salt kimliksel grupları
hedef alırdı.12 Şiilerin toplandığı sivil bölgelerin veya Şiiler tarafından Üçüncü İmam olarak kabul
edilen Hz. Muhammed’in torununun ölümünü anma merasiminin yapıldığı meydanın bombalanması eylemleri, Hristiyanlara ve Hristiyan ibadethanelerine yapılan saldırıların arasına serpiştirilirdi.13 Bu toplulukların hedef alınması fikri 2005 yılında Irak’ta El Kaide’nin yükselişiyle ve lideri
Abu Mus’ab al-Zarkawi’nin söylemleriyle mezhep savaşını körüklemek amacıyla iyice ayyuka çıktı.14Zerkavi ve örgütü operasyonları için Hristiyan ve Şii nüfusu meşru hedef olarak seçtiklerini
açıkça ifade etmiş oldular.
Bu bağlamda Şii kanaat önderlerinin Hristiyan topluluğunu hedef alan saldırıları güçlü bir şekilde
kınaması az çok beklenirdi.15 Öncelikle belirtmek gerekir ki, elbette ki Şii İslam, Müslüman veya
Gayrimüslim sivillerin hedef alınarak öldürülmesine karşı en az Sünni İslam kadar karşı çıkmaktadır.
Bu da, bu tarz öldürme eylemlerinin lanetlenmesinin Şii fıkhının normatif dayanaklarıyla da oldukça
uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Dahası, Şii ve Hristiyan toplumunun, Irak’taki ve bütün dünyadaki Sünnilerin büyük çoğunluğu tarafından reddedilen, sözde Sünni İslam’a dayanan bir ideolojiden
beslenen aynı terörist grup tarafından saldırı altında olması, bu iki topluluk arasında doğal bir sempati oluşturdu. Sonuç olarak, Irak’ta Şiilerin, sadece nüfusa dayanan sebepler bakımından, ortaya
çıktığından beri baskın bir şekilde Irak’ı yönetmiş olan Sünni rejiminin yerini alması mukadderat
olarak görünüyordu. Bu nedenle dünya toplumuna tamamen açıkça jeopolitik nedenlerden dolayı,
hoşgörülü, insancıl ve farklılıklara açık oldukları mesajını iletmek istiyorlardı.
Haddi zatında, Ayetullah Sistani’nin Hristiyan ibadethanelerine yapılan saldırıları kınaması ve eleştirmesi sadece alışılmışın dışında keskin değil, aynı zamanda alışılmışın dışında kamuya açıktı. Sistani
genellikle Cuma namazlarında mesajlarını iletmek için yardımcılarını kullanırken, bu ataklar üzerine
yayınladığı mesajlarını, çok daha az kullanılan bir yöntemle, kendi adına memorandum veya beyan9 Irak Yönetim Konseyi ABD işgal kuvvetlerine danışmanlık yapmak üzere yine işgal kuvvetleri tarafından seçilen bir kurumdur. Üyeleri açıkça
ABD karşı unsurlar tarafından hedef alınmıştır ve iki tanesi saldırılarda öldürülmüştür. Suicide Attack Kills head of Iraqi Governing Council, Voice
of America, May 17, 2004.
10 Nine Killed in Iraq Violence, Birmingham Post (U.K.), Jan. 23, 2004.
11 Orly Halpern, Bombing of Iraq Deepens Crisis; Top Shi’a Leader, more than 80 killed in bloodiest day since war ended, Globe and Mail
(U.K.), August 30, 2003.
12 Şiileri lekelemek amacıyla kullanlan “reddiyeci” ifadesinin kökeni, bu ifadeyi Şiiler ilk üç Sünni halifenin otoritesini “reddettiği” için kullanan
İbn Teymiyye’ye uzanmaktadır. Bu ifadeye Irak’ta radikal Abu Mus’ab al-Zarkawi tarafından popülerlik kazandırılmıştır. Bkz. V.G. Julie Rajan, Al
Qaeda’s Global Crisis: The Islamic State, Takfir and the Genocide of Muslims 122-23 (Routledge 2015).
13 Bu dönemde Şiilere karşı yapılan saldırılar için Bkz. Aynı kaynak 122-23. Ayrıca Bkz. Steve Fainaru, Five Baghdad Churches Targeted by
Bombers, Wash. Post, Oct. 17, 2004.
14 Rajan, supra note 13, 122-23.
15 Sistani KiliseBombalamalarınıKınadı, Agence France Presse English Wire, August 2, 2004.
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lar kullanarak açıkladı. Bu memorandumlarda, Hristiyan toplumunun kendi yurtları olan Irak’ta barış
içinde yaşama hakları olduğunu belirterek onları hedef alan saldırıları kınadı ve devleti gelecekte bu
tür saldırıları önlemek için göreve çağırdı.16
Gayrimüslim topluluklara verilen bu destek ve onlara yönelen saldırılara karşı duruş, Irak’ta terörist ve radikal tehditleri gözle görülür bir şekilde arttırdı ve Irak Şam İslam Devleti’nin (“Da’esh) büyümesine neden oldu. Daeş tarafından gayrimüslim toplulukları hedef alan tehditler, kendisinden
önceki tehditlerden çok daha büyüktü. Gerçekte Daeş varoluşsal olarak doğdu. Bu nedenle sadece saldırıları yapmakla kalmadı; gerçekte, Irak devleti çözülmeye başlamışken coğrafyaya hakim
olmak istiyordu. Hakim olduğu coğrafyada, özellikle önemli sayıda Hristiyan ve Gayrimüslim topluluk olan Yezidilerin yaşadığı Musul ve havalisinde, gayrimüslimlere yaptığı muameleler ortaçağ
Sünni hukuk kurallarının saptırılmış versiyonunu en şiddetli şekilde uygulayacağının ispatıydı.
Gayrimüslim kadınlar, öncelikle Yezidiler, alıkonuldu ve köle pazarlarında satıldı.17 Hristiyanların
mallarına el konuldu ve onlara ya vergi verecekleri, ya da ölecekleri söylendi.18 Son olarak, tam
olarak dünyadan gözlemlenen, on binlerce Yezidinin köylerinden ve mahallelerinden sürülmeleri
ve dünya toplumunun ve Kürt peşmergesinin müdahalesi olmaksızın çorak bir dağda açlık ve
rezilliğe terkedilmeleriydi.19
Şii liderlerin, Daeş’in yükselişinden önce gayrimüslim toplulukları desteklemeye meyilli olduğu
ölçüde, bu destekleri daha sonra iki katına çıktı. Daeş’in eylemleri temel bütün mezheplerin en
temel fıkıh kurallarını ihlal edici nitelikteydi ve özellikle bu eylemler bir İslam devletinde yaşayan
gayrimüslimlere yöneliyordu. Bu nedenle Şii liderlerin, saf teolojik bir dayanak noktasından yola
çıkarak bu eylemleri kınamaları kolaylaşıyordu. Bunun ötesinde, Daeş’in yükselişinin başladığı
andan itibaren, Şii topluluğu sıkıca devlet aygıtlarının kontrolünü elinde tutuyorlardı ve gerçekten
Sünni azınlık topluluğunu büyük oranda kızağa çekmişlerdi.20 Daeş, Irak devletine başkaldırırken,
gerçekte bir Şii devletiyle savaşıyordu ve aslında, onlar için Iraklı Şii askerlerin canını almak gayrimüslim azınlıklarınkini almaktan daha az değerli değildi.21 Tekrar belirtmek gerekir ki, Şii ve Gayrimüslim toplulukları kendilerini birbirleri için doğal müttefik olarak görüyorlardı. Son olarak, Daeş’in
vahşet eylemleri global toplumu şok etmek ve rahatsızlık vermek için tasarlanmıştı, dolayısıyla
Necef elitinin gayrimüslim azınlıkları biraz olsun savunarak insancıl bir yaklaşım sergilemesi vahşi
saldırıların onlara yönelmesine neden oldu.
Bu nedenle Necef’in Hristiyan topluluklara yapılan saldırıları şiddetli bir şekilde lanetleyen beyanları
sürpriz değildi. Necef ve Kerbela şehirleri önemli sayıda Gayrimüslim göçmen aldı ve onlara belirsiz olan dönüş tarihlerine kadar yiyecek ve barınak sağladı.22 Daeş tarafından veya sivil çatışmalar
sonucu yerleşim yerlerinden çıkmaya zorlanan Sünni siviller için yapıldığı gibi bu tür eylemler sonuç
olarak, genelde Necef’e ve özelde Ayetullah Sistani’ye hakettiği övgüyü kazandırdı.

16 Aynı kaynak.
17 Yazidi Sex Slave Escapes ISIS, Tells Her Story, Al Arabiya (March 21, 2015).
18 Fazel Hawramy, Iraqi Christians in Mosul Told by ISIS to Convert To Islam or Be Executed, Guardian (U.K.), July 25, 2014.
19 Dominique Soquel, A Sanctuary For Iraqi Yazidis – And A Plea For Obama's Intervention, Christian Science Monitor, August 12, 2014.
20 Scott Peterson, Can Iraq Hold Together?,Christian Science Monitor, January 20, 2015.
21 Adam Lusher, Iraq Crisis: The Footage That Shows ISIS Militants Taunting And Killing Shia Soldiers, Independent (U.K.), June 17, 2014.
22 Rahat Husain, Fleeing Christians Find Safe Haven at Shrine of Imam Ali, Wash. Times, July 24, 2014.

II. Gayrimüslim için Öngörülen Diyet ve Caferi Fıkhı
Sistani’nin, sergilediği bu duruştan kaynaklanan ve sonuna kadar hak ettiği saygınlığı
çağdaş siyasi çıkar, ideolojik bağlılık veya bu ikisinin bir kombinasyonundan kaynaklansa da, buna rağmen kendisi Gayrimüslim kan parası bakımından Caferi fıkhına
karşı belirli bir mesafede duruyordu. Bunu açıklamak için, modern zamanın en etkili
hukuk külliyatı olan Muhammad Hasan al-Najafi (ölümü 1850) Jawahir al Kalam fi
Shara’i al-Islam23 başlığını taşıyan eserinde yer alan kurallara atıf yapacağım. Bu
külliyat tek başına (M.S.) 13. Yüzyılda yazılmış, Şii hukukçuların fıkhın temel konuları
bakımından en etkili külliyat olarak kabul ettiği Muhaqqiq al-Hilli’nin Shara’ial-Islam
isimli eserinin tefsiridir.24 (Hilli’nin orijinal sözleri Jawahir’in eserinde tırnak işareti içinde verilmiştir, ben de aşağıda alıntılanan paragraflarda bunu toplu olarak belirttim.)
Şunu ifade etmek te önem arz etmektedir ki, burada tartışılan hukuki meseleler hakkındaki hükümler hukukçudan hukukçuya çok büyük bir farklılık göstermemektedir.
Necef’in Ayetullah’ları arasında primusinterpares olan ve Sistani’den hemen önce
gelen Ayetullah Khu’i, bu nedenle kendi eserinde bu kuralları hemen hemen aynı
şekilde izah etmiştir.25
Jawahir’in eserinde hür bir Müslüman erkek için kasten öldürme suçunda öngörülen standart diyet
şu şekilde belirlenmiştir:
Diyetin miktarı, istisnasız olarak sünnetten elde ettiğim bilgiler ışığında, “kasten öldürmenin diyeti
olarak en kaliteli olanından yüz deve, iki yüz sığır, her birinin kumaşı Yemen kumaşından olmak iki
yüz elbise, bin dinar para, bin koyun veya on iki bin dirhem” olarak belirlenir.26
Bu makalenin amaçları bakımından kısaca açıklamak gerekirse, ilgili ölçüm birimleri gümüş dirhem
formatında belirlenmiştir. Bir tanesinin yaklaşık olarak üç gram geldiği göz önünde bulundurulursa,
hür bir Müslüman erkeğin kasten öldürülmesinin kan parası 30,000 gram gümüş veya 21,685 ABD
Doları olarak hesaplanır.27
Sünni mezheplerine göre, mağdurun ailesi kan parası olarak bu miktarı almayı seçebilirler veya kısas
uygulanarak failin (erkek veya kadın) öldürülmesini talep edebilirler.28 Ayrıca Sünni mezheplerine
göre, hür bir Müslüman kadın için kan parası erkek için öngörülen miktarın yarısı kadardır.29 İlginç bir
şekilde, Sünni mezhepleri arasında çelişkili olmakla birlikte, hür bir Müslüman kadının ailesi, erkek
için öngörülen kan parası arasındaki farkı failin ailesine ödeyerek, onu öldüren hür Müslüman erkeğin
öldürülmesini talep edebilir.30

23 Bkz. AbdulazizSachedina, The Just Ruler in Shi’ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence 22 (1988)
(Jawahir’inetkinliğinitanımlıyor)
24 Aynı eser s. 14.
25 Genel olarak bkz. Abdul Majid al-Khu’i, TakmilatMinhaj al-Saliheen (Qum 1992)
26 Muhammad Hasan al-Najafi, 43 Jawahir al-Kalam fi SharhShara’i al-Islam4 (Abbas al-Quchani ed. 1981)(ca. 1841)[bundansonraJawahir].
27 Gümüşün 5 Nisan saat 9’daki spot piyasa fiyatına göre hesaplanmıştır. (Kaynak: www.monex.com)
28 Jawahir42:7
29 Jawahir43:32
30 Jawahir42:82
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Ancak bu makalenin konusuna gelecek olursak, Gayrimüslimler için belirlenen kan parası, göreceli ölçekte oldukça düşüktür. Jawahir özel olarak bir zimmi31 için kan parasının, kaynak malzemesi “verimli”
olmak üzere 800 dirhem olduğunu belirtmiş ve arada büyük bir farklılık olan Sünni mezheplerinde bu
miktarın daha yüksek olduğunu ve hür bir Müslüman erkek için belirlenen miktarın üçte biri olduğunu
kabul etmiştir.32 Zimmi bir kadının kan parası ise yine zimmi erkek için belirlenen miktarın yarısı kadardır.33 Son olarak, Jawahir, bir Müslüman erkeğin Müslüman bir kadını öldürmesinde kısas olmadığı gibi,
bir Müslümanın kasten bir Gayrimüslimi öldürmesi durumunda kısas uygulanamayacağını belirtmiştir.
Şii hukukunu çağdaş koşullara göre değerlendirdiğimizde gerçek olan şudur ki, zamanımızda gümüşün değeri, tarihi değerinin oldukça altındadır. Jawahir kan parasının genel olarak hesaplanmasında
bin dinar değerindeki altını on iki bin dinar değerinde gümüşe denk olarak değerlendirmektedir. Bu
değerlendirme kan parasının, ödendiği dönemde, deve, dinar, dirhem, elbise, sığır veya koyun cinsinin hangisiyle ödenirse ödensin, bölgeye göre ve o bölgede ticareti yapılan şeyin değeri üzerinden
belirleneceğini göstermektedir.34
Adı geçen bu şeylerin değeri, en azından altın ve gümüş söz konusu olduğunda, çağdaş değerlerinin
yakınına bile yaklaşamamaktadır. Bu nedenle bin dinar altın (4.25 kilograma eşdeğerdir), ABD’de
bugün yaklaşık olarak 182,730 Dolara denk gelmektedir, bu neredeyse on iki bin gümüş dirhemin
değerinin on katına karşılık gelmektedir.35 Altına nazaran bugün gümüşün ticareti daha az yapıldığı
için, bir Müslümanın kan parası hesaplanırken aradaki fark çok önemli görünmeyebilir. Ancak, bir
Gayrimüslimin kan parası hesaplanırken bu çok önem arz etmektedir, çünkü bu kan parası yalnızca
gümüş dirhem üzerinden hesaplanmaktadır.
Diğer bir deyişle, materyali bugünkü değerine çevirirken, Caferi fıkıhına göre Gayrimüslim bir erkeğin
kan parası 1446 Dolara denk gelmektedir. Gayrimüslim kadın için bu miktar 723 Dolara tekabül etmektedir. Bir zimminin canının alınmasının toplam değeri bu kadardır ve kısasa başvurmak da mümkün
değildir. Tam tersine, bir an Daeş’in Hanbeli hükümlerini uyguladığını varsaydığımızda ki dayanacakları en muhtemel kaynak bu görünmektedir (herhangi bir İslami hüküm uygulamadıklarına göre), altının
değeri birkaç bin dolar olarak hesaplanırsa, kan parasının değeri Müslüman bir kimseyle aynı olacaktır36 göründüğü kadarıyla fıkıh uygulamaya uygun düşmemektedir. Gayrimüslimlerin hayatının önemini
vurgulayan ve canlarının alınmasını geniş ve ciddi bir şekilde lanetleyen ruhani liderlik, kan parası
bakımından ona en aşağı değeri vermektedir. Buna karşın, Gayrimüslimlerin hayatına, uygulamalarıyla en az değeri veren grup bu hayata aynı bağlamda en çok değeri veren hukuk ekolünü (gerçekçi
olmayan bir şekilde olsa da) benimsemiş görünmektedir. Aradaki gerilim burada açığa çıkmaktadır.
Elbette Şii kanaat önderlerine olan hürmete binaen, bu tez üzerinde bazı sınırlandırmalar getirmek
gerekmektedir. Öncelikle, ne Şii ne de Sünni kaynakları, öldürmenin dini olarak günah olduğunun
31 Elbette ki fıkıh her Gayrimüslimi zimmi olarak değerlendirmez. Ancak, bir yandan makalenin konusunun Caferi fıkhındaki farklılık üzerindeki
düşünceler ve diğer yandan Şii hukukçuların Iraklı gayrimüslimler karşısındaki siyasi tutumları olması nedeniyle, ilgili kan parasının zimmiler için
olduğu anlaşılmalıdır.
32 Jawahir 43:38
33 Jawahir43:39
34 Jawahir43:8-9
35 Altının 5 Nisan saat 9’daki spot piyasa fiyatına göre hesaplanmıştır. (Kaynak: www.monex.com)
36 Amacım Daeş’in makul bir uygulaması olarak Hanbeli fıkhını kötülemek değildir. Ancak İbnTeymiyye’nin El Kaide ve Daeş gibi gruplar
üzerindeki etkisi açıktır ve kendisi tabii ki Hanbeli’dir. Bkz. As World Expresses Horror, IS Said To Show Immolation Video On Big Screens,
Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/jordan-pilot-burned-video-isis-islamic-state/26829782.html(IŞİD’inÜrdün’lü pilotu canlı olarak
yakmasını İbn Teymiyye’nin fetvasına dayandırmasını açıklamaktadır). Bu nedenle, Daeş’in herhangi bir fıkıh ekolünü takip etmese bile, diğer rakip
ekollere nazaran Hanbeli yorumlarına öncelik verdiklerini varsaymak adil olacaktır.

altını çizerek, hukuki düzenlemenin aksine, kan parasını mezarın kefareti olarak görmemektedirler.
Yani bir kimse, Müslüman olsun Gayrimüslim olsun, başka bir insanı öldüremez, kan parasını ödemesi öldürme fiilin meşru bir davranış haline getirmez. Dahası, hukuki bir konu olsa bile, ta’zir olarak
bilinen cezaların yürürlüğe konulması, kamusal çıkarların gerektirdiği ölçüde açıkça devletin takdir
yetkisindedir. Hiç şüphe yoktur ki, İslam devletinin himayesinde yaşayan Gayrimüslimlere yönelen
çok sayıdaki öldürme eylemleri kamu çıkarına karşı ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.
Bu sebeple, açıklayıcı olması açısından, Ayetullah Sistani’nin Gayrimüslimlerin öldürülmesi ve devletin
buna bir son vermesi konusunda Şii fıkhına uygun davranmadığını iddia etmiyorum. Aksine, rastgele
cinayetlerin durdurulması İslam’ın temel etik prensiplerinin ve hukukunun gereğidir. Ancak, bir yandan
Daeş’in vahşetine karşı savunmasız olan azınlığın korunması konusunda endişelerin yüksek sesle
dile getirilmesi ile bu azınlığı oluşturan bireylerin hayatının değerini, eşdeğer bir Müslümanın hayatına
biçilen değerin %5’i ile %8’i arasında belirleyen kuralların sorgulanması arasında bir gerilim olduğunu
iddia ediyorum. Ayrıca bu kuralların, görünüşte de olsa, Daeş’in teorik olarak benimsemiş göründüğü
gayrimüslimlerin hayatını Müslümanlarla eş tutan kurallarla çelişmesini de oldukça ironik buluyorum.

III. Stratejik Hukuki İhmal
Makalenin birinci bölümünde, Necef Şii ruhani liderliğinin, radikaller tarafından Irak’taki
Gayrimüslim topluluklara karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerine karşı onları korumaya
yönelik attıkları önemli adımlar ortaya konuldu. İkinci bölümde ise, Gayrimüslimlerin
öldürülmesine karşın Şii fıkhının öngördüğü kan parasının Sünni mezheplerin belirlediğinden daha düşük olmasına vurgu yapılarak, bu duruş ile Şii fıkhı arasındaki gerilimi
gösterilmeye çalışıldı. Bu gerilimi ortaya koyarak, bu son bölümde stratejik hukuki ihmal
vasıtasıyla bunun nasıl üstesinden gelinebileceği ve bu tutumun fıkhın geleceği açısından ne gibi tehlikeler barındırdığı, yüzeysel itirazlara bağlı kalmaksızın, tartışılacaktır.
Yukarıda bahsedilen gerilimlerle başa çıkmanın bir yolu açıkça onları kabul etmektir. Bu da, Daeş tarafından cezalandırılarak öldürülen Gayrimüslimlerin ailelerine gerçekte ne borçlu olunduğunu aşikar
bir şekilde tanımlamayı, bununla birlikte bu sonucun savunulmasının dayanak noktasının açıklanmasını içermektedir. Elbette bu tür bir tanımlama belirli bir meblağın ödenmesinin birinin canını alma
günahının kefareti olduğunu göstermez ve devlet buna ek olarak, kamu düzenini yeniden sağlamak
adına cezalar öngörebilir ve öngörmelidir.
Ancak oldukça açıktır ki, yapılması gereken bunca şeyle birlikte, bahsedilen seçeneğin takip edilmesi
Necef’in küresel ölçekte büyük bir eleştiri almasına yol açacaktır. Ailelere ödenmesi gereken miktarlar şaşırtıcı derecede az olabilir, öyle az olabilir ki ailelerin ölümlerle birlikte gerçekten kaybettiklerinin
yerini doldurmaya yaklaşamaz bile. Dahası, ödenmesi gereken miktar, ailelerin normal şartlarda Irak
kanunlarına göre hak kazandıklarının çok çok altında olabilir. Mevcut Irak hukuku, Irak Medeni Kanunu’nda düzenlendiği üzere, ailelere mağdurun öldürülmesinden kaynaklanan bütün maddi ve manevi zararın tazmin edileceğini düzenlemektedir.37 Aklı başında hiç kimse annesinin ölümüne tanıklık
37 Medeni Kanunun 202’nci maddesi zarar verici fiiller için tazminatı düzenlemektedir. Madde 205(1) zararın hem maddi, hem de manevi
zararı içerdiğini düzenlerken, fıkra (2)’de tazmin hakkını eşlere ve diğer akrabalara da vermektedir. Sanhuri’nin sözlerinde, Irak Medeni
Kanunu; Tazminatın değeri doğrudan maruz kalınan zarara göre belirlenmektedir. Hangi türde olursa olsun tazminat – özel tazminat veya
taksitle veya anapara olarak parasal veya parasal olmayan yerine koyma, haksız fiilin doğrudan yol açtığı zararın miktarına göre belirlenir.
Zararın, gerçekleştiği müddetçe, maddi veya manevi olmasına, beklenen zarar olup olmamasına, şimdi veya gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına
bakılmaz. (Sanhuri, Wasit1:1095) Açıkçası bu fıkhın ölçütü değildir ve özellikle zimmilerin hayatlarını ilgilendirmemektedir.
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eden bir çocuğun maruz kaldığı zararın 700 Dolarla giderilebileceğini iddia edemez. Son olarak,
bu miktarların bir Müslümanın hak kazanabileceğinden önemli ölçüde düşük olduğu gerçeği de bu
eleştirinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bir insanın öldürülmesinin tazmin edilmesi için 700
Dolar biçen Caferi fıkhı, küresel toplum tarafından tuhaf ve yetersiz bulunabilir. Gayrimüslim bir kadının öldürülmesine bu kadar düşük bir tazminat biçilirken, Müslüman hür bir erkeğin öldürülmesine
yüz binlerce dolar tazminat biçildiğinde, bu durum küresel toplumun en güçlü unsurları olan temel
normları bakımından, tuhaflıktan öte bir saldırı olarak algılanabilir. Kaldı ki, toplumun Sistani’nin Irak
Gayrimüslimlerine insancıl davranışını methetmek için ne kadar hevesli olduğu göz önünde bulundurulursa, bu kuralların Şia dünyasının büyük çoğunluğunun normatif hükümleriyle iyi bir uyum gösterdiği bile açık değildir.
İkinci bir muhtemel yaklaşım ise kuralları yeniden değerlendirmek olabilir. Her ne kadar Cevahir’in
tazminatın kaynak maddesini “verimli” olarak tanımlaması doğru olsa da, bu daha sonra gelen bir hukukçunun kaynak maddenin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda farklı bir sonuca varmasını engellemez. Şii hukukçular kendilerini müçtehit olarak nitelendirmektedirler ve kendi eserlerinde öncelikle
yaptıkları faaliyetin taklit değil, içtihat olduğunu açıkça belirtmektedirler. Bu onların kendi hükümlerini,
önceki hukukçuların ulaştıkları sonuçlardan almaktansa orijinal kaynaklardaki hükümleri geliştirerek
verdiklerini gösterir.38
Aynı zamanda, kuralları yeniden değerlendirmek kendi içinde bir dizi riski barındırmaktadır. Bu risklerin en başında otoritenin kaybedilmesi potansiyeli gelmektedir. Eğer hukukçular tarihi kuralları zamana daha iyi uydurmak adına değiştirirlerse, metinleri yorumlamaktan ziyade esasında daha önceden
kararlaştırılan sonuçlara uydurmak amacıyla onları manipüle etme durumuna düştüklerini reddetmekte zorlanabilirler. Kendilerinden önceki hukukçuların duruşlarını devam ettirmek yorum sürecinin
meşruiyetini sağlamakta onlara yardımcı olabilir, aksi durumda meşruiyet azalacaktır. Belki de bu
nedenle Necefli hukukçular fıkha yaklaşımlarında, yüzyıllar boyunca alınan derslerin sonucunda elde
edilen duruşun fazlasıyla küçümsenmesi ve bazı durumlarda yok sayılmasıyla, şaşırtıcı derecede
muhafazakârdırlar.
Bir kere yargıçlar kendi hükümlerini meşrulaştırmaya çalışmayıp, onları değiştirmezse, geriye tek
bir seçenekleri kalır: durumun rahatsızlık verici olduğunu ortaya koymak için kuralları görmezden
gelmek. Necefli hukukçular bu nedenle benim burada stratejik hukuki ihmal olarak tanımladığım
şeyi yapmakta oldukça uzman olduklarını ispatladılar – ya da bir nebze tuhaf ve savunması zor olan
kuralları ön plana çıkarmakta biraz başarısız oldular. Bu kısas konusunu daha da genişletti, ancak
kesinlikle onların etrafını sardı. Bu nedenle, örneğin Ayetullah Sistani’nin eserinde kısas veya diyet
hakkında hiçbir şey yoktur. Aynı şey bir önceki yüzyılda yaşamış, Muhsin al-Hakim’den Muhammad
Baqir al-Sadr’a kadar, birçok Ayetullah için de söylenebilir. Gerçekte, yakın zamanda bu konular hakkında görüş belirten Ayetullah, Ayetullah al-Khu’i olmuştur. O bile Minhaj al-Saliheen başlıklı hukuk
külliyatının birçok baskısında bu konuya yer vermemiştir. Bunun yerine, ayrı olarak yayınladığı “Minhaj el-Saliheen’in İkmali” başlıklı kitabında bu konulara değinmiştir. Bu nedenle bu konular külliyatın
düzenli olarak satıldığı internette ya da başka yerlerde satılan iki ciltlik setinde yer almamaktadır. Bu,
kitabın baskılarının bulunmasının imkansız olduğu anlamına gelmemektedir, ancak bu kitabı bulmak,
mesela, Khu’inin ibadet için gerekli olan temizlikler hakkındaki hükümlerinin yer aldığı ve hem internetten, hem de basılı olarak ulaşmanın oldukça kolay olduğu 1’inci cildini bulmaktan çok daha zordur.

38 Bkz. Örneğin, AbulQasim Al-Khu’i, Minhaj al-Saliheen 1:¶¶1-19 (Toplumun yükümlülüğünün yaşayan bir müçtehidin hükümlerini taklit ederek
o müçtehide uymak olduğunu belirtmektedir)

Belirli temel fıkıh kurallarını açıklamak konusundaki bu suskunluk, yürürlükteki Irak kanunlarının kan
parasını öngörmediği ve bundan dolayı bunun dindarlarla ilgili olmadığı gerekçesiyle savunulamaz.
Öncelikle, evlilik yaşından köleliğin yasaklanmasına kadar, Irak kanunlarıyla çelişen ve çeşitli külliyatlarda düzenlenen birçok Şii kuralı vardır. Bunların hiçbiri, devlet kanunlarında düzenlenmeyen konularda hüküm açıklayan hukukçular nezdinde önemli görülmemektedir. İkinci olarak, diyet ödemenin
çağdaş dönemle bir ilgisi olmadığı iddiası doğru değildir. Irak aşiretleri, aşiret içindeki öldürme fiilleri
için tazminat pazarlığı yapmakta ve tam da hukuk kitaplarında öngörüldüğü gibi, bin koyuna karşılık
gelen bir miktarda değer biçmektedirler.39
Dolayısıyla ihmalin alaka eksikliğiyle bir ilgisi yoktur. Aksine, bir önceki bölümde dile getirilen rahatsız edici soruları sormaktan kaçınmanın hesaplanmış bir davranış olduğu görülmektedir. Ayrıca bu
tutum, yüzeysel bir seviyede iyi işlemektedir. Şii ruhani elitlerinin Irak’ın Gayrimüslim nüfusuna karşı
tutumu, Iraklı Şiiler tarafından yüksek sesle dile getirilmiştir ve küresel medya tarafından geniş olarak
yansıtılmıştır. Bunun yanında siyasi duruşlarıyla fıkıh arasında olan gerilim güvenli bir şekilde gizlenmiştir, bir bakıma bu konular sadece yüzyıllarca yıllık metinleri detaylıca inceleme yeteneği ve enerjisi
olanlar tarafından bilinegelmiştir.
Buna rağmen bu yaklaşımın, modern zamanda sürdürülmesi gittikçe zorlaşan ihmaller ve hilelerden
kaynaklanan uzun vadeli bedelleri vardır. Sonuç olarak, yapılması gereken, çok azı yazılı olan stratejik ihmallerin değerlendirilmesidir ve İslam hukuku bilgisi belirli bir bölgede bir köy vaiziyle sınırlanmıştır. Doktrinin rahatsız edici boyutlarının maskelenmesi bu tür olaylarda zor olmamaktadır. Ancak
uzun vadede, maddi kaynaklara bir Google aramasıyla ulaşılabildiği birbirine aşırı şekilde bağlanmış
dünyamızda bunu başarmak çok daha zordur. Bu önemli bedelleri beraberinde getirmektedir. Bunlardan özellikle iki tanesi öne çıkmaktadır.
Birincisi, uygulamada ihmale başvurmak fıkhın başarısız olduğunu ve bir takım tekinsiz sonuçları olduğunu kabullenmek anlamına gelmektedir. Bu tarz bir içkin kabulün de sonuçları vardır. Neticede bir
hukukçu aynı anda hem İslam’ın bütüncül bir hayat tarzı sunduğunu ve bir müminin kendi dünya işlerini
mutlak olarak İslam’a göre düzenleyebileceğini savunup, hem de zarara karşı tazminat hakkındaki temel hükümlerini görmezden gelemez. En azından, fıkhın hangi kısımlarının uygulanacağı, hangi kısımlarının uygulanmayabileceği ve bunun nedeni konusunda bir açıklama getirilmelidir. Aksi halde, hukukçuların diyet gibi kuralları ihmal etmesiyle inananlar da belki ibadet veya zekat verme gibi konuları daha
rahat ihmal edecek ve bütün bir kurallar müessesesi demode olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.
İkincisi ise, hukuk kurallarının uygulanmasından rahatsız olunduğunda onları ihmal etmek yerine açık
olarak ve dürüstçe onları yeniden değerlendirmek, radikal ve aşırı hareketlerin ihmal edilen kuralları istismar etmesi ve onları uygulamayı talep etmesi için açık kapı bırakmaktadır. Bu nedenle, örneğin, Müslüman alimler, kölelik üzerine tarihi fıkıh kurallarını yeniden ele almayı istediklerinde, aşırı grupların bunu
ahlaki olarak saldırgan bulmasına ve Hz. Peygamber’in geleneklerine ve Allah’ın Kur’an’da belirlediği
emirlerine ihanet olarak algılamalarına ve bu kuralları yeniden canlandırmak isteyen grupların modern
İslam alimlerine karşı gelmesine neden olacaktır. Ancak eğer Müslüman alimler kölelikle ilgili bu tarihi
kuralları görmezden gelirse ve hiç yokmuş gibi davranırlarsa, aşırı uçların taleplerini reddetmek daha da
zorlaşacaktır. Esasında bir Şii mümin Müslüman olmayan bir kadını öldürdüğü için 700 Dolardan başka
bir şey borçlanmadığını iddia ederse haklı olabilecektir. Bunun aksini iddia edebilecek bir hukukçu yoktur.
Bu da sonra değil ama yakın bir zamanda ele alınması gereken bir problemi ifade etmektedir.
39 Muhammadawikabilesinin ileri gelenlerinden, Irak’ın Sadr Şehri’nde yaşayan Şeyh Mazen Falih Muhammad al-‘Arabiy ile yapılan mülakat
(25 Nisan 2013).
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Sonuç
Bu makalede, Şii hukukçularının çağdaş siyasi duruşlarıyla Caferi fıkhının tarihi
kuralları arasındaki gerilim, Gayrimüslimlerin canları için öngörülen diyetin değeri
konusu özelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, hukukçuların hükümleri
ve siyasi duruşları arasındaki bu gerilimi, stratejik hukuki ihmal yöntemiyle ya da
günümüzle uyumsuz ya da utanç verici hükümleri görmezden gelerek gidermeye
çalıştıkları ortaya konulmuştur. Bu yöntem, tarihte olduğu gibi belli bir süre işleyebilir.
Ancak, altı çizilen gerçekler bir kez açığa çıktığında, bunun uzun vadede iki sonucu
olacaktır. Öncelikle bu yöntem, hukukçuların İslami kurallara sıkı sıkıya bağlanmak
gerektiği söylemini boşa çıkarır. Neticede kurallar siyasi duruşlarıyla bağdaşmadığında hukukçular tarafından ihmal edilebiliyorsa, neden aynı şekilde inananlara
kurallara uymak zor geldiğinde onlar tarafından da ihmal edilemesin? İkincisi, bu
yöntem aşırılığa başvurmaya daha çok yol açmaktadır. Hukukçu, kategorik olarak
kutsal metnin önceki türevlerini reddetme hatasına düşerse, zorbalıklarını meşrulaştırma arayışında olan radikal gruplar için bu kutsal metinlere başvurmak daha makul
olacaktır. Bu bütün toplumu, başvurulan zorbalıkları “İslam dışı” olarak tanımlamak
bakımından oldukça zor bir duruma düşürecektir. İçinde bulunduğumuz zamanlarda,
bu gerçekten tehlikeli bir öneridir.
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Introduction
This paper seeks to demonstrate that the jurists of Najaf frequently engage in a phenomenon I describe as strategic juristic omission in order to manage the gap between
their actual fiqhrules and social expectations respecting the same in a given set of
(contemporary) political circumstances. That is, rather than revisit or revise traditional
rules that might seem inapt or even offensive to the lay devout, or a broader global
community, jurists merely reduce or often omit mention of such rules, with the result
that few within the lay community are aware that such rules even exist. The matter
seems to work well enough, in that it enables the jurists to avoid uncomfortable questions that stand at some contrast to their political positions. However, it comes at
some cost. Specifically, it renders the actual adherence to fiqh less likely, it results in
the fiqh appearing more like a patchwork of rules addressing rather randomized areas
of law rather than some sort of logical or comprehensive whole, and it prevents the
revaluation of traditional rules that probably deserve closer examination in our times.
Nowhere is strategic juristic omission more apparent, and more obvious, than in the context of criminal law. There may be some justification for this as concerns the hudud, given the expectation even
in fiqhmanuals of relatively rare application in light of rather well known stringent evidentiary requirements.1 They seem less justified, however, as concerns the qisas. This is not only because the qisas
involve matters such as homicide and wounding that arise with some frequency, but also because
they involve the adjudication and apportionment of compensation for injuries wrought. After all, in
the absence of the qisas, there would be no alternative to any society but to supply alternative rules
to deal with the twin subjects of punishment for the infliction of physical injury on the one hand, and
compensation for the victims of such injury for another. To ignore the qisas is to force the adoption
of a secular Civil Code. And yet, the qisas are very much the subject of strategic juristic omission
within Najaf, in a manner that contrasts sharply with their position on that other major area of private
law that lies beyond the realm of obligation; namely, the law of the family.2
It is not immediately obvious why this is. The death penalty may be controversial in Europe, but it is
certainly not in Iraq.3 The idea of compensation for a life based on values obtained from the fiqh is not
a matter of controversy either—in fact tribes make frequent use of the diyya in managing tribal resolu1 There are numerous sources which discuss the very strict requirements that need to be satisfied for the purposes of the hudud. For one example,
see Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law 13-14 (2005).
2 Haider Ala Hamoudi, Negotiating in Civil Conflict: Constitutional Construction and Imperfect Bargaining in Iraq 99-102 (2014) (describing Shi’i
opposition to Personal Status Code not based on fiqh).
3 In fact, the United States occupation authority, known as the Coalitional Provisional Authority, suspended the application of the death penalty
in Iraq during the period of its tenure. See CPA Order 7, Section 3(1). Iraq’s interim government reinstated it for certain crimes shortly after
sovereignty was returned to it. Iraq Government Decree No. 3 of 2004. Since then, various laws and amendments include a death penalty
where none existed before. Among them are the Antiterrorism Law, No. 7 of 2005, the crime of kidnapping in the Penal Code (article 421) and
the Military Penal Code, No. 19 of 2007.

tions for disputes arising out of a homicide.4 Yet at the same time, there are aspects of the qisas that
do diverge, sharply, from the image that Najaf attempts to present for itself not only to Iraqis, but to the
global community at large. The most obvious, and the subject of this paper, relates to the value of the
diyya for the dhimmi. Najaf has been broadly condemning acts of terrorism and violence directed at
Iraq’s non-Muslim communities for over a decade, conducted by extremists acting in the name of Sunni
branches of Islam.5That it has done so, and that it has welcomed Iraq’s non-Muslim internally displaced
into the Holy City is a source of some pride to Iraq’s Shi’i devout, and a matter extolled by them to a
broader community. Yet, standing in some level of tension with this, Shi’ism’s own rules respecting the
diyya owed for the dhimmi lives wrongfully taken is extraordinarily low—far lower, in fact, than the value
that probably would be ascribed by the very terrorists whom Najaf condemns for the unlawful killings.6
Strategic juristic omission works to narrow that divide. Iraqi law does not operate on the principle of
the diyya, so there are no stories that could be told of inadequate compensation being offered for
the death of close relatives.7 Popular media could hardly be expected to know the substance of fiqh
rules across the Islamic schools. The extremists who have targeted the Christian community have
no interest in highlighting the distinction of rules as compared to a sect that they consider to be “rejectionist” apostates.8As a result, the irony is not a subject of discussion anywhere.
However, as noted, the matter comes at a cost. Strategic juristic comission only works for as long as
rules are unapplied, so to omit is, in a sense, to admit some sense of failure in the fiqh. Moreover, it
prevents the sensible revaluation of juristic rules in a manner that might render them more palatable
in the modern era. This is dangerous, particularly in our times, when extremists seem all too willing
to hijack Islam through the tendentious use of older texts.
Beyond this Introduction, this paper is divided into three parts. Part I of this paper discusses the
manner in which Najaf has stood stalwartly behind the non-Muslim communities currently targeted
in contemporary Iraq. Part II then details the rules respecting qisas generally in the Shi’i fiqh, and
the blood price of the dhimmi in particular, to show some level of tension between the fiqh and the
position of the Najaf jurists. Part III details how these tensions are managed in this context through
the use of strategic juristic omission, and highlights some of the difficulties that emerge as a result.

I. Iraq’s Non-Muslims and the Najaf Elite
It was not long after the removal of the Saddam Hussein regime in Iraq that extremists initiated what first was referred to as resistance to the U.S. occupation. Some of
their targeted violence was directed against U.S. soldiers, but much of it was not. In
4 Interview with Sheikh Mazen Falih Muhammad al-‘Araiby, clan elder of the Muhammadawi tribe, in Sadr City, Iraq (April 25, 2013). In the
spring of 2013, I spent a great deal of time in Iraq interviewing tribal leaders and observing tribal resolution processes with two professor from the
Basra University College of Law, Wasfi al-Sharaa and Aqeel al-Dahhan. The information referenced in the main text in the context of this footnote
was gathered while undertaking that fieldwork.
5 This is discussed in detail in Part I infra.
6 This is discussed in detail in Part II infra.
7 Iraq’s rules respecting compensation for injuries are set forth in Articles 202 through 217 of the Civil Code. These provisions (as elaborated
upon by authoritative commentaries) cite the familiar civilian rule that a party is responsible for any harm that it causes to another, negligently or
intentionally, and that this includes both moral and material harm. The level of compensation is thus based not on a set schedule, as per the diyya,
but on the harm actually incurred.
8 The reference to the Shi’a as “rejectionist” stems back to work by Ibn Taymiyya. It gained particular currency in Iraq through the person of Abu
Mus’ab al-Zarqawi, and has continued to be used by the Islamic State of Iraq and Syria as a means to delegitimize the Shi’a.
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particular, those associated with “supporting” the occupation were targeted as well.
This included not only members of the Iraq Governing Council9 or other Iraqis of
authority, but those at considerably lower levels.
Hence, for example, elements opposed to the U.S. occupation targeted and killed a number of Christian women as well as others working as cleaners for U.S. forces.10 A large car bombing on a Friday
during the Jum’a in Najaf killed not only Shi’i clerical leader (and Iraq Governing Council member)
Muhammad Baqir al-Hakim, but it also killed dozens of others with no real connection to authority
attending the Friday Prayer.11
Before long, these acts of violence were directed quite clearly at elements that had no demonstrable
connection to any occupation, but instead were merely identitarian groups that were non-Muslim, or
that were, in the eyes of those directing the violence, “rejectionist” Muslims, which was the term used
by these elements to describe the Shi’a.12 Bombing of civilian areas in which Shi’a congregate, or on
Shi’i occasions, among them the commemoration of the death of Shi’i Islam’s Third Imam, and the
grandson of the Prophet Muhammad, were interspersed with attacks on Christian interests and Christian places of worship.13 The idea of targeting these communities was made rather explicit by 2005
with the rise of Al Qaeda in Iraq and the articulation on the part of its leader, Abu Mus’ab al-Zarqawi,
of the need to stoke sectarian war.14 Zarqawi and his organization thus made it quite clear that they
viewed both the Christian and Shi’i populations as legitimate targets in their operations.
It was in this context somewhat predictable that the Shi’i clerical elite to issue rather strong denunciations of the attacks against the Christian community.15First, of course, Shi’i Islam takes no less
a negative view of the targeted killing of civilians, Muslim or non-Muslim, than Sunni Islam does,
meaning that such denunciations of such killings were completely compatible with the normative
underpinnings of the Shi’i fiqh. Moreover, there was natural sympathy, as both the Shi’i and the
Christian community found themselves under attack from the same terrorist groups spouting the
same ideology, a purported version of Sunni Islam rejected by the vast majority of Iraq’s Sunnis
and indeed most Sunnis across the world. Finally, it is important to note that the Shi’a were quite
clearly for demographic reasons alone destined to be the new power in Iraq, replacing Sunni dominated regimes that had ruled Iraq since its inception. That they planned to be tolerant, humane
and open to diversity was a message they strongly wished to deliver to the global community for
obvious geopolitical reasons.
As such, Grand Ayatollah Sistani’s criticisms of the attacks on Christian places of worship were not
only unusually sharp, but they were also unusually public. While Sistani usually left his deputies to
9 The Iraq Governing Council was a body handpicked by the United States occupation authority to serve as its advisory council. Its members were
clearly targeted by anti-US elements, and two were killed by attacks. Suicide Attack Kills Head of Iraqi Governing Council, Voice of America,
May 17, 2004.
10 Nine Killed in Iraq Violence, Birmingham Post (U.K.), Jan. 23, 2004.
11 Orly Halpern, Bombing of Iraq Deepens Crisis; Top Shi’a Leader, more than 80 killed in bloodiest day since war ended, Globe and Mail
(U.K.), August 30, 2003.
12 The slur “rejectionist” to describe the Shi’a has its origins in Ibn Taymiyya, who used it because the Shi’a had “rejected” the authority of the
first three Sunni caliphs. It was popularized in Iraq by the extremist Abu Mus’ab al-Zarqawi.See V.G. Julie Rajan, Al Qaeda’s Global Crisis: The
Islamic State, Takfir and the Genocide of Muslims 122-23 (Routledge 2015).
13 For the variety of attacks against the Shi’a during this period, see id. at 122-23. See also Steve Fainaru, Five Baghdad Churches Targeted by
Bombers, Wash. Post, Oct. 17, 2004.
14 Rajan, supra note 13 at 122-23.
15 Iraq’s Sistani Condemns Church Bombings, Agence France Presse English Wire, August 2, 2004.

deliver the messages he wished to convey during Friday prayers, in the case of such attacks, he took
the less common route of issuing memoranda, or bayans, in his name. In such memoranda, he described the Christian community having the right to live peacefully in their home of Iraq, condemning
absolutely attacks against that community, and calling upon the state to take action to prevent such
attacks in the future.16
This support of the non-Muslim communities, and the opposition to attacks directed against it, increased considerably as the terrorist and extremist threats to Iraq proliferated and as the Islamic
State of Iraq and the Levant (“Da’esh”) grew. The threats against the non-Muslim communities posed
by Da’esh was considerably greater than any that preceded it. In fact, it was existential in nature.
This is because it not only was able to direct attacks at facilities; in fact, it came to control territory as
the Iraqi state started to unravel. In that territory that it controlled, in particular the city of Mosul and
its environs, home to large numbers of Christians and a non-Muslim community known as the Yazidis,
its treatment of the non-Muslim minorities proved to be a perversion of medieval juristic Sunni rules
of the most appalling variety. Non-Muslim women, and primarily Yazidis, were abducted and sold into
slave markets.17Christians had their possessions taken from them, and were told to pay a tax or die.18
Finally, in the full view of the world, tens of thousands of Yazidis fled their villages and neighborhoods
to a nearby barren mountain where they faced almost certain starvation and ruin in the absence of
an intervention coordinated by the global community and the Kurdish pesh merga.19
To the extent that Shi’i leaders were predisposed to support non-Muslim communities before the rise
of Da’esh, they were doubly inspired to do so afterwards. The Da’esh actions were deeply violative
of core fiqh rules among all sects, and in particular those pertaining to the treatment of non-Muslims
living in an Islamic state. Thus, they were easy to condemn from a purely theological standpoint.
Moreover, for by the time of the rise of Da’esh, the Shi’i community was firmly in control of the apparatus of the state and in fact had largely sidelined the Sunni minority community.20 By leading an
insurrection against the state of Iraq, Da’esh was effectively fighting a Shi’i state, and as such, it was
no less sparing of the lives of Iraqi Shi’i soldiers than it was those of non-Muslim minorities.21 Again,
the Shi’a and the non-Muslim communities saw themselves as natural allies of one another. Finally,
the depredations of Da’esh were almost designed to shock and offend a global community, thereby
enabling the Najaf elite to demonstrate their ultimate humanity by showing some level of support for
them following the outrages conducted against them.
It was thus not a surprise that Najaf immediately issued statements strongly in condemnation of the
attacks on Christian communities. The cities of Najaf and Kerbala also took in large numbers of
non-Muslim refugees, and began to provide them food and shelter pending their return.22 The result
of actions like these, as well as similar ones in favor of Sunni civilians likewise forced out of their
homes either by Da’esh or by civil conflict, earned Najaf generally, and Grand Ayatollah Sistani in
particular, no shortage of well-deserved praise.

16 Id.
17 Yazidi Sex Slave Escapes ISIS, Tells Her Story, Al Arabiya (March 21, 2015).
18 Fazel Hawramy, Iraqi Christians in Mosul Told by ISIS to Convert To Islam or Be Executed, Guardian (U.K.), July 25, 2014.
19 Dominique Soquel, A Sanctuary For Iraqi Yazidis – And A Plea For Obama's Intervention, Christian Science Monitor, August 12, 2014.
20 Scott Peterson, Can Iraq Hold Together?, Christian Science Monitor, January 20, 2015.
21 Adam Lusher, Iraq Crisis: The Footage That Shows ISIS Militants Taunting And Killing Shia Soldiers, Independent (U.K.), June 17, 2014.
22 Rahat Husain, Fleeing Christians Find Safe Haven at Shrine of Imam Ali, Wash. Times, July 24, 2014.
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Sistani’s well-deserved reputation for ecumenicalism arising from these and other positions he has taken, whether borne out of contemporary political expediency,
ideological commitment, or some combination of the two, does nevertheless stand
in some tension to the Ja’fari fiqh as it concerns the non-Muslim blood price. To
demonstrate this, I refer to the rules set forth in perhaps the most influential of the
juristic compendia of the modern era, that of Muhammad Hasan al-Najafi (d. 1850),
entitled Jawahir al Kalam fi Shara’i al-Islam.23That compendium is itself a commentary of an older, influential compendium of the 13th century (C.E.), known as the
Shara’ial-Islam, of Muhaqqiq al-Hilli, perhaps the most influential of the Shi’i jurists
respecting the substantive rules of the fiqh.24(The original words of al-Hilli are set
forth in the text of the Jawahir in quotation marks, and I reflect this convention in the
passages quoted below.)It is also important to note that the rules do not differ significantly from jurist to jurist as to the matters discussed herein. Grand Ayatollah Khu’i,
the primus inter pares of the Grand Ayatollahs of Najaf immediately prior to Sistani,
thus sets forth rules in his own compendia that are largely similar.25
The standard diyya for the free male Muslim for an intentional killing is set forth in the Jawahir as follows:
As for the value of the diyya, the value of “the intentional diyya is one hundred camels of the highest
quality, two hundred cows, two hundred vestments, each garment is two shirts of the garments of
Yemen, one thousand dinars, one thousand sheep, or twelve thousand dirhams” without debate in
anything I can find from the sunna.26
For reasons that will be made clear shortly, the relevant measurement for the purposes of this paper
is in the form of the silver dirham. As it weighed approximately three grams, this rendered the blood
price of a free Muslim man killed intentionally as 30,000 grams of silver, or US$21,685.27
As is the case among the Sunni schools, the family members of the victim may elect to receive this
amount, or to demand retaliation from the perpetrator by demanding his or her death.28 Also similarly
to the Sunni schools, the blood price for a free Muslim woman is one half of that of a man.29 Interestingly, however, and in some contrast to the rules of the Sunni schools, the family members of a free
Muslim woman may demand the death of a free Muslim man who kills her, but only if they pay the
difference in the blood price between the two of them to the family of the perpetrator.30
To come to the subject of this paper, however, the value of the blood price set for the non-Muslim,
the value is on a relative scale extremely low indeed. The Jawahir specifically notes the the value

23 See Abdulaziz Sachedina, The Just Ruler in Shi’ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence 22 (1988)
(describing the influence of the Jawahir)
24 Id. at 14.
25 See generally Abdul Majid al-Khu’i, Takmilat Minhaj al-Saliheen (Qum 1992)
26 Muhammad Hasan al-Najafi, 43 Jawahir al-Kalam fi Sharh Shara’i al-Islam4 (Abbas al-Quchani ed. 1981)(ca. 1841)[hereinafter Jawahir].
27 Calculated on the spot price of silver at 9 am on April 5. (Source: www.monex.com)
28 Jawahir 42:7
29 Jawahir 43:32
30 Jawahir 42:82

for a dhimmi31 that it is 800 dirhams, that the source material in support of the position is “plentiful”
and acknowledges the stark discrepancy with the Sunni schools, which attach a value considerably
higher, and specifically between one third of the blood price to the full blood price of a free Muslim
man.32 A dhimmi woman’s blood price is again prescribed as half of that of a dhimmi man.33 Finally,
the Jawahir makes clear that retaliation is not possible if a Muslim intentionally kills a non-Muslim, as
it is if a Muslim man kills a Muslim woman.
Rendering the Shi’i position even more extreme in contemporary circumstances is the fact that the
value of silver is in our times far below its historic value. That is, the Jawahir treats one thousand dinars of gold as equivalent to twelve thousand dirhams of silver in evaluating the blood price generally.
It moreover indicates that the currency in which the blood price is paid, whether it be camels, dinars,
dirhams, garments, cows or sheep, depends on the region where it is paid, and what might be traded
in that region as items of value.34
Yet the values of those listed items are not even close to equivalent in contemporary times, at least as
concerns gold and silver. Thus one thousand dinars of gold, (equivalent to 4.25 kilograms), would be
worth in US currency today approximately $182,730, which is nearly ten times the amount of twelve
thousand silver dirhams.35As few trade in silver as opposed to gold in modern times, the discrepancy
might not seem particularly important when valuing the blood price of a Muslim. However, when
valuing the blood price of a non-Muslim, it is quite important, because silver dirhams are the only
measure given for that blood price.
In other words, to translate the matter into contemporary currency, the current value of the non-Muslim
blood price for a man in the Ja’fari fiqh is $1446. For a woman, it is $723. This is the full amount that
would need to be paid for taking the dhimmi life, and no retaliation would be possible. By contrast,
presuming for a moment that Da’esh would in fact apply the Hanbali rules, as seems the most likely
source (to the extent they applied any Islamic rules at all), the value of the blood price would be the
same as that of a Muslim, which if measured in gold is several hundred thousands of dollars.36 The
fiqh, it seems, is not following the practice. The clerical leadership that is emphasizing the importance
of non-Muslim life, and issuing broad and serious condemnations against its taking, is the one whose
rules value it the least as concerns the blood price. By contrast, the group that appears to value
non-Muslim life the least in practice claims (in a rather spurious fashion) to be adhering to a school of
thought that measures that life at a much higher value in similar contexts. The tension is rather obvious.
Of course, in deference to the Shi’i clerical authorities, some limitations on the thesis need to be
raised here. First, neither Shi’i nor Sunni sources suggest that the payment of the blood price expiates the grave, underlying sin of murder as a theological, as opposed to legal, matter. That is, a
31 Of course, the fiqh would not regard every non-Muslim as a dhimmi. However, as the focus of the paper concerns the discrepancy between
Ja’fari fiqh on the one hand, and the political positions of the Shi’i jurists as concerns Iraqi non-Muslims on the other, the relevant blood price
would be that of the dhimmi.
32 Jawahir 43:38
33 Jawahir 43:39
34 Jawahir 43:8-9 (quoting Shi’a Islam’s third Imam, Husayn bin Ali, to this effect).
35 Calculated on the spot price of gold at 9 am on April 5 (Source: www.monex.com)
36 My purpose is not to slander the Hanbali fiqh by describing Da’esh as adhering to it in any sensible form. Yet the influence on Ibn Taymiyya
on groups such as Al Qaeda and Da’esh is obvious, and he was of course Hanbali. See As World Expresses Horror, IS Said To Show Immolation
Video On Big Screens, Radio Free Europe, available at http://www.rferl.org/content/jordan-pilot-burned-video-isis-islamic-state/26829782.
html(pointing out ISIS use of Ibn Taymiyya fatwa to justify burning Jordanian pilot alive). Thus, to the extent that Da’esh follows any fiqh at all, it
is fair to assume they would privilege Hanbali interpretations over those of the rival schools.
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person cannot kill other human beings, Muslim or non-Muslim, pay their blood price, and by that
action alone be deemed to be acting ethically. Moreover, even as a legal matter, it is plainly within
the power of the state to impose the discretionary criminal penalties known as the ta’zir to the extent
that the state observed it in the public interest to do so. Surely the occurrence of large numbers of
killings directed at a non-Muslim community who are supposed to be living under the protection of
the Muslim state would qualify as a serious threat to public interest.
I therefore do not maintain, to be clear, that Grand Ayatollah Sistani is acting inconsistently with Shi’i
fiqh in condemning the taking of non-Muslim life, and in calling for the state to bring an end to it. To
the contrary, stopping randomized murders is well within core principles of Islamic ethics and law. I
do maintain, however, that there is some tension between, on the one hand, showing such laudable
solicitude toward the protection of a vulnerable minority from the horrors of Da’esh without, on the
other hand, questioning rules concerning the valuation of the individual lives of that minority at a level
that puts them somewhere between .5% and 8% of the value of an equivalent Muslim life. And I do
find it doubly ironic to contrast such rules with those to which Da’esh purports to adhere in theory,
even if it does not in fact, which would value those same lives at the same level as that of Muslim life.

III. Strategic Juristic Omission
The first section of this paper outlines some of the significant steps that the Shi’i clerical leadership of
Najaf has taken to protect the lives of the non-Muslim communities of Iraq from the violence perpetrated against them by extremists. The second section shows how this stands at some tension with
core rules of Shi’i fiqh which sets the blood price for the taking of a non-Muslim life at much lower
levels than the Sunni schools do. Having exposed this tension, this final section will discuss how it is
managed through the technique of strategic juristic omission, and the manner in which this presents
dangers for the future of fiqh, notwithstanding its superficial appeal.
One way to deal with the tensions described above would be to acknowledge them openly. This
would involve an overt description of precisely what is owed the families of the non-Muslims whose
lives have been taken by Da’esh by way of punishment, along with an explanation of the source
material in defense of that conclusion. Such a description would of course indicate that the payment
of these sums does not expiate the sin of the taking of the lives, and that the state can and should
impose punishments in addition to restore public order.
Yet it is perfectly obvious that even with such qualifications, the pursuit of this option will lead to
broad global criticism of Najaf. The amounts that would be due to the families of the victims would be
shockingly low, so low that they could not begin to actually approximate the actual losses those families incurred by virtue of the deaths. Moreover, such amounts would be far lower than that to which
the families of the victims would be entitled under Iraqi law. Current Iraqi law, as set forth in the Iraqi
Civil Code, gives families of victims the right to recover for all material and moral harm that resulted
from the death of the victim.37 No reasonable person would argue that a child suffers only $700 worth
37 Article 202 of the Civil Code imposes compensation for harmful acts. Article 205(1) indicates that the harm includes both moral and material
harm, while subsection (2) of the same article extends the right of recovery to spouses and other relatives. In the words of Sanhuri, the drafter
of the Iraqi Civil Code, The compensation level is measured by the direct harm. Compensation in whatever form it is—specific compensation or
in substitution, monetary and nonmonetary, in installments or capital, is valued by the value of the direct harm which the wrong caused. This is
regardless of whether the harm is material or moral, expected or not, present or future, so long as it is realized. (Sanhuri, Wasit 1:1095) Clearly,
this is not the measure of the fiqh, and in particular as concerns the life of the dhimmi.

of harm from witnessing the death of his mother. Finally, the fact that these numbers are orders of
magnitude lower than that which a Muslim would be entitled would add significantly to the criticism.
Ja’fari fiqh might be regarded by a global community as peculiar and inadequate if it granted $700 in
compensation for the death of any human being. When it grants that much for a non-Muslim woman,
but then offers hundreds of thousands of dollars for the death of a free Muslim man, the fiqh moves
from odd to offensive to core normative convictions of the most powerful elements of the global community. It is not even clear that the rules harmonize particularly well within the normative convictions
of the vast majority of the world’s Shi’a, given how eager the community has been to extol Sistani’s
humane treatment of Iraq’s non-Muslims.
A second potential approach would be to reevaluate the rules. While it is true that the Jawahir describes the source material as “plentiful”, this would by no means prevent a later jurist from coming
to a different conclusion respecting what the source material should be understood to mean. Shi’i
jurists refer to themselves as mujtahids, and make clear early on in their compendia that they are
practicing ijtihad, not taqlid. This means that they do at least claim to develop their rules directly from
original sources rather than from the conclusions of earlier jurists.38
At the same time, rules reevaluation carries its own set of risks. Premier among these is a potential
loss of authority. That is, if jurists were to change historic rules in a manner that seemed to befit the
times better, they would find it harder to argue that they are actually interpreting text rather than
merely manipulating it to reach foreordained conclusions. Maintaining the same positions as jurists
preceding them helps to establish a sense of legitimacy to the interpretive process that might otherwise be lacking. It is perhaps for this reason that the Najaf jurists are astonishingly conservative in
their approaches to the fiqh, with the evolution of positions over the course of centuries to be exceedingly slight, and in some cases nonexistent.
Once the jurists can neither justify their rules, nor are willing to change them, they are left with one
option, which is to ignore them when they prove inconvenient. Najaf jurists have thus proven extremely adept at what I describe herein as strategic juristic omission—or merely failing to mention those
rules that are somewhat awkward and difficult to defend. This extends well beyond the subject of the
qisas, but certainly it encompasses them. Hence, for example, Grand Ayatollah Sistani’s compendium contains no reference to the qisas, or the diyya, at all. The same can be said of any number of
Najaf’s Grand Ayatollahs of the previous century, from Muhsin al-Hakim to Muhammad Baqir al-Sadr.
In fact, the only Grand Ayatollah of note in recent times to remark on these matters is Grand Ayatollah
al-Khu’i. Even he does not do this in the context of a numbered volume in his juristic compendium,
entitled Minhaj al-Saliheen. Rather, it appears separately in a book entitled “The Completion of Minhaj al-Saliheen.” It is therefore not normally included within the two volume set of the compendium
ordinarily sold on websites or in another locations. This is not to say that the volume is impossible
to find, but it certainly is far more difficult to find it than, say, Khu’i’s rules respecting ritual impurities,
which appear in volume 1 and could be located online, or purchased in hard copy, with extreme ease.
This reticence to lay out certain core fiqh rules can scarcely be defended by the fact that Iraqi law
does not currently provide for payment of the blood price, and therefore it is not relevant to devout
believers. In the first place, there are numerous Shi’i rules set forth in various compendia that conflict
with Iraqi law, from the age of marriage to the prohibition against slavery. None of this seems import38 See, e.g., Abul Qasim Al-Khu’i, Minhaj al-Saliheen 1:¶¶1-19(laying out rules concerning obl igations of lay community to obey a living mujtahid
through practicing taqlid of that mujtahid’s rulings).
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ant to the jurists, who recite rules as if the state law did not exist. Secondly, it is not true that payment
of the diyya is not relevant in the contemporary era. Iraqi tribes continue to negotiate compensation
in cases of an inter-tribal killing, and they determine the value as against the price of one thousand
sheep, precisely as the juristic compendia indicate.39
The omission therefore does not relate to a lack of relevance. Rather, it seems a calculated attempt
to avoid addressing uncomfortable questions of the sort raised in the previous section. And, at
a superficial level, it works remarkably well. The position of the Shi’i clerical elite vis a vis Iraq’s
non-Muslim population is widely touted by lay Shi’a, broadly noted by global media sources, and any
underlying tensions with fiqh are safely buried, with the secret, as it were, known only to those with
the skills and energy to examine centuries old texts in more detail.
Yet the approach has long term costs, all arising from the fact that the omissions and indirections
are increasingly hard to maintain in the modern world. After all, it is one thing to exercise strategic
omissions in a world in which few are literate, and knowledge of Islamic law in a particular location
is limited to a village cleric. Masking uncomfortable aspects of doctrine would not be hard in such
cases to do. It is much harder to achieve over the longer term, however, in our hyper connected
world, where much source material can be found through a Google search. This carries costs of a
significant sort. Two in particular stand out.
The first is that the omission is in effect an acknowledgement of a failure in the fiqh, and a certain
insecurity in its conclusions. There are consequences to such an implicit admission. After all, a jurist
cannot both insist that Islam provides a complete way of life, and that Islam lays out a manner by
which a believer can organize his or her affairs absolutely, and then seek to suppress rather fundamental rules respecting compensation for harm. At the very least, there would need to be some
explanation of what parts of the fiqh deserve recognition, what parts do not, and why. Otherwise, the
entire enterprise of rules generation runs the risk of obsolescence, with the believer perhaps more
comfortable ignoring rules respecting prayer or alms giving once he knows the jurist is ignoring other
rules concerning payment of the diyya.
The second is that the failure to openly and honestly reassess juristic rules, and instead to ignore
them when inconvenient, leaves the door open to radical and extremist movements to exploit the ignored rules and claim to adopt them. Hence, for example, when Muslim scholars are willing to review
the historic fiqh rules on slavery, deem them morally offensive and in fact a betrayal of the traditions
of the Prophet and the commands of God as set forth in the Qur’an, then any group who wished to
revitalize those rules would stand against the weight of modern scholars on the point. However, if
Muslim scholars instead were to merely ignore those historic rules relating to slavery, and pretend
they never existed, it is all the harder to refute the extremist claims. The fact is that any Shi’i devout
lay person who insisted that he owed no more than $700 for killing a non-Muslim woman would be
right. There is no jurist who suggests otherwise. This presents a problem, and one that is worth
rectifying, sooner rather than later.

39 Interview with Sheikh Mazen Falih Muhammad al-‘Araiby, clan elder of the Muhammadawi tribe, in Sadr City, Iraq (April 25, 2013).

Conclusion
This paper has tried to show the manner in which Shi’i jurists often take contemporary political positions that lie in some tension with historic rules of Ja’fari fiqh,
with particular reference to one specific rule—that concerning the value of the diyya
for a non-Muslim life. In the context of so doing, it has attempted to demonstrate
that jurists often seek to manage this tension between their rules and their political positions through strategic juristic omission, or merely ignoring inconvenient or
embarrassing rules. This method may work for a time, even as it may have worked
historically. However, once the underlying truths are exposed, it carries two significant, long-term consequences. First, it renders any claim by the jurist that Islamic
rules require absolute adherence to ring remarkably hollow. After all, if they might
be ignored when the rules are inconvenient to the political positions maintained by a
jurist, why might they not be similarly ignored when inconvenient for the lay believer?
Second, it renders a resort to extremism all the more likely. When the jurist fails to
categorically reject earlier derivations of sacred text, it renders more plausible the
extremist seeking to justify his outrages to point to such texts, long ignored but never refuted. This leaves the entire community in an even more difficult position as it
seeks to describe the outrages then committed as “unIslamic.” In these times, that
is a dangerous proposition indeed.
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ملخص
تسعى هذه الورقة إلثبات أن فقهاء النجف في كثير من األحيان ينخرطون في ظاهرة أنا أصفها بأنها
إهمال قانوني استراتيجي من أجل إدارة الفجوة بين القواعد الفقهية الفعلية والتوقعات االجتماعية في
مجموعة معينة من الظروف السياسية المعاصرة .ويتجاهل الفقهاء ذكر هذه القواعد في كثير من
األحيان بدال من إعادة النظر أو مراجعة القواعد التقليدية التي قد تبدو غير مالئمة أو حتى عدوانية
لألوساط الدينية ،بل وحتى على المجتمع الدولي األوسع،و كانت النتيجة أن عددا قليال من الناس داخل
المجتمع مدركون حتى أن هذه القواعد موجودة.
ليس في أي مكان إغفال اعتباري استراتيجي أكثر وضوحا ،مما كان عليه في سياق القانون الجنائي .قد يكون هناك
بعض المبررات لذلك ،خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحدود ،نظرا للتوقعات في تطبيقات أدلة الفقه النادرة نسبيا في
ضوء شروط اإلثبات الصارمة المشهورة .ولكنهم يبدون أقل عذرا فيما يتعلق بالقصاص .هذا ليس فقط ألن القصاص
يحتوي مسائل مثل القتل والجرح التي تتكرر كثيرا ،ولكن أيضا ألنه يحتوي األحكام والتخصيص في التعويض
عن اإلصابات .ففي النهاية ،في غياب القصاص لن يكون هناك أي بديل ألي مجتمع إال تزويد قواعد بديلة للتعامل
مع الموضوعات التوأم للعقاب على اإلصابة الجسدية من جهة ،والتعويض لضحايا هذه اإلصابات من جهة أخرى.
تجاهل القصاص يجبر االعتماد على قانون مدني علماني .وحتى اآلن القصاص موضوع إغفال اعتباري استراتيجي
داخل النجف ،بطريقة يتناقض بشدة مع موقفهم في المنطقة الرئيسية األخرى للقانون الخاص الذي يقع خارج نطاق
الواجبات؛ وهو قانون األسرة.
والسبب في ذلك هو أن هناك جوانب للقصاص تنحرف بشكل حاد من الصورة التي يحاول النجف تقديم نفسها ليس
فقط للعراقيين ولكن للمجتمع العالمي .وموضوع هذه الورقة يتعلق بقيمة دية الذمي .وقد أدانت النجف أعمال اإلرهاب
والعنف الموجه ضد الطوائف غير المسلمة في العراق والتي ارتكبت من قبل متطرفين يتصرفون باسم فروع أهل السنة
ألكثر من عقد من الزمن .هذا وأنها رحبت غير المسلم المشردين داخليا في المدينة المقدسة هو مصدر فخر لشيعة
العراق ،وأصبحت مسألة أشادوا بها في العالم .ومع ذلك ،ييقى مستوى تقييم المذهب الشيعي بدية الذمي قليلة جدا ،.بل
وحتى أقل من القيمة المحتملة التي تعطي النجف لإلرهابيين الذين تدينهم.
اإلهمال القانوني االستراتيجي يعمل لتضييق هذه الفجوة .القانون العراقي ال يعمل على مبدأ الدية ،ألجل ذلك ال يوجد
هناك قصص التعويضات الكافية التي دفعت ألقارب الميت .ال يمكن التوقع أن تعرف وسائل اإلعالم القواعد الفقهية
في المدارس اإلسالمية .و المتطرفون الذين يعتدون المسيحيين ليس لديهم مصلحة في تسليط الضوء على تمييز القواعد
بالمقارنة مع القطاع الذي يعتبرونه «المرتد والرافضي» .فنتيجة لذلك ،فإن التهكم هنا ليست موضوعا للمناقشة في أي
مكان.
ومع ذلك ،يأتي هذا األمر بثمن .اإلهمال القانوني االستراتيجي يعمل فقط لطالما القواعد غير مقيدة ،لذلك إن اإلهمال هو
أن نعترف ببعض اإلحساس بالفشل في الفقه بمعنى من المعاني .،وعالوة على ذلك ،فإنه يمنع إعادة تقييم معقول لقواعد
الفقه بطريقة قد تجعلها أكثر قبوال في العصر الحديث .هذا أمر خطير ،وال سيما في عصرنا ،في وقت يبدو المتطرفون
مستعدين الختطاف اإلسالم من خالل االستخدام االنحيازي في النصوص القديمة.
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Giriş
İslam hukukunun ukûbât bölümü; ibâdât, muâmelât ve ukûbât üçlüsünün önemli bölümlerinden biridir. Ukûbât bölümü de kendi içinde had, kısas ve ta’zîr olmak üzere
üç kısma ayrılmıştır. Her birinin ayrı bir konumu olmakla beraber sınırlı sayıdaki had
ve kısas cezaları dışındaki diğer bütün cezaları içeren ta’zîrin ayrı bir öneme sahip
olduğu göz ardı edilemez. Ta’zîr hem kapsamının genişliğiyle hem de devlet otoritesine verilen geniş yetkiyle kendi varlığını tarih boyunca göstermiştir. İslam tarihinde
Osmanlı hem nazari hem de pratik yönden ayrı bir öneme sahip olduğu için Osmanlı
ceza uygulaması da bu açıdan ayrı bir değere haiz olmuştur.
Osmanlı dönemi hukuk anlayışında İslam hukuk anlayışının yansımalarını rahatlıkla görmekteyiz.
Hukuk şer’i ve örfi olmak üzere temelde iki ana kategoriye ayrılmıştı. Bu şer’i ve örfi hukuk ayrımı
her ne kadar iki ayrı hukuk dalı gibi gözükse de bunlar birbirlerini tamamlayan birer hukuk dallarıdır.
Örfi hukukta önemli bir konuma sahip olan nişancılar ve onların hazırladıkları örfi hukuk metinleri
olan kanunnamelerin şeriata aykırı olmamasına azami özen gösterilmiştir. Kadıların uygulaması için
hazırlanan bu metinlerin yanında bunları destekleyen veya bunların bir parçası olarak alimler tarafından hazırlanan metinler de vardır. Hakimin yetkisinin çok geniş olduğu ta’zîr cezaları konusu da bu
kanunnameler ve diğer metinlerdeki yerini almıştır. Elimizdeki bu eser müellifin eserin girişinden de
belirttiği üzere kadı tayin edildiğinde farklı kitaplara teker teker bakmamak için cem’ ettiği bir eserdir.
Ta’zîr ile ilgili hemen hemen bütün meselelere değinmeye çalışan bu eser hem müellif için hem de
sonraki dönem kadıları için bir el kitabı niteliğine kavuşmuştur. Eserin kadı tayin edilmesi akabinde
yazılmış olması Osmanlı dönemi teorik olarak hazırlanan bir metin olmaktan ziyade uygulanmak için
kaleme alınan bir metin olduğunu göstermiştir. Olaya bu şekilde bakıldığında teori ile pratik arasındaki bağlantının çok açık olduğu görülecektir.1
İslam hukukunda ta’zir cezaları farklı tasniflere tabi tutulmuştur. Günümüzde yaygın olan taksim şöyledir: 1-Bedene uygulanan cezalar: Bunlar da ölüm ve sopa olmak üzere iki türlüdür. 2-Hürriyeti
kısıtlayan cezalar: Bunların en önemlileri de hapis ve sürgün cezasıdır. 3-Mali cezalar: Mali cezaların verilip verilmeyeceği tartışmalı olmakla beraber ele aldığımız eserde de görüleceği üzere mali
ta’zir cezaları verilebilir. Bunlar da beş kısma ayrılır. Suçlunun malına el konularak verilen cezalar
(müsadere), para cezaları(tazminat), suçlunun malının telef edilmesi şeklinde verilen cezalar(telef
cezası), malın kullanımı değiştirmesi(tağyir), mali mahrumiyet cezaları. 4-Diğer cezalar: Bunlar da
yukarda saydığımız kısımların içine girmeyen cezalardır. Nasihat etme, kınama ve azarlama, teşhir
etme, ilişkiyi kesme, ilâm, mahkemeye çağırma ve azil gibi cezalardır.2 Bu girişten sonra ele aldığımız
Muhyiddin Çivizâde’nin hayatına geçebiliriz.
1 Abdullah Özer, İslam Hukuk Literatüründe Ta’zîr Risaleleri ve Şeyhülislam Muhyiddin Mehmed b. İlyas Çivizâde’nin Risale Müteallika Bi’t-Teâzîr
Adlı Eseri(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 2000, s.140-142; Tuncay Başoğlu, “Ta’zir” DİA,XXXX.s.198-202
2 Esra Yakut, Osmanlı Hukukunda Ta’zîr Cezaları, s.30-52; Yaşar Yiğit, İslam Ceza Hukuku, s.118-123;Tuncay Başoğlu, “Ta’zir”
DİA,XXXX.s.198-202
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Muhyiddin Çivizâde ve Hayatı
Muğla Menteşe ilçesine bağlı Milas kasabasında 881/1476-77 yılında doğan Muhyiddin Mehmed
b. İlyas Çivizâde ilk eğitimini burada aldıktan sonra ilim tahsili için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da
Tacizade Sa’di, Sarı Görmez Mehmet b. Hamza ile Fenarizade’den ders aldıktan sonra Kara Bali
Efendi’nin hizmetine girmiştir. Daha sonra Kanuni’nin teveccühünü kazanarak medresede ders vermeye başlamış. İlk başta Edirne Beylerbeyi Medresesine ardından Bursa Ahmet Paşa ve Ferhadiye
Medreselerinde müderrislik yaptı. Daha sonra Çorlu Medresesine tayin edilmiş ve Ahmet Paşa’nın
isyanı üzerinde medresesinde kalmak istemeyerek İstanbul’a gelmek istemiş. Ancak onun gibi İstanbul’a gelmek isteyen başka alimler olduğu için onlardan birer risale yazmalarını istenmiş. Bu imtihanı
kazanan ise Çivizâde olmuştur.3
Daha sonra 934/1527 yılında Mısır’a kadı olarak tayin edilmiştir. Mısır’ı tekrar canlandıran Çivizâde
10 yıllık başarılı bir görev döneminden sonra Anadolu kazaskerliğine tayin edilmiştir. Bir yıllık Kazaskerlik görevinden sonra Şeyhülislam Sa’di Çelebi’nin vefatı üzerine Şeyhülislam olarak tayin edilmiştir. Üç yıllık bir görev sonucunda görevinden azledilerek Osmanlıda azledilen ilk Şeyhülislam
olmuştur. Azledilmesiyle ile ilgili farklı olaylar anlatılır. Kimisi mesh konusunda Şafiî mezhebini taklid
ettiğini bundan dolayı azledildiğini söylerken kimisi de tasavvufa yönelik özellikle Mevlana ve İbn
Arabi gibi kişilerin bazı beyitlerinden dolayı küfre düştüğünü Kanuni’ye bildirmesinden dolayı azledildiğini söylemişlerdir. Çünkü Kanuni’de tasavvuf ehli bir padişahtı. Bunların dışından onun para vakıfları gibi konularda Kemalpaşazade gibi alimlerin fetvalarının doğru bulmadığı bildiren fetvalarından
dolayı azledildiği söylenmiştir.4
Azilden sonra hacca giden Çivizâde dönüşte müderrislik görevine devam etmiştir. Daha sonra
Rumeli kazaskeri olmuş ve görevi esnasında ikindi vakti geçirdiği ani bir rahatsızlık sebebiyle 19 Eylül
1547 yılında vefat etmiştir.5
Eserleri
Çivizâde hem teori hem de pratiğin içinde olduğu için birçok eser kaleme almıştır. Özellikle pratik
hayatın bizzat içinde olduğu için birçok fetva vermiş ancak bunları bir araya getirememiştir. Bütün
eserlerine değinmeyip önemli eserlerine atıf yapmakla yetineceğiz: Fetava, kitabü’l-isar fi halli’l-muhtar li’l-mevsili, Risâle fi adem-i cevazi vakfi’n nukudi’d derahim ve’d-denanir, Risâle fi hakki’d-deveran,
Risâle fi’l-mesh, Risâle müteallike bi’t-ta’zir. Bunlar dışında başka eserleri de vardır. Geniş bilgi için
Abdullah Özer’in tezine müracaat edilebilir.
Risâle Müteallika Bi’t-Teâzîr
Çivizâde’nin ta’zir risâlesinin birçok nüshası olup farklı adlarla kataloglara geçmiştir. Birçok nüshasının olması kendisinden sonraki kadıların da el kitabı işlevini gördüğü anlayışını kuvvetlendirmektedir. Çivizâde bu eseri farklı kitaplarda dağınık olan ta’zîr konularını bir araya toplamak için
yazdığını ve böylece ulaşımını kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Müellif eseri kaleme alırken farklı
disiplinlerden birçok esere başvurmuş ve konuyla ilgili hemen hemen bütün meselelere değinmiştir.
Eser sadece bir cem’ eser olmayıp müellifin kendisinin birçok tasarrufu ve tercihi de vardır. Şimdi
eserin muhtevasına geçebiliriz.

3 Abdullah Özer, A.g.t, s.68-69;Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi” DİA VIII.,s.348-349
4 Abdullah Özer, A.g.t., s.70-76;Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi” DİA VIII.,s.348-349
5 Abdullah Özer, A.g.t., s.76-78;Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi” DİA VIII.,s.348-349

1-Had ve Ta’zîr Arasındaki Fark
Çivizâde bu bölüme başlarken ta’zirin had değil te’dip olduğunu söyleyerek ta’zirin mahiyetini açıklamıştır. Ta’zîr sözlükte; reddetmek, caydırmak ve yasaklamak anlamlarına gelmektedir. Had ile ta’zîr
arasında ise şu farklar vardır:
a) Haddın miktari belirli iken ta’zîr de yöneticinin takdirine bırakılmıştır.
b) Had en ufak bir şüpheyle düşerken ta’zîr şüpheyle beraber bulunabilir.
c) Had çocuğa uygulanmazken ta’zîr uygulanabilir. Ta’zîr de asıl olan buluğ çağına ulaşmaktır.
d) Zimmiye had uygulanabilir ancak ta’zîr uygulanmaz. Çünkü ta’zîr temizlenmek için yapılan bir
işlemdir. Oysa ki kafirler arınma ehli değiller.
e) Haddı uygulama yetkisi sadece devlet yöneticisinde iken ta’zîrde koca karısını, efendi kölesini
ta’zir edebilir. Ayrıca bir kötülüğün işlendiği gören kimsenin onu men’ etme yetkisinin olduğunu söyleyerek bu yetkiyi bütün Müslümanlara vermiş oluyor. Hakim dışındaki diğer kimselerin ta’zîri uygulayabilmeleri için ilk önce hem lisanen hem de fiilen kişiyi uyarmaları gerekir. Şayet uyarılar sonuç
vermezse ta’zîr cezasını uygulayabilir.
f) Halifeye had cezası uygulanmazken ta’zîr cezası uygulanabilir. Şayet bu işi yapmaya devam ederse ona da had cezası verilir. Bu da hukuk önünde eşitliği sağlamak içindir.
e) Had cezalarında şahitlerin ifadelerini geri almalarına itibar edilirken ta’zîr cezalarında itibar edilmez. Şayet ta’zirde şahitliklerini geri alırlarsa onlara ta’zir cezası verilir.
g) Had suçlarında şahitler dinlenene kadar sanık hapsedilebilirken ta’zîr cezalarında hapsedilemez.
h) Hakimin ta’zîr cezasını uygulamama ve sanığı affetme yetkisi varken had cezalarında böyle bir
yetkisi yoktur.
I) Ta’zîr cezalarında yeminden nükûl eden kişiye ta’zîr cezası verilir.
2-Tövbe ve Zaman Aşımı ile Ta’zîr Düşer mi Düşmez mi?
Had suçlarında zaman aşımının cezayı düşürüp düşürmediği tartışmalı konulardan biridir. Ancak
ta’zir cezalarında çoğunluk zaman aşımıyla cezanın düşebileceğini savunmaktadır. Hakim isterse
affeder isterse ta’zir cezasını veriri. Müellif konuya şöyle bir örnek vererek giriş yapmaktadır. Müslüman biri şayet içki satarsa ta’zîr cezasına çarpıtılır. Oysa zimmi biri yaptığında ta’zîr cezası verilmez.
Ancak zimmi biri içki satma işleminden sonra Müslüman olursa o zaman ta’zîr cezasına çarpıtılır.
İslam hukukçuları kamu haklarına yönelik bir suç olduğu zaman ta’zir cezalarının düşebileceğini ifade
etmişlerdir. Kul haklarına yönelik olan cezalarda ise hakim değil mağdurun affetmesi ile ta’zir cezası
düşer. Had ve ta’zîr cezası ise tövbe ile düşmez. Çivizâde hakimin ta’zîr cezasında affetme yetkisi
olduğu görüşünü aktardıktan sonra kendisi Tahavi ile aynı görüşü paylaşarak affetme yetkisinin hakimin değil mağdurun hakkı olduğunu söylemiştir. Yani kul hakkı söz konusu olduğunda mağdur söz
hakkıdır. Müellifin yaptığı değerlendirmeleri şöyle ifade edebiliriz.
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1- Had ve ta’zîr cezaları tövbe ile düşmez. Ancak yol kesen kişi hakkında ayet olduğu için onun tövbesi kabul edilir. Onun dışındaki kimlerin tövbeleri geçerli değildir.
2- Af yetkisi mağdurdadır. (Tahavi ile aynı görüşü paylaşmaktadır.)
3- Hz. Ali’ye ta’zir hakkında soru sorulmuş: “Ta’zir ister Allah hakkı olsun ister kul hakkı olsun zaman aşımı ile düşmez.” Demiştir. Bu alıntıya dayanarak müellifin zaman aşımı konusundaki görüşünü görebiliriz.
4-Şayet suçu işleyen kişi saygın biri ise ve Allah hakkı olan bir fiili ilk defa işliyorsa ona ta’zir cezası
verilmez. Ancak kul hakkı ile ilgili bir fiilse hakimin ta’zîri düşürme yetkisi yoktur. Bu açıklamaları yapan Çivizâde daha sonra aslında şayet kişi saygın biri ise mahkemeye çağrılması zaten ta’zîr yerine
geçmiştir. Yukardaki ta’zîr edilmez kaydından maksat dövülmezdir. Ancak şayet bu kişi aynı fiili tekrar
yaparsa kendisine ta’zîr cezası uygulanır.
3. Fasıl:Ta’zîrin Para Cezası Olarak Uygulanması
Çivizâde ta’zirin para cezası olarak uygulanmasına ilişkin nakillerde bulunarak böyle bir işlemin caiz
olduğunu ifade etmiştir. Fetava-ı kadıhandan şöyle bir alıntı yapar: Hakim şayet şarap içen birine
para karşılığında ceza vermezse yaptığı işlem caiz değildir. İşlem caiz olmadığı için aldığı parayı
geri vermesi gerekir. Olayın devamından anlaşıldığına göre bazıları bu olayı delil göstererek paranın
caiz olmadığını savunmuşlardır. Oysa Çivizâde bu olayın ta’zîr değil had cezası olduğu için verilen
paranın caiz olmadığını söylemiştir. Had ve ta’zîr arasındaki farka işaret ederek olayı açıklamıştır.
Meselenin daha iyi anlaşılması için şöyle bir açıklama yapar: Hakim şarap meclisinde oturan kimseye para cezası olarak ta’zîr cezası uygulayabilir. Bu örnekten hareketle para cezasının ta’zîr cezası
olarak kullanılabileceğini göstermeye çalışmıştır.
4.Fasıl: Hanefi Bir Kimsenin Şafiî Mezhebine Geçtiğinde Ta’zîr Edilip Edilmeyeceği
Çivizâde konuyla ilgili görüşünü yaptığı nakillerle ortaya koymaya çalışmaktadır. Farklı birçok fıkıh
eserinde Hanefi mezhebinden Şafiî mezhebine geçen kişinin ta’zîr edildiğiyle ilgili olayları aktarmıştır.
Böylece mezhep değiştiren kişinin ta’zir edilebileceğini ifade etmektedir.
Çivizâde müçtehid bir kimsenin delilleri bildikten sonra başka bir mezhebe geçebileceğini hatta doğru
bildiği mezhebe geçmesi gerektiğini ifade etmiştir. Halk tabakasından olan kimsenin mezhep değiştirmesi de dini hafife almak kabilinden değerlendirildiği için ta’zîre gidilmiştir. Böyle bir konunun müstakil
başlık altında incelenmesi dönemin sosyal şartlarını yansıtması bakımından önemlidir. Tarihin belli
bir döneminde olan bu olayları günümüze getirip olduğu gibi aktarmak doğru değildir. Olayı tarihi
bağlamı içinde değerlendirmek gerekir.
5. Fasıl: Ta’zirin Keyfiyeti ve Miktarı
Müellif bu konuya başlamadan önce adeta konunun özetini vermiş daha sonra bunların ayrıntılarını
ve farklı yönlerini açıklamıştır. Ta’zîr dört kısımdır:
1- Toplumun en üst tabakasındaki kişiler(eşrafü’l-eşraf): Bunlar fakihler ve üst düzey kişilerdir. Bunlara yapılacak olan ta’zîr sadece bildirmektir. Yani kadının ona “duyduğuma göre böyle, şöyle yapmışsın” bu onlar için yeterlidir. Aynı şeyi günümüz için de söyleyebiliriz.
2- Üst düzey yöneticiler: Bu grup hakkında verilecek ta’zîr cezası ise onları ilan etmek ve mahkemeye çağırmak. Bu gruptaki kişilerin ilan edilmesi ve kadının huzuruna çağrılması onlar için en büyük
ta’zîrdir. Aynı durum günümüzde mahkemeye çağırmak için de geçerlidir.

3- Orta düzeydeki kişiler: Bu kişileri “çarşı pazar ehli” yani “tacirler” olarak açıklamıştır. Bu gruptaki
kişilerin ta’zîri ilam, mahkemeye çağırma ve hapistir.
4- Toplumun alt tabakasındaki kişiler: Bunlar hakkında uygulanacak ta’zîr ise ilam, mahkemeye çağırma, darp etme ve hapistir.
Bu dört grubu ve onlara uygulanacak ta’zîr cezasını aktardıktan sonra ilk iki grup için şöyle bir kayıt
koymuştur: “Şayet bu kişilerden ta’zîri gerektirecek fiiller nadir vuku buluyorsa bunun hükmü yukarıda
belirttiğimiz gibidir. Ancak bir çok defa sadır olursa onların konumları son iki grubun konumu gibidir.” Çivizâde bunların dışında şu ta’zîr çeşitlerine de işaret etmiştir: ilam, mahkemeye çağrılma, hapis, sile atmak, kulak çekmek, kadının yüzünü ekşiterek sanığa bakması, darp, kötü söz söyleme, nasihat etmek.
Ta’zîrin miktarı: Ta’zîr de asıl olan had miktarını aşmamasıdır. En alt sınır ise hakimin yetkisine bırakılmıştır. Hakimin bu yetkisini kullanırken maslahatın yerine getirilip getirilmediği kriterini esas alması
gerekir. Olayı daha da genişleten Çivizâde şöyle devam etmektedir: a)Hakim işlenen fiilin sebebine
bakar; şayet suç hadı gerektiren bir fiilin cinsinden olursa had miktarının en üst seviyesine kadar
ta’zîr cezası verebilir. b)İşlenen suç had cezalarının cinsinden değilse had cezalarının en üst seviyesinde bir had cezası miktarında bir ceza verilemez.
Ta’zîrin sopa ile uygulanması ve onun üst sınırı ise tartışmalı konulardan biridir. Çivizâde yaptığı
alıntılarla kaynaklarda belirtilen üst sınırı suça göre aşabileceğine işaret etmektedir. Hakimin duruma
göre sopanın miktarını belirleyebileceğine işaret etmiştir.
6. Fasıl: Ta’zir Ne ile Sabit Olur?
Müellif bu bölüme hakaret sözlerini sayarak bunlar hakkında ta’zirin vacip olduğunu belirterek başlamıştır. Bu sözlerden bazılarını örnek kabilinden zikredelim. Şayet bir başkasının kendisine şu sözlerden biriyle hakaret ettiğini iddia ederse “ey fasık, ey kahpenin oğlu, ey kafir, ey hırsız, ey içkici ey riba
yiyen” bu kişi hakkında ta’zîr cezası gerekir. Bu tür davalar kul hakları ile ilgili olduğu için karşı tarafın
affetmesiyle düşebilir. Ancak zaman aşımı ile düşmez. Müellif bu tür davalarda kadınların şehadeti ve
şehadet üzerinde şehadetin de kabul edildiğini ifade etmiştir. Kadınların şehadeti meselesi tartışmalı
konulardan biri olduğu için müellif birçok rivayeti bu bağlamda aktarmakta ve kadınların şehadetinin
geçerli olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi kul haklarından dolayı ta’zir cezası verilen kişi hakkında, normal kul haklarında cari olan hükümler burada da geçerlidir. Olay mahkemeye taşındığında hakim müdde’a aleyhi yemin
etmeye çağırır. Şayet yeminden nükûl ederse hakim ta’zîre hükmedebilir. Burada her ne kadar şüphe
durumu söz konusu olsa dahi ta’zîrler şüpheyle de sabit olabilir. Had söz konusu ise şüpheyle düşer.
Bölümün sonuna doğru koca-kadın arasındaki dövme gibi durumlara yaptığı alıntılarla değinen müellif konuyla ilgili şu düşüncesini açıklamaya çalışmaktadır: Erkeğin karısını te’dib amaçlı dövebilir
ancak bunda aşırıya gitmeye hakkı yoktur. Aşırılık ise kemiğinin kırması, derisini morartması veya
yakması şeklinde izah etmektedir. Kocanın bunlardan hiçbirini yapmaya hakkı yoktur.
7. Fasıl: Yalancı Şahitlik ve Onun Hakkında Yapılacaklar
Yalancı şahitlik yapmanın ya da yalan yere yemin etmenin cezası İslam hukukunda ta’zirdir. Müellif
konuya şu olayı örnek getirerek başlamaktadır: Kadının yalancı şahitlik yapan kimseyi tespit ettiğinde
ilk önce kişinin mensup olduğu topluluğu tespit edeceğini daha sonra yalancı şahidi o grubun yanına
götürecek “şu kişi yalancı şahitlikte bulundu, ondan sakının ve insanları sakındırın” der. Bu şekilde
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ona teşhir cezası verir. Böyle bir ceza da toplum içindeki konumunu bitirir. Bu görüş Ebu Hanife’nin
görüşüdür. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise yaptığından pişman olduğunu söyleyinceye kadar dövülür ve hapsedilir. Kimi görüşlere göre hem dövme hem de teşhir aynı anda yapılamaz. Müellif
dönemin durumunu da göz önünde bulundurarak sadece teşhirle yetinilmemesi gerektiğini söylemiştir.
Çünkü böyle kötü bir işe kalkışan kimsenin toplum içinde tanınmadığı durumlarda teşhirin ona pek
zarar vermez. Ona göre darp etmek daha iyidir. Ancak sadece teşhir de olabileceğini ifade etmiştir.
8. Fasıl: Livata ve Hayvanla Cinsel İlişkide Bulunan Kişiye Yapılacaklar
Müellif konunun mahiyetini açıklayan bazı örneklerle bu bölüme başlamıştır ve şu açıklamalarda
bulunmuştur. Ölü ile cinsel ilişkiye girmek haddi gerektirmediği gibi hayvanla da cinsel temasta bulunmak haddi gerektirmez. Ancak böyle bir işe kalkışan kimseye ta’zîri gerekir. Çünkü her iki olayda
da karşılık bir iştiha/şehvet söz konusu değil. Cinsel temasta bulunan hayvan kişinin kendi hayvanı
ise hayvanı öldürülür ve etini de yemez. Şayet bir başkasının hayvanıyla cinsel temasta bulunmuşsa
kıymetini verip onu satın alır ve öldürür. Cinsel temasta bulunulan hayvanın etinin yenilip yenilmemesi
ve kesildikten sonra etinin yakılıp yakılmaması tartışmalı konulardan olduğu için müellif birçok farklı
kaynaktan birbirinden farklı alıntılar yapmaktadır. Cinsel temas sonucu kesilen hayvanın yakılmaması görüşü daha ağır basmaktadır.
İlk konuyu bu şekilde tartıştıktan sonra ikinci konu olan livataya geçmektedir. Bilindiği gibi erkeğin erkekle cinsel ilişkide bulunmasına veya erkeğin kadına arkadan yaklaşmasına livata denir. İşte müellif
her iki çeşidine değinmek için iki örnek üzerinden konuyu ele almıştır. Şayet yabancı bir kadına arkadan yaklaşmışsa veya bir çocukla cinsel ilişkiye girmişse hem yapan hem kendisine yapılana ta’zîr
gerekir. Bunlara zina cezası yani had uygulanmaz. Bu Ebu Hanife’nin görüşüdür. İmameyne göre ise
muhsan oldukları zaman recm, muhsan değillerse celdetmek gerekir. Yani bunlara had cezası uygulanır. Görüldüğü gibi livatanın had mi yoksa ta’zîr mi olduğu tartışmalıdır. Ayrıca ister boşalma olsun
ister olmasın gusül almaları gerekmektedir. Müellif yaptığı alıntılarla bunun aslında zina olmadığını
ima etmiştir. Ancak bunlar hakkında verilecek cezanın tayinini hakime bırakmıştır. Gerekli gördüğünde ölüm cezasına varabilecek bir ceza da verilebileceğini ifade etmiştir.
Müellif bu açıklamaları yaptıktan sonra bunlar hakkında verilecek öldürme, recm etme, hapis gibi
cezaların siyaseten verildiğini dolayısıyla hangi cezanın verileceğinin dönemin şartları ve olaya göre
takdir edilebileceğini ifade etmiştir. Bu görüşü de İmam Muhammed’in “yetki yöneticiye ait” sözüne
dayandırmaktadır.
9. Fasıl: Sihirbaz ve Ona Yapılacaklar
Bilindiği gibi sihir İslam toplumunda hakikati kabul edilen bir vakıadır. Ebu Hanife’ye isnad edilen
bir görüşe göre sihrin hakikati yoktur. Ancak pek doğru olduğu söylenemez. Bu sihir vakıası toplum
içinde istismara açık olduğu için böyle bir konu böyle bir kitabın içine girebilmiştir. Müellif ilk önce
sihirbazın kısımlarını aktaran bir rivayetle konuya giriş yapmaktadır. Üç tür sihirbaz vardır. Birincisi
kafir olup yaptığı her şeyi kendisinin yarattığını söyleyen kişidir. Bu kişi tövbe edip her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna iman ettiğinde kendisi serbest bırakılır ve tövbesi kabul edilir. İkincisi sınanma
ve tecrübe ile sihir yapıp buna iman etmeyen kimsedir. Bu kişi kafir değildir. Üçüncüsü ise sihri nasıl
yaptığını bilmeyen ve bunun kendisinden sadır olduğunu da söylemeyen kimsedir. Bu kişi hakikati
ikrar etmediği için inkarcıdır ve yakalandığında yerde öldürülür.
Sihirbaz ve onun durumu ile ilgili yapılan rivayetlerde şu nokta calibi dikkattir. Şayet sihirbaz sihriyle
insanlara zarar vermişse ve bundan ölen olmuşsa sihirbaz da öldürülür. Sihirbaz öldürülmesi sadece

kişinin ölmesine sebep olduğu için değil dinden döndüğü için ve insanlardan zararı def’ etmek için
öldürülür. Yoksa muska yapan ve İslam dinine inanan kimse öldürülmez.
Sihirbaz hakkında hüküm verilmeden önce sihirbaz olduğunu iddia eden kişiye yaptığı sihri tarif etmesi istenir. Şayet yaptığı işlemde küfrü gerektiren bir şey olursa kişi tekfir edilir. Küfrü gerektirecek
bir durum söz konusu değilse tekfir edilmez. Kendisine nasihat edilir. Alimlerin çoğu kadın sihirbazın
hükmünün de erkeğin hükmü gibi olduğu aralarında bir farkın olmadığını ifade etmişler. Ancak Ebu
Hanife kadın sihirbaz hapsedilir, öldürülmez demiştir. Müellif ise insanlara zarar vermesi konusunda
erkekle arasında herhangi bir farkın olmadığını söyleyerek aynı hükme tabi olduğunu söylemiştir.
10. Fasıl: Ta’zir Hakkında Şahitlik
Müellif şahitlik konunun önemine binaen müstakil bir başlık altında incelemiştir. Halbuki konuyu altıncı fasılda işlemişti. Müellif bu bölümde şahitlikte bulunan iki kişinin aynı fazlı kullanmaları gerektiğini
bir misal üzerinden açıklamaktadır. Biri “ey fasık” diğeri “ey facir” derse bunların şehadetleri kabul
edilmez. Şahitlikleri birbirlerini tutmadığı için kendileri ta’zir edilir. Şayet kendilerini ta’zîrden kurtarmak için fâsıklığı ispat etmeye kalkışsalar getirdikleri deliller dinlenmez. Ancak zina gibi ispatlanabilir
bir durum söz konusu ise getirdikleri delilleri dinlenir ve ona göre hüküm verilir.
11. Fasıl: Ta’ziri Gerektiren Sözler
Çivizâde konuya Hz. Ömer döneminde takvasını göstermek için yerde gördüğü bir hurmanın kime ait
olduğunu araştıran bir kişiye Hz. Ömer’in kırbaç vurarak ta’zir etmesi olayıyla başlar. Daha sonra fakihlerin toplum nezdindeki saygınlıklarını korumak için uygulanan bir ta’zir örneğine yer vermektedir.
“Bu ne biçim bir fetva, ne kötü bir fetva, bu fetva ile amel edilmez” tarzında fetvanın ve dolayısıyla
dinin toplum nezdinde konumuna zarar verebilecek sözleri söyleyen kişilerin ta’zir edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca “şarap haramdır ancak bugünkü değil” ya da mescide yardım et denildiğinde
“bana ne mescitten yardım etmem” diyen kişi tekfir edilmez ancak ta’zir edilir.
Şayet mahkeme huzurunda davalılardan biri mahkemeye veya hasmına küfür/şetm etse kadının onu
ta’zîr etmesi veya hapsetmesi gerekir. Çünkü böyle yapılmadığı zaman başkaları da onlara uyar ve
böylece kadının herhangi bir saygınlığı kalmaz ve toplum üzerindeki yetkinliğini de kaybeder. Aynı
şey kadıya “sen hasmımdan rüşvet almışsın” iddiası için de geçerlidir.
Çivizâde bu bölümde hasımların birbirlerine karşı kullandıkları kelimeleri vermekte ve hakaret içeren
ya da karşı tarafta olmayan bir şeyi ona nispet etmek gibi sözlerde ta’zir gerekliliğini ifade etmiştir.
Hakaret sözlerin hangi dilde söylendiği önemli değildir.Toplum içinde saygın bir konuma sahip olan
salih bir kimseye söylenen “ey hırsız, ey zındık” gibi sözlerin de ta’ziri gerektirdiğini ve bunlara uygulanacak ta’zir cezasının ise yukarda geçtiği üzere hakimin takdirine bırakıldığını ifade etmiştir
Çivizâde bölümün sonuna doğru zimmilerin durumu ele alınmış ve şöyle demiştir. Zimmi biri kendisi
gibi başka bir zimmiye zina iftirasında bulunursa ya da Yahudi biri başka bir Yahudi’ye zina iftirasında
bulunursa bu kişilere zina haddı değil ta’zir cezası verilmesi gerekir.
12.Fasıl: Ta’ziri Gerektirmeyen Sözler
Bir kimseye “ey köpek, ey öküz, ey eşek, ey domuz” tarzında söylenen sözlerde ta’zîr yoktur. Ancak
müellif bu bölümde söylenen sözlerin bölgelere göre taşıdıkları anlamlar ve ağırlıklarına göre ta’zîr
cezasını gerektirip gerektirmediğini duruma göre karar verilmesi gerektiğini ima etmiştir. Ayrıca bu
bölümdeki sözler ile bir önceki bölümde zikredilen sözler arasındaki farkta şu nokta önemlidir. Ken-
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disine hakaret edilen kimseye iftira edilmiş mi edilmemiş mi? Bu bölümde söylenen sözlerde kişi
herhangi bir günahı yapmaya nispet edilmemiş ve ona bir kötülük izafe edilmemiştir. Bilakis herkes
onun köpek veya eşek olmadığını bilmektedir. Ayrıca bu hakaretlerle kendisine hakaret edilenin değil
edenin toplum içindeki saygınlığı düşmüştür.
Çivizâde ta’zîr gerektiren sözün illa sarih olması gerektiği kaydını kabul etmemiş ve farklı manalarda
kullanılan “ey kafir” gibi sözlerin de ta’zîr gerektirdiğini ifade etmiştir. Çünkü bu lafız hem tağutu inkar
eden hem de Allah’ı inkar eden manasında kullanılmaktadır. İşte bu tür farklı manalara gelen lafızlardan sonra hangi anlamın kastedildiğini belirten bir açıklama cümlesinden ziyade kullanıldığında ilk
akla gelen anlamın önemli olduğunu belirtmiştir. Şayet ilk anlamı ta’ziri gerektiren bir anlam ise ta’zir
edilir yoksa edilmez.
Çivizâde söylenen sözün muhatapta var olan bir durumu ifade eden bir söz olduğu zaman yani iftira
olmadığı zaman bu tür sözlerin ta’zir sebebi olmadığını belirtmiştir. Olayı şu örnek üzerinden açıklamaktadır: Fasık olduğu herkesçe bilinen birine “ey fasık,” ya da zalim birine “ey zalim” içki içtiği
malum olan birine “ey içkici” denildiğinde bu kişilere herhangi bir şey gerekmez. Rum asıllı birine “ey
Farisi” Türk olan birine “Ey Hindi” denildiğinde bu kişilere ne had ne de ta’zîr gerekir. Çünkü burada
sözü söyleyen kişinin yalan söylediği sözünden açıkça anlaşılır.
13. Fasıl: Ta’ziri Gerektiren Fiiller
Bu bölüm diğer bölümlere kıyasen daha geniş ve daha çok olay aktarılmaktadır. Çivizâde konuya belgelerde sahtecilik ve dinin hükümlerini hafife alan kişiye ta’zîrin uygulanması gerektiğiyle söze başlar.
Daha sonra hapisten kaçmaya çalışan mahkuma, evinde şarap bulunduran veya şarap meclisinde
oturan kimseye ta’zîr gerekliliğiyle devam eder. Müellif şarap meclisinde oturan kimselere haddın
uygulanamayacağını çünkü burada bir şüphe durumun söz konusu olduğunu belirtmektedir. Ancak
şarap içtiklerine dair şahitler varsa ve kadı veya muhtesib gibi görevli biri olaya hemen müdahale edip
şarap kokusunun hala var olduğunu görürse bunlara had cezası verilir. Şüphe durumu söz konusu ise
had düşer. Ramazanda orucunu bozana, şarap satan Müslümana veya riba yiyen Müslümana ta’zîr
uygulanır ve gerekirse hapsedilir.
Birden çok eşi bulunan kimse eşleri arasında zaman açısından adaleti sağlamazsa bu kişi de ta’zir
edilir. Başkasının eşini veya kızını kandırıp başka bir kişiyle evlendiren kimseye de ta’zîr cezası uygulanır. Ayrıca bu kişi yeryüzünde bozgunluk çıkardığı için ömür boyu hapsedilir. Yabancı bir kadını
öpen, sarılan veya şehvetle ona dokunan kimseye de ta’zîr cezası vardır. Yabancı bir kadının yüzüne
şehvetle bakan veya onunla kimsenin göremeyeceği bir yerde tek başına kalan kimseye de ta’zîr
cezası gerekir. Ayrıca haşhaş yiyen kimseye de ta’zîr cezası gerekir.
Borçlusunu elinde tutan kimseyi oyalayıp da borçlusunun kaçmasına neden olan kimseye de ta’zîr
uygulanır. Ancak borcun ödetilmesine gidilmez. Damda güvercinleriyle ilgilenen kimse komşusunun
mahremini görüyorsa veya güvercine attığı taşla komşunun camını kırıyorsa bu kişi de ta’zîr edilir.
Ta’zîre rağmen bunu yapmaya devam ediyorsa muhtesip güvercinleri keser.
Bir tacir Müslümanlara kötü malları satıp zimmilere de iyi malları satıyorsa ve iyi malı daha fazla bir
para ile almak isteyen Müslümana bu malları satmazsa bu kişiye de ta’zîr cezası verilir. Ayrıca bir mal
pazarda normal fiyatının çok üstünde satılıyorsa muhtesib bunlara ta’zîr cezası verebilir. Bilmeyerek
bir kişiye su yerine zehir verilirse bu kişiye ne kısas ne de diyet uygulanır. Ta’zîr edilerek hapsedilir.
Kişi kölesini, cariyesini ümmü veledini veya müdebber kölesini öldürürse buna kısas değil ta’zir gere-

kir. Şayet bir kimsenin sakalı yolunmuşsa ve bir yıl içinde çıkmazsa bu kişiye diyet gerekir. Ancak bir
yıl içinde çıkarsa ta’zîr gerekir.
14. Fasıl: Kocanın Karısına, Efendinin Kölesine ve Öğretmenin Öğrencisine Vurması Hakkında
Müellif konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda efendinin kölesini, kocanın karısını ve öğretmenin öğrencisini terbiye için dövebileceğini ifade etmiştir. Müellif Fetava-i Siraciyye’den yaptığı bir alıntıyla kocanın hangi durumlarda karısını dövebileceğini aktarmıştır:1-Kadının kocasına süslenmediği durumlarda 2-Yatağa çağırdığında özürsüz gelmemesi 3-Namazı ve gusül almayı terk etmesi 4-Kocasının
izni olmadan evden çıkması durumunda. Bu durumlarda koca karısına ta’zîr uygulayabilir. Ancak
abartmaması gerekir. Sınırı aştığı zaman kendisine ta’zir uygulanır.
Koca eşine veya hoca öğrencisine hızlıca vurmuşsa ikisine de ta’zîr cezası verilir. Aynı şey köle ile
efendisi için de geçerlidir. İkisi arasında böyle bir durum söz konusu olduğu zaman kadıya başvurulur
ve kadı efendiyi terbiye olması için hapseder. On yaşına ulaşmış çocuğa da namaz için dövülebilir.
Ancak bu dövme elle olması gerekir ve üç defadan fazla olmaması gerekir. Aynı durum hoca ve öğrencisi için de geçerlidir.
15. Fasıl: Çeşitli Konular Hakkında
Bu bölüm başlığından da anlaşıldığı üzere yukarıdaki konulardan biraz farklı oldukları için ayrı bir
başlık altında incelenmiştir. Çivizâde bir kimseyi yırtıcı bir hayvanın önüne iten ve öldürülmesine
sebep olan kimseye kısas ve diyet değil acı verici bir ta’zîr uygulanır ve ömür boyu hapsedilir diyerek
konuya giriş yapmaktadır. Ayrıca bir kimseyi aç ve susuz bırakan ve ölümüne sebep olan kişinin de
durumu aynıdır. Vakıf malını kiralayan kimse vakıfta belirtilen tasarrufların dışına çıkarsa kadı duruma göre ya yıktırır ya da ücretini alır. Aynı zamanda bu kişiye ta’zîr cezası verilir. Başkasının meyveli
veya meyvesiz ağacını marangoz getirip kesen kimseye, şayet marangoz bunu bilmiyorsa kesme
işini talep edene ta’zîr uygulanır. Marangoz durumu biliyorsa hem malı tazmin eder hem de ta’zîr
cezasına çarptırılır.
Hakimin kendisine kısas uygulama hakkı verdiği kimse bunu kılıç dışında kuyuya atma veya taşla öldürme gibi başka bir şekilde uygulayamaz. Uygulamaya çalıştığında ta’zir cezası verilir. Sahibinin izni
olmadan onun kuyusuyla toprağını sulayan kişi ilk önce uyarılır bunu yapmaya devam ederse hakim
uygun gördüğü bir cezayla ta’zîr cezasına çarpıtılır. Kullanmış olduğu suyu tazmin etmesi gerekmez.
Müslüman beldeye domuz veya şarap sokan kimse şayet dindar biri olup şarabı sirke domuzunda
kendisine ait olmadığını söylerse kendisine ta’zir cezası verilmez. Çünkü asıl olan onun sözü bir de
zahir halidir. Ancak içki içmekle bilinen biri ise hakim ona ta’zîr cezası verir. Çünkü Müslüman beldesine fesadı sokmaya çalışmaktadır. Zimmi biri ise ve yaptığı işin farkında ise hakim onun mallarını
telef etmez ancak gerekirse ta’zîr cezası verebilir. Ne yaptığının farkında olmayan bir zimmi ise hakim
onu şehirden çıkartır ve geri dönerse ona ceza vereceğini bildirir.
Satranç oynayan kimse de ta’zîr edilir çünkü satranç kumardır. Kadı rüşvet almışsa hakim onu görevinden alıp ta’zîr edebilir. Mezheplere lanet eden kişi tövbe ederse ta’zîr edilir. Şayet tövbe etmezse
öldürülür. Topluca vitir namazını terk eden bir bölge halkına data’zîr cezası verilir.
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Sonuç
İslam hukukunun en önemli dallarından biri olan ceza hukuku ve onun bir bölümü
olan ta’zir cezaları tarih boyunca birçok tartışmalara neden olmuş ve dönemin şartlarına göre kendini şekillendirebilmiştir. Bunun temelinde cezaların sınırlı sayıda olmaması ve temel ilkeler üzerine kurularak hakime geniş yetki vermiş olmasındandır.
Hakim kendisine verilen bu yetkiyi sonuna kadar kullanarak dönemin ihtiyacını karşılayabilmiştir. Bu da ta’zir cezalarının önemini daha da arttırmıştır.
Yukarda ele aldığımız eser Osmanlı döneminde pratik hayatta tatbik edilmek üzere kaleme alınan bir
hukuk metni olup Osmanlı hukuk teori ve pratiğini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu
çalışmada uygulanmak üzere yazılan bu eserinin içeriğini tanıtmaya çalıştık.
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Abstract
The section of ukûbât of the Islamic Law is one of the important sections of the three
sections of ibâdât (worship), muâmelât (procedure) and ukûbât (criminal law). The
section of ukûbât divides into three sections as had, qisas, and ta’zîr. Although every
section has its own situation, it cannot be ignored that ta’zîr, which includes all the
punishments apart from limited punishments of had and qisas, has its own specific
importance. With its wide scope and with the wide authority of the state, ta’zîr had
always been existed in the history.
Ta’zîr punishments in Islamic law mostly came up after the hads and qisas, but at the same time they
had been studied separately. Muhyiddin Çivizâde, one of the important scholars and qadis (Muslim
judge) of the Ottoman era, wrote the most important and systematic handbook about this subject
when he appointed as the qadi of Egypt.
The handbook of Çivizâde is divided into 15 topics: 1- The differences between Had and Ta’zîr 2Whether the Ta’zîr repeals with the penitence or prescription 3- Ta’zîr imposed as fine 4- Whether a
Hanafi person punished with ta’zîr when he converted to Shafi sect 5- The form and amount of ta’zîr
6- The ways of certainty of ta’zîr 7- False testimony and its sanctions 8- The sanctions of homosexuality and bestiality 9- Witchcraft and its sanctions 10- Testimony of ta’zîr 11- Punishable words with
ta’zîr 12- Nonpunishable words with ta’zîr 13- Punishable acts with ta’zîr 14- The ta’zîr authority of
the husband on his wife, the master on his/her slave and the teacher on his pupil 15- Various subjects
In this paper, we are going to try to present the subjects as a whole, which are considered as ta’zîr
in Islamic law in the context of this handbook, which presents a systematic perspective on the
subjects of ta’zîr.
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ملخص
ئتنقسم الشريعة اإلسالمية إلى ثالثة أقسام رئيسية على نحو :العبادات والمعامالت والعقوبات .وينقسم
قسم العقوبات إلى ثالثة أقسام أيضا نحو :الحد والقصاص والتعزير .والتعزير يضم كل العقوبات غير
القصاص والحد .تميز التعزير بمحتواه الواسع والسلطة التي أعطى للدولة منذ القدم.
كما أن التعزير يتناول في المصنفات بعد الحدود والقصاص ،فقد ألف العلماء كتبا مستقلة عنه أيضا .والكتاب الذي ألفه
محيي الدين جوي زاده (توفي في  954هـ) –وهو أحد العلماء الكبار في الخالفة العثمانية -بعد توليه منصب القاضي
في مصر ،هو أهم كتاب منهجي في هذا المجال.
ألف محيي الدين جوي زاده على خمسة عشرة باب على نحو ما يلي:
 -1الفروق بين الحد والتعزير
 -2هل يسقط التعزير عن التائب أو بتقادم الزمان؟
 -3دفع التعزير بالغرامة المالية
 -4هل يعزر الشخص إذا انتقل من المذهب الحنفي إلى الشافعية؟
 -5كيفية التعزير ومقداره
 -6طرق ثبوت التعزير
 -7شهادة زور وأحكامها
 -8أحكام اللواط وإتيان البهيمة
 -9أحكام السحر
 -10الشهادة في التعزير
 -11أقوال تلزم التعزير
 -12أقوال ال تلزم التعزير
 -13أفعال تلزم التعزير
 -14سلطة التعزير للزوج على زوجته ،وللسيد على عبده ،ولألستاذ على تلميذه
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Giriş
Günah ile suç arasında fark vardır. Günah, insanın Allah’ın emrine veya yasağına
ve Allah Resulü’nün (s.a.v.) öğrettiklerine karşı gelerek işlediği bir fiildir. Suç ise
aynı zamanda bir günah da olabilirse de dünyevi bir cezası olmak itibarıyla suç
günahtan ayrılır.
Diğer yandan günümüz kanunları “kanunsuz suç olmaz” ilkesini benimsemişlerdir. Bu çağda medeni
ceza, bir fiili suç sayan ve onun için bir ceza belirleyen bir kanunun bulunması demektir. Kanunda
belirlenmiş olan bu cezanın yürütme erki tarafından verilmesi ile yargılama sonucunda verilmesi
arasında fark yoktur.
Suç ile günah arasında fark olduğu gibi şeriat ile kanun arasında da fark vardır. Hadler konusunda
olduğu gibi şeriatın kaynakları belli olup bu kapsamda yer alan konulardaki görüş ayrılıkları ve ictihadlar bilinmektedir. Âlimler şeriatta yer alan had cezalarının tamamının veya bir kısmının günümüzde uygulanması konusunda ittifak edebilirler. Fakat had cezası gibi şer’î hükümlerin, daha önce
hiç uygulanmadığı bir ülkede yasalaştırılması başka bir mesele olup bu, ilgili yasanın doğuşuna izin
veren anayasal mekanizmaların işlemesine ve bundan daha da önemlisi toplumsal bir konsensüs
oluşmasına bağlıdır. Bu, günümüzde neredeyse hiç kimsenin hesaba katmadığı bir husustur.
Had Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı
Had kelimesi sözlükte iki şey arasındaki ayraç ve “haddü’l-medine” (şehrin sınırı) ifadesinde olduğu
gibi herhangi bir şeyin son sınırıdır. Şer’î had cezaları da böyle olup bunlar da İslam ceza hukukundaki cezanın varabileceği son sınırlardır. Yani çağdaş ifade ile söylersek bu cezalar normal cezalar
olmayıp olağanüstü hallerde uygulanan istisnai cezalardır.
Şeriatta bir cezanın had cezası olabilmesi için açık ve kesin bir nas ile konması ve mukadder olması; yani miktarının ve uygulanış şeklinin kesin bir şekilde belirlenmiş olması gerekir. Aksi halde ceza,
daha önce de söylediğimiz gibi tazir olur. Örneğin İslam’da içki içmenin cezası bazıların yanlışlıkla
isimlendirdiği gibi had değil; tazirdir. Çünkü içki içmekle ilgili naslarda geçen ceza kesin olmadığı
gibi; miktarı belirli de değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) içki içmeye ya da alenen sarhoşluğa farklı
cezalar tatbik etmiştir. Dolayısıyla bu suçun cezası şer’an kanun koyucuya ve her dönemin hukukçularına bırakılmıştır.
Şeriatta had cezası yaptırımı olan başlıca suçlar şunlardır:
a. Hırsızlık: Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık yapanların [sağ] ellerini, işledikleri bu suça karşılık Allah’tan ibretlik bir ceza olarak kesin.” (el-Mâide, 38)
b. Zina: Allah (c.c.) birkaç ayette zina suçuna ilişkin şöyle buyurmuştur: “İçinizden zina eden erkekleri
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cezalandırın. Ama eğer tövbe eder ve kendilerini ıslah ederlerse üzerlerine gitmeyin; çünkü Allah
samimi tövbeleri kabul buyurur, çokça merhamet eder.” (en-Nisa, 16) “Zina eden kadınlar hakkında
ise bu çirkin fiili dört kişinin şahitliğiyle ispat yoluna gidin. Eğer dört kişi şahitlik ederse o kadınlar ölünceye yahut Allah kendileri hakkında bir hüküm bildirinceye kadar onları evlerde göz hapsinde tutun.”
(en-Nisâ, 15) Aynı suç hakkında bir diğer ayette ise şöyle buyurmuştur: “Zina eden kadın ve erkekten
her birine yüzer sopa vurun. Mademki Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsunuz o halde suçlulara acıma duygunuz Allah’ın bu hükmünü uygulamaktan sizi alıkoymasın. Ayrıca onları cezalandırırken bir
grup mümin de hazır bulunup tanık olsun.” (en-Nur, 2)
c. Hırâbe Suçu: Hırabe yeryüzünde bozgunculuk ve yol kesmek; yani eşkıyalık demektir. Bu suç hakkında Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve elçisine savaş açanlar ile memleketi fesada boğmaya çalışanların cezası 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)
d. Öldürme ve Yaralama: Bu suçun kasten öldürme, kasta benzer öldürme, hata ile öldürme; kasten
yaralama ve hata ile yaralama gibi türleri vardır. Şeriatta bunlardan her birinin farklı ve bilinen cezalandırma türleri olup bu cezalardan biri de öldürme suçunda kısas; yani cana candır. Allah (c.c.) bu
konuda şöyle buyurmuştur: “Biz Tevrat’ta Yahudilere şu hükmü farz kıldık. Bir insanın canına kıyan
kişi işlediği bu suça karşılık öldürülür. Bir insanın gözünü kör eden kişinin gözü kör edilir. Yine bir
insanın burnunu ve kulağını kesme, dişini kırma ve çeşitli uzuvlarını yaralama durumunda da aynı
hüküm geçerlidir. Ama kim kısas hakkından vazgeçerse bu davranışı günahlarının bağışlanmasına
vesile olur. Kim Allah’ın indirdiği bu hükümlere göre hükmetmezse işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.” (el-Maide, 45) “Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Nitekim bu sayede sakınıp
korunmuş olursunuz.” (el-Bakara, 179)
e. Kazf Suçu: Bu, namuslu birine zina isnadında bulunarak iffetini lekelemektir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “İffetli kadınlara zina suçlamasında bulunup da bunu dört şahitle ispat edemeyenlere
seksen sopa vurun ve bu iftiracıların şahitliklerini asla kabul etmeyin; çünkü onlar fasık/günahkâr
kimselerdir.” (en-Nur, 4)
Bir de ridde (irtidat) haddi adı verilen bir ceza olup İslam dininden çıkan kimsenin ceza olarak öldürülmesidir. Âlimlerin çoğu bunu da had cezaları kapsamına almış ise de bu doğru değildir.1 Araştırmanın
sonunda bu konuya daha ayrıntılı temas edilecektir.
Bu araştırmada şu iki önemli soruya cevap aranacaktır:
1. Sivil devlette had cezalarını tatbik edebilir miyiz?
2. Bazı İslamcılar bugünün Mısır’ında had cezalarının uygulanması için çağrıda bulunduklarına göre
bu asırda bu cezaları tatbik etmeden önce gereken araştırma ve ictihadlar nelerdir?
Sivil Devlette Had Cezaları Tatbik Edilebilir mi?
Birinci sorumuz olan “sivil devlette had cezalarını tatbik edebilir miyiz?” sorusuna “Evet; ama o sivil
1 Bu konuda son dönemlerde yayınlanmış olan şu iki kitaba bakınız: Taha Câbir el-Alvani, Lâ ikrâhe fi’d-din: Dirâsetü işkâliyyeti’r-ridde ve’lmürteddîn, Mektebetü’ş-şurûkı’d-devliyye, Kahire, 2003; Yusuf el-Kardavi, Cerîmetü’r-ridde ve ukubetü’l-mürted, Mektebetü Vehbe, Kahire, 2.
Baskı, 2005.

devletin şartlarıyla.” diye cevap veririz. Bu şu anlama gelir: Had cezalarının da diğer cezalar gibi
meşru kanallardan geçmesi; [yani anayasada kanunlaştırma için belirlenmiş olan prosedür ne ise
onun takip edilmesi] ve toplumda bu konuda geniş bir konsensüs bulunması gerekir. Sadece yasama organında kabul edilerek halka dayatılması doğru olmaz. Bu cezaların uygulanması konusunda
toplumda konsensüs oluşunca bu da diğer kanunlar gibi, pekâlâ bağlayıcı bir kanun haline gelebilir.
Sivil devletin yasalaştırılan cezalarda aradığı ilk şart bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğidir.
Kanun toplumda genel bir kabule mazhar olursa ne âlâ! Ama özellikle farklı dinlere mensup insanlardan oluşan toplumlarda olduğu gibi cezalar genel kabule mazhar olmazsa bu, esaslı bir problem
ortaya çıkarır. Bu da gayrimüslimlerin kendi şeriatlarına göre suç olmayan şeylerden dolayı cezalandırılmasıdır. Bir çözüm önerisi olarak had cezasının yalnızca müslümanlara tatbik edilebileceği
söylenebilirse de bu da beraberinde pek çok sorun getirmektedir. Bu sorunların en önemlisi had
cezalarının sadece müslümanlara tatbikinin, vatandaşların kanun ve yargı önünde eşitliği ilkesiyle
çelişmesidir. Bu ilke ise sadece hukuki bir ekolün savunduğu bir şey olmayıp devletin esasını oluşturduğu için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Mevcut uygulamalar, aynı şekilde kanun koyucunun bir referandum yaparak bu cezaların tatbiki konusunda toplumda bir konsensüs olup olmadığını ölçmesini gerektirir. Ancak bu cezalarda konsensüs sağlanması çok dinli toplumlarda son derece uzak bir ihtimaldir. Sözgelimi günümüz Mısır’ında
kasten öldürme cezası hariç, had cezalarının herhangi birinde konsensüs sağlanması pratikte pek
mümkün gözükmemektedir. Çünkü bu cezaları kanunlaştıran az sayıdaki ülkede herkesin gözlemlediği üzere, bu cezalar kötü bir şekilde tatbik edilmekte ve siyasi açıdan kötüye kullanılmaktadır.
Şer’î hükümlerin yasalaşmasının bazı prosedürlere tabi kılınması ve tatbikinin toplumsal konsensüs
şartına bağlanması, şeriatın hiçbir özelliğini değiştirmez. Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi şeriat ile
kanun arasında önemli bir fark vardır. Şeriat Allah’ın meşru kıldığı hükümlerdir; kanun ise bizim bu
hükümlerden günümüz realitesine tatbik etmek üzere yasalaştırdıklarımızdır.
Had cezaları günümüzde tatbik edilmeden önce gerekli olan araştırmaların ve ictihadların yapılıp
yapılmadığı sorusuna cevabımız ise şudur: Günümüzde had cezalarını tatbik etme talebinden önce
bizim tatbike ilişkin yeni ictihadlar için araştırma yapmamız gerekir. İctihad, her halükarda bir farzı
kifaye olup hiçbir dönemde bundan geri kalınamaz.
Suçlunun Tövbesi
Eski ve aynı zamanda yeni olan bu ictihadların ilki had cezasının suçlunun tövbesiyle düşeceğine
dair olan ictihaddır. Buna göre suçlunun tövbesi had cezası ile güdülen amacı gerçekleştirmektedir.
Çünkü amaç, caydırmak, engellemek, suçla mücadele etmek, suçluyu ve toplumu ıslah etmektir.
Aynı zamanda tövbe suçlunun ıslah olup doğru yolu bulması için bir fırsattır. Bilindiği üzere bu kapsamda yer alan suçlarda iki şık ya da iki hak bulunmaktadır. Birincisi kul hakkıdır. Bu hak gereğince
hakların sahiplerine dönmesi gerekir. Sözgelimi hırsızlık suçunda çalınan malın sahibine iadesi gerekir. İkinci hak ise Allah hakkı; yani kul ile rabbi arasındaki hukuktur.
Mesela Allah eşkıyalık suçu işleyenler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ve elçisine savaş
açanlar ile memleketi fesada boğmaya çalışanların cezası 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) Bu ayet konusunda hiçbir âlim eşkıyalık suçu için öngörülen had cezasının suçlunun tövbe etme-
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si halinde düşeceği konusunda farklı bir görüş ileri sürmemiştir; çünkü ayette bu husus açık bir şekilde ifade edilmektedir. Fakat bu meselede yadırgatıcı olan husus şudur: Âlimler tövbenin eşkıyalık
suçunu kıyasla diğer had cezalarına da taşınması konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir; hâlbuki
diğer had cezaları eşkıyalık cezasına nispetle daha hafif olduğu gibi suçlar da öyledir.2 Eşkıyalık suçu
en büyük suç olmasına rağmen Allah suçlunun tövbesini kabul edip had cezasını kaldırdığına göre
biz de diğer had cezalarında suçlunun tövbesini kabul edebilir miyiz? Bu asra uygun düşen cevap ve
cezaların meşru kılınış amacına yaraşır ictihad “evet!” olmalıdır. Suçlunun tövbesi sabitse ve karineler de bunu doğruluyorsa bizim genel bir kural olarak bunu kabul etmemiz gerekir. Ancak bu, haklar
sahiplerine iade edildikten sonra olacak bir şeydir.
Dr. Tevfik eş-Şâvi’nin görüşü bu yaklaşımı teyit eder niteliktedir. O şöyle demiştir:
“Şu açık ki suçlunun tövbeye teşvik edilmesi nebevi sünnetin en çok önem verdiği hususlardan biridir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti bu konuda öyle bir noktaya ulaşmıştır ki O, suçunu itiraf eden
kişiye, tövbe ettiğinin bir göstergesi sayılmak üzere itiraftan vazgeçmesini ve ikrarını geri çekmesini
öğütlemiştir. Hz. Peygamber’in sünnetinde de gördüğümüz tövbeye geniş bir alan açılması hususunu
çokları görmezlikten gelmektedir. Hâlbuki bu, suçla mücadele ve suçluyu ve toplumu ıslah konusunda, belirlenmiş olan cezayı dayatmaktan çok daha etkili bir yöntemdir. Zanlının tövbe ilanını ve
tövbesinde kararlı olmasını hâkim, had veya kısas gibi büyük cezaları uygulamamak için bir sebep
sayılan şüphe kapsamında değerlendirmelidir. Bununla birlikte şüphe, suçluyu mağdur edilen şahısların haklarını ödemekten muaf tutmak anlamına gelmez. Göz hapsi süresi, zanlıları tövbeye teşvik
araçlarından biri olarak kabul edilmelidir. Göz hapsi, şeriatımızın maksat ve esaslarıyla birebir örtüşen bir tedbirdir.”3
Prof. Dr. Muhammed Selim el-Avvâ da had cezalarında tövbenin kabulü görüşünü teyit ederek şöyle
demiştir:
“Tövbe ile had cezasının düşeceğini veya tövbe edenin cezasının affedileceğini savunanların delilleri
diğer görüşün delillerinden daha güçlüdür. Bu görüşün esas alınması halinde, her suçlunun (esasen
tövbe etmemesine rağmen) tövbe iddiasında bulunmasıyla suçların cezalandırılmaması kapısının
açabileceği ileri sürülemez Çünkü biz tövbenin cezayı affetmek için haklı bir sebep sayılabileceğini
söylerken hâkimin bu iddiayı gerçeklik terazisiyle tartmasına ve tövbenin gerçekçi olup olmadığı hususundaki kanaatine engel oluyor değiliz.”4
Şüphelerin Had Cezasını Düşürmesi
İkinci önemli ictihad ise günümüz realitesinde şüphelerle had cezalarının düşürülmesi kuralının ne
şekilde tatbik edilmesi gerektiğine ilişkindir. Çünkü biz, şer’î açıdan şüphelerle dolu olan bir toplumda, tatbikin adil ve İslamî olmasını sağlamaksızın hırsızlık haddinin tatbikini öneremeyiz. Ne yazık ki
ayaklanmaların yaşandığı Arap ülkelerinde açlık, fakirlik ve cehalet diz boyudur. Böyle bir ortamda
herhangi bir şey için insanlara had cezası uygulanması İslam’a uygun değildir. Bu, çok yaygın bir
şüphe olduğu için tatbik konusunda toplumsal konsensüs sağlansa bile bizim had cezasını bir süre
askıya almamız gerekir.5
2 Muhtelif mezhep görüşleri için bkz. Abdülkadir Udeh, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî mukâranen bi’l-kanuni’l-vad’î, Müessesetü’r-Risâle, 10. Baskı,
Kahire, 1989. (Had cezalarını düşüren sebepler)
3 Tevfik eş-Şâvî’nin görüşü için bkz. Tevfik eş-Şâvî, el-Mevsû’atü’l-asriyye fi’l-fıkhi’l-cinâiyyi’l-İslamî li-Abdilkâdir Udeh, Kahire, Şuruk, 1. Baskı, 2001.
4 Muhammed el-Avva’nın görüşü için bkz. Muhammed Selim el-Avva, Fî usuli’n-nizâmi’l-İslamî, Dâru Nehda, Mısır, 2006.
5 Bu konuda ben de arkadaşım Tarık Ramazan’ın görüşüne katılıyorum. Bkz. Ramazan, Târık, “Stop in the Name of Humanity”, Globe and Mail
(London), Wednesday, March, 30, 2005.

Hırsızlık haddinin tatbiki için çağrıda bulunmaktan önce genel olarak geçim seviyesinin iyileştirilmesi
ve fakirlik, açlık ve şiddetli ihtiyaç gibi sorunların çözüme kavuşturulması gerekir. Nitekim Ömer İbnü’l-Hattâb’ın (r.a.) hırsızlık haddini kıtlık yılında askıya aldığı bilinmektedir.6
Yine zina haddinin tatbiki için çağrıda bulunmadan önce insanları bilgilendirmeli ve zinanın kötü bir
şey olduğunu öğretmeliyiz. Nitekim tarihin bize aktardığına göre Hz. Ömer (r.a.) kendisine ne söylendiğini anlayamayan yabancı bir kadına had cezası uygulamamıştır. Toplumlarımızda anlayış ve
bilincin az olduğunu dikkate almalı ve insanlara helali, haramı öğretmeden ve gençlerin kolaylıkla evlenip kendilerini zina bataklığına düşmekten koruyabilecekleri ortamlar hazırlamadan zina haddinin
uygulanması için uğraş vermemiz doğru değildir.
Had cezalarına ilişkin ictihad konusunda recm ve irtidat cezalarına ilişkin iki hususa daha değinmemiz gerekmektedir.
Önce recm cezasından başlayalım. Âlimlerin çoğunluğu evli bir kişinin zina etmesi halinde recm cezası alacağı görüşünü savunmaktadır. Fakat recm cezasının İslam şeriatına değil; Yahudi şeriatına
ait bir uygulama olduğu ve bu hükmü İslam’ın kaldırdığı yolunda bir görüş de vardır. Bir diğer görüşe
göre ise recm tazir kapsamında bir ceza olup tatbik edip etmeme kararı hâkime aittir. Bunlar, dikkate
alınmaya layık iki ictihadi görüş olup her ikisini de Yusuf el-Kardavi zikretmiştir.
Kardavi bu konuda şöyle demektedir:
Bu kongrede (Libya, 1972) Muhammed Ebu Zehra fıkhî bir bomba patlattı ve yeni görüşünü açıklayınca kongre üyeleri ona tepki gösterdi. Olay şu şekilde gelişmişti: Ebu Zehra, kongrede ayağa
kalkarak şöyle bir konuşma yaptı:
“Ben fıkhî bir görüşümü yirmi yıldır içimde saklıyorum. Nitekim bu sırrımı zamanında Dr. Abdülaziz
Amir’e de çıtlatmıştım. –bu sözü söylerken “öyle değil mi Abdülaziz?” diyerek onu da şahit tuttu ve o
da “evet öyle olmuştu” diyerek onu doğruladı-. Kıyamet gününde huzur-i ilahide Allah bana “Sendeki
bilgiyi insanlardan niye sakladın, niye onu insanlara açıklamadın?” diye sormadan önce bu sırrımı
ifşa etme vaktim geldi. Bu görüş, zina haddinde evlinin recmedilmesi meselesine ilişkindir. Kanaatime
göre recm cezası Yahudî şeriatına ait bir uygulama olup Hz. Peygamber (s.a.v.) başlangıçta bunu
onaylamış, daha sonra ise Nur suresindeki celde haddi ile bu ceza neshedilmiştir. Benim buna dair
delillerim de vardır.
Birinci delilim şudur: Allah (c.c.) “…Cariyeler evlendikten sonra zina ederlerse onlara verilecek ceza
zina eden hür mümin kadınlara uygulanan cezanın yarısıdır.” (en-Nisâ, 25) buyurmuştur. Recmin ikiye
bölünme imkânı olmadığına göre ayetteki ceza (azâb) ile kastedilen, Nur suresindeki “onlar cezalandırılırken müminlerden bir grup da orada bulunup şahit olsun.” (en-Nur, 2) ayetindeki cezadır (azâb).
İkinci delilim ise Buhârî’nin Sahîh’inde Abdullah b. Ebû Evfâ’dan rivayet ettiği şu nakildir: Abdullah
b. Ebu Evfâ’ya “Recm cezası, Nûr suresindeki ayet indirildikten sonra mı tatbik edilmişti yoksa önce
mi?” diye sorulunca o “bilemiyorum” cevabını vermiştir. Dolayısıyla recm cezasının, Nur suresindeki
recm cezasını nesheden ayetten önce olması kuvvetle muhtemeldir.
Üçüncü delilim ise recm cezasını savunanların kendilerine dayanak yaptıkları “Recm cezasını dü6 Bkz. Muhammed el-Biltâcî, Menhecu Ömer İbni’l-Hattâb fi’t-teşrî’: Dirâsetün müstev’ıbetün li-fıkhi Ömer ve tanzîmâtihi, Kahire, Dâru’s-selâm, 1.
Baskı, 2002, s. 190.
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zenleyen ayet önceleri Kur’an’da vardı. Sonra tilaveti neshedildi, hükmü ise baki kaldı” şeklindeki
söz hiç makul değildir. Tilavetin neshedilip hükmün baki bırakılmasının nasıl bir gerekçesi olabilir ki!
Recm ayetinin Hz. Peygamber’in sahifelerinde yazılı olduğuna ve evcil bir hayvanın onu yediğine dair
rivayeti de doğrusu mantık kabul etmiyor.”
Şeyh Ebu Zehra konuşmasını bitirir bitirmez dinleyicilerden büyük bir kalabalık ona tepki gösterdi.
Bir kısmı salonu terk etti. Bir kısmı da fıkıh kitaplarında yazılı olan delilleri sıralayarak onun görüşünü
reddetti. Fakat bütün bu tepkilere rağmen Ebu Zehra görüşünde diretti. Oturum sona erdikten sonra
ben Ebu Zehra’nın yanına yaklaşarak “Hocam, ben de sizin görüşünüze yakın bir görüşü benimsiyorum. Fakat benimkisini insanların kabul etmesi ihtimali sizin görüşe göre daha çoktur” dedim.
Görüşümün ne olduğunu sorunca şu cevabı verdim:
“Sahih bir hadiste “İki bekarın zina etmesi halinde yüz sopa ve bir yıl sürgün cezası verilir. İki evlinin
(muhsan) zina etmesi halinde ise yüz sopa ve recm cezası verilir.” buyruluyor dedim. “Bu hadisten
nasıl bir hüküm çıkarıyorsun?” diye sordu. Ben de “Zatıâlileriniz bildiği üzere Hanefiler bu hadisteki
yüz sopanın had cezası olduğunu söyleyerek sürgün cezasını ise tatbiki devlet başkanına bırakılmış
olan siyaset ve tazir kapsamında değerlendiriliyorlar.” dedim. Fakat Şeyh benim bu görüşüme pek
sıcak bakmadı ve “Yusuf!” dedi, “Rahmet peygamberi Hz. Muhammed’in insanları ölünceye kadar
taşlaması hiç makul mü? Bu, Yahudi şeriatıdır, vesselam!” dedi. O zaman ben kendi kendime “Allah
bilir nice yeni ve cesur ictihad ve görüşler vardır da sahiplerinin gönüllerinde mahpus kaldığı için kimsecikler duymadan bu ictihadlar da onlarla birlikte mezara giriyor!” diye söylendim.”7
Şeyh Isâm Telîme’nin de bu konuda oldukça doyurucu bir araştırması olup o şöyle demiştir: “Recmin,
tatbiki maslahat doğrultusunda hâkime bırakılmış bir tazir cezası olduğunu savunanlar da vardır. Bu
görüş sahiplerinden kimileri görüşünü ayrıntılı ve müdellel bir şekilde takdim etmiş ve bakış açısını
ortaya koymuştur. Abdülvehhab Hallaf, Muhammed Ebu Zehra, Muhammed el-Benna, Mustafa ezZerkâ, Yusuf el-Kardavî ve Muhammed Suad Celal bu âlimlerden bazılarıdır. Bazı âlimlerden de bu
görüşte oldukları nakledilmiş, ancak delilleri nakledilmemiştir. Bu, ya sözlü olarak yakın bir öğrencisine söylediği için böyledir ya da tebliğ müzakerelerinin kayıt altına alınmadığı ilmî toplantılarda dile
getirmişlerdir. Mahmud Şeltut, Aliyyü’l-Hafîf ve Ali Haseballah da bu grupta yer alan âlimlerdendir.8
Gelelim irtidad meselesine. İrtidad haddi diye bilinen bu ceza tarihte ve günümüzde bir takım siyasi
hesaplar adına kötüye kullanılmış bir cezadır. Bu konuda yalnızca kişinin din değiştirmesi ile bu suça
başka suçlar ilave etmesini birbirinden ayırmamız gerekir. Bir kişinin salt din değiştirmesi küfürdür ve
bunun cezasını ahirette verecek olan Allah’tır. Ayrıca bu, “Dinde zorlama yoktur”9 (el-Bakara, 256)
ayetinin genellik ifade eden hükmüne dâhildir. Dinden çıkmakla birlikte dinlere hakaret, öldürme, İslam’a savaş açma, müslümanların adını lekeleme gibi başka suçların da işlenmesi durumunda ise bu
suçu işleyen kişinin elbetteki hesaba çekilmesi gerekir. Çünkü o, sadece dinden çıkmış olmayıp buna
başka suçlar da eklemiştir. Sadece irtidat etmek, dünyevi cezayı gerektiren bağımsız bir suç değildir.
İşte irtidat suçu hakkındaki bu düşünce de çağdaş bir ictihad olup bu konudaki en güzel değerlendirmelerden biri Taha Cabir el-Alvanî’ye aittir. O şöyle diyor: “Bu araştırmamda konuya ilişkin hadis, eser
ve kavlî sünnetleri inceledim. İrtidat konusunda şer’î bir had cezasının olmadığını ortaya koymak için
bu rivayetlerin tahlil ve değerlendirmesini yapmaya çalıştım. Fiilî sünnette böyle bir had cezası olmadı7 www.qaradawi.net internet adresinde Yusuf el-Kardavî’nin anılarından “Köylü çocuğu ve ilkokul” (İbnü’l-karye ve’l-küttâb) başlığına bakınız.
8 Araştırmanın elektronik nüshasına www.leadersta.com adresinden ulaşılabilir.
9 Olumsuzluğun olumsuzlanması anlam bakımından bir şeyin varlığını ifade etmekten daha güçlüdür. Yani dinde zorlamanın olmadığı ifadesi,
dinî özgürlük ifadesinden daha güçlüdür.

ğı gibi, buna aykırı olan kavlî bir hadis de yoktur. Böylelikle bütün deliller, başka bir fiilî suç eklenmeksizin salt dinî itikadın değişmesi ya da dindarlıkta bir değişiklik olmasından dolayı nasslarda belirlenmiş
bir had cezası olmadığı hususunda birbirini desteklemektedir. Şeriatın hükümlerinin kurucu kaynağı
olan Kur’an’ı Kerim’de böyle bir cezaya yer verilmediği gibi Hz. Peygamber döneminde gerçekleşen
olaylar arasında da Allah Resulü’nün (s.a.v.) din değiştirenlere dünyevî bir ceza uyguladığını gösteren
bir delil mevcut değildir. Hz. Peygamber döneminde toplumun bazı unsurları arasında irtidat hadiseleri
yaşanmasına ve Allah Resulü (s.a.v.) bundan haberdar olmasına rağmen böyle bir ceza tatbikine
rastlanmamıştır… Bütün bu anlatılanlardan ortaya çıkıyor ki fıkıh bilginlerinin kendisinden söz ettikleri
suç bizim bildiğimizden daha farklı bir karakterdedir. Çünkü onlar siyasi, kanuni ve toplumsal özellikleri
bulunan bileşik bir suçtan söz ediyorlardır. Çünkü o dönemde bir kişinin dinini veya dindarlık tarzını
değiştirmesi ümmet, toplum, siyasi yönetim ve düzen içindeki konumunun değiştirmesinin doğal bir
sonucuydu. Yine bu çalışmamızda irtidat edenin öldürüleceğine konusunda ileri sürülen icma iddiasını
değerlendirdik ve neticede izah ettiğimiz anlamıyla Kur’an’da sabit olup sünnetle beyan edilen bu nitelikte bir cezanın varlığı konusunda herhangi bir icma bulunmadığı kanaatine vardık ve ayrıca bunu
ispatladık. Bu vesileyle ortaya çıkıyor ki İslam’da insan, dinini seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu, Allah’ın
insana emanet ettiği çok temel bir özgürlüktür. Bunun içindir ki özgürlük, sorumluluğun illeti/gerekçesi
olmuştur. İradesi dışında bir şey yapmaya zorlanan kişi, yükümlülük dairesinin dışına çıkar ve zor altında yaptığı fiilin sorumluluğunu her ne olursa olsun ne ahirette, ne de dünyada üstlenir. İnsanın irade
özgürlüğü eksilince bu özgürlük nispetinde sorumlulukları da eksilir.”10

Sonuç
Sonuç olarak çağdaş ictihadda hangi toplum olursa olsun şer’î hükümlerin tatbikinde
tedricîliğe riayet etmek gerekir. Asr-ı saadette önemli hükümlerin tatbikinde tedricîlik dikkate alınıyordu. Sözgelimi şarap birkaç aşamada haram kılınmış, ribanın haramlık hükmü birkaç aşamada inmiştir. Önemli hükümlerin tatbikinde ve toplumu bir
noktadan daha ileri bir noktaya taşımakta Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti de budur.
Dolayısıyla her halükarda hükümlerin tatbikinde tedricilik lazımdır.
Elbette ki bir âlim Allah’ın şeriatını değiştirme yetkisine sahip değildir. Fakat bir yandan çağdaş sivil
devletin doğasını dikkate almayan ve diğer yandan çağdaş ictihadları önemsemeyen çağrılara rehberlik edip yol göstermesi gerekir. Çünkü sonu iyi düşünülmemiş olan bu gibi çağrıların, söz konusu
hükümlerin meşru kılınmasıyla güdülen amacın tam tersi sonuçlara müncer olacağı açıktır.

10 Bkz. www.alwani.net/books.php. (Taha Cabir el-Alvanî’nin resmî sitesi)
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Abstract
There is remarkable difference between Sharia and statute. The sources of Sharia,
different opinions towards it and Sharial jurisprudence are as clear as “had” punishments. Codification of “had” punishments in a country where they have never been
practiced is a different matter. It depends on constitutional mechanisms which provide emergence of such code and –more importantly- formation of social consensus.
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مقدمة
هناك فرق معتبر كذلك بين ما هو شرع وما هو قانون .الشرع -كما في مسألة الحدود -مصادره
ّ
ولكن تحويل أحكام الحدود إلى قوانين يعمل بها
معروفة ،واالختالفات واالجتهادات فيه معروفة،
خاصة في البالد التي لم تعرف ذلك من قبل هي مسألة أخرى ،ويتوقف على اآلليات الدستورية
والتشريعية التي تسمح بوالدة هذا القانون ،وتتوقف–وهو األهم -على توافق مجتمعي على ذلك.
ً
مخالفا ألوامر اهلل سبحانه وتعالى ونواهيه وما علمنا إياه
هنا كفرق بين الذنب أي اإلثم أو المعصية التي يرتكبها اإلنسان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وبين الجريمة التي قد تكون ذنبًا ،ولكن الفرق بينها وبين الذنب أن الجريمة لها عقوبة مدنية.
وألن قواعد التشريعات المعاصرة في كل مكان قد استقرت على أنه «ال جريمة إال بنص قانوني» ،فإن العقوبة المدنية
في هذا العصر معناها وجود قانون يجرم الفعل في حد ذاته ويحدد عقوبة عليه سواء من الهيئات التنفيذية مباشرة أو
بعد حكم قضائي بشروط معينة.
وكما أن هناك فرق معتبر بين ما هو ذنب وما هو جريمة ،فهناك فرق معتبر كذلك بين ما هو شرع وما هو قانون .الشرع
كما في مسألة الحدود -مصادره معروفة ،واالختالفات واالجتهادات فيه معروفة ،وقد يتفق العلماء أو يختلفون علىسالمة تطبيق بعض أو كل هذه العقوبات اليومّ .
ولكن تحويل أحكام شرعية كأحكام الحدود إلى قوانين يعمل بها خاصة
في البالد التي لم تعرف ذلك من قبل هي مسألة أخرى ،ويتوقف على اآلليات الدستورية والتشريعية التي تسمح بوالدة
هذا القانون ،وتتوقف –وهو األهم -على توافق مجتمعي ساحق على ذلك ،وهو ما ال يفترضه أحد في هذه المسألة اليوم.
الحد لغة واصطالحاً
الحد في اللغة هو الفاصل بين شيئين وهو أقصى المدى ،يقال حد المدينة أو سور المدينة أي :أقصاها ،وكذلك هي
الحدود الشرعية ،فهي أقصى المدى في العقوبات الجنائية اإلسالمية وليست هي كل ما هو متاح لها ،أي أنها –بالتعبير
المعاصر-عقوبات استثنائية في حاالت طارئة خاصة وليست جرائم عادية.
منصوصا عليه بنصوص صريحة قطعية ،وال بد أن يكون مق ّدرا أي أن تكون العقوبة
والحد في الشريعة البد أن يكون
ً
ً
تعزيرا –كما ذكر من قبل -فمثال قضية الخمر أو
مقدرة وواضحة في أرقام وأشكال واضحة ،وإال فإن العقوبة تصبح
ً
عقوبة شرب الخمر في اإلسالم هو تعزير وليست ح ًدا كما يسميه البعض خطأً ،ذلك ألن العقوبة المنصوصة على الخمر
السكر
ليس قطعية وليست مقدرة ،والنبي صلى اهلل عليه وسلم طبق عقوبات مختلفة على شرب الخمر-أو بتعبير أدق على ّ
ً
–شرعا -متروكة للمشرع والمجتهد المعاصر.
في العلن -وهي بالتالي
والحدود في الشريعة هي على جرائم محددة معروفة ،وهي كالتالي:
السار َق ُة َف ْاق َطع ْ
ُوا أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ب َما َك َسبَا َن َك ً
الس ُ
اال م َ
ِّن اللّ ).
ِ
ارق َو َّ ِ
 – 1السرقة :قال تعالىَ ( :و َّ ِ

1

نك ْم َف ُ
ض ْ
 -2الزنا :قال تعالىَ ( :واللَّ َذان ي َْأ ِتيَا ِن َها ِم ُ
صلَ َحا َفأَ ْع ِر ُ
آذ ُ
وا َع ْن ُه َمآ إِ َّن اهلل َك َ
ان َتوَّاباً َّر ِحيماً)2.وقال
وه َما َفإِن َتابَا َوأَ ْ
ِ
اح َش َة ِم ْن ِن َسا ِئ ُ
أيضاَ ( :و َّ
اس َت ْشه ُدوا َعلَ
َ
ً
ُوت َحتَّى َي َت َو َّف ُ
ْس ُك ُ
الل ِتي ي َْأ ِت َ
اه َّن
ي
ف
م
ك
ْ
ْ
وه َّن ِفي ْالبُي ِ
ْه َّن أَ ْر َب َع ًة ِم ْن ُك ْم َفإِ ْن َش ِه ُدوا َفأَم ِ
ين ْال َف ِ
ِ
ِ
 1المائدة 38
 2النساء 16
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(الزا ِني ُ
ُن َسب ً
ْال َم ْو ُت أَ ْو ي ْ َ َُّ َ
َة َو َّ
يل)3.وقال كذلك في نفس الجريمةَّ :
اح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْل َد ٍة َو َل
الزا ِني َف ْ
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِ
َج َعْل الل له َّ ِ
ْ
4
ْ
ْ
ْ
اللِ إن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ َّ
َت ْأ ُخ ْذ ُكم به َما َرأ َف ٌة ِفي ِد َّ
َوم ال ِخر َولي ْ
ِّن الم ْ
ُؤ ِم ِن َ
اب ُه َما َطا ِئ َف ٌة م َ
ين).
َش َه ْد َع َذ َ
ِِ
ِ
ِ
ين ِ
ون ِباللِ َوالي ْ ِ

َس َع ْو َن ِفي َ
ُون َّ
األ ْرض َف َساداً
ارب َ
 -3الحرابة :أي اإلفساد في األرض وقطع الطريق ( :إِنَّ َما َج َزا ُء الَّ ِذ َ
اللَ َو َر ُسولَ ُه َوي ْ
ين ي َ
ِ
ُح ِ
َ
ُصلَّبُوا أَ ْو تُ َق َّط َع أَ ْي ِديه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ ٍ َ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّ
اآلخ َر ِة
أَ ْن ي َُقتَّلُوا أَ ْو ي َ
الد ْنيَا َولَ ُه ْم ِفي ِ
ِ
الف أ ْو يُ ْن َف ْوا ِم َن األ ْر ِ
5
َع َذ ٌ
اب َع ِظي ٌم ).
 -4القتل والجروح  :وهو على أنواع :القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجروح العمد والجروح الخطأ ،وهناك
َ
َ
ْه ْم
أنواع وأشكال مختلفة ومعروفة في الشريعة .من ذلك مثال
القصاص في القتل بمعنى النفس بالنفس ،قال تعالىَ ( :وك َت ْب َنا َعلي ِ
األ ُذ َن ب ُ
األنف و ُ
ْن ب ْال َعيْن َو َ
ْ
َّ
ِفي َها أَ َّن النَّ ْف َ ْ
األ َ
ارٌة
ص ٌ
الس َّن ِب ِّ
األ ُذ ِن َو ِّ
ص َّد َق ِب ِه َفهُو كف َ
الس ِّن َو ْال ُج ُر َ
اص َف َم ْن َت َ
وح ِق َ
نف ِب َ ِ َ
ِ
س َوال َعي َ ِ ُ ِ
س ِبالنَّف ِ
ْ
ُ
نز َل اللَُّ َفأ ْولَِئ َك ُه ُم َّ
7
َْ
َح ُك ْم ِب َما أَ َ
الظالِم َ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُقون).
لَ ُه َو َم ْن لَ ْم ي ْ
ُون)6،وقال تعالىَ ( :ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
اص َحيَاٌة يَا أولِي اللب ِ
ص ِ
َرم َ
 -5القذف :وهو التشهير عن طريق الرمي بالزنا ،قال تعالىَ ( :والَّ ِذ َ
ات ثُ َّم لَ ْم ي َْأتُوا ِبأَ ْر َب َع ِة ُش َهدَاء
ين ي ْ
ُون ْالم ْ
ُح َ
ص َن ِ
ْ ً 8
اجلِ ُد ُ
وه ْم َث َما ِن َ
ين َجل َدة).
َف ْ
وهناك ما يسمى «حد الردة» ،وهو القتل عقوبة على من يغير دينه من اإلسالم إلى غيره ،وقد ألحقها كثير من العلماء
بالحدود المقدرة وهي ليست كذلك! 9ويأتي ً
الحقا مزيد من الحديث عن ذلك الموضوع.
هناك سؤاالن مهمان هنا:
 -1هل نطبق الحدود في دولة« مدنية »؟
 -2إذا كان بعض اإلسالميين ينادون بتطبيق الحدود في مصر اليوم ،فما هي الدراسات واالجتهادات الالزمة قبال للتطبيق
في هذا العصر؟
هل نطبق الحدود في دولة« مدنية »؟
اإلجابة على السؤال األول  :هل نطبق الحدود في دولة مدنية؟ هي :نعم ولكن بشروط هذه الدولة المدنية نفسها .وهذا
يعني أنها تمر كغيرها من العقوبات على القنوات المشروعة ثم البد أن يتفق عليها الناس على أوسع نطاق وليس فقط
على نطاق الهيئة التشريعية ،فإذا اتفق الناس صار تشريعًا كبقية التشريعات.
ثم إن الشرط األول التي تشترطه الدولة المدنية في العقوبات المقننة هو التسوية بين المواطنين! فإن اتفق الناس فبها ،وإن
لم يتفقوا –خاصة في المجتمعات المتعددة الديانات -فهذا يطرح إشكالية حقيقية أن يعاقب غير المسلمين على ذنوب ليست
ذنوباً في شريعتهم .وإذا اقترح مقترح آخر أن يطبق الحد على المسلمين فقط فهذه أيضاً فيه إشكاليات ،أهمها أنه سوف
يتنافى مع التسوية القضائية والقانونية بين المواطنين وهو أساس بنيت عليه الدولة نفسها وليس مجرد مذهب قانوني.
واإلجراءات الواقعية تتطلب كذلك أن يقيس المشرع القانوني إجماع الناس على هذا التطبيق بطرحه في استفتاء عام،
وهذا ً
أيضا مستبعد تمامًا في المجتمعات المتعددة الديانات ،فمن المستبعد-عمليًا-أن يحدث توافق على أي من هذه الحدود–
ً
نظرا لسوء تطبيق وسوء االستغالل السياسي لهذه العقوبات
إال حد القتل العمد -في الدولة المصرية المعاصرة مثل ،وذلك ً
سياسيًا كما رآها الجميع في البالد القليلة التي أخذت بها في قوانينها.
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 9راجع كتابين مهمين صدرا مؤخرا في هذا الموضوع :طه جابر العلواني ،ال إكراه في الدين :دراسة في إشكالية الردة والمرتدين ،مكتبة الشروق الدولية ,القاهرة2003 ،م ،ويوسف القرضاوي ،جريمة
الردة وعقوبة المرتد ،مكتبةوهبة،القاهرة،ط2005 ،2م.

وهذا ال يغير من الشريعة اإلسالمية نفسها في شيء ،ولكن هنا كفارق كما ذكرنا بين الشريعة والقانون أي بين ما هو
شرع هلل سبحانه وتعالى ،وبين ما يمكن أن نحوّله من هذا الشرع إلى قوانين تطبق في الواقع المعاصر كما هي.
أما جواب السؤال الثاني عن الدراسات واالجتهادات الالزمة قبل التطبيق في هذا العصر فهو التالي :البد قبل المطالبة
ً
أصال في تطبيق الحدود في عصرنا من دراسة لالجتهادات الجديدة في التطبيق ،واالجتهاد في الشرع على أي حال
فرض من الفروض ال يصح التخلف عنه في أي عصر.
توبة الجاني
أول هذه االجتهادات القديمة الجديدة هو سقوط الحد بتوبة الجاني ،وهو الذي يحقق المقصود من الحد ً
أصل وهو الردع
فرصا لإلصالح والترشيد .ومن المعلوم أن
والكف ومكافحة الجريمة وإصالح الجاني والمجتمع ،ويعطي في نفس الوقت ً
هناك شقان أو حقان في كل جريمة من هذه الجرائم ،أولهما حق البشر ،وفي هذا الحق البد أن تعود الحقوق ألصحابها.
فالسرقة ً
مثال البد فيها أن تعود األشياء المسروقة إلى أصحابه .والحق الثاني وهو حق اهلل سبحانه وتعالى أي الذنب بين
العبد وربه.
َ
ُون َّ
ارب َ
وإذا كان اهلل تعالى يقول عن المحاربين ( :إِنَّ َما َج َزا ُء الَّ ِذ َ
ض َف َساداً أَ ْن ي َُقتَّلُوا
اللَ َو َر ُسولَ ُه َوي ْ
ين ي َ
َس َع ْو َن ِفي األ ْر ِ
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ُصلَّبُوا أَ ْو تُ َق َّط َع أَ ْي ِديه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ ٍ َ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّ
اآلخ َر ِة َع َذ ٌ
اب
أَ ْو ي َ
الد ْنيَا َولَ ُه ْم ِفي ِ
ِ
الف أ ْو يُ ْن َف ْوا ِم َن األ ْر ِ
َع ِظي ٌمَّ .إل الّذين َتابُوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهلل غفور رحيم ) 10.فلم يختلف عالم في هذه اآلية على أن حد
الحرابة يسقط بالتوبة كما تنص اآلية صراحة .ولكنني أعجب أن العلماء اختلفوا في مسألة أن تقاس هذه التوبة من حد
الحرابة على التوبة في غيرها من الحدود رغم أنها عقوبات أخف على جرائم أخف!11وإذا كان اهلل عزوجل يقبل توبة
التائب ويرفع الحد في حد الحرابة وهو يتعلق بأعظم الجرائم ،فهل نقبل توبة التائب في حدود أخرى؟ واإلجابة المناسبة
لهذا العصر واالجتهاد األولى بالمقصود من مسألة الحدود ً
أصل هو :نعم! هذه التوبة إذا ثبتت وأيدتها القرائن فال بد أن
نقبلها-كقاعدة عامة طبعًا -وهذا بعد عودة الحقوق ألصحابها على أي حال.
ورأي الدكتور توفيق الشاوي رأي مؤيد لهذا االتجاه ،كتب رحمه اهلل يقول:
من الواضح أن التشجيع على التوبة من أهم ما عنيت به السنة النبوية ،حتى إنها وصلت إلى تقديم النصح للمتهم المعترف
بالعدول عن اعترافه والتراجع عنه ليكون ذلك ً
دليال على توبته .وهذا التوسع في التوبة يتجاهله كثيرون  [...مع أن ]
ذلك أنجع في مكافحة الجريمة وإصالح الجاني والمجتمع من فرض العقوبة المقررة .إن إعالن المتهم التوبة وجديته فيها
قصاصا  ...والتوبة ال تعفي
يعد من الشبهات التي يجب على القاضي أن يجعلها سببًا لمنع توقيع العقوبة القصوى ح ًدا أو
ً
من أداء الحقوق المدنية  ...وفترة االختبار( )probationيجب عدها من وسائل تشجيع المتهمين على التوبة ،ولذلك فهي
12
تتفق تمامًا مع مقاصد شريعتنا وأصولها ...
ولألستاذ الدكتور محمد سليم العوا رأي مؤيد لقبول التوبة في الحدود ،فقد كتب يقول:
حجج القائلين بسقوط الحدود بالتوبة –أو إعفاء التائب من العقوبة -أرجح من حجج القائلين بالرأي اآلخر  ...وال يعترض
على هذا الرأي بأنه يفتح الباب لعدم العقاب على الجرائم بادعاء كل جان توبته مما اقترفت يداه ،ألننا حين نقول باعتبار
عذرا معفيًا من العقاب ال نقول بمنع القاضي من وزن هذه التوبة بميزان الواقع ،وال نحول بينه وبين تقديرها – من
التوبة ً
13
حيث الصحة أو االدعاء ...
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درء الشبهات
واالجتهاد الثاني المهم هو االجتهاد المعاصر في تنزيل قاعدة « درء الحدود بالشبهات» في الواقع المعاصر .فإننا ال
نستطيع أن نقترح تطبيق حد السرقة ً
مثال والمجتمع مليء بالشبهات «الشرعية» التي تحول دون هذا التطبيق أن يكون
ً
عادال وأن يكون إسالميًا .فالبالد العربية التي قامت بها الثورات هي بالد –لألسف -تفشى فيها الجوع والفقر والمرض
والجهل ،وليس من اإلسالم في شيء أن نعاقب الناس في مثل هذه الظروف ،وهذه شبهة عامة تحتم علينا أن نعلّق هذا
14
الحد ً
مثال إلى حين ،ولو وافق الناس على تطبيقه.
ً
–شرعا -من تحسين مستوى المعيشة بشكل عام والحد من مشاكل الفقر والجوع
وقبل المناداة بإقامة حد السرقة البد
15
والحاجة الشديدة ،ومن المعروف أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قد «علّق» ح ّد السرقة عام المجاعة.
–شرعا-أن نعلّم الناس ونفهمهم ،فعمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ً
ً
أيضا قد «رد
والبد كذلك قبل المناداة بتطبيق حد الزنا البد
الح ّد عن األعجمية التي ال تفقه» 16،كما يروي التاريخ .فينبغي أن نراعي ندرة «الفقه» والفهم والوعي في مجتمعاتنا ،وأن
ال ننادي بهذا الحد قبل أن نوفر العلم للناس بما يحلو ما يحرم وقبل أن نوفر الظروف التي بها يتزوج الشباب ويتحصنون.
هناك أمران أخيران في قضية االجتهاد المعاصر في الحدود يتعلقان بقضية الرجم وقضية الردة.
أما عقوبة الرجم ،فإن أغلب العلماء على مشروعية الرجم للزاني المحصن أي المتزوج ،ولكن هناك رأي مفاده أن الرجم
تعزيرا يعود للحاكم وليس
هو من شريعة اليهود التي نسخها اإلسالم وليس من شريعة اإلسالم  ،وهناك رأي آخر يراه
ً
هو األصل .وهما رأيان اجتهاديان جديران باالعتبار ذكرهما الشيخ يوسف القرضاوي وغيره .كتب القرضاوي يقول (
وأنقله هنا للفائدة ) :
في هذه الندوة ( في ليبيا عام 1972م) فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية ،هيجت عليه أعضاء المؤتمر ،حين ما فاجأهم
برأيه الجديد .وقصة ذلك :أن الشيخ رحمه اهلل وقف في المؤتمر ،وقال :إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة،
وكنت قد بحت به للدكتور عبدالعزيز عامر ،واستشهد به قائال :أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال :بلى .وآن لي أن
أبوح بما كتمته قبل أن ألقى اهلل تعالى ويسألني :لماذا كتمت ما لديك من علم ولم تبينه للناس؟ هذا الرأي يتعلق بقضية
«الرجم» للمحصن في حد الزنى ،فرأيي أن الرجم كان شريعة يهودية ،أقرها الرسول في أول األمر ،ثم نسخت بحد الجلد
ُ
حص َّن فإن أتين بفاحشة فعليهن
في سورة النور .قال الشيخ :ولي على ذلك أدلة ثالثة :األول :أن اهلل تعالى قال« :فإذا أ ِ
نصف ما على المحصنات من العذاب» [ النساء ، ]25 :والرجم عقوبة ال تتنصف ،فثبت أن العذاب في اآلية هو المذكور
في سورة النور « :وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين « [ النور .]2 :والثاني :ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن
عبداهلل بن أوفى أنه سئل عن الرجم :هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال :ال أدري .فمن المحتمل ًّ
جدا أن تكون عقوبة
الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها .الثالث :أن الحديث الذي اعتمدوا عليه ،وقالوا :إنه كان قرآ ًنا ثم نسخت تالوته
وبقي حكمه أمر ال يقره العقل ،لماذا تنسخ التالوة والحكم باق؟ وما قيل :إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها ال
يقبله منطق .وما إن انتهى الشيخ من كالمه حتى ثار عليه أغلب الحضور ،وقام من قام منهم ،ورد عليه بما هو مذكور
في كتب الفقه حول هذه األدلة .ولكن الشيخ ثبت على رأيه .وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة ،وقلت له :يا موالنا ،عندي
رأي قريب من رأيك ،ولكنه أدنى إلى القبول منه .قال :وما هو؟ قلت :جاء في الحديث الصحيح« :البكر بالبكر :جلد
مائة وتغريب عام ،والثيب بالثيب :جلد مائة ،ورجم بالحجارة «  .قال :وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت :تعلم فضيلتك
أن الحنفية قالوا في الشطر األول من الحديث  :الحد هو الجلد ،أما التغريب أو النفي ،فهو سياسة وتعزير ،موكول إلى
رأي اإلمام ،ولكنه ليس الزمًا في كل حال  ...ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا ،وقال لي :يا يوسف ،هل معقول أن
محمد بن عبداهلل الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية  ...وقلت في نفسي :كم من آراء
17
واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها ،حتى تموت معهم ،ولم يسمع بها أحد ،ولم ينقلها أحد عنهم!
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ولألستاذ الشيخ عصام تليمة بحث واف في هذه القضية ،ذكر فيه:
هناك من قالب أنا لرجم تعزير مفوض إلى الحاكم حيث ما يرى من المصلحة ،فمنهم من قال ذلك مفصال قوله وأدلته،
وشارحا وجهة نظره ،ذاكرا ما استدل به من أدلة ،ومن هؤالء  :عبد الوهاب خالف ،ومحمد أبو زهرة ،ومحمد البنا،
ومصطفى الزرقا ،ويوسف القرضاوي ،ومحمد سعاد جالل .ومنهم من قال بنفس رأيهم ،لكنه نقل عنه ً
نقل ،دون نقل
ألدلته ،إما ألنه قال رأيه شفهيًا ،وأسربه إلى أحد تالمذته ،أو في جلسة لم تدون وقائع النقاش فيها ،ومن هؤالء  :الشيخ
18
محمود شلتوت ،والشيخ علي الخفيف ،والشيخ علي حسب اهلل.
ً
وحديثا ،والبد
واألمر الثاني هنا هو قضية الردة وهي عقوبة في الحقيقة أسيء استغاللها لتصفية حسابات سياسية قديمًا
فيها أن نفرق بين المرتد في نفسه فقط الذي يرى أن يغير دينه وهو كفر له جزاؤه من اهلل تعالى في اآلخرة ،ولكنه في
نفس الوقت يدخل تحت عموم قوله تعالىَ :
«ل إِ ْك َرا َه ِفي ِّ
ين» 19،وبين الذي يجمع مع ذلك جرائم أخرى كازدراء
الد ِ
األديان أو القتل أو الحرب على اإلسالم أو التشهير بالمسلمين ،وعندها البد أن يحاسب هذا اإلنسان ألنه يجمع مع ردته
جرائم أخرى وليس الردة كجريمة مدنية فيحد ذاتها ،وهذا أيضا اجتهاد معاصر مهم من أفضل ما ُكتب فيه في رأيي
كتاب الشيخ طه جابر العلواني ،إذ كتب يقول:
تناولت فيه األحاديث واآلثار والسنن القوليَّة ذات العالقة بالموضوع ،وقد حاولت دراستها ومناقشتها لبيان ّ
أن عدم وجود
ّ
شرعي للر ّدة لم يرد ما يعارضه من السنّة القوليّة -أيضاً -إضافة إلى ما كنّا قد أثبتناه من عدم وجود ٍّ
حد في السنة
ح ٍّد
ّ
ّ
ٍّ
الديني
االعتقاد
ُّر
تغي
لجريمة
عليه
منصوص
شرعي
حد
وجود
على
الدليل
نفي
على
ها-
كلاألدلة
تتضافر
وبذلك
َّة
الفعلي
ّ
ّ
أو تغيُّر التديُّن من غير انضمام ّ
جرمي آخر إليه .فال وجود لهذا الح ّد في القرآن المجيد وهو المصدر المنشئ
أي فعل
ّ
األوحد ألحكام الشريعة  ...ولم نجد واقعة واحدة من وقائع عصر النبوّة تشير إلى ما يمكن أن يقوم ً
دليال على قيام رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتطبيق عقوبة دنيويّة ض ّد من يغيّرون دينهم ،مع ثبوت ر ّدة عناصر كثيرة عن اإلسالم في عهده
صلى اهلل عليه وسلم ومعرفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بهم  ...وقد تبيّن أن الفقهاء كانوا يعالجون جريمة غير التي
نعالجها ،إذ كانوا يناقشون جريمة ّ
واالجتماعي ،بحيث كان تغيير المرت ّد دينه أو
والقانوني
السياسي
مركبة اختلط فيها
ّ
ّ
ّ
ً
نتيجة طبيعيّة لتغيير موقفه من األمّة والجماعة والمجتمع والقيادة السياسيّة والنظم التي تتبنّاها الجماعة ،وتغيير
تديّنه
ً
ّ
االنتماء والوالء تغييرا تامّا .كذلك ناقشنا دعوى اإلجماع وثبت لنا وأثبتنا أنه لم يكن هناك إجماع على وجود ٍّ
حد أو عقوبة
شرعيّة ثابتة بالقرآن مبيَّنة بالسنّة للر ّدة بالمفهوم الذي أوضحنا .وبذلك ثبت أن اإلنسان -في اإلسالم -يملك حريّة اختيار
الدين الذي يتديّن هلل به وهي حريّة ذاتيّة ائتمنه اهلل -تعالى -عليها؛ ولذلك كانت هذه الحريّة مناط المسئوليّة اإلنسانيّة،
فالمكره خارج من دائرة التكليف ال يحمل مسئوليّة ما يكره عليه أو يلجأ إلى فعله مهما كان ،ال في الدنيا وال في اآلخرة.
20
وحين تنتقص حريّته في االختيار تنقص مسئوليّاته بقدر ما ينقص من حريّته.

 18نسخة إلكترونية من الباحث .راجعwww.leadersta.com :
 19البقرة  ،256ونفي النفي معنى أقوى من اإلثبات ،أي أن تعبير نفي اإلكراه في الدين أقوى من تعبير الحرية الدينية.
 20راجع موقع الشيخ طه جابر العلواني www.alwani.net/books.php :
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خاتمة
وأخيرا ،ال بد في االجتهاد المعاصر من اعتبار التدرج في تطبيق األحكام الشرعية أيًا كانت في أي
ً
متدرجا .فقد نزلت
مجتمع كان .فتطبيق األحكام الكبرى في مجتمع النبي صلى اهلل عليه وسلم كان
ً
حرمة الخمر على مراحل ،ونزلت حريم الربا على مراحل ،وهذه سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم في
تطبيق األحكام الكبرى ونقل المجتمع من حالة إلى حالة ومنطور إلى طور ،فال بد إذن من التدرج
في التطبيق إن أمكن على أي حال.
وال يملك عالم أن يغير شريعة اهلل سبحانه وتعالى ،ولكن ينبغي ترشيد الدعوات التي ال تراعي طبيعة
الدولة المدنية المعاصرة من جانب ،وال تأخذ االجتهادات المعاصرة بعين االعتبار من جانب آخر،
ألن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية ليست هي المقصودة من التشريع.

Prof. Dr. Junya Shinohe1

 جونيا شينوهه.د.أ

1

İSLAM’DAKİ CEZALARIN İLKELERİ ÜZERİNE 1868’DEN 1945’E
KADARKİ İSLAMİ MİSYONERLİK TECRÜBESİ-JAPON HALKI İÇKİ
YASAĞI KONUSUNDA NASIL İKNA EDİLMELİ
Çev. Sercan KARADOĞAN

ISLAMIC MISSIONARY EXPERIENCE FROM 1868 TO 1945 ON
KNOWLEDGE OF THE CRIMES IN ISLAM - HOW TO PERSUADE
JAPANESE PEOPLE ON PROHIBITION OF DISTILLED BEVERAGE

 حول معرفة الجرائم في١٩٤٥ـ١٨٦٨ تجربة الدعوة اإلسالمية في الفترة
- كيفية اقناع الشعب الياباني حول تحريم الخمور- اإلسالم
1 Doshisha Universitesi Din Bilimleri Fakültesi, Kyoto-Japonya
1 School of Theology Doshisha University, Kyoto-Japan
. اليابان، كيوتو، جامعة دوشيشا،كلية اإللهيات1

227

I. Giriş
1868’de Japon halkı hayatlarının bütün veçhelerinde keskin bir değişim yaşadı.
Japonya, kendi ülkesine ne bir yabancının girebileceği ne de bir Japon’un çıkabileceğine dair cezası ölüm olan yabancı ilişkiler politikasına son verdi. Bu politika 1633’ten
beri bütün yabancı ülkelere uygulanan kapalı ülke politikası olarak adlandırılıyordu.
Üç dünya çapında din (538’de Budizm, 1549’da Hristiyanlık ve Meiji Devriminden sonra 1868’de
İslam) Japonya’ya ulaştı. Fakat Hristiyanlık bu politikaya göre yasaklanmıştı. İslam, ithal edilen Çin
kitaplarında yer alan bir malumat olarak kalmıştı. Ve Budizm ise Japon halkının inandığı tek din idi.
Kapalı ülke politikasının bitişiyle, her bir Japon kendi dinini seçme özgürlüğüne kavuştu. Bu şu anlama geliyordu bugünkü modern toplumlarda olduğu şekliyle her birey kendi istediği bir dini kabul veya
ret edebilecekti.
Ahmad Ariga Bunpachiro (1868-1946)da onlardan biriydi. 1868’deki Meiji Devriminden sonra Japonya’daki ikinci Müslüman Japon’du.1

II. Japon Halkının Tarihlerindeki Yabancı Dinlere Karşı Tutumları
Yöneticilerin hangi yabancı dinin Japon halkı için olduğu veya olmadığına karar vermelerine işaret edeceğim. Onların kararları yabancı dinlerin yerel tavrını belirlemiştir.
Herhangi bir dini misyonerlik faaliyetinin Japonya’nın belli bölgelerini işgal ederek
politik güç haline geleceğinden ve yöneticilere karşı rakip olacağından korkmuşlardır.
1596’da başlayıp 1873’e kadar sürecek olan Hristiyanlığın yasaklanmasının temel
nedeni buydu.
Fakat Japon halkının bir birey olarak yabancı dinlere yaklaşımları farklıdır. Burada bunu kanıtlamak için,
bir Japon Müslüman’ın din değiştirmesi vakasını takdim edeceğim. Bu vaka Japonların yabancı dinlere
karşı görünür ve görünmez tutumlarını kanıtlamaktadır. Tokugawa rejiminin çöküşünden sonra Hristiyan oldu. Japonların görünmez tavrına bir örnekti bu çünkü merkezi yönetim tarafından kabul edilen
tek yabancı din olan Budizm’in kabul edilmeyişi anlamına geliyordu. Hristiyanlığın kendi zamanında en
uygun din olduğunu düşünüyordu. Japonların yabancı dinlere karşı görünür tutumlarının bir örneğiydi.
Çok geçmeden, Hintli Müslümanların yabancı bir rejim karşısında inançlarını terk etmemelerine tanık
olduktan sonra Hristiyanlıktan İslam’a döndü. Onların inancının kendi yabancı rejimleriyle herhangi bir
ilişkisi yoktu. Yabancı dinlere karşı tutumlarından oldukça etkilenmişti. Bütün hayatı boyunca hiçbir

1 2013 MEXT (Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) istatistiklerine göre, Japon Müslüman sayısı toplam 30 bin, Japonya’da yaşayan
yabancı Müslüman sayısı 110 bin.
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değişiklik olmadan din seçmesi açısından onun için bir doğrulama noktasıydı bu. Geleneksel Japon
yaklaşımından yabancı dinlere kaymıştı. En sonunda, 1945’te Japon rejiminin çöküşüyle yüzleşti. Onun
İslam inancı ve vatanseverliği ise kafasında herhangi bir iç çatışma yaşamadan birlikte kök saldı.

III. Bir Müslüman Olarak Ahmad Arıga
(Arıga Bunpachıro 1868-1946)
Yaklaşık olarak 1888’de, ilkokulundaki ebeveynlerin Hristiyanlık öğretisini çok hevesli dinlediklerini gördükten sonra Budizm’den Hristiyanlığa geçiş yaptı. Hristiyanlığın
kendi zamanının ruhunu yansıttığına ikna olmuştu. Tokyo ve Yokohama’ya İngilizce çalışmak için gitti. Bir ticaret firmasında mütercim olarak çalıştı ve bir Hristiyan
misyoneri olarak hizmet etti (Günlüğünde Hristiyanlık vazifesini nerede yaptığından
bahsetmiyor). 1893 gibi Hindistan’a gitti. İngiliz yönetimi altında Hindistan halkının İslam’a inanışına şahitlik etti. Onlar batı rejimi altında kendi dinlerini değiştirmemişlerdi. İslam’ın kendi zamanının en uygun dini olduğuna karar verdikten sonra Hristiyanlıktan İslam’a döndü. Firmasından emekli olduktan sonra İslami misyonerliğe başladı
(yaklaşık olarak 1927’den 1946’ya kadar). Pek çok İslami kitap ve kitapçık kaleme
aldı ve Kur’an’ın Japonca’ya çevrilmesine nezaret etti. Okumadan gelen bilgisinden,
girişimcilik tecrübelerinden ve yabancı insanlarla ve Japonlarla olan mübadelesinden
dolayı yazma konusunda tam bir entelektüeldi. Çinli bir devrimci, Çin Cumhuriyeti’nin
ilk başkanı ve kurucu babası olan Dr. Sun Yat-sen’e (1866-1925) parasal destekte
bulunmuştur. 40’dan fazla Japon’u İslam’a davet etmiştir (Defterinde onların adresleri ve isimleri kayıtlıdır). Karısı bir Hristiyan’dı. Tanrının tek olduğuna inanıyordu. Oğlu,
teolojide ünlü bir bilgin oldu. Kendi aralarındaki dini tartışmalar oldukça çekiciydi.
Meiji devrimi boyunca kendi zamanındaki en uygun dinin arayışı içindeydi.

IV. Ahmad Arıga ve İslami Misyonerlik
Japonya’ya döndükten sonra, ticaretle meşgul oldu ve kendi dinini(İslam) muhafaza
ederken zengin bir tüccar oldu. 60 yaşına geldiğinde, bütün işlerinden istifa etti ve
ölene kadar Japonya’daki bütün hayatını İslami misyonerliğe adadı. (Neredeyse 18
yıl) Pek çok bakımdan eşsiz bir Müslüman’dı. Kendi kendisini yetiştirmiş bir entelektüeldi. Yazma yeteneğine sahipti. İş hayatında aktifti ve daha sonrasında İslami misyonerlikte aktif oldu. Sadece Japonlar arasında değil Japonya’da yaşayan yabancı
Müslümanlar arasında da ünlü bir Müslüman oldu.
Japon halkının İslam’ı tanıması ve çevresindeki insanları İslam’a davet etme aracı olarak kullanmak
için pek çok makale, kitapçık, broşür yazdı. Yazıları, Müslüman olmayan dışişleri bakanlığı görevlileri
ve Japon âlimlerden farklıydı. İslami misyonerlik görevleri için yazıları pratikti. Onun yazım şeklinden
kutsal peygambere saygı gösterdiğini anlıyoruz. Şimdiye kadar İslam hakkında onunkisi gibi bir Japonca yazım şeklini ne kitaplarda ne de araştırma raporlarında bulabildik. Japon imparator ve imparatorluk hanedanına karşı kullanılan benzer ifadeleri kutsal peygambere karşı da kullanmıştır. Yüce
Kur’an’ın Japoncaya profesyonel bir Japonca mütercimin yardımıyla çevirmiş ve onu basması için
bir matbaa şirketi kurmuştur. Ayrıca yabancı Müslümanlara Japonya’daki ilk mescidi kurmalarında

yardım etmiştir. Kendi davetleri sonucunda Müslüman olanların üyelerini oluşturduğu bir Müslüman
Derneği kurmuştur. Küçük not defterine göre bunların sayısı 45 ila 47 olarak kayıtlıdır.

V. Ahmad Ariga ve Alkollü İçkilerin Yasaklanması Öğretisi Üzerine
İslami Misyonerlik Tecrübesi
Yazıları arasında, onun içki yasağıyla alakalı şu ilginç satırlarını buldum:
“Alkollü içki tüketmek İslam’da yasaktır, fakat alışkanlık olduğu durumlarda içmek de bir sakınca
yoktur. Bunun küçük miktarlarda tutulması gerekir (yatsı namazından sonra 200 ml’den az). Onu
bırakmanın en iyi yolu budur.” Dışişleri bakanlığının gayri Müslim görevlileri ve gayri Müslim alimler
tarafından eleştirilmiştir. Her ne kadar Japon Müslüman âlimlerinin pek çoğu bu konuda sessiz kalmışsa da, onlar makalelerinde onun grubunun Müslüman değil ama farklı bir şey olduğunu yazmışlardır. İslam’a inanmayan Japon âlimlerin ve araştırmacıların pek çoğu Japonya’daki Müslüman halka
karşı yabancı misafirlermiş gibi bir sempatileri vardır. Hristiyanlığa veya İslam’a inanan Japonlara
karşı şiddetlidirler. Bu yüzden İslam’a veya Hristiyanlığa inanan Japonlara karşı saldırmak için kullanabilecekleri her şeyi bulmaya çalışırlar.

VI. Japon Kültürü ve Pirinçten Alkollü İçecek
Japonya bir tarım toplumuydu ve zenginliğin ölçütü tarımsal ürünlerin miktarıyla ifade
ediliyordu. Onun zamanında Japon halkı alkollü içkilerin dini seremonilerde kendi
Tanrılarına sunulması gerektiğini düşünüyorlardı ve bütün günahlarından arınmak
için kullanıyorlardı. Bu şu anlama geliyordu; alkollü içecekler kutsal şeylerin bir parçası olduğu için dini seremoniler içinde gerekliydi. Onların hatırladıkları bir Çinli atasözüne göre de alkollü içki 100 yaşına kadar yaşamak için gerekli ilaçlardır.
Her ne kadar, İslam’daki gayri Müslim bilim adamları İslam hukukunu oryantalistlerin yazdıkları kitaplardan öğrenseler de, bence Ahmad Ariga İslami fıkıh sistemindeki türden muhakemeyi biliyordu
(aşamalı ilkeler veya hukuktaki gereklilikler). Onun zamanındaki Japonya’da İslam’a inanmak, İslam
tarihindeki ilk periyoda benzemekteydi. Tahminime göre, Ahmad Ariga, alkollü içkinin yasaklanmasının Kur’an’dakine benzer şekilde eğitimsel ve aşamalı öğreti gibi olması gerektiğini düşünüyordu.
Özellikle de bu, onların geleneksel dini ve kültürünü ilgilendirmektedir. Buna ilave olarak, içki alışkanlığı bir hastalıktır. Onun terk edilmesi için tıbbi tedavi gereklidir.
Ahmad Ariga, yazılarından anlaşıldığı kadarıyla, İslam’daki suçları oldukça iyi biliyordu. Ve bunların
arasında, içki alışkanlığının bir hastalık olduğunu ve tıbbi yardım alınması gerektiğini düşünüyordu.
Ve en iyisi bunun bırakılması gerektiğini, fakat eğer bu zor geliyorsa da, en azından yatsı namazından sonra uygun olduğunu söylüyordu. İslam’ın gerçek bir inananıydı ve hayatının sonlarını İslami
misyonerliğe hizmet ederek geçirdi. Onun bu durumu İslam dışı ülkelerdeki İslami misyonerlik faaliyetleri için bir örnek teşkil etmektedir. İslam’daki kırbaç cezasının uygulanması ve günahlara karşı
eğitimsel öğretiyi nasıl uyumlu hale getireceğine dair problem veya hükümle ilgilenmemiştir.
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VII. Son Sözler
Benim sunumum Japonya’daki İslam tarihinde alkollü içki üzerine olan onun - bir
İslam hukukçusu olup olmadığına bakılmaksızın - yargısını nakletmek içindi. Onun
bilgisi İslami kitaplardan değildi fakat kendi zamanındaki Hindistan ve Japonya’daki
yabancı İslam âlimlerinden öğrendikleriydi.
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I. Islamic Missionary In Non-Islamic Countries, Prohibition Of
Distilled Beverage, Illness Of The Habit Of Drinking
In 1868 Japanese people experienced a drastic change in all aspects of their life.
Japan made the end of its foreign relations policy under which no foreigner could
enter nor could any Japanese leave the country on penalty of death. It was called as
the closed country policy toward all foreign countries since 1633.
The three worldwide religions (Buddhism in 538, Christianity in 1549, and Islam after Meiji revolution
in 1868) arrived to Japan. But Christianity was prohibited under its policy. Islam was remained as
an information written in imported Chinese books. And Buddhism was only foreign religion in which
Japanese people believed.
By making the end of its closed country policy, every Japanese became to have a freedom of choice
of his religion. It means that anyone could accept or refuse any religion according his will as we know
it very well in any modern society.
Ahmad Ariga Bunpachiro (1868-1946) was one among them. He became the second Japanese Muslim in Japan after Meiji revolution in 1968.
*The total number of Japanese Muslims are 30 thousand people.
The total foreign Muslims staying in Japan are 110 thousand people
According to Statistics of MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology,
Japan) in 2013.

II. The Attitude Of The Japanese People Toward Foreign Religions
in Their History
I will point out here that the rulers decide whether foreign religions are for the Japanese people or not, officially. Their decisions are made on the domestic attitude of
foreign religions. They were afraid that any religious missionary will become political
power occupying the parts of Japan and competitor against the rulers. It was main
reason of the prohibition of Christianity in 1596 continued to about 1873.
But Japanese people attitude toward to foreign religions as an individual is different. To verify it, I
introduce here a case of the religious conversion of a Japanese Muslim. His case proves front and
back of the attitude of the Japanese toward foreign religions.

He became a Christian after the collapse of the regime of Tokugawa. It is a case of the back of the attitude of the Japanese because of the end of the acceptance of Buddhism, one of the foreign religions
authorized by the central government. He thought that Christianity was the most adequate religion in his
time. It was a case of one of the front of the attitude of the Japanese toward foreign religions. Soon after
he converted his religion form Christianity to Islam after his witnessing the attitude of the Indian Muslims
who did not discard their faith under foreign regime. Their belief did not have any relation with their foreign regime. He was impressed very much with their attitude toward foreign religions. It was a truing point
for him to select religion for all his life without any change. He left from the Japanese traditional attitude
toward foreign religions. Eventually, he faced collapse of the Japanese regime in 1945. His faith did not
changed. His faith to Islam and his patriotism were rooted together in his mind without inner conflict.

III. Ahmad Ariga (Ariga Bunpachiro 1868-1946) as a Muslim
He changed his religion from Buddhism to Christianity about 1888 after seeing Parents of his junior school listen the teaching of Christianity so keenly. He convinced
that Christianity represents of the spirits of his time. He went to Tokyo and Yokohama
for studying English. He worked as an interpreter in a trading company and served
a Christian mission (He wrote it in his diary without mentioning the Christian mission
from where).He went to India about 1893. He watched Indian people under the regime
of British Empire believe in Islam. They did not change their religion under the western
regime. He converted his religion from Christianity to Islam after thinking that Islam is
the most adequate religion of his time. He began hid Islamic missionary after retiring
from his enterprise (about 1927 to 1946).He wrote many Islamic books and pamphlets,
and He supervised the interpretation of Quran issued in Japanese. (I am borrowing its
notes 30 vol. for copying and issuing). He was a real intellectual in writing, because
of his knowledge form reading, his enterprise experiences, and exchange with many
foreign people and Japanese people. He gave big money for his support to a secretary of Dr. Sun Yat-sen (1866 –1925), a Chinese revolutionary, the first president and
founding father of the Republic of China (“Nationalist China”). He invited more than 40
Japanese to Islam (He registered their names and addresses in his notebook).His wife
was a Christian. He believe that the God is one. His son became a famous scholar in
Theology. The religious discussion between them is very attractive. He was looking for
the most adequate religion of his time through the Meiji revolution.

IV. Ahmad Ariga And Islamic Missionary
After returning to Japan, he engaged in business and became a rich trader keeping
with his religion (Islam) within himself. When he became 60 years old, he resigned
from all of his business, and devoted to all his life in Islamic missionary in Japan until
his death. (Almost 18 years)
He was a unique Muslim in many ways. He was intellectual by educated by himself. He had a talent
in writing. He was active in business, and afterwards active in the Islamic missionary. He became a
famous Muslim not only among Japanese people but also among foreign Muslims living in Japan.
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He wrote many articles, booklets, and pamphlets for Japanese people to know about Islam, and for
using them as a means to invite Japanese people around him to Islam. His writings were different
from Japanese scholar and officials of foreign ministry who were not Muslims. His writings was practical in Islamic missionary tasks. We can find that he respected the holy prophet from his writing style.
We cannot find such Japanese writing style in the books and research reports about Islam except
him until now. He used expressions to the holy prophet as same as to the Japanese emperor and the
royal families. He translated the meaning of Holy Quran to Japanese with assistance of a Japanese
professional translator (as you can see original one in the photo), and built a printing company to
publish it. He also assisted foreign Muslims to build the first masjid in Japan. He organized Muslim
association, of which members became Muslims by his invitation. Its number was recorded from 45
to 47 according to his small notebook.

V. Ahmad Ariga and Islamic Missionary Experience on Teaching of
Prohibition of Distilled Beverage, One of The Crimes In Islam
Among his writings, I found his strange lines concerning with prohibition of drinking
alcoholic beverage as following as;
“|Drinking alcoholic beverage is prohibited in Islam, but it is o.k. in case of drinking it became a habit. It
must keep for him in little amount (less than 200 ml after praying the night prayer). It is the best to stop it.”
He was criticized by non-Muslim official of the Japanese foreign ministry and non-Muslim scholars.
They wrote in their articles that his group are not Muslims but a strange one, although most of Japanese Muslim scholars kept to be silent. The most of Japanese scholars and researchers who do not
believe in Islam, but have common sympathy to Muslim people as foreign guests in Japan. They are
severe to Japanese believers in Christianity or Islam. So they try to find anything with which they can
use in attacking on Japanese believers in Christianity or Islam.

VI. The Japanese Culture And The Alcohol Beverage From The Rice
Japan was agricultural society and amount of the wealth was expressed by amount of
the agricultural products (corps of rice). Japanese people of his era thought that the
alcohol beverage was provided to their God for religious ceremonies, and they used
it to clean all sins in their life. It means that the alcohol beverage was necessary for
their religious ceremonies until that the alcohol beverage is a part of the holly things.
They also memorize a Chinese proverb in their mind that the alcohol beverage is a good drugs for
getting a long life to 100 years old.
Ahmad Ariga – I think – knew a kind of the judgments of the Islamic jurisprudence (a gradual legislation or the necessities in law), although non-Muslim scholars in Islam understood the Islamic law
from books written by the orientalists.
Believing in Islam in his era in Japan was same as the first period of the history of Islam. Ahmad Ariga
thought, I guess, the legislation for prohibition the alcohol beverage must be educational and gradual
teaching as in Quran. Especially it concerns with their traditional religion and culture.

I addition to that, the habit of drinking is one of the illness. It takes medical care treatment to abandon it.
Ahmad Ariga, form his writings, knew well about the crimes of Islam. And among them, he thought
that the habit of the drinking was one of the illness, and it needed to the medical treatment. And He
said that it is better to stop it, but if it is very difficult, it is O.K. after night praying. He was a real believer in Islam and he served his last life in the Islamic missionary. His case will be occur in the Islamic
missionary in non-Islamic countries. He left its problem or the judge how to harmonize between the
execution of the punishment of whipping and educational teaching on the crimes in Islam.

VII. The Last Words
My presentation is for reporting whether he was an Islamic jurist or not, through his
judgment on the alcohol beverage in the history of Islam in Japan. His knowledge
was not from Islamic books but his exchange with foreign Islamic scholars in his era
in India and in Japan.
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ملخص
النقطة الرئيسية في البحث هو عرض تجربة مسلم ياباني ذكي ومخلص في الدعوة اإلسالمية في
اليابان -بلد غير إسالمي -حول تحريم الخمور المقطرة .هو طابقه مع الثقافة اليابانية التي تستخدم
الخمور المقطرة كمنظفة لكل الذنوب في االحتفاالت الدينية ،وعرض وسائل التعليم والعالج الطبي
لوقف عادة شرب الخمور المقطرة المصنوعة من األرز.
وأوضح تحريم الخمور المقطرة في اإلسالم ،واستمر في القول بأن تركها هو األفضل ،ولكن يجوز أن يشرب الخمور
من األرز بكميات قليلة جدا بعد صالة العشاء.
وانتقد بشدة من قبل مستشرق ياباني ال يصدق أنه ال ال يمكن أن يكون ياباني مسلما صحيحا حسب معرفته عن اإلسالم
القائمة على المعرفة من قبل المستشرقين الغربيين .هذا المسلم الياباني كان أحمد أريجا الذي أصبح مسلما ثانيا في آبان
بعد ثورة ميجي في عام .1968
درست حياته من خالل كتاباته ،وخدمته في الدعوة اإلسالمية ،والعديد من المقابالت مع أحفاده حتى عرفت أنه كان
شخصا ِّ
مثقف نفسه بنفسه ومثقفا حقيقيا حاول أن يفهم الشريعة اإلسالمية من خالل القرأن الكريم وتطبيقها في دعوته
إلى اإلسالم مع مقاصد الحكم .إنه لم يقصد إحالل حرام في اإلسالم .كان يعتقد أن عادة الشرب هذه صعبة التخلي على
الفور وأنها كانت نوعا من المرض.
وقدم العالج الطبي قبل اإلسراع في تطبيق حد الشرب.
ال أستطيع الحكم على ما إذا كان طريقه في الدعوة في بلد غير إسالمي صحيحا أم ال .ولكن طريقة العالج الطبي
في دراسة الجريمة كانت وسيلة واسعة االنتشار في العصر المعاصر .لذلك تجب دراسة طريقه مع الدراسات الجنائية
المعاصرة إذا كان هذا الحال يستلزم علم الطب.

Dr. Khairil Azmin Mokhtar1
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1. Giriş
Kelantan Yasama Meclisi 19 Mart 2015 tarihinde oy birliğiyle 1993 tarihli Şeriat Ceza
Kanunu’nda had suçlarına ilişkin (hudud) değişiklik yapan kanunu kabul etti. Daha
sonra Federal Parlamentoya iki kanun teklifi sunuldu. Eğer Kanun Teklifleri oyların
basit çoğunluğunu alırsa, hudud suçları büyük ihtimalle Malezya’nın bağımsızlığından bu yana Kelantan eyaletinde ilk defa uygulanmış olacak. Bu adım ülke için oldukça tarihi bir girişim ve bir an olma özelliği taşıyor çünkü daha önce günümüzde
modern demokratik federal anayasanın yürürlükte olduğu federasyonun herhangi bir
bölümünde İslam ceza hukukunun tamamı uygulanmamıştı.
1963 yılında Malezya Federasyonu adını alan 1957 tarihli Malaya Federasyonu’nun, bağımsızlığı
üzerine ülke, hukukun, anayasanın, idari yapının ve siyasi sistemin büyük bölümünde İngiliz hukukunun mirasını kabul etti. Doğrudan ve dolaylı olarak sömürge olmadan önce, Malay Devletleri ya
da Malay Müslüman Sultanlıkları, İslam’a dayanan kendi geleneksel politikalarına sahiptiler. İslam’ın
öğretileri Malay kültürü, gelenekleri ve örf adetlerinde yerleşmişti. Sömürge, yani İngiliz otoritesi aşamalı olarak, geleneksel hükümdarlar ve yerel idari yapılar gibi daha sonradan İngiliz hukuku ve yasal
sistemini benimseyen batı idaresi ve idarecileriyle birlikte İslam hukukunun ve hakimlerinin yerini aldı.
Esasen, yerel İslam hukuku ve adalet anlayışı, yabancı sömürge hukuku ve adalet sistemiyle yer değiştirdi. Şu anda Malezya da iki farklı mahkeme sistemi bulunmaktadır; Hukuk Mahkemesi ve Şeriat
Mahkemesi. Yalnızca Müslümanların kişisel ve aile hukukuyla ilgili meseleleri üzerinde yargılama
yetkisi olan Şeriat Mahkemesi, bir eyalet mahkemesidir. Federal bir mahkeme olan Hukuk Mahkemesi ise, bütün konular üzerinde genel bir yargı yetkisine sahiptir.
Bağımsızlıktan sonra, yeni bağımsızlığını kazanan ülkedeki azınlıkların önemli bir bölümünü oluşturan Çinli ve Hindistanlı göçmenlere vatandaşlık verildi. Bu durum, homojen bir toplumu çok ırklı ve
çok dinli bir topluma dönüştüren önemli bir değişikliğe yol açtı. Malaylar çoğunluğu oluşturmasına
rağmen, Malay olmayanlar ve Gayrimüslimler önemli oranda bir azınlık oluşturuyorlardı. Her grubun
siyasi partiler aracılığıyla temsil edildiği bir koalisyon olmadan ülkeyi yönetmek neredeyse imkânsızdı. Gayrimüslimlerin İslam hukukunun kendilerine uygulanmasına gösterdikleri direnç İslam ceza hukukunun yürürlüğünü siyasi olarak geçersiz kıldı. Malezya gibi, demokratik ilkeler ve değerler üzerine
kurulmuş çok dinli ve çok ırklı bir ülkede İslam hukukunun yürürlük kazanması ancak, nüfusun farklı
dinleri kapsayan çoğunluğunun bu konu üzerinde uzlaşmasıyla mümkün olabilirdi. Bu nedenle bu
durumu, homojen Müslüman toplumlarla karşılaştırmak o kadar da kolay değildir.
Bugün bir ülkede İslam ceza hukuku uygulanacaksa, siyasi, sosyal, hukuki, ekonomik, insan haklarına
ilişkin ve daha birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bildiri, öncelikle Malezya’da İslam ceza hukukunun tarihini ve gelişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Daha sonra Malezya’da İslam ceza hukukunun uygulanması için ortaya konan yasal ve anayasal sorunlar ve çabalara dikkat çekilecektir. Malezya
tecrübesi, benzer amaçlara sahip olan ülkeler için bir anlayış ve karşılaştırma için temel teşkil edebilir.
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2. İslam Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Malezya’da Uygulanması
İslam, Malay örfünün, geleneğinin ve medeniyetinin temelidir. Malaya’daki Malayların
İslam’ı kabul etmeden önceki tarihleri çok bilinmemektedir. Bu nedenle bugünün
Malezya’sıyla ve İslam’la ilgili olan döneme daha fazla odaklanmak önemlidir.
2.1. Malacca Sultanlıklarından önceki Malay Sultanlıkları
Çince yazılan kaynaklar ve tarihsel keşiflere göre, Güneydoğu Asya’da İslam’ın yayılması Hicretin
1. Yüzyılında (H.S) başlamaktadır. İslam’ın yayılması Doğu Sumatra’da Müslüman Arapların
yerleşmesiyle başlamıştır (San-Fu-Chi=Sriwijaya=Palembang). Araplar tarafından öncülük eden
tebliğ faaliyetleri yaklaşık olarak H.S. 55/M.S. 674 yıllarına rastlamaktadır. Syed Naquib al-Attas’a
göre, H.S. 265/M.S. 877 yılında, Khanfu’da (Canton) yerleşik durumda bulunan çoğunluğu Müslümanlardan (Arap ve İranlı) oluşan 120.000 ya da 200.000 civarında insanın, Güney Çin’de meydana
gelen bir isyanı müteakip katledilmesi sonucunda, çok sayıda Müslüman tüccar Canton’dan kaçmış
ve Malay Yarımadasının Batı Sahilinde bulunan Kalah’a (Kedah) sığınma talep etmişlerdir. Kelantan’da, H.S. 577/M.S. 1181 yılına ait bir dinar metal para bulunmuştur ve bu da orada bir Müslüman
yönetimin kurulmuş olduğunu göstermektedir. Paranın üzerinde Arap harfleriyle el-cülus Kelantan Hiciri 577 yazmaktaydı. Paranın diğer yüzünde Arap harfleriyle el-mütevekkil yazısı okunabilmekteydi.
Aynı zamanda, Terenggau’da başka bir yazılı belge bulundu. Bu belge, İslam dininin ülkede yayıldığı
tarihi göstermekteydi. Adı geçen taşta H.S. 702/M.S. 1303 tarihi yazıyordu. Bu tarihi bulgulardan ayrı
olarak eyaletlerde İslam ve İslam hukuku adına fazla bir bilgi bulunmamaktadır.
2.1.1. Malacca Sultanlığı
Tarihçilere göre, İslam Güneydoğu Asya’da 13. yüzyıldan itibaren yayılmaya başladı ve Malaya’ya bir asır
sonra ulaştı. Malacca’ya ise 15. Yüzyılda ulaştı. Hükümdarlar ve tebaaları İslam inancını benimsedikten
sonra, İslam hukukunu uyarlamak ve Malay örf ve adetlerini, İslam’a uydurmak amacıyla değiştirmek için
girişimler yapıldı. Prof. Mahmud Saedon’a göre Malacca Müslüman Malay Sultanlığı İslam’ı devlet dini
yaptı. Sultan Muhammad Shah’ın hükümdarlığı döneminde (M.S. 1444-1422) İslam hukukunu kodifiye
etme çalışmaları yapıldı. Sultan Muzaffar Shah döneminde (M.S. 1445-1450) çalışmalar tamamlandı ve
uygulandı. Hukum Kanun ve KitabUndang-Undangmetinleri İslam hukukunun Şafi ekolü temel alınarak
hazırlandı. Ancak bu çalışmaların Malay örf adet hukukunu da içerdiği inkar edilemez. Kanun Melaka’nın
hükümleri sınırlandırılmasına rağmen, yine de kanun suç hukuku, sözleşmeler, aile hukuku, usul, delil,
yargıçların idaresi (adabal-qadi) ve idare hukuku gibi oldukça geniş bir alanı kapsayan hükümler barındırıyordu. Mahkumlara uygulanan ceza hukuku kuralları hudud (Kur’an tarafından belirlenen sabit cezalar)
şeklinde, kısas (aynıyla cezalandırma), diyet (tazminat) ve ta’zir olarak belirlenmişti.
Undang-Undang Kanun Melaka kısasa 5:1& 3, 18:4 ve 39’uncu maddelerde yer verdi. Bunlardan biri,
Müslüman birinin inanmayan birine, özgür bir kimsenin bir köleye ve babanın çocuğuna karşı kasten
öldürme suçunu işlemesi halinde öngörülmüştü. Undang-Undang Kanun Melaka bu suçlar için kısası
zorunlu kılmamıştı. Bu özel hüküm, Şafi mezhebinin, Müslüman bir kimsenin inançsız bir kimseye,
özgür bir kimsenin bir köleye ve baba veya büyükbabanın çocuğuna veya torununa karşı öldürme
suçunu işlemesi halinde kısasın uygulanmaması görüşüyle uyumludur. Undang-Undang Kanun Melaka’da düzenlenen Had suçları, zina, suç atma (kazf, iftira), hırsızlık, gasp, dinden dönme, alkol içme
ve temel şer’i hükümlerin yerine getirilmemesi olarak belirlenmişti. Bu hükümler; 40:2, 43:5, 36:1,
12:3, 7:2, 11:1, 42 ve 43’üncü maddelerde yer alıyordu. Had suçları ayrıca eşcinsellik (livata) ve zina
kapsamında hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeyi de içeriyordu. Bu hüküm, Şafi mezhebinin eşcinselliği
ve hayvanlarla cinsel ilişkiyi zina kapsamına alan görüşüyle uyum içerisindedir.

Undang-Undang Kanun Melaka 36:1 maddesinde dinden dönmenin cezasını ölüm olarak belirlemiştir. Maddede ayrıca, dinden dönene ölüm cezası uygulanmadan önce, kendisine tekrar İslam dinine
dönmesi ve tabi olmasının sorulmasını, eğer reddederse ve bunda ısrar ederse ancak o zaman ölüm
cezasının uygulanabileceğini düzenlemiştir. Buna ek olarak 42’inci madde alkol içmenin cezasını,
özgür bir kimse için 40 değnek, köle için ise 20 değnek olarak belirlemiştir. Bu ceza da Şafi mezhebinin görüşüyle aynıdır. Ancak devlet, alkol içen birine seksen değnek cezası verebilir. 17’nci madde,
özgür bir kimsenin bir köleye karşı öldürme suçunu işlemesi halinde diyet cezasının uygulanacağını
öngörmüştür. 42’nci madde kumar oynama suçunun cezası olarak, kumar oynanan malların müsadere edilmesini öngörmüştür. İslam ta’zir suçları için ceza belirlememiştir ve bu konu devletin takdirine
bırakılmıştır. Müsadere cezası Undang-Undang Kanun Melaka tarafından öngörülmüştür.
2.1.2.Malacca Sultanlıklarından Sonraki Malay Sultanlıkları
Sultan Abd’ Al-Ghafar (M.S. 1592-1614), döneminde Undang-Undang Kanun Melaka’dan sonra hazırlanan Pahang kanunlarında, Malay örf adet hukukunun etkisinin azaldığını ve genellikle İslam
hukukunun takip edildiğini görebiliriz. Bu nedenle kanunda, İslam hukukunu temel alan kısas (m. 46
ve 47), para cezaları (m. 48), gayrimeşru ilişki (m. 49), eşcinsellik (m. 50), hırsızlık (m. 53), dinden
dönme (m. 62), ibadetlerin aksatılması (m. 60), cihad(m. 61), usul (m. 62) ve son olarak tanıklık ve
yeminler (m. 64) düzenlenmiştir. Ayrıca kanunda ticaret, satış, güvenlik, garanti, yatırımlar, emanet,
işçilerin ödenekleri, toprak, hediyeler ve vakıflar hakkında da hükümler bulunmaktaydı.
Johore kanunları da, Undang-UndangMelakamodel alınarak hazırlandı ve buna ek olarak, 20. Yüzyılın başında, Türkiye ve Mısır’da yapılan İslam hukuku kodifikasyonları Malay diline tercüme edildi ve
uyarlandı. Mecelletü’l Ahkam, Majallah Ahkam Johor olarak tercüme edildi ve Kadri Paşa’nın Hanefi
kanunu Ahkam Shariyyah Johor olarak uyarlandı. 1895 yılında, Johore için bir anayasa hazırlandı, bunun hazırlanması İngiliz hukukçularının etkisini gösterirken, İslam hukukunun etkilerini de gösteriyordu.
1911 yılında yürürlüğe giren Terengganu Anayasası da İslam hukukunun etkilerini gösteriyordu. Ayrıca, 1885 tarihli mahkemelerin teşkilatıyla ilgili kanun, Terengganu’da İslam hukukunun idaresini
öngörüyordu.
Bu örnekler İngilizlerin gelmesinden önce Malay örf adet hukukunun değiştirilmesi ve İslam hukukunun benimsenmesi girişimlerini göstermektedir. İngilizler geldiğinde ve Malay Eyaletlerinde kendi
etkilerini uyguladıklarında bu süreç devam ediyordu. R.J Wilkinson şöyle demiştir:
Hiç şüphe yoktur ki, İngiliz hukuku gelmeseydi Müslüman Hukuku Malaya’nın hukuku olma sürecini
tamamlayabilirdi.
2.2. Doğrudan ve Dolaylı İngiliz Hakimiyeti
İngilizler Malaya’yı ya da tek tek Malay eyaletlerini doğrudan ve dolaylı olarak yönetmişlerdir. Batı
sömürge gücü, devletleri güç kullanarak işgal veya fethetmez. Bununla birlikte devletleri bir dizi koruma anlaşması ve mevcut durumun durdurulmasıyla kontrol ederler. Doğrudan İngiliz hakimiyeti Pulau
Pinang, Melaka ve Singapura eyaletlerinde uygulanmıştır. Bu eyaletler Kedah ve Johor Sultanları tarafından Birleşik Krallığın Doğu Hindistan Şirketi’ne devredildi. Bu eyaletler daha sonra Boğazlar Yerleşimleri olarak bilindi. Bu, İngiliz kraliyet kolonileriyle Malacca boğazlarının birleşmesiydi. İngilizlerin
dolaylı hakimiyeti, daha sonra Malay Eyaletleri olarak bilinen diğer eyaletler üzerinde uygulandı. Her
Malay Eyaleti, sultan olarak bilinen kendi mutlak monarkına sahipti. Monark, yetki ve görevlerini yardımcısının önerisine göre kullanan ve eyaleti İslam hukukuna göre yöneten Müslüman bir hükümdar-
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dır. Bununla birlikte İngilizlerle koruma anlaşmasını imzaladıktan sonra her hükümdar, anlaşmanın
bir İngiliz danışman ya da yardımcı atama ve İslam’ın kişiler hukuku ve yerel nüfusun örf ve adetleri
dışında her konuda İngiliz danışman ve yardımcının tavsiyelerine uyma hükümleriyle bağlı kalmıştır.
2.2.1. Doğrudan İngiliz Hakimiyeti
Önceki Boğazlar Yerleşimlerinde, İngiliz hukuku bazı istisnalar dışında temel kanun olarak
uygulanmıştır. 1826 tarihli İkinci Adalet Tüzüğü, adliyenin yönetimini üç bölgeye ayırmıştı. Reg / Willans kararına göre İngiliz hukukuna ait olan Tüzük, 1826 yılında İngiltere’de mevcut olduğu şekliyle
Malacca (Penang ve Singapur)’a getirildi. Bu husus Yeap Cheah Neo/Ong Cheng Neo ve Isaac Penhas/Tan Soo Eng kararları tarafından desteklenmektedir. Bu kararlar İslam hukukunun önemini nasıl
kaybettiğini göstermektedir; buna ek olarak Sir Benson Maxwell şöyle demiştir:
… Bu nedenle, eğer bir Muhammedi, Hindu veya Çinli evliliği tarafların dini törenlerine göre kutlanırsa
geçerlidir, ancak bu geçerlilik Tüzükten kaynaklanmaz - şimdiye kadar gözlemlediğim kadarıyla, yerel
sözleşme türlerinden herhangi birine istisna teşkil etmediği için – İngiliz hukuku tarafından tanındığı
için geçerlilik kazanır.
2.2.2. Dolaylı İngiliz Hakimiyeti
İngilizlerin gelmesinden önce, İslam hukuku ülkenin geçerli hukukuydu. Edmond JC, Shaik Abdul
Latif ve diğerleri / Shaik EliasBux kararında şöyle der:
Bu eyaletler, topluluklarının ilk anlaşmalarından önce sadece Muhammedi Malaylarla birlikte endüstri
ve madencilikle uğraşan geniş Çinli topluluğundan oluşuyordu. O dönemde Malaylara uygulanabilecek tek hukuk yerel örf ve adet hukukuyla değiştirilen Muhammedi hukuktu.
Malay Federe Devletlerinin Temyiz Mahkemesi Ramah/Laton kararında, Müslüman hukukunun yabancı hukuk olmadığına, ancak yerel hukuk ve devlet hukuku olduğuna hükmetti. Mahkeme bunu
genel geçer olarak belirlemeli ve öne sürmeliydi. Çeşitli Malay eyaletlerinin Hükümdarları ve İngilizler
arasında yapılan ve Malay Hükümdarlarının İngilizlerin danışmanlığını kabul ettiği çeşitli anlaşmaların içeriğinde, bu anlaşmaların Malay dini ve örf adetleriyle ilgili sorunlara uygulanmayacağı açıkça
belirtiliyordu. Ancak bu hükümlere karşın, bütün Malay eyaletlerinde İngilizlerin doğrudan veya dolaylı olarak Müslüman hukukuna ve onun idaresine karıştıkları gözlemlenebilir. Dolaylı olarak, İngiliz
etkisinin yayılması İngiliz hukukunun girişini kolaylaştırmıştır. İngiliz Yerleşimcilerin danışmanlığında hareket eden Federal Malay Devletlerini kuran eyaletlerin Malay Sultanları, İngiliz hukukunun
prensiplerini temel alan Hint kodifikasyonunu benimseyen birçok kanun yapmışlardır. Bu nedenle,
ceza hukuku, delil ve usul kuralları, sözleşme ve toprakla ilgili hususlarda İngiliz hukukunun ilkelerini
temel alan yasalar Malay örf adet hukukunun ve İslam hukukunun yerini almıştır. Sadece aile, miras
ve bazı İslami suçlarla ilgili konularda İslam hukukunun etkisi devam etmiştir.
Bu hususların idaresi de İngiliz müdahalesinden kurtulamamıştır. Sonuç olarak, Şeriat Mahkemelerinin yetkileri sınırlanmış ve hukuk mahkemelerinin seviyesine düşürülmüştür. 1948 yılına kadar,
Kadı ve Yardımcı Kadı Mahkemeleri, mahkeme yapısının bir parçasıydı. 1948 yılında Mahkemeler
Tüzüğü, Federasyon için yeni bir yargı sistemi kurmuş ve Şeriat Mahkemelerini Federal yargı sisteminden çıkarmıştır. Sonuç olarak, batılılaşma sürecine Malay Sultanları yerine İngiliz danışmanlar
ve yerleşimciler tarafından öncülük edilmiş, İslam hukuku sadece Müslümanların aile hukukuyla ilgili
meselelerine indirgenmiştir.

3. Bağımsızlık (1957-2015)
Anayasa 1957 tarihlidir. Temel olarak, Lord Reid yönetimindeki Malaya Federasyonu Anayasası’nın (1957) ve daha sonra Malezya Federal Anayasası’nın temelini
oluşturan Anayasa Komisyonu Raporu, 1963 yılında Malezya’nın şekillenmesiyle
birlikte, Malay eyaletlerindeki İngiliz hakimiyeti altındaki durumu yasallaştırmıştır.
1957’den beri Anayasa defalarca değiştirilmesine rağmen, İslam’la ilgili hükümler,
temel olarak belirlendikleri gibi değişmeden kalmıştır. Reid Komisyonu, İskoç yargıç Lord Reid başkanlığındaki beş kişiden oluşuyordu. Diğer üyeler ise, Sir Ivor
Jennings, Sir William McKell, Hindistanlı Yargıç B. Malik ve Pakistanlı Yargıç Abdul
Hamid idi. Komisyon üyelerinin hiç biri Malay değildi ve yalnızca bir tanesi, Yargıç
Abdul Hamid, Müslümandı. Abdul Hamid, muhalefet şerhinde İslam’ın Federasyonun resmi dini olması gerektiği yönündeki görüşünü açıkça belirtmiştir (bugün
Anayasa’nın 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir ancak gerçekte Reid Komisyonu taslağından çıkarılmıştır). Bu durum, Tunku Abdul Rahman tarafından liderlik
edilen bugünkü Barisan Nasional (BN) koalisyonu olan önceki İttifak’ın pozisyonuyla uyum halindeydi. İslam’ın pozisyonu, bazı “Hıristiyan” ülkelerde olduğu gibi,
Müslüman Ülkelerdeki (Afganistan, İran, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Suriye)
pozisyonla aynıydı. Ayrıca, Malay eyaletlerinin Anayasalarında da aynı durumu
görmek mümkündür ve bu durum, Gayrimüslim tarafların katıldığı İttifak tarafından
oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Federal Anayasa’nın 3(1) maddesinde belirtildiği gibi İslam, Malezya Federasyonunun dinidir. Ancak
bu, İslam’ın Federasyonun üstün hukuku olduğu anlamına gelmez. Bu hüküm, İslam’ın Federasyonun birincil dini olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Federal hükümet ve Eyalet hükümetleri
İslami kurumları oluşturabilir ve idare edebilir, ya da İslam Dininin öğretilmesini sağlayabilir veya ve
Müslümanlara Şeriat hukukunu uygulayabilir.
Hükümdarı olmayan Eyaletler dışındaki bütün Eyaletlerde Hükümdar, Eyalet Anayasasında tanınan
ve belirlenen kapsam çerçevesinde İslam Dininin Lideridir ve o Anayasaya göre dini Lider olarak
sahip olduğu bütün haklar, ayrıcalıklar, imtiyazlar ve yetkiler tabii ve bozulmamış yetkilerdir; ancak
bazı durumlarda, Hükümdarlar Konferansının bütün Federasyon kapsamına genişletileceğine karar
verdiği törenlere katılma hususunda, her bir Hükümdar İslam Dininin Lideri olarak kendisini temsil
etmek üzere Yang di-Pertuan Agong’a yetki verebilir.

3.1. Federalizm ve İslam Hukuku ve İşleri Üzerindeki Yetki
Federal Malezya Anayasası’na göre aşağıda belirtilen hususlardaki yasama yetkisi ve yürütme yetkisi
eyaletlerin münhasır yetki alanındadır. Federal Anayasa’nın 9’uncu ekindeki II’nci Listenin 1’inci maddesinde “İslam hukuku ve Müslüman olduğunu açıklayan bireylerin kişisel ve aile hukuku” ile ilgili hususların yalnızca eyalet hükümetlerinin yargı yetkisi altında olduğu belirtilmektedir.1 Hükmün ilerleyen
kısımlarında İslam hukukunun bazı meseleleri ve Müslüman bireyler şu şekilde belirtilmektedir:
“… Vasiyetli veya vasiyetsiz intikal, nişanlanma, evlenme, boşanma, çeyiz, nafaka, evlat edinme,
yasal vasilik, hediyeler, bölüşme ve bağışlanamayan servetler; Vakıflar ve tamamen Eyalet içinde
faaliyet gösteren hayır kurumları ve dini vakıflar, kurumlar, mallar, hayırlar ve hayır kurumlarının ta1 Federal Anayasa Madde 74(2).
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nımlanması ve düzenlenmesi; Malay örf ve adet hukuku. Zekat, Fitre ve Beytülmal ve benzeri İslami
gelirler, camiler ya da İslami kamusal ibadet alanları, Müslüman olduğunu açıklayan kişiler tarafından
İslam dininin kurallarına karşı işlenen suçların belirlenmesi ve cezalandırılması…”
Yukarıdaki hüküm okunduğunda İslam dinine ilişkin hususların, hükümde belirlenen spesifik hususlarla sınırlandırılmadığı akla gelmektedir. İslam bireysel hukukuyla ilgili diğer bireysel hususlar
da hükmün kapsamı dahilindedir. Eyalet hükümetinin İslam hukuku ve Müslümanların dini işleri
üzerindeki yasama ve yürütme yetkisi aynı zamanda “anayasa, yalnızca Müslüman olduğunu
açıklayan bireyler üzerinde yargılama yetkisi olan Şeriat mahkemelerinin organizasyonu ve usulü …
Müslüman olduğunu açıklayan insanlar arasında inanç ve düşüncelerin propagandasının yapılması;
İslam hukukuna ilişkin hususların ve Malay örf ve adet doktrinin belirlenmesi” ile ilgili hususları da
kapsamaktadır.
Şeriat Mahkemesinin yargılayacağı suçlar şimdiye kadar federal kanunla belirlenenlerle
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, 1965 tarihli Şeriat Mahkemeleri (Ceza Yargılaması) Kanunu (Kanun
355) (“SC (CJ) Kanunu 1965) yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun sadece üç bölümden oluşmaktadır.
2’inci bölüm:
Şeriat Mahkemeleri usulüyle yürürlüğe giren Eyalet kanunuyla kurulur ve Müslüman olduğunu
açıklayan insanlar üzerinde Federal Anayasanın Dokuzuncu Ekindeki Eyalet Listesinde yer alan II.
Liste’de sayılan, herhangi bir yazılı kanunla belirlenen Müslüman olduğunu açıklayan kişiler tarafından bu dinin gereklerine karşı işlenen suçlar hususunda yargı yetkisiyle donatılmıştır:
Bu konulardaki yargı yetkisi, üç yıldan fazla hapis cezası ya da beş bin ring gitten fazla para cezası,
ya da altı kırbaçtan fazla kırbaç cezası ya da bunlardan herhangi ikisi veya üçünün kombinasyonunu
gerektiren suçlarda uygulanmaz.

4. Eyalet Hükûmeti ve İslam
Malezya çoğulcu bir toplumdan oluşmaktadır. Federasyonun nüfusunun 22.2 milyon olduğu tahmin edilmektedir ve bunun yüzde sekseni Yarımadada, yüzde on biri
Sabah ve yüzde dokuzu da Sarawak eyaletinde yaşamaktadır. Ülkenin yerli halkını
oluşturan Malay nüfusu, baskın azınlığı oluşturacak şekilde toplam nüfusun yarısının hemen altında bulunmaktadır.2 Nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturan Çinliler3,
ve onda birini oluşturan Hindistanlılar dikkate değer büyüklükte ve önemli azınlıklardır.4Bumiputeras5olarak anılan yerel topluluklar Malaylardan6, Orang Asli veya yerli
halktan oluşmaktadırlar ve Doğu Malezya Eyaletleri yerlileri toplam nüfusun yüzde
65.1’ini oluşturmaktadırlar. Her ana etnik topluluğun kendi yerel dili, kültürü, kökeni ve
dini vardır, bu nedenle çok ırklı, çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli bir toplum oluştur2 Bu başlık altında nüfus hakkındaki bilgi, 5 Temmuz 2000’den 20 Temmuz 2000 tarihine kadar yapılan Ön Nüfus ve Yerleşim Sayımı 2000
Raporuna dayanmaktadır. http://www.statistics.gov.my.
3 Nüfusun yüzde 26’sını oluşturmaktadırlar. Ibid.
4 Nüfusun yüzde 7.7’sini oluşturmaktadırlar. Ibid.
5 Bu ifade Toprağın çocukları olarak çevrilebilir. Bumiputera terimi Malayları, yerli halkı ve Sabah ve Sarawak yerlilerini kapsamaktadır.
6 Madde 160(2) Malay’I “kendisini Müslüman olarak açıklayan, Malay dilini doğuştan konuşan, Malay örf ve adetlerine uyan” olarak
tanımlamakadır.

maktadırlar. Doğu Malezya yerlileri hariç, çeşitli etnik topluluklar Federasyon üzerinde
gruplaşmamışlar ve yatay bir şekilde yayılmamışlardır. Sabah, Sarawak, Trengganu
ve Kelantan eyaletleri hariç, diğer eyaletlerde de benzer bir nüfus şablonu vardır.
Malezya Yarımadası’ndaki eyaletlerde yapılan genel seçimlerden çıkan sonuca göre, eyaletlerde dini
mensubiyetin farklı seviyelerde olduğuna inanılmaktadır. İslam dini temelli siyasi parti bazı eyaletlerde sürekli değişmeyen bir desteğe sahiptir. Eyalet nüfusunun çoğunluğunun dini mensubiyeti sadece
o eyaletteki farklı görünüşleri ve kimlikleri vermez, daha önemlisi eyalet hükümetlerinin ideolojik temeldeki farklılıklarını da gösterir.
Yarımada eyaletlerindeki derin dini farklılıkları ve etkilerini anlamak için tarihe bakmak gerekir. Diğer
eyaletlerle karşılaştırıldığında daha az gelişmiş olan Kelantan, Trengganu, Kedah ve Perlis eyaletleri, sömürgeleştirme döneminde batının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel etkisinden daha az
etkilenmiştir. Bu farklılık günümüze kadar devam etmiştir ve bir diğer etken de bu eyaletlerde dinin
siyaset ve hayatın diğer alanlarında diğer eyaletlere nazaran daha etkin olmasıdır. İslam Dinine ilişkin
olgulara dayanan farklılıklar, İslam dini üzerine kurulan bir muhalefet partisi olan PAS’ın dikkate değer
bir destek kazanmasının ve iktidar partisine karşı federal düzeyde ve dört eyalette önemli bir direniş
göstermesinin nedenidir.
Bağımsızlıktan beri, yarımadanın doğu kıyısı ve kuzey bölümünde, parlamenter ve eyalet düzeyinde
iktidardaki koalisyon veya Barisan Nasional (Ulusal Cephe) ve PAS arasında daha sıcak bir yarış vardır. Esasında, muhalefet partisi ya da PAS birçok kez Kelantan ve Trengganu’da eyalet hükümetlerini
şekillendirmeyi başarmıştır.7
2000 yılındaki genel seçimlerde, PAS Trengganu eyalet hükümetini kurmayı başarmış, aynı zamanda
1990 genel seçimlerinden beri elinde bulundurduğu Kelantan eyalet hükümetinde de kontrolünü devam ettirmiştir. Kedah’ta eyalet yasama meclisinde Barisan Nasional’in 2/3 çoğunluğunu reddetmeyi
başarmıştır. Perlis’te muhalefet partisi eyaletin birçok seçim bölgesini elinde tutmayı başarmıştır. Dört
eyaletin üçünde, İslami muhalefet partisi en az bir Parlamenter seçim bölgesini kazanmayı başarmıştır. Trengganu’da parti bütün parlamenter seçim bölgesini kazanmış; aynı zamanda Kelantan’da biri
hariç bütün parlamenter seçim bölgesini kazanmıştır. Yukarıdaki genel gözlem ele alındığında, İslam
dinine ait faktörlerin, federal düzeyde muhalefet yapan PAS tarafından savunulduğu ve açıklandığı
gibi, bu eyaletlerde bölgeselliğin baskın güç olduğu söylenebilir. Eyalet hükümetlerini ele geçirerek,
din bölgeselliğin güçlenmesinde etkin olmuştur.
İslam dinini temel alan muhalefet partisinin kontrolünde olan Malay/Müslümanların baskın olduğu
eyaletlerde, İslam dini bölgesel nüfusun kendisini diğer nüfustan farklılaştırmasında en önemli faktör
olmuştur. İslam, devlet dışında tutulan bir husus olduğundan beri, PAS tarafından liderlik edilen eyalet
hükümeti İslam hukukunun uygulanması ve din işlerinin idaresine dikkate değer bir önem vermiştir.
Eyalet hükümeti daha katı bir ahlak kanunu uygulamakta ve dini bürokrasiyi geliştirmekte serbesttir.
Dahası, İslami prensipler ve değerler istikrarlı bir şekilde eyaletin genel politikasının, hukukun ve idaresinin içine yerleştirilmiştir. Ancak, İslam hukukunun bütün hükümlerini uygulamak ve dini gerekliliklere sıkı sıkıya uymak eyaletlerin yetki sınırının ötesindedir.8 Bununla beraber, anayasal sınırlamalarla
7 6.A.ii.aDipnot 432.
8 İslam dini, kişisel ve kamusal hukuku, ticaret veya muamelat ve ceza hukukunu ya da Ta’zir ve Had cezalarını içeren İslam hukukunun
uygulanmasını gerektirir. İslam hukuku veya Şeriat, Müslümanlara ve kişisel ve aile hukuku meseleleri dışında diğer din mensuplarına uygulanır.
Açıkçası Malezya’da eyaletler Eyalet Listesinde yer alan sadece Müslümanların kişisel hukukuyla ilgili hususlar dışında İslam hukukunu uygulama
hakkına sahip değillerdir. Ayrıca İslam hukuku sadece Müslümanlara uygulanabilir.
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birlikte hükümet dini politikası bakımından diğer eyaletlerden, gerçek anlamda, farklılaşabilmektedir.
Gerçekte din, bölgeselleşme ve eyalet kimliği bakımından en önemli faktör haline gelmektedir.
4.1.1993 Kelantan – Şeriat Ceza Kanunu 1993
1991 yılında Kelantan Eyalet Hükümeti, eyalette İslam ceza hukukunun uygulanmasına yönelik planlarını açıkladı. Eyalet Hükümeti ayrıca, Kanun taslağının “bir komite tarafından hazırlanacağını ve
bunun Eyalet İslam Dini Jumaah Ulama ve Malay Konseyi (MAIK) ve Eyalet Müftüsü tarafından,
İslam Şeriatının bütün gerekleri tarafından incelendikten sonra onaylanacağını” açıkladı. Kelantan Başbakanı açıklamalara ekleme yaparak, Kanunu hazırlayarak, Eyalet Hükümetinin “İslam’ın
gerektirdiği bir vazifeyi yerine getirdiğini” ve başarısız olması durumunda bunun “büyük bir günah”
sayılacağını belirtti. Halkın, Eyalet Hükümetinin had cezalarını uygulama planlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise, Başbakan Yardımcısı (Abdul Halim) “Eyaletteki Müslümanlar arasında,
kanunu reddederek mürted (dinden dönmüş) durumuna düşmek anlamına gelecek böyle bir sorunun
ortaya çıkmayacağını” belirterek dikkate değer bir açıklama yaptı.
25 Kasım 1993 tarihinde Eyalet yasama meclisi Kanunu oybirliğiyle kabul etti. Kelantan Şeriat Ceza
Kanunu (II) 1993, ikisi Barisan Nasional’den olmak üzere, 36 Eyalet Milletvekili tarafından oybirliğiyle
kabul edildi. Kelantan Başbakanı ayrıca kanunun “Malezya Federal Hükümeti tarafından Federal
Anayasada gerekli değişiklikler yapılmaksızın uygulanamayacağını” açıkladı. Bu açıkça Eyalet Hükümetinin Had Cezaları Kanunu yaparak, Eyalet yasama meclisinin Federal Anayasayla verilen yetkisini aştığının kabulü anlamına geliyordu- bu yetki Federal Listede (Federal Anayasa Dokuzuncu Ek,
Liste 1) açıklanan Federal yargı yetkisine girmekteydi.
Şeriat Ceza Kanunu (II) 1993 (bundan sonra Kanun olarak anılacak) altı bölüme ayrılan yetmiş iki
madde ve beş tamamlayıcı ekten oluşuyordu, bölümlerin başlıkları had suçları, kısas (aynıyla karşılık
verme), deliller, cezaların uygulanması, genel hükümler ve (Şeriat) mahkemesi yargılamalarından
oluşuyordu. Birinci bölümdeki had suçları ayrıca hırsızlık, yol kesme (hirabah), yasadışı cinsel ilişki
(zina), dört güvenilir tanıkla ispatlanamayan zina iftirası anlamına gelen kazf, alkol içme (şurb) ve
dinden dönme (irtidad) adlı altı başlıktan oluşuyordu.
Hırsızlık (sariqah) bölümünde Kanun ilk hırsızlık suçunu, tanımlanan bütün koşulları sağladığında
(Yedinci Fıkrada on beş koşul sayılmıştır) – sağ el bilekten kesilerek, ikinci kez suçun işlenmesi
halinde sol ayak (topuk halen yürümeyi ve ayakta durmayı sağlayacak şekilde ortadan) kesilerek
cezalandırmaktadır. Hırsızlık suçunun üçüncü kez ve daha fazla işlenmesi halinde, mahkemenin
takdir ettiği “pişmanlık sağlayacak süre” kadar hapis cezası uygulanmaktadır (Fıkra 52 & 6). Yol
kesme suçunun cezası, eğer ölümle sonuçlanmışsa ve mağdurun eşyası gasp edilmemişse, ölüm ve
çarmıha germedir. Suçu işleyenin mağdurun sadece eşyasını alıp onu öldürmemesi veya yaralamaması durumunda ise suçlunun sağ eli ve sol ayağı kesilir (Fıkra 9).
Dördüncü bölüm cezaların felsefesi ile ilgilidir ve genel olarak uygulanan cezaların amaçları, öç alma
duygusu, caydırma ve ıslah etme, hakkında kısa bir giriş sunar. Beşinci bölüm, zina suçu için taşlama
(recm) cezasının delilleriyle ilgili sorunları ilgilendirir. Zina suçu evli kişiler (başka bir deyişle muhjan)
için ölene dek taşlama (orta büyüklükteki taşlarla) ve bekarlar için yüz kırbaç ve bir yıl hapis cezasıyla
cezalandırılır. Zina fiilini ispatlamak için dört görgü tanığı gereklidir. Her tanığın düzgün karakterli,
yetişkin Müslüman erkek olması gereklidir: tanıklar aksi ispat edilmedikçe düzgün karakterli kabul
edilir. Kanun ayrıca evli olmayan bir kadının hamile kalması veya bir çocuk dünyaya getirmesinin zina
delili sayılacağını ve kanunda belirlenen cezaya çarptırılacağını düzenlemektedir (Fıkra 1,41 & 46).

Kazf, zina atma suçunu işleyen kişi, iddiasını dört tanıkla ispatlayamazsa, ona seksen kırbaç vurulur,
iki tanığın ifadesine dayanan alkol içmenin cezası da kırktan az, seksenden çok olmamak üzere
kırbaç cezasıdır (Fıkra 13 &22). Dinden dönmekle suçlanan bir Müslüman (yetişkin ve aklı başında)
üç gün içinde tövbe etmezse, ölüm cezasına çarptırılır ve malları müsadere edilir. Suçlu eğer tövbe
ederse, ölüm cezasından kurtulur; malı kendisine iade edilir ancak sanık halen “beş yılı geçmemek
üzere” hapis cezasına çarptırılabilir (Fıkra 23).
Kanun, ikisi ulema olmak üzere üç yargıçtan oluşan bir Özel Şeriat Dava Mahkemesi ve üçü ulema
olmak üzere beş yargıçtan oluşan Özel Şeriat Temyiz Mahkemesi kurulmasını öngörüyordu. Bu mahkemeler halihazırda Kelantan’da faaliyete devam eden Şeriat mahkemelerine ek olarak kurulmuştu.
Yüksek Mahkemede veya Anayasa Mahkemesi’nde görevli olan bir yargıç Şeriat Mahkemesi’ne atanabilirdi. Aynı şekilde Kadı Besar olarak görev yapan ulema ya da müftü ya da eşdeğer nitelikleri
taşıyan bir kimse Şeriat Mahkemesine atanabilirdi. (Fıkra 63-68). Bütün hükümlere karşı temyize
gidilebilir ve hükümler uygulanabilir, ancak had suçları söz konusu olduğunda Özel Temyiz Mahkemesinin onayı gerekmektedir (Fıkra 49). Son olarak had cezaları hakkında, Kanunun öngördüğü gibi
“bu Kanuna göre verilen had cezaları ertelenemez, başka cezayla değiştirilemez, azaltılamaz ya da
affedilemez ve başka bir şekilde değiştirilemez” (Fıkra 48).
4.2. 2002 Terengganu – Şeriat Ceza Kanunu (Had Suçları ve Kısas) 2003
Terengganu Eyalet Meclisi 8 Temmuz 2002 tarihinde, federal veya eyalet seviyesinde birçok sektörün
ortasında, Şeriat Ceza Kanununu (Had Suçları ve Kısas) yasalaştırdı. Esas olarak Kanun 1993 tarihli
Kelantan Kanununa benziyordu. İki ay sonra, kanun eyaletin hükümdarı tarafından onaylandı ve
kanunun 2003 yılının Ekim ayında resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.
Ancak hiçbir zaman yürürlüğe girmedi.
1993 Kelantan Kanunu’na gösterilen tepkiler ve tartışmalar aynen tekrarlandı. Geleneksel olarak,
dini, kişisel ve aileye ilişkin konularda Müslümanlar Şeriat yargı sistemine tabi iken Gayrimüslimler sivil yargı sistemine tabiydi. Yürürlükte bir ceza kanunu varken, diğer bir ceza hukukuna (Had Suçları &
Kısas) karşı çıkanlar için, aynı suçlar için Müslüman ve Gayrimüslimlere farklı cezaların uygulandığı
iki kanundan oluşan bir sistem, toplum içerisinde adaletsizliğe, ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açabilirdi. Bazı insanlar, böyle bir ikili sistemin ceza adaleti açısından komik bir durum olmasından ziyade,
temel hukuk ilkesi olan kanun önünde eşitlik ilkesine (Madde 8) aykırılık teşkil edeceğine dikkat
çektiler. Onlara göre, Had suçlarının uygulanması, gerçekte Anayasanın ihlal edilmesi ve toplumun
çok ırklı yapısını küçümsenmesi anlamına geliyordu.
4.3. Devam Eden Girişim – Kelantan 2015 – Şeriat Ceza Kanunu II 1993 (2015 Değişikliği
1993 yılında, Eyalet Yasama Meclisi, Kelantan hükümeti tarafından had suçlarının eyalette uygulanması amacıyla, II. Kelantan Şeriat Ceza Kanununu yürürlüğe soktu. Kanun yürürlüğe girmesine
rağmen uygulanmadı. Yakın zamanda 18 Mart 2015 tarihinde 1993 tarihli II. Şeriat Ceza Kanunu
(2015 Değişikliği) Kelantan eyalet hükümeti tarafından Eyalet Yasama Meclisinde tekrar masaya yatırıldı. Bir önceki kanunun aksine değişiklik, kanunun sadece Müslümanlara uygulamayı amaçlıyordu.
Kelantan Başbakanı (MentriBesar) DatukAhmadYakob, kanunda dört değişiklik yapıldığını söyledi,
değişikliklerden bir tanesinin sadece Kelantan’da suç işleyen normal (mükellef) Müslümanlara uygulanacağı belirtti. Bu da değişikliğin, Gayrimüslimlere kendilerine uygulanmasını tercih etme hakkı
veren bir önceki kanundan farklı bir özelliğini teşkil eder.
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Kanun ayrıca Şeriat Ceza Kanunu’nun (II) 15(2) paragrafında da değişiklik yaparak, kanuna, eşe
karşı livata suçunun işlenmesinin cezasını eklemiştir. Ayrıca değişiklikle 46’ncı paragrafın 46(2) hükmünü ilga ederek kocası olmadan hamile kalan kadın üzerindeki zina karinesini kaldırmıştır. Dördüncü değişiklik ise, yargıçların mesleğe kabul kriterleri, meslekten çıkarılmaları, aylık ve ödenekleri ve
Anayasa Mahkemesinden Federal Mahkemeye kadar mahkemelerin yapısı ve daha önce var olan
Eyalet Hizmet Komisyonları ve henüz mevcut olmayan Eyalet Yargı Komisyonu hakkındadır. Ayrıca
var olan yasama faaliyetine uygun olması için yapıya ilişkin bir değişiklik de yapılmıştır. Kanun ayrıca
had suçları için bir hüküm ve sarikah (hırsızlık), hirabah (gasp), zina, eşcinsellik, kazf, syurb (alkol
içme) ve irtidat (dinden dönme) suçları için ceza öngörmüştür. Eyalet meclisi başkanı Datuk Abdullah
Yakub bugün de dahil olmak üzere iki günü tartışmalara ayırmıştır.
PAS Kelantan eyalet meclisinde 31, Barisan Nasional 12 ve PKR bir sandalyeye sahiptir. Muhalefetteki 12 UMNO milletvekilinin hepsi değişiklikleri savunmuştur. Tartışmalar sırasında bir UMNO üyesi
partisinin had suçlarını sadece siyasi olarak değil, Allah için de savunduğunu söylemiştir. Kendisi
ayrıca, Gayrimüslimlerin bu kanunun uygulanmasına karışmamaları veya muhalefet etmemeleri gerektiğini, çünkü kanunun onları kapsamadığını söylemiştir. UMNO üyesi, “Bu kanun sadece Müslümanlara uygulanabilir; neden Gayrimüslimler ona karşı çıkıyor?” ifadelerini kullanmıştır.9
19 Mart 2015 tarihinde Kelantan Yasama Meclisi hudud kanunlarının Müslümanlara uygulanmasına
ilişkin bir kanun yürürlüğe koymuştur. Meclisin 44 milletvekilinin hepsi Şeriat Ceza Kanunu (II) 1993
(Değişiklik 2015) lehine oy kullanmıştır. Meclis, PAS üyesi Mentri Besar Datuk Ahmad Yakob hükümeti tarafından masaya yatırılan kanunun, muhalefetteki UMNO’dan 12 Barisan Nasional (BN) milletvekilinin desteklenmesiyle tarihe tanıklık etmiştir. Meclisteki diğer milletvekillerinin 31 tanesi PAS
ve bir tanesi PKR üyesidir.
Kelaantan Şeriat Mahkemeleri, PAS hükümeti eyalette kanunu uygulayabilirse, hudud kanununun mahkemelerde uygulanmasını sağlayabileceklerini belirtmişlerdir. Kelantan Şeriat Mahkemesi Başyargıcı
Datuk Daud Muhammad, bunun nedeninin İslam (hudud) hukukunun uygulanması için, yargıçların
yeterliliği dahil gerekli şartların oluştuğunu söylemiştir. “İnşallah Kelantan hudud kanununu uygulayabilecektir. Kanun hâlihazırda yürürlükte ve eğer daha fazla yargıca ihtiyaç olursa, biz sayıyı arttıracağız.” “Bir yıl içinde davaları sonuçlandırabileceğiz. Çünkü davalara bakacak yeterli sayıda yargıcımızın
olması dahil bütün gerekliliklere sahibiz” ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca Baş Yargıç, eyaletteki şeriat
mahkemelerinde birikmiş dava olmadığını ve bunun bir başarı olarak addedileceğini söylemiştir.10
Şeriat Ceza Kanunu II 1993, daha iyi bilinen adıyla hudud, kısas ve tekzir kanunları, 20 yıldan daha
fazla bir süre önce yürürlüğe girmesine rağmen yasal sınırlandırmalar nedeniyle uygulanamamıştır. Eyalet hükümetinin kanunları uygulama girişimi farklı tartışmalarla, özellikle Gayrimüslimlerin ve
PAS’ın üç partili Pakatan Rakyat muhalefet paktındaki ortağı DAP’ın muhalefetiyle karşılaşmıştır.
PKR paktın üçüncü ortağıdır. Dün, Gerakan, Yüksek Mahkemeden 1993 tarihli kanunu yürürlükten
kaldırdığını açıklamasını istemiştir.
Hudud kanunlarını uygulamak için geçmişteki girişimlerin aksine İslami parti, kanunu bu sefer federal seviyede masaya yatırdı. PAS başkanı Datuk Seri Abdul Hadi Awang tarafından Kelantan’da
Hudud kanunlarının uygulanabilmesinin önünün açılması için kanun teklifi verildi. Kelantan eyalet
9 Kelantan MB: Syariah Criminal Code II 1993 (Amendment 2015) only applies to Muslims. http://www.thesundaily.my/news/1358151.
10 KOTA BARU, 13 Kasım – Baş Yargıç bunları, Bandar Baharu Tunhung’da, bugün burada, RM25.8 milyon Kelantan Şeriat Mahkemesi
Kompleksinin Kelantan Sultanı Sultan Muhammad V tarafından resmi açılışının yapılmasından sonra söylemiştir. Ancak şu ana kadar, diğer
nedenlerle birlikte, kendisinin muhalefet paktındaki ortağı DAP tarafından gösterilen güçlü muhalefet nedeniyle uygulanamamıştır. – Bernama.

meclisi tarafından, Şeriat Ceza Kanunu (II) (1993) 2015 geçen ay onaylandı. Hadi’nin kanun teklifi,
1965 tarihli Şeriat Mahkemeleri (Ceza Yargılaması) Kanununun değiştirilmesini teklif ediyordu. Maalesef bu teklif bir sonraki oturuma ertelendi. Hadi’nin kanun teklifi, 7 Nisan Salı günkü Dewan Rakyat
Gündemine alındı ve birçok kanun teklifinin ardından en son konu olarak listelendi. Başbakanlık
Makamının Parlamento işleri Bakanı Datuk Seri Shahidan Kassim Dewan’a, Ayaklanma Kanunu
2015 değişiklikleri ve Parlamento Üyelerinin Ödenekleri Kanunu 2014 değişiklikleri üzerine odaklanılmasını teklif etti. Bu, Hudud kanununun, dün süresi sona eren bir sonraki oturuma ertelenmesi
sonucunu doğurdu. Shahidan Said Hadi’nin 18 Mayıs’taki oturuma ertelenmesi konusunda resmi bir
girişimde bulunması gerekirdi.

5. Şeriat Ceza Kanunu II 1993 (Değişiklik 2015)’nun
Esası ve Şeriat Ceza Kanunu II 1993’ten Farkı
Bugünkü haliyle sadece Müslümanlara uygulanabilecek olan kanunda birçok değişiklik yapılmıştır. Kanunun önceki hali Gayrimüslimlerin Şeriat hukukuna veya sivil
hukuka göre yargılanıp yargılanmayacakları kendi tercihlerine bırakılmıştı. Ayrıca
Kanunun 15(2) Maddesinde eşe karşı livata suçunun işlenmesine tekzir cezasını
getiren bir değişiklik yapılmıştır. Diğer değişiklikler yargıçların mesleğe kabul kriterleri, aylık ve ödenekleri ve Anayasa Mahkemesinden Federal Mahkemeye yargının
yapısı ve daha önce mevcut olan Eyalet Hizmetleri Komisyonundan henüz mevcut
olmayan Eyalet Yargı Komisyonuna geçiş hakkındadır. Aynı zamanda değişiklikler
hükümlerin yapısının yürürlükteki hukuka uygun olması için yapılmıştır.
Kanunda aynı zamanda hudud suçları hakkında ve sarikah (hırsızlık), hirabah (gasp), zina, eşcinsellik, kazf (zina suçu atma), syurb (alkol içme) ve irtidat (dinden dönme) olmak üzere yedi suç için de
ceza öngörülmüştür. Kanuna göre öngörülen cezalardan biri, hırsızlık için (ilk seferde) suçlunun sağ
elinin, aynı suçun ikinci kez işlenmesi halinde de sol elinin kesilmesi, üçüncü kez işlenmesi halinde
ise suçlunun 15 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması öngörülmüştür.
Gasp suçu için, suçlunun ölüm cezasına ya da çarmıha gerilme cezasına çarptırılması, eğer mağdur
öldürülmüş ancak malları alınmamışsa ölüm cezasına çarptırılması, eğer mağdur öldürülmeyip sadece eşyası gasp edilmişse suçlunun sağ elinin ve sol ayağının kesilmesi öngörülmüştür.
Kazf suçunun işlenmesi halinde, eğer atılan suç alkol alma hakkındaysa 80 kırbaç cezası verilir,
ancak kırbaç sayısı 40 adetten az ve 80 adetten fazla olamaz. Zina suçu için, suçu işleyen evliyse
ölene kadar taşlama cezası verilirken, evli olmayan suçlular için 100 kırbaç ve bir yıl hapis cezası
öngörülmüştür. Dinden dönme için, suçu işleyen kişi üç gün içinde tövbe etmezse ve tövbe etmeyi
reddederse ölüm cezasına çarptırılır.
Kelantan’ın Hudud Kanunu Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Eklenenler
. Madde 6: Hudud yalnızca Müslümanlara uygulanacak
. Madde 8: Ampute olanlar el/ayak kesme cezasından muaf tutulacak
. Madde 15: Evli çiftler arasında livata yasaklandı
. Madde 17(4): Şehadet ve delil yemini eden suç atanlar kazf suçu dışında değerlendirilecek
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Çıkarılanlar
. Madde 19-21: lezbiyen ilişki, nekrofili hayvanlarla cinsel ilişki suç olmaktan çıkarıldı
. Madde 56: Müslümanlar olmayanlar artık Şeriat mahkemesinde yargılanmayı tercih edemeyecek
. Madde 70: yargı bağımsızlığını garanti altına alan hüküm kanundan çıkarıldı
Hudud Kapsamındaki Suçlar
sarikah: hırsızlık; hirabah: gasp, zina: evlilik dışı cinsel ilişki; kazf: zina iftirası; syurb: alkol içme; irtidat/ridde: dinden dönme

6. Anayasal ve Yasal Sorunlar ve Zorluklar
Kelantan’ın Şeriat Ceza Kanunu II (1993) yirmi yıl önce, Trengganu Şeriat Ceza
Kanunu (Hudud ve Kısas) 2003 ise on yıl önce yürürlüğe girmesine rağmen, bu
kanunlar, daha iyi bilinen ismiyle hudud, kısas ve tekzir kanunları, yasal sınırlandırmalar nedeniyle uygulanamamıştır. Eyalet hükümetlerinin kanunları uygulama girişimleri, özellikle Gayrimüslimlerden ve üç partili Pakatan Rakyat muhalefet paktındaki PAS’ın ortaklarından DAP tarafından direnişle karşılaşmıştır. Muhalefet paktının
üçüncü ortağı ise PKR’dir. Kanunun Meclisten geçirilmesinden hemen sonra, federal
iktidar partisinin koalisyonundaki Gerakan partisi tarafından Yüksek Mahkemeden
1993 kanunun yürürlükten kaldırılması talep edilmiştir.
Birçok Gayrimüslim anayasa hukukçusu eyalet hükümetinin yalnızca Müslümanlara uygulanacak bir
İslam ceza kanunu yürürlüğe koyamayacağını ileri sürdüler. Bunun sebebi, tecrübeli bir Gayrimüslim
anayasa hukukçusu tarafından şu şekilde açıklandı,
“Federal Anayasada, “ceza usul hukuku ve adliye idaresi” özel olarak Parlamentonun yetkileri arasındadır. Aynı şekilde yeni suç oluşturma da parlamentonun yetkisi dâhilindedir. Bu nedenle Eyalet
Yasama Meclisleri tarafından hudud suçlarının yürürlüğe konulması girişimi, yalnızca Müslümanlar
için olsa bile, anayasaya aykırıdır çünkü “özet olarak” cezalandırma ceza hukuku ve ceza usul hukukunun konusudur ve özgün olarak Parlamentonun yasama yetkisinin dâhilindedir. Bu nedenle Kelantan Şeriat Ceza Kanunu (II) 1993 ve Trengganu Şeriat Ceza Kanunu (Hudud ve Kısas) 2003 Kelantan
ve Trengganu’da uygulanamaz”11
Bazı Gayrimüslimler, baskıcı ve hoşgörüsüz bir rejim tarafından hazırlanan ve kendileri için cezalar
öngören kanunlara muhalefet etme hakları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kanunlar kendilerine uygulanmayacak olsa dahi, muhalefet etme haklarının demokratik bir hak olduğunu ileri sürmüşlerdir.12
Hudud kanunlarının yalnızca eyaletteki Müslümanlara uygulanacağı iddialarına karşın, Kelantan hükümeti, Şeriat Ceza Kanunu (1993)’na Gayrimüslimlerin İslami ceza kanunu kapsamında değerlendirilmesi sonucunu doğuracak üç şüpheli fıkrayı değiştirmemiştir. Malay Mail Online gazetesi incelendiğinde, komplo kurmak, suç planlamak, suça iştirak etmek veya suça yardım etmek durumunda
hudud ve ta’zir cezalarının (tercihe bağlı olarak) herkese uygulanabileceğine dair Kanunun “Genel”
tamamlayıcı hükümleri altında düzenlenen 56, 57 ve 58’inci maddelerinin değiştirilmediği görülecek11 Daha fazlası için bkz: http://www.loyarburok.com/2014/05/16/hudud-revolutionary-nconstitutional/#sthash.dQA2Kbxc.dpuf.
12 http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/why-hudud-law-is-everybodys-business-clive-kessler.

tir. Ayrıca 58’inci madde, sarikah (hırsızlık) suçuna yardım ederken yakalananların da hudud cezalarından el kesme ile cezalandırılabileceğini düzenlemektedir. 56’ıncı madde “suç teşkil eden fiil iştirak,
yardım, suç planlama veya kötü hislerle planlanarak işlenirse, suçu planlamaya, iştirake, yardıma ya
da kötü niyetli olarak planlamada yer alan kimselerin de ta’zir cezası kapsamında veya 10 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılacağını” belirtmektedir. 57’nci fıkra “suç teşkil eden fiil
grup halinde kötü hislerle planlanarak işlenirse, suça katılanların her biri suçu asıl işleyen gibi suçlu
sayılır ve ta’zir kapsamında veya 10 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılır” şeklindedir. 58’inci fıkra “bir grup kimse sarikah (hırsızlık) suçundan suçlu bulunursa, suça katılanların her biri,
suçu asıl işleyen gibihudud (el kesme) cezasıyla cezalandırılır” şeklindedir. Hukukçu akademisyenler
Şeriat Ceza Kanunu 1993 yılında ilk kez gündeme geldiğinde ve Kelantan Eyalet Yasama Meclisi
tarafından kanunlaştırıldığında bu üç madde üzerinde endişelerini dile getirmişlerdi. Birçoğu bu hükümlerin, suç bir Müslüman ve Gayrimüslim kişi tarafından birlikte işlendiğinde hudud cezalarının
sadece Müslümanlara uygulanıp uygulanmayacağı hususunu belirsiz bıraktığını belirtmişlerdi.
Bu hukukçulardan bir tanesi olan Malezya İslam Üniversitesi’nin tanınmış eski hukuk profesörü
Mohammad Hashim Kamali, 1993 yılında Hudud Kanununu eleştiren yazısında, bu üç hükmün
Kelantan’ın Şeriat Ceza Kanununu yalnızca Müslümanlara uygulayacağı vaadi üzerinde şüphe
doğurduğunu belirtmiştir. Muhammad, İslam Hukukunda Cezalandırma: KelantanHudud Kanunu
Üzerine Bir Eleştiri (Punishment in IslamicLaw: A Critique on theHudud Bill InKelantan) başlıklı
makalesinde “eyaletin bu kanunları, Müslüman ve Gayrimüslimlerin, söz gelimi zina veya hırsızlık suçunu iştirak halinde işlemeleri halinde sorunların çıkmasına teşnedir. Görünen o ki 56’ncı
maddeyle tasavvur edilen hukukun seçilmesi, ayrımcılığa ve mantıksızlığa yol açabilir” şeklinde
yazmıştır. Muhammad ayrıca makalesinde Gayrimüslim akademisyenlerin endişelerine de yer vererek, Malezya’nın azınlıklarının, PAS liderliğinde İslam’ın eksik bilgiye dayanan ve muhafazakar bir yorumunun, kendileri üzerinde adaletsiz bir İslam hukuku uygulamasına yol açacağından
korktuklarını belirtmiştir. Muhammad, bu uygulamanın, hudud kanunlarının, hukukun en önemli
prensibi olan adalet dağıtma özelliğini büyük bir incelemeye konu edeceğini belirterek sözlerini
tamamlamıştır: “Görünen o ki Kelantan Hükümeti’nin yalnızca Kelantan Müslümanları için kanun
yapmaktan başka çaresi yok, ancak buna ilaveten, birileri bu hükmün hududun şüpheli bir şekilde
uygulanmasına neden olacağını söyleyebilir.”
Hudud kanunlarını eleştiren bir önceki Başbakan Tun Dr. Mahathir Mohamad, PAS’ın hudud kanunları konusundaki hırsı üzerinde, defalarca aynı sorunları dile getirmiş ve hudud kanunlarının eşit
olmayan bir şekilde uygulanmasının İslam’ın temel öğretilerinden biri olan eşit adalet düşüncesine
ihanet olacağını belirtmiştir. Kendisine yakın bir zamanda hudud kanunu fiyaskosu hakkında görüşü sorulduğunda, “Eğer Müslüman olan ve Gayrimüslim iki insan, aynı suçu işlerlerse, ayrı olarak
cezalandırılacaklar ve Müslüman olanın kolu kesilirken Gayrimüslim para cezası veya kısa bir hapis
cezasıyla kurtulacak. Adalet bu mudur? İslam’ın istediği bu değildir” cevabını vermiştir. Dr. Mahathir,
sonradan mentribesar olan Datuk Aziz Nik Mat’ın, federal hükümetten hudud kanunun uygulanabilmesi için Federal Anayasada gerekli olan değişiklikleri yapması konusunda destek istediğinde,
Kelantan hükümetinin 1994 yılında İslam ceza kanunu çıkarma girişimini durdurmak için kullandığı
argümanlarla aynı argümanları kullanmıştır. Şu an muhalefette olan DAP mensubu yasa koyucular,
girişime karşı muhalefet ederken Kanundaki aynı çelişkiye dikkat çekmişlerdir. Puchong milletvekili
ve avukat Gobind Singh Deo, PAS’ın,hudud kanunlarının Kelantan azınlıklarını etkilemeyeceği konusundaki tekrarlanan iddialarını savuştururken, “Siz kanunun kendinizi etkilemeyeceğini düşünüyorsunuz, bana güvenin, etkileyecek” diyerek aynı probleme dikkat çekmiştir.
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7. Sonuç
İslami parti tarafından Hudud kanunlarının uygulanması ve yürürlüğe konulması
girişimi federal seviyede, milliyetçi parti olan “muhalefet” tarafından desteklenmiş
olsa bile, iki Kanun Teklifi de basit çoğunluk desteğini bile garantileyememiştir. Bunun
nedeni sadece milliyetçi partinin Müslüman üyelerinin Kanunun adaletli olup olmadığı
hususundaki şüpheleri değil, İslami partiden olan Parlamento üyelerinin bile kanunun
tarafında yer almamalarıdır. Bu konuda kendi üyeleri ve milliyetçi parti üyelerinin birlik
oluşturamamaları kanunu riske sokmuştur. Belki bu, bir kez daha hudud kanunlarını
Kelantan eyaletinde yürürlüğe koyma konusunda faydasız bir girişim olabilir. Açıkçası
siyaset baskın faktördür.
İngiliz müdahalesinden önce İslam Ceza Hukukunu uygulamak mümkündü, çünkü Müslüman Malay
Hükümdarlar Şeriatı uygulama konusunda mutlak güç ve tam yetki sahibiydiler. Kararlarına karşı
kimse itiraz edemezdi. Ancak Bağımsızlıktan sonra kanunun geçirilmesi, kullanılması ve yürürlüğe
girmesi Parlamentonun onayıyla mümkün kılınmıştır.
Halihazırda kanunu bekleyen birçok anayasal ve insan hakları sorunu vardır. Etken faktörlerden bazıları Anayasanın üstünlüğüyle, ülkenin yapısıyla, Müslüman ve Gayrimüslimleri ilgilendiren insan
hakları ve eşit muameleyle ilgilidir. Malezya’nın uluslararası insan hakları hukukuna uyacağı taahhüdü, özellikle ölüm cezası, kadınların cezalandırılması ve diğer hususlar açısından sorgulanacaktır.
İslami partinin Müslüman politikacılarının bu sorunların hepsini ve muhtemel neticelerini bildiğine
inanılmaktadır. Şeriat perspektifinden bakıldığında, şu ana kadar Allah’ın Şeriatın tamamen
uygulanması konusundaki iradesini gerçekleştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardır. Bu
bakımdan, bu günün hükümeti olarak Allah’ın onlara yüklediği yükümlülüklerini yerine getirmişlerdir.
Aynı şekilde, Müslüman seçmenlerine verdikleri sözde yerine getirilmiş ve onurlandırılmıştır. Onlar
teklif etmiş ancak Allah çoğunluğun iradesiyle tasarrufunu kullanmıştır.
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1. Introduction
The Kelantan State Legislative Assembly on 19 March 2015 passed unanimously a
hudud bill amending the Syariah Criminal Code II 1993. The two Private Member’s
Bills will next be tabled in the federal Parliament. If the Bills get a simple majority of
votes, hudud most probably will be implemented in the state of Kelantan for the first
time since the Independence of Malaysia. This would be a very historic attempt and
moment for the country because never before the whole corpus of Islamic criminal
law been enforced under the current modern democratic federal constitution in any
part of the federation.
Upon its Independence the Federation Malaya 1957 which later become the Federation of Malaysia in
1963 the country inherited British legacy in most aspects of law, constitution, administration and political
system. Before been colonized through direct and indirect means the Malay States or the Malay Muslim
Sultanates had their own traditional polity and laws based on Islam. The teachings of Islam have been
assimilated in the Malay culture, tradition and custom for centuries. The colonial authority, namely the
British, gradually replaced Islamic law and judges as well as traditional rulers and local form of administration with western administration and administrators who then used English law and legal system. In
effect, local Islamic law and administration of justice been replaced with foreign colonial law and justice
system. Currently there are two sets of courts in Malaysia, the Civil Court and the Syariah Court. The
Syariah court, which only has jurisdiction on Muslims on matters relating to personel and family law, is
state court. The civil court, which is the federal court, has general jurisdiction which is almost all matters.
After the Independence, citizenship was granted to the Chinese and Indian immigrants which constitute significant minority of the population of the newly independent country. This causes a great
change of demography changing a homogenous society to multiracial and multi-religious society.
Although the Malays from the majority, the non-Malays and non-Muslim from significant minority. It
is quite impossible to rule the country without a coalition of party represented by each group. The
resistance of the non-Muslim to be bound by Islamic law thus make enforcement of Islamic criminal
law not politically viable. In a multi-religious and multiracial country like Malaysia, which is built upon
democratic principles and values, enforcement of Islamic laws may only be done upon the concurrence of the majority of the population comprising people of various religion. Thus it is not as easy
compared to countries which have homogenous Muslim society.
Numerous factors must be considered in the effort if enforcing Islamic criminal law in a country today,
such as politic, social, legal, economy, human rights and others. This paper initially seeks outline the
history and development of Islamic criminal law in Malaysia. Later attention is focused on the legal
and constitutional issues and challenges in the effort to implement Islamic criminal law in Malaysia.
The experience in Malaysia may provide some insight and basis of comparison for other countries in
seeking similar objectives.

2. Historical Development of Islamic Law
and Its Application in Malaysia
Islam is the basis of Malay custom, tradition and civilization. History of the Malays in
Malaya before they embraced Islam is not much known. Thus the focus is more on
the period significant and relevant o the present day Malaysia and Islam.

2.1 Malay Sultanates before Malacca Sultanate
According to the writings composed by the Chinese and historical discoveries, the spread of Islam
in Southeast Asia commenced during the 1st Century Hijrah (A.H). It started when Muslim Arabs
settled in East Sumatra (San-Fu-Chi=Sriwijaya=Palembang). Missionary works which were spearheaded by the Arabs began sometime around 55 A.H./674 C.E. According to Syed Naquib al-Attas
in 265 A.H./877 C.E. when about 120,000 or 200,000 merchants and traders comprising mainly
Muslims (Arab and Persian) who had settled in Khanfu (Canton) were massacred following a troublesome rebellion in South China large numbers of Muslim merchants and traders fled Canton and
sought refuge in Kalah (Kedah) on the West Coast of the Malay Peninsula.” In Kelantan, a dinar coin
was found, which, by itself indicated that by the year of 577 A.H./1181 C.E., there was already a
Muslim government established there. The coin was inscribed with Arabic words of al-julus Kelantan
557Hijrah. On the other side of the coin the Arabic word of al-mutawakkil could be read. Meanwhile,
an inscription was discovered in Terengganu. It indicated the date of the spread of Islam in the state.
The date inscribed on the said stone was 702 A.H./1303 C.E. Apart from these historical findings
nothing much else known about Islam and its law in the states.
2.1.1. Malacca Sultanate
According to historians, Islam had spread out in South-East Asia since the 13th century and reached
Malaya a century later. in Malacca in the 15th century. After the Rulers and their subjects embraced
the Islamic faith, attempts were made to adopt the Islamic law and to modify the Malay customs so as
to make them conform to Islam. The Malay-Muslim Sultanate of Malacca, according to Prof. Mahmud
Saedon, made Islamic law as the law of the state. During the reign of Sultan Muhammad Shah (14221444 C.E) efforts were made to codify this law. At the time of Sultan Muzaffar Shah (1445-1450 C.E.),
the works were finally completed and then implemented. The texts of Hukum Kanun Melaka and Kitab
Undang-Undang Melaka were drafted based on Islamic Law according to the Shafici school of law.
It is not to be denied, however, that it also contained some elements of Malay customary laws. Even
though the provisions of Kanun Melaka were limited, the code, nevertheless, covered a wide range of
items including the law of crime, transactions, family law, procedure, evidence, judges’ code of conduct
(adabal-qadi) and administrative law. Penal laws imposed upon convicts were in the form of hudud
(fixed punishment provided for by the Qur’an), qisas (law of retaliation), diyat (compensation) and ta’zir.
Undang-Undang Kanun Melaka provided qisas law in clauses: 5:1 & 3, 8:2 & 3, 18:4 and 39. One
of them was wilful or deliberate murder committed by a Muslim on a non-believer, a freeman over
a slave and a father over his child. Undang- Undang Kanun Melaka did not impose qisas for those
offences. This particular provision is in line with the opinions of the Shafi’ites for this school of law
opined that qisas is not to be imposed upon a Muslim who murdered a non-believer, a freeman who
murdered a slave and a father or grandfather who murdered his child or grandchild downwards.
Hudud in Undang-Undang Kanun Melaka covered the offences of adultery (zina), false accusation
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(qadhf), theft, robbery, apostacy, drinking liquor and non-performance of canonical prayers. These
could be found in Clauses: 40:2,43:5,36:1, 12:3,7:2,11:1,42 and 43. It also included offences of homosexuality (liwat) and abnormal acts of having sex with animal under adultery (zina). This provision
is in accordance with one of the opinions in the Shafi’i madhhab which considers homosexuality and
abnormal acts of having sex with animal as adultery.
Undang-Undang Kanun Melaka provided that punishment for apostasy was death in Clause 36:1.
It also specified that before the death sentence be imposed upon the apostate, he/she must first be
asked to repent and return to Islam and if he/she refuses and is still adamant, then only could the
punishment be imposed. Furthermore clause 42 stipulated forty lashes for a freeman and 20 for a
slave who committed the offence of drinking liquor. This punishment is in line with the Shafiites’ opinion. The state, however, could also impose eighty lashes upon a freeman who drank liquor. Clause
17 provided that diyat punishment be imposed upon a freeman who murdered a slave. Clause 42
provided that punishment for gambling offence was that items staked be confiscated. Islam does not
specify punishment for ta’zir offences and it is up to the state to determine. Punishment in the form of
confiscation which was provided for by the Undang-Undang Kanun Melaka.
2.1.2 Malay Sultanates after Malacca Sultanate
In the Pahang laws, which were prepared during the reign of Sultan ‘Abd. Al-Ghafar (1592-1614
A.D.)” following the Undang-undang Melaka, we find that the influence of the Malay custom is less
and that more of the Islamic law are generally followed. Thus, there are provisions based on the
Islamic law dealing with qisas (s 46 and 47), fines (s 48), illegal intercourse (s 49), sodomy, (s 50),
theft (s 53), robbery (s 54), apostasy (s 62), omission to pray (s 60), jihad (s 61), procedure (s 62),
and lastly witnesses and oaths (s 64). There are also provisions dealing with trade, sale, security,
guaranty, investments, trusts, payment for labour, land, gifts and wakafs.
The Johore laws too, are modelled on the Undang-undang Mclak and in addition, at the beginning
of the 20th century, the codifications of the Islamic law which were made in Turkey and Egypt were
translated into Malay and adopted. The Majallat - Al Ahkam was translated as the Majallah Ahkam
Johor and the Hanafite code of Qadri Pasha was adapted and translated as the Ahkam Shariyyah
Johor. In 1895, a constitution was drafted for Johore and this, while showing the influence of its drafting by English lawyers, reveals some influences of Islamic law.
The Constitution of Trengganu promulgated in 1911 also shows influences of Islamic law. Furthermore, there exists a law relating to the constitution of the courts issued in 1885 which appears to provide
for the administration of Islamic law in Trengganu.
These examples show that there were attempts before the coming of the British to modify the Malay
custom and to adopt Islamic law. This process was in progress when the British came and exercised
their influence in the Malay States. R.J. Wilkinson said:
There can be no doubt the Muslim Law would have ended by becoming the law of Malaya had not
British law stepped in to check it.
2.2 British Direct Rule and Indirect Rule (1874 – 1957)
The British had governed Malaya or the individual Malay states by direct and indirect rule. The western colonial power did not invade or conquer the states by force. However they control the states

through a series of treatises of protections and cessation. Direct rule of British took place in several
states namely Pulau Pinang, Melaka and Singapura. These states were ceded by the Sultans of
Kedah and Johor to East India Company of the UK. These states were later known as the Straits
Settlements. It is an amalgamation of British crown colonies along the straits of Malacca. Indirect
rule was exercised by the British in other states, known later as the Malay States. Each Malay State
has its own absolute monarch known as a sultan. He is a Muslim ruler exercising his function and
power according to advice of his minister and govern the state according to Islamic law. However
after the signing of the protection treaty with the British each ruler is bound by the treaty to appoint a
British advisor or resident in the state and follow all advice given by the British resident and advisor
in all matters except on Islamic personel law and custom of the local population.
2.2.1 British Direct Rule
In the former Straits Settlements, English law had been made the basic law on a number of excuses.
The Second Charter of Justice of 1826 had made provisions for the administration of justice in the
three settlements. The Charter, according to Reg v Willans introduced English law as it stood in 1826
in England to Malacca (Penang and also Singapore). This was supported by Yeap Cheah Neo v Ong
Cheng Neo and Isaac Penhas v Tan Soo Eng
Those decisions show how Islamic law had lost its significance; furthermore, Sir Benson Maxwell
said:
... Thus, if a Mohammedan, Hindu or Chinese marriage celebrated here according to the religious
ceremonies of the parties, be valid, it is not because the Charter makes it so - for, as I have already
observed, it makes no exception in favour of native contracts of any kind - but because the law of
England recognizes it ...
Consequently in the Straits Settlement, Islamic law was only applied in the field of family law.
2.2.2 British Indirect Rule
Before the coming of the British, Islamic law was the law of the land. In the case of Shaik Abdul Latif
and others v Shaik Elias Bux, Edmonds JC in his judgment said:
Before the first treaties the population of these states consisted almost solely of Mohammedan Malays with a large industrial and mining Chinese community in their midst. The only law at that time
applicable to Malays was Mohammedan law modified by local customs.
The Court of Appeal of the Federated Malay States “held in Ramah v Laton1 that Muslim law is not
foreign law but local law and the law of the land. The court must take judicial notice of it and must
propound the law. In the various treaties entered into between the Malay Rulers of various states and
the British under which the Malay Rulers agreed to accept the advice of the British, it was expressly
provided that this should not apply to questions touching the Malay religion and custom. Despite these clauses, however, we find that in all the Malay States, the British did directly or indirectly interfere
with Muslim law and its administration. Indirectly, the spread of British influence favoured the introduction of English law. Acting tm the advice of the British Residents, the Malay Sultans in the States
which constituted the Federated Malay States enacted a number of laws which adopted the Indian
codification of the principles of English law. Thus, in matters concerning criminal law, rules of evidence and procedure, contract and land, legislation based on the principles of English law replaced
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Malay customary and Islamic law. The effect was that Islamic law has been applied only in matters
relating to family and inheritance and in some aspects of Islamic offences.
The administration of these matters too was not free from British interference. As a consequence, the
powers of the Shariah Courts had been restricted and made inferior to those of the civil courts. Until
1948, the Court of Kadhis and Assistant Kadhis were part of the structure of the courts. In 1948, the
Courts Ordinance established a judicial system for the Federation and omitted Shariah Courts from
being part of the Federal court system. As a result of the westernization process spearheaded by the
British advisors and residents done in the name of the Malay sultans, Islamic law been relegated to
family law of Muslims only.

3. Independence (1957-2015)
The Constitution itself dates from 1957. Essentially the Report of the Constitutional Commission under Lord Reid, which formed the basis of the Constitution of the
Federation of Malaya (1957) and later of the Federal Constitution of Malaysia, as it
became in 1963 with the formation of Malaysia, legalized the situation which had
applied under British rule in the Malay states. Although the Constitution has been
amended many times since 1957, the provisions concerning Islam have remained
unaltered in their essentials. The Reid Commission consisted of five persons under
the chairmanship of Lord Reid, the Scottish Judge. The other members were Sir Ivor
Jennings, Sir William McKell, Justice B Malik, an Indian judge; and Justice Abdul
Hamid, a Pakistani judge. None of the commissioners was Malayan and only one,
Justice Abdul Hamid, was a Muslim. In his note of dissent Justice Abdul Hamid did
express support for making Islam the official religion of the Federation (now enshrined in Article 3 of the Constitution but actually omitted from the Reid Commission
draft). This was in accordance with the position of the Alliance, the predecessor
coalition to the current Barisan Nasional (BN), led by Tunku Abdul Rahman. The
position is similar to provisions in constitutions of Muslim countries (Afghanistan,
Iran, Iraq, Jordan, Saudi Arabia and Syria were cited) as well as in some ‘Christian’
countries. It was also found in the Constitutions of the Malay states and was agreed
to unanimously by the Alliance, which included non-Muslim parties.
Islam is the religion of the Federation of Malaysia as declared by article 3(1) of the Federal Constitution. However, it does not mean that Islam is the supreme law of the Federation. This means that Islam
is the primary religion in the Federation. Therefore, the Federal and State governments can establish
and administer Islamic institutions or provide or assist in providing instruction in the Religion of Islam
and apply Syariah law with respect to Muslims.
In every State other that States not having a Ruler the position of the Ruler as the Head of the religion
of Islam in his State in the manner and to the extent acknowledged and declared by the Constitution
of the State, and, subject to that Constitution, all rights, privileges, prerogatives and power enjoyed
by him as Head of that religion, are unaffected and unimpaired; but in any acts, observances of ceremonies with respect to which the Conference of Rulers has agreed that they should extend to the
Federation as a whole each of the other Rulers shall in his capacity as Head of the religion of Islam
authorize the Yang di-Pertuan Agong to represent him.

3.1 Federalism and Power over Islamic Law and Affairs
The Federal Constitution of Malaysia provides that the legislative power and executive power over
matters stated below are within the exclusive domain of the states. Item 1 of List II in the 9th Schedule
to the Federal Constitution states that ‘Islamic law and personal and family law of persons professing
the religion of Islam’ are matters that come under the sole jurisdiction of the state government.1 The
provision further states some aspects of Islamic law and Muslim personal namely:
‘…Succession, testate and intestate, betrothal, marriage, divorce, dower, maintenance, adoption, legitimacy guardianship, gifts, partitions and non-charitable trusts; Wakafs and the definition and regulation of charitable and religious endowments, institutions, trusts, charities and charitable institutions
operating wholly within the State; Malay customs. Zakat, Fitrah and Baitulmal or similar Islamic religious revenue, mosques or any Islamic public places of worship, creation and punishment of offences
by persons professing the religion of Islam against precepts of that religion…’
In reading the above provision it should be borne in mind that Islamic religious matters are not confined or limited to the specific matters stated in the provision. Other personal matters relating Islamic
personal law are within the ambit of the provision as well. The legislative and executive powers of the
state government over Islamic law and Muslim religious affairs also cover matters pertaining to ‘the
constitution, organisation and procedure of Syariah courts, which shall have jurisdiction only over person professing the religion of Islam … the control of propagating doctrines and beliefs among persons
professing the religion of Islam; the determination of matters of Islamic law and doctrine Malay custom.”
The jurisdiction of the Syariah Court in respect of offences is limited to in so far as conferred by federal law. Hence, the Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 (Act 355) (‘SC (CJ) Act 1965’)
was enacted. It contains three sections only. Section 2 provides:
The Syariah Courts duly constituted under any law in a State and invested with jurisdiction over
persons professing the religion of Islam and in respect of any of the matters enumerated in List II of
the State List of the Ninth Schedule to the Federal Constitution are hereby conferred jurisdiction in
respect of offences against precepts of the religion of Islam by persons professing that religion which
may be prescribed under any written law:
Provided that such jurisdiction shall not be exercised in respect of any offence punishable with imprisonment for a term exceeding three years or with any fine exceeding five thousand ringgit or with
whipping exceeding six strokes or with any combination thereof.

4. State Government and Islam
Malaysia consists of a plural society. The population of the Federation is estimated at
around 22.2 million of whom eighty percent live in the Peninsula, eleven percent in Sabah and nine percent in Sarawak. The Malays, who are the country’s indigenous community, make up just under half of the population to become the dominant minority.2

1 Article 74(2) of the Federal Constitution.
2 The data of population referred in this chapter is based on the Preliminary Count Report of Population and Housing Census 2000, which was
carried out from 5th July 2000 until 20th July 2000. http://www.statistics.gov.my.
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The Chinese, who constitute around one-third of the population,3 and the Indians, who
constitute one-tenth, are sizable and significant minorities.4 Indigenous communities,
which are referred to as the Bumiputeras,5 comprising of the Malays,6 the Orang Asli
or the aborigines, and the natives of the East Malaysian States make up around 65.1
percent of the total population. Each of the main ethnic communities has its own native
language, culture, origin and religion, thus creating a multiracial, multilingual, multicultural and multi-religious society. The diversified ethnic communities, with the exception
of the natives of East Malaysia, are not territorially grouped and traverse throughout
the Federation. A similar pattern of demography at the national level exists within the
states with the exceptions of Sabah, Sarawak, Trengganu and Kelantan.
It is believed that there is a different level of religious affiliation within the states of Peninsular Malaysia, which is manifested by the outcome of the general elections in the states. The political party
based on the Islamic religion has constantly received considerable support in some states. The
difference or varying degree of religious affiliations of the majority of the population of the states not
only gives different outlooks and identities to the state, more importantly different ideological basis of
state governments.
To understand the deep-seated religious affiliations and influence in some of the states in the Peninsula, one must look into the history. The states of Kelantan, Trengganu, Kedah and Perlis, which
are relatively less developed compared to other states, had received less western political, social,
economic and cultural influence during the colonial period. The differences continue to this day and
one of the effects is that religion in these states has greater influence in politics and other sphere of
life compared to other states. The differences based on Islamic religious factors is one of the main
reasons for PAS, an opposition party founded on Islamic religion, to gain considerable support and to
make significant resistance against the ruling party at the federal level in the four states.
Since independence, parliamentary and state constituency in the east-coast and northern part of
the peninsula were more hotly contested between the ruling coalition party or the Barisan Nasional
(National Front) and PAS. In fact the opposition party or PAS managed to form the state governments
in Kelantan and Trengganu on several occasions.7
In the general election of 2000, PAS managed to form the state government in Trengganu, while retaining control of the state of Kelantan, which it won since the 1990 general elections. In Kedah it managed
to deny 2/3rd majority of the Barisan Nasional in the state legislative assembly. In Perlis the opposition
party managed to hold several state constituencies. In three out of the four states, the Islamic opposition
party managed to capture at least one parliamentary constituency. In Trengganu the party won all parliamentary constituencies; while in Kelantan it captured all but one parliamentary constituency. Based on
the above general observation it can be said that the Islamic religious factors, as manifested and expressed by PAS which is the opposition at the federal level, is one of the predominant forces of regionalism
in these states. By capturing state governments, stronger regionalism is propelled by religion.
3 They constitute 26 percent of the population. Ibid.
4 They constitute 7.7 percent of the population. Ibid.
5 It can be translated as meaning the Sons of the soil. The term Bumiputera covers the Malays, the aborigines and the natives of Sabah and
Sarawak.
6 Art. 160 (2) defines a Malay as ‘a person who professes the religion of Islam, habitually speaks the Malay language, conforms to Malay custom.’
7 Refer to footnote 432 in chapter 6.A.ii.a.

In the predominantly Malay/Muslim states where the opposition party based on Islamic religion has
control, the religion of Islam becomes a major factor for the regional population to distinguish themselves from the other population. Since Islam is a state exclusive matter, the state government led
by PAS has considerable concern on the enforcement of Islamic law and administration of religious
affairs. The government of the state is free to enforce a stricter moral code and enhance religious
bureaucracy. Moreover Islamic principles and values have been instilled steadily in the general policy,
law and administration of the State. However it is beyond the power and jurisdiction of the state to
implement the whole corpus of Islamic law and comply strictly with all religious requirements.8 Nevertheless within the constitutional restrains the government should and indeed has been able to be
distinguished from other states due its religious policy and outlook. In effect religion becomes a major
factor for regionalism and state identity.
4.1. Kelantan in 1993 - Syariah Criminal Enactment 1993
In 1991 the State Government of Kelantan announced its plans for the implementation of Islamic
criminal law in that state. The State Government also announced that the Bill “was prepared by a
committee and reviewed and approved by the Jumaah Ulama of the State Islamic Religion and Malay
Council (MAIK) and the state Mufti after considering it from all aspects of the Islamic Syariah”. The
Chief Minister of Kelantan went on record to add that by enacting the Bill, the State Government was
“performing a duty required by Islam” and failure to act in this regard “would be a great sin”. As to
the question whether the people had accepted the State Government’s plan to implement the hudud
laws, the Deputy Chief Minister (Abdul Halim) made the remarkable announcement that “the question
did not arise as Muslims in the State who rejected the laws would be considered murtad (apostate)”.”
On 25 November 1993 the State legislature unanimously passed the Bill. The Kelantan Syariah
Criminal Bill (II) 1993 was passed unanimously by all 36 State Assemblymen, including two from the
Barisan Nasional. The Chief Minister of Kelantan who announced this also made it clear that the Bill
“could not be implemented until the Federal Government of Malaysia made changes to the Federal
Constitution”. This was evidently an acknowledgment on the part of the State Government that by
passing the Hudud Bill, the State legislature had exceeded its jurisdiction under the Federal Constitution- that is by proceeding on a matter which fell under the Federal jurisdiction that was expounded
in the Federal List (Ninth Schedule, List 1 of the Federal Constitution).
The Shari’ah Criminal Code (II) Bill 1993 (henceforth referred to as the Bill) consists of seventy two
clauses and five supplementary schedules, divided into six parts, namely hudud offences, qisas (just
retaliation), evidence, implementation of punishments, general provisions and (Shari’ah) court proceedings. The hudud offences in part one also appear under the six headings of theft, highway robbery
(hirabah), unlawful carnal intercourse (zina), qadhf, that is slanderous accusation of zina which cannot be proved by four reliable witnesses, wine drinking (shurb) and apostasy (irtidad).
In its section on theft (sariqah) the Bill penalises the first offence of theft, when it fulfills all the prescribed conditions (fifteen such conditions provided under Clause Seven)—with amputation of the right
hand from the wrist, and the second offence with amputation of the left foot (in the middle in such
way that the heel may still be usable for walking and standing). The third and subsequent offences of
theft are punishable with imprisonment for such terms as in the opinion of the court are “likely to lead
8 The Islamic religion requires the implementation of Islamic law, which includes personal and public laws, such as trade or muamalah and
criminal law or Ta’zir and Hudud. The Islamic law or Syariah shall apply to the Muslims and people from other religion as well except in personal
or family law matters. Obviously in Malaysia the state has no constitutional right to implement Islamic law in matters outside the State List, which
only concerns with personal law of the Muslims. Furthermore the Islamic religious law only applicable to the Muslims.
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to repentance” (Clause 6 & 52). The punishment for highway robbery is death and crucifixion if the
robbery is accompanied by killing; and it is death only if the victim is killed but no property is taken
away. In the event where the robber only takes the property without killing or injuring his victim the
punishment is amputation of the right hand and the left foot (Clause 9).
Section four is concerned with the philosophy of punishments and provides a brief introduction to the
three most commonly applied objectives of punishment namely retribution, deterrence and reformation. Section five enquires into the evidence concerning the punishment of stoning (rajm) for zina.
Zina is punishable upon conviction by stoning (with stones of medium size) to death for a married
person (i.e. muhjan) and whipping of one hundred lashes plus one year imprisonment for the unmarried. Four eye-witnesses will be required to prove the act of zina. Each witness must be an adult
male Muslim of just character: witnesses shall be deemed to be just until the contrary is proven. The
Bill also states that pregnancy on the part of an unmarried woman or when she delivers a child shall
be evidence of zina which would make her liable to the prescribed punishment (Clause 1,41 & 46).
Qadhf for slanderous accusation of zina which the accuser is unable to prove by four witnesses carries
eighty lashes of the whip, and punishment for drinking liquor based on oral testimony of two persons is
whipping of not more than eighty lashes but not less than forty (Clause 13 & 22). A Muslim (adult and
sane) who is accused of apostasy is required to repent within three days and failure to do so makes
him or her liable to the punishment of death as well as the forfeiture of his or her property. The offender
will be free of the death sentence even if it has been passed, if he or she repents; the property will be
returned but the defendant would still be liable to imprisonment “not exceeding five years” (Clause 23).
The Bill provides for the establishment of a Special Shari’ah Trial Court consisting of three judges, two
of whom shall be ulema, and a Special Sharicah Court of Appeal, consisting of five judges, including
three ulema. These courts are to be in addition to the Shari’ah courts that normally operate in Kelantan. Any person who has held the office of judge at the High Court or the Supreme Court may be appointed as judge. Similarly ulema who hold or have held office as Qadi Besar or mufti, or who possess
equivalent qualifications may be appointed as judges (Clause 63-68). All sentences can be appealed
against and sentences are enforceable, in the case of had offences, only when confirmed by the Special Appeal Court (Clause 49). And finally the hadd punishments are all mandatory as the Bill provides
that “the hudud punishments imposed under this Enactment shall not be suspended, substituted for
any other punishment, reduced or pardoned or otherwise varied or altered” (Clause 48).
4.2. Terengganu in 2002 - Syariah Criminal Law (Hudud and Qisas) Enactment 2003
The Terengganu State Assembly passed the Syariah Criminal Offence (Hudud and Qisas) Enactment law on July 8th 2002 in the midst of from various sectors, be it federal or state levels. Essentially
the Enactment is similar to the 1993 Kelantan’s Enactment. Two months later, the enactment received the royal assent from the state’s ruler and it has been reported that the law will be enforced after
it is gazetted by the end of October 2003. But it never took place.
Same views and arguments made against the Kelantan 1993 Enactment reappear. Traditionally,
in religious, personal and family matters, Muslims come under the Syariah judicial system while
non-Muslims come under the civil judicial system. For those who oppose to have another set of
criminal law (Hudud & Qisas) while there is already an existing Criminal Penal Code would cause
injustice, discrimination and inequality in a society with dual system of law, when there are different
punishments for the same crime for Muslims and non-Muslims. Some people have remarked that

such dual system not only will make a mockery out of the criminal justice system, it clashes with
the fundamental legal idea (Article 8) i.e. the equity and equality of all before the law. For them the
implementation of Hudud, in effect, is breaching the Constitution and belittling the multi-racial fabric
of our society.
4.3. The Ongoing Attempt- Kelantan 2015 - Syariah Criminal Code II 1993 (Amendment 2015)
In 1993, the State Legislative Assembly passed the Kelantan Syariah Criminal Offences Enactment
II to enable the Kelantan government to implement hudud in the state. Although it was passed the
law was not enforced. Recently on 18th March 2015 the Syariah Criminal Code II 1993 (Amendment
2015) was tabled by the Kelantan state government at the State Legislative Assembly. Unlike the
previous law the amendment intend to enforce the law only on Muslims. Kelantan Mentri Besar
(Chief Minister) Datuk Ahmad Yakob said four amendments was made to the law, one of it is that it
only applies to normal (mukallaf) Muslims committing offences in Kelantan. This compared with the
previous law which gave a choice to non-Muslims to choose on the application of the law on them.
The law tabled also amended Section 15(2) of the Syariah Criminal Code (II) by adding the provision
for the takzir penalty for sodomy offences on the wife. He said the amendment also involved Section
46 which removed provision 46(2) on qarinah or reasons for adultery for pregnant women without
husband. The fourth amendment was on the qualification of judges, expulsion of judges, emoluments
and allowances for judges and the structure of the courts from the Supreme Court to the Federal
Court and the change from State Services Commission, which had existed, to the State Judicial
Commission which had yet to exist. An amendment was also made to the structure of the sentence
to suit the existing legislation. The code also provided a provision for hudud offences and the penalty
for seven offences namely sariqah (theft), hirabah (robbery), adultery, sodomy, qazaf, syurb (liquor
consumption) and irtidad (apostasy). State assembly speaker Datuk Abdullah Ya’kub allocated two
days, including today, for debate.
PAS has 31 seats in the Kelantan state assembly, Barisan Nasional 12 and PKR one. All 12 Umno assemblymen in the state opposition supported the amendments. During the debate an Umno member
said the party supported hudud not because of politics but because of Allah. He also said non-Muslims need not interfere or oppose the implementation of the law because it did not involve them. “This
law is only applicable to Muslims; why should the non-Muslims oppose it?” he said.9
On 19th March 2015 the Kelantan Legislative Assembly passed a bill that provides for the application
of the hudud laws on Muslims upon its implementation. All the 44 members of the assembly voted
in favour of the Syariah Criminal Code (II) 1993 (Amendment 2015) Bill. The assembly saw history
when all opposition members from the 12 Barisan Nasional (BN) assemblymen from UMNO supported the bill, tabled by Mentri Besar Datuk Ahmad Yakob of the PAS-led state government. The other
assemblymen in the house comprise 31 from PAS and one from PKR.
The Kelantan syariah courts claim they are capable of managing the implementation of hudud law
if the PAS-led state government is able to enforce the law in the state. Datuk Daud Muhammad,
Kelantan Syariah Chief Judge, said this was because the facilities needed to implement the Islamic
(hudud) law were complete, including the availability of judges. “InsyaAllah (God willing), Kelantan is
able to implement hudud. The law is already there and if there’s a need for more judges, we will add.”
“We have been able to dispose of the cases within a period of one year. This is because we have
9 Kelantan MB: Syariah Criminal Code II 1993 (Amendment 2015) only applies to Muslims. http://www.thesundaily.my/news/1358151
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all the facilities, including enough judges to preside over the cases,” he said. The Chief Judge also
said there is no backlog of cases in the state’s syariah courts, and this was regarded as a success.10
Although the Syariah Criminal Code II 1993, better known as the hudud, qisas and takzir laws, was
passed for more than 20 years ago it has not been implemented due to legal constraints. The initiative of the state government to enforce the laws ran into various controversies, particularly opposition
from non-Muslims and the DAP, a partner of PAS in the three-party Pakatan Rakyat opposition pact.
The third partner is PKR. Yesterday, Gerakan filed an originating summons in the High Court here
seeking a declaration of revocation of the 1993 enactment.
Unlike past attempts to implement hudud, this time the Islamic party has moved on to table the bill
at the federal level. The private member’s bill by PAS president Datuk Seri Abdul Hadi Awang is to
amend the law to give way for the implementation of Hudud in Kelantan. The Kelantan state assembly approved the Syariah Criminal Code (II) (1993) 2015 Enactment last month. Hadi’s bill proposed to
amend the Syariah Court (Criminal Jurisdiction) Act 1965. Unfortunately it has been deferred to the
next sitting. Hadi’s private member bill had appeared in the Dewan Rakyat Order Paper on 7th April
Tuesday and was listed as the last item after several bills and other private members’ bills. Minister
in the Prime Minister’s Department in charge of Parliamentary affairs, Datuk Seri Shahidan Kassim
proposed that the Dewan focus on the amendments to the Sedition Act 2015 and amendments to
the Members of Parliament Remuneration Bill 2014 bill. This caused the Hudud bill to be deferred to
the next sitting, since the sitting for this term ended yesterday. Shahidan said Hadi would have to file
a motion again formally to be tabled in the next sitting which is scheduled on May 18.

5.0 The Essence of the Syariah Criminal Code II 1993
(Amendment 2015) and Its Difference with the Syariah
Criminal Code II 1993
Several amendments have been made to the enactment, which is now applicable
only to Muslims. The previous enactment offered non-Muslims a choice of trial under
the Syariah law or civil law. An amendment was also made to Section 15(2) of the
code with the addition of a provision for the penalty for takzir for sodomy against
the wife.The other amendments concerned the qualification for judges, salary and
allowances for judges and the structure of the courts from the Supreme Court to the
Federal Court and the shift from the State Services Commission which had existed
to the State Judicial Commission which had yet to exist. Amendments were also
made to the structure of the sentences to suit the existing law.
The code also had provisions for hudud offences and penalties for seven offences namely ‘sariqah’
(theft), ‘hirabah’ (robbery), adultery, sodomy, ‘qazaf’, ‘syurb’ (liquor consumption) and ‘irtidad’ (apostasy). Among the penalties provided under the code were those for theft (first offence) whereby the
convicted person’s right hand would be amputated, for the second offence, the left hand would be
amputated, and for the third offence the offender would be imprisoned for not more than 15 years.
10 KOTA BARU, Nov 13 — He said this after the official opening of the RM25.8 million Kelantan State Syariah Court Complex by the Sultan of
Kelantan, Sultan Muhammad V, in Bandar Baharu Tunjung, here, today. However, it has not been implemented until now due to strong objection
from DAP, its partner in the opposition pact, among the reasons. — Bernama

For a robbery offence, the offender could be sentenced to death or crucified, sentenced to death if
the victim was killed but the property was not taken, and amputation of the right hand and left foot if
only the property was taken.
As for committing qazaf, the offender could be whipped up to 80 lashes while for liquor consumption,
the whipping should not exceed 80 lashes and not less than 40 lashes.
As for adultery, married offenders could be stoned to death while unmarried offenders could be whipped 100 lashes and jailed for one year. As for apostasy, the offenders must repent within three days
and if they refused, they could be sentenced to death.

6. Constitutional and Legal Issues and Challenges
Although the Syariah Criminal Code II 1993 of Kelantan, was passed for more than
20 years ago, and Trengganu Syariah Criminal Law (Hudud and Qisas) Enactment
2003, was passed more that 10 years ago, these laws, better known as the hudud,
qisas and takzir laws it has not been implemented due to legal constraints. The
initiative of the state government to enforce the laws ran into various controversies,
particularly opposition from non-Muslims and the DAP, a partner of PAS in the three-party Pakatan Rakyat opposition pact. The third partner is PKR. Immediately
after the Enactment was passed by the Assembly, Gerakan, a component party which is of the federal ruling party’s coalition, filed an originating summons in the High
Court here seeking a declaration of revocation of the 1993 enactment.
Many non-Muslim constitutional lawyers argue that the state government cannot pass Islamic criminal law even when its application is restricted to Muslims only. The reason being, as stated by a
senior non-Muslim constitutional lawyer,
‘In the Federal Constitution, “criminal law and procedure and the administration of justice” are matters solely for Parliament. Likewise, creation of offences . Accordingly, any attempt to introduce hudud, even if limited to Muslims, by any State Legislative Assembly would be unconstitutional because
in “pith and substance” punishment is a matter of criminal law and procedure, coming solely within
Parliament’s legislative competence. That is why the Kelantan Syariah Criminal Code (II) Enactment
of 1993 and the Trengganu Syariah Criminal Law (Hudud and Qisas) Enactment 2003 have not been
implemented in Kelantan and Trengganu.’11
Some non-Muslim claim they have the right to oppose laws which provide for punishments which
for them made by oppressive and repressive regime. This right to oppose is part of their democratic
rights even if the laws are not applicable to them.12
Despite claims that hudud will only apply to Muslims in the state, the Kelantan government has
retained three dubious clauses in the amended Shariah Criminal Code (1993) that could subject
non-Muslims to the contentious Islamic penal law. A check by Malay Mail Online showed that the Bill
retained Clause 56, 57 and 58 under the “General” supplementary that provides for hudud and ta’zir
11 See more at: http://www.loyarburok.com/2014/05/16/hudud-revolutionary-nconstitutional/#sthash.dQA2Kbxc.dpuf
12 http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/why-hudud-law-is-everybodys-business-clive-kessler
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(discretionary) punishments for anyone who conspires, plots, abets or assists in the act of a crime.
Clause 58 also provides that those found to have assisted in a sariqah (theft) offence would also
be subject to the hudud punishment of amputation. Clause 56 states that “if the act of crime is perpetrated by a result of or caused by abetment, assistance, plotting or malicious planning, everyone
involved in the planning, plotting, assisting or partaking in the malicious plan to perpetuate an act of
crime shall be punished by imprisonment under ta’zir of not more than 10 years.” Clause 57 states
that “shall an act of crime be perpetrated by a group of individuals in order to realise a malicious plan
then every of those individuals involved shall be deemed as guilty as the main perpetrator and shall
be punished with imprisonment under ta’zir of not more than ten years.” Clause 58 states that “any
person found guilty of committing an offence of sariqah (theft) in a group, each of the person shall be
punished by hudud (amputation) as if each person were the sole perpetrator of the act.” Law scholars
had previously voiced concern over the three clauses when the original Shariah Criminal Code was
first introduced and passed in the Kelantan State Legislative Assembly in 1993. Many noted that the
provisions did not explain if hudud would remain exclusively applied to Muslims in the event that a
criminal act was perpetrated by both a Muslim and a non-Muslim.
One of them, Mohammad Hashim Kamali, renowned former law professor at the Islamic University
of Malaysia, in his critique of the Hudud Bill back in 1993 wrote that the three clauses raised doubts
if Kelantan would stick to its pledge to apply the Shariah Criminal Code only on Muslims. “Questions
tend to arise as to the state of the laws when both Muslims and non-Muslims are involved in a case
of, say adultery or theft. “It would seem that the choice of law that is envisaged in Clause 56 would
be discriminatory and illogical,” Muhammad wrote in his essay entitled Punishment in Islamic Law: A
Critique on the Hudud Bill In Kelantan. He also cited in his essay the concerns expressed by several
non-Muslim academics at the time - that Malaysia’s minorities fear that an ill-informed and conservative reading of Islam as reflected by the PAS leadership at the time would result in unfair application
of Islamic laws on them. This, Mohamad concluded, subjects hudud’s ability to mete out justice, the
guiding principle of the law itself, to great scrutiny. “The Kelantan government obviously had no choice but to make the laws only for the Muslims of Kelantan, but by the same token, one might say that
this provision tends to indulge in a doubtful application of hudud.”
Former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad, a critic of hudud, had repeatedly raised the same
question in his criticism of PAS’s hudud ambition, arguing that the unequal application of hudud betrayed the fundamental Islamic teachings of equal justice. “If two people, a Muslim and a non-Muslim,
committed a crime the Muslim would be punished severely like having his arm chopped off while the
non-Muslim will be let off with a fine or short imprisonment. “Is that justice? That is not what Islam
wants,” he had said when asked about the hudud debacle recently. Dr Mahathir had used the same
argument when he vowed to stop the Kelantan government from attempting to roll out the Islamic
penal law in 1994, when the Mentri Besar then, the late Datuk Nik Aziz Nik Mat pleaded support from
the federal government to amend the Federal Constitution to allow hudud to be carried out. Current
Opposition lawmakers from the DAP had also pointed to the same discrepancy in the Bill when justifying their opposition to the move. Puchong MP and lawyer Gobind Singh Deo highlighted the same
problems in dismissing PAS’s repeated claims that hudud would not affect Kelantan’s minorities.
“You think it doesn’t affect you, trust me it does,” he said. –

7. Conclusion
Even if the attempt to implement and enforce Huddud by the Islamic party is backed
by the leadership of its ‘opponent’ at the federal level, that is the nationalist party, the
two Private Member’s Bills are not guaranteed to receive even simple majority support. Not only because some Muslim members of the nationalists party have doubt
over the fairness of the Bill, even some member of Parliament from the Islamic party
are not in favour of the bill itself. Lack of unity among its own member and members
of the nationalist party on this issue puts the bill at jeopardy. It maybe another futile
attempt to enforce hudud in the state of Kelantan yet again. Obviously politic is the
dominant factor.
It was possible to implement Islamic Criminal Law before British intervention because the Malay
Muslim Rulers have absolute power and full authority to enforce the Shariah. Nobody could object
the decision. However after the Independence the law that can bu passed, used and enforce must
be approved by the Parliament
There are already huge numbers of constitutional and human rights issues await the bill. Some of the
contributing factors relate to the supremacy of the Constitution, federal structure of the country, human rights and equal treatment especially concerning Muslim and non-Muslim. Malaysia’s commitment to abide international human rights law shall also be questioned especially on matters relating
to punishment involving death sentence, punishment of women and others.
It is believed that Muslim politicians of the Islamic party already knew all these issues and the most
probable outcome. Yet looking from the perspective of Shariah they have already done their best within their power to subscribe to God’s will to implement Syariah to the fullest. In this regards they have
discharge their obligations as imposed by God on them as the government of the day. On the same
note, their promise to their Muslims constituents have been fulfilled and honoured. They proposed
but God disposed by the reason of the will of the majority.
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ملخص
ورثت مااليا الفدرالية بعد استقالال في عام  1957والتي أصبحت في وقت الحق ماليزيا الفدرالية في
عام  1963،ورثت تركة بريطانيا في معظم جوانب القانون ،والدستور واإلدارة والنظام السياسي.
قبل أن تقع تحت االستعمار عن طريق الوسائل المباشرة وغير المباشرة الدول الماليزية أو سلطنات
الماليو كان لديها نظام الحكم التقليدي الخاص والقوانين القائمة على اإلسالم .وقد تم تبني تعاليم
اإلسالم في الثقافة المالوية والعادات والتقاليد لعدة قرون .أبدلت السلطة االستعمارية البريطانية
تدريجيا الشريعة اإلسالمية والقضاة ،وكذلك الحكام التقليديين واألشكال المحلية لإلدارة باإلدارة
الغربية واإلداريين الغربيين الذين كانوا يستخدمون القانون والنظام القانوني البريطاني .في الواقع،
تم استبدال الشريعة اإلسالمية وإدارة العدالة المحلية بالقانون االستعماري األجنبي ونظام العدالة .بعد
االستقالل ،تم منح الجنسية للمهاجرين الصينيين والهنود الذين يشكلون أقلية كبيرة من سكان البلد
المستقل حديثا .هذا يؤدي إلى تغيير كبير في التركيبة السكانية التي غيرت مجتمعا متجانسا إلى مجتمع
متعدد األعراق واألديان .حاليا هناك نوعان من المحاكم في ماليزيا ،وهما المحكمة المدنية والمحكمة
الشرعية .يجب أن تؤخذ في االعتبار عوامل عديدة ،مثل العوامل السياسية واالجتماعية والقانونية،
واالقتصاد ،وحقوق اإلنسان وغيرها ،في بلد تطبق الشريعة اإلسالمية فيها .هناك تحديات قانونية
داخلية وخارجية التي يجب التغلب عليها في الجهود المبذولة لتطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في
ماليزيا .يسعى هذا البحث لتركيز اهتمامها على القضايا والتحديات القانونية والدستورية في جهود
تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في ماليزيا .التجربة الماليزية قد تعطي فكرة وأساسا للمقارنة للدول
االخرى التي تبحث أهداف مماثلة.

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Muhammed Ali1

 محمد علي. د. م.أ
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Giriş
İslam dininin en temel amaçlarından biri insanoğlunun dünya ve ahiretteki saadetini
sağlamaktır. Bu yüzden emir ve yasaklarla ile alakalı ihlalleri önlemek, ibadat, muamelat ve ahlak gibi alanlarda öngörülen prensiplere riayet etmek amacıyla, değişik
cezalar öngörülmüş ve mezkur cezalar fıkıh kitaplarında ukubat bölümünde incelenmiş ve araştırılmıştır. Ukubat ile ilgili değişik hükümler Kur’an, Hadis, İcma ve Kıyas
ile sabit kılınmış olup, cezalar ile uygulama usulleri ile ilgili fakihler tarafından Allah’ın
haklarına karşı işlenen suçlar cezası, bireyin menfaatlerine karşı işlenen suçların
cezası ve tazir cezası gibi sınflandırma yapılmıştır.
Hukuk tarihini incelediğimizde hapis cezanının en eski ceza türleri arasında yer aldığını müşahade
etmekteyiz. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un zindan hayatına ilişkin bilgi verilmekte, diğer taraftan
Antik Atinalılar “zincirlerin mekanı” ile adlandırdıkları hapsi, para cezalarını ödeyemenler için kullandıklarını görmekteyiz. Hapis cezasının tutuklamadan ziyade, cezalandırma amacıyla çok yaygın
bir şekilde kullanılması Romalılar döneminde başlamıştır. “Mamertine” hapishanesi Romalıların en
meşhur hapishanesi olarak tarihte yerini yer almıştır.
İslam hukukuna göre belirlenen cezaların asıl amacı: aklın, dinin, canın, ırzın ve malın korunmasıdır.
İslama göre cezaların başka amaçları da: kötülüğü önleyip iyiliği hakim kılmak; suçun aleniyetine ve
yayılmasına engel olarak sosyal yapıyı korumak; suçu önlemek; suçluyu terbiye etmektir.
Diğer taraftan, cezaların tasnifine gelince bunlar ikiye ayrılmaktadır:
a) Değişik haklarla ilgili olan cezalar: Allah-toplum hakkıyla irtibatlı olan cezalar; şahsi haklarla ilgili
cezalar; her iki hakkın da bulunduğu cezalar;
b) Şari’ tarafından belirlenip belirlenmediğine binaen yapılan ve suçun çeşidini de dikkate alan tasnif:had, kısas, ta’zir, diyet. Mezkur cezalar hakkında fıkıh kitaplarında tafsilatlı açıklamalar ve şerhler
yapılmış olup, bizler makalemizin konusu itibariyle bu kadarıyla yetinmek durumundayız.
Makalemizin aşağıdaki bölümlerinde günümüzün hukukunda “sanık veya suçluyu belli bir mekanda
cebren alıkoyarak şahsi hürriyetini kısıtlamak” anlamını taşıyan hapiz cezasının, İslam hukuku açısından meşruiyeti var mı, varsa bunun uygulaması nasıldı ve nasıl olmalı gibi suallere cevap vermeye
çalışacağız.
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Hapsin Tarihçesi Ve Tanımı
Tarih boyunca toplumların yaşam şekilleri, diğer medeniyetlerle olan etkileşimleri,
benimsedikleri ceza hukuk sistemleri, hapis ve hapishane anlayışları üzerinde etkili
olmuştur. Hapsin gerek etimolojik gerekse örfi ile terminolojik tanımına geçmeden
önce mezkur ceza mekanizmasının tarihteki yeri ve kullanımına dair bilgi vermek
gerekmektedir.
Herşeyden önce göçebe Türklerde sürekli hareketliliklerine binaen teşkilatlı bir hapishaneden bahsetmek anlamsız olur. Diğer taraftan, cahiliye Arap toplumunda, yerleşik Araplar dışında, hapis cezası ve hapishaneler yaygınlık kazanmamıştır. Yerleşik hayatın benimsendiği diğer toplumlarda ise tam
teşekküllü hapishanelerden bahsetmek mümkündür.
Romalıların hüküm sürdüğü coğrafya ve dönemlerde bazı durumlarda ölüm cezası müebbet hapse
çevrilmiş olup, Batı ülkelerinde (İtalya, Hollanda gibi) ise ancak, XVI. y.y.’dan itibaren hapishaneler
tam teşekküllü bir şekilde kurulmaya başlanmıştır.
Hapis etimolojik olarak alıkoymak, engellemek anlamına gelmekte, örfi olarak ise bir şahsı, bir caniyi
veya eşyayı bir yere kapatmak, bir süre alıkoymak anlamında kullanılmaktadır. Terminolojik anlamına gelince: sanık veya suçluyu belli bir mekanda cebren alıkoyarak şahsi hürriyetini kısıtlamak
anlamına gelmektedir. Bir malın özel mülkiyetten çıkarılarak Allah yolunda kullanılmak üzere kamu
yararına ayrılması işlemi olan vakfa da “habs-hubus” denilmiştir. Arapça’da secn kelimesi “hapsetmek” anlamındaki habs kelimesi ile eş anlamlıdır. Sicn ise hapishane manasına gelmektedir.
Hapsin Meşruluğu
Diğer birçok fer’i meselede olduğu gibi hapsin meşruluğu meselesinde de ulema arasında ihtilaf mevcuttur. Ancak, mezkur konu hakkında esas itibariyle iki değişik içtihad mevcuttur:
a) Hapis cezasının uygulanmasına ve mahkumlar için özel olarak yapılmış hapishane binalarına
karşı olan içtihad. Bu görüşe göre hapisten kasıt mahkumu dar bir yerde tutmak değil, onu kişisel
tasarruflarından alıkoymaktır. Onların baz aldıkları delil ise, Resûlullah (SAV) ve Ebu Bekir (RA) döneminde müstakil bir hapishanenin yapılmamış olması, bilakis mescitlerin başta olmak üzere diğer
yapıların bu maksatla kullanılmasıdır.
b) Hapis cezasının uygulanmasına ve mahkumlar için özel olarak yapılmış hapishane binalarına
karşı olmayan içtihad. Bu görüşün dayandığı delil ise, Ömer ve Ali’nin (RA) tarafından inşa edilen hapishanelerdir. Mezkur dönemdeki hapishanelerden, hapis cezasının ve hapishane inşası uygulamasının İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren varolduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, Kur’ân’da hapsi
yasaklayan veya kınayan sarih bir ifadenin bulunmaması, bilakis bu mevzuda Islam tarihi boyunca
müspet yönde uygulamaların olması ikinci görüşü destekler mahiyetindedir.
Hz.Peygamber Zamanı Ve Hulefâ-İ Râşîdîn Döneminde Hapishaneler
Hz.Peygamber (SAV) döneminde bugün anladığımız şekliyle bir hapishanenin mevcut olmadığını ifade etmemiz gerekmektedir. Mekke dönemindeki müslümanlar sıcak ve soğuğa maruz kalıp, ızdırap
çekmeleri için çatısız odalarda zincire vurulmuş olarak hapsedildikleri bilinmektedir. Hz.Peygamber
döneminde hapis cezası bazı durumlarda uygulanmış, ancak bu hedefe yönelik özel hapishaneler
inşa edilmemiş olup, suçlular genellikle mescid veya değişik evlerde hapsedilmiştir.

Hz.Ebû Bekr döneminde de müstakil bir hapishaneden söz etmek mümkün değildir. Hz. Ömer döneminde ise toprakların ve nüfus sayısının artmasının neticesi olarak Hz. Ömer Saffân b. Ümeyye
ismindeki sahabenin evini 4.000 dirheme satın alarak hapishaneye dönüştürmüştür. Hz. Osman zamanında da ondan önce inşa edilen hapishane faaliyetini sürdürmüş, Hz. Ali döneminde de bazı suçluların ömür boyu hapse mahkum edildikleri rivayet edilmektedir. Ömer b. Abdulaziz’in hilafet dönemi
(Emevîler dönemi), hapishanelerin reforme edilmesiyle ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan, Abbasiler
döneminin simgesi olan Bağdat, cami, Dârul-İmâra, hapishane ve diğer yerleşim bölgelerinin inşa
edildiği bir şehir olarak tarihe geçmiştir.
Osmanlının hüküm sürdüğü dönemi araştırdığımızda tazir cezalarının kanunnamelerde sınırları çizilerek kadının takdirine bırakıldığı görülmektedir. Bu cezaların arasında kalebendlik (devletin belirlediği bir kaleden dışarıya çıkamayarak hapis cezası çekmektir) yer almaktadır. Osmanlılarda hafif ve
orta ağırlıktaki suçlarda (mesela eksik gramajlı ekmek çıkartan fırıncılar, noksan tartan oduncuların)
ise para cezasının yanısıra hapisle de cezalandırıldığı sabittir.
Hapisle İlgili Değişik Meseleler
Çalışmamızın bu son bölümünde kısa olarak mahpuslarla ilgili birkaç meseleye ve fıkıhçıların bu
meselelere olan bakış açılarına değinmeye çalışacağız. Fıkıh alimleri tarafından mahpuslarla ile ilgili
tartışılan en önemli hususlardan biri mezkur şahısların hapiste yaptığı harcamalardır. Bu konudaki
görüşlerin birincisine göre mahpusların özel harcamalarım kendilerinin karşılaması, buna güçleri
olmadığı takdirde beytülmâlce karşılanması gerekir. İkinci görüşe göre ise, mahpusların bütün masraflarının beytülmâl üzerine düşmektedir.
Mahpusun cinsi ihtiyacının karşılanması meselesi de en çok tartışılan meseleler arasında yer almaktadır. Bu konuda da üç muhtelif görüş öne çıkmaktadır. Birinci görüşe göre mahpusların eşiyle cinsi
beraberliğine izin verilmez. Buna izin vermek, hapisten beklenen gayeye aykırıdır. İkinci görüşe göre
ise mezkur beraberliğe engel olunamaz, çünkü buna mani olmak yeme içme gibi doğal ihtiyaçlara
mani olmaya benzemektedir. Üçüncü ve son olan görüşe göre ise de mezkur hak engel olunamaz,
ancak kamu meniâatinin gerektirdiği bazı durumlarda hakimin bu hakkı sınırlandırma salahiyeti vardır
Son olarak mahbusun hayatına kasteden ve vücut bütünlüğüne yönelik olan her türlü hareket haram
kılındığına dair fıkıhçılar arasında görüş birliği olduğunu da zikretmemiz gerekmektedir.

Sonuç
Tarih boyunca toplumların yaşam şekilleri, diğer medeniyetlerle olan etkileşimleri,
benimsedikleri ceza hukuk sistemleri, hapis ve hapishane anlayışları üzerinde etkili
olmuştur. Hapsin meşruluğu konusunda ihtilaf olmuş olmasına rağmen, esas olan
onun meşru sayılmasıdır.
Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir döneminde hapis cezası bazı durumlarda uygulanmış, ilk hapishane ise Hz. Ömer döneminde faaliyete geçmiştir. İslam hukukunda hapsedilenin hayatına kasteden
ve vücut bütünlüğüne yönelik olan her türlü hareket haram kılınmıştir.
Son olarak, İslam hukuk tarihindeki hapis uygulaması birçok yönüyle modern dünyaya model olma
durumunda olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.
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Abstract
One of the main purposes of the religion of Islam is maintaining the prosperity of
the mankind in the world and in the afterlife. Therefore, different punishments are
laid down in order to prevent the violation of orders and prohibitions, and make
the principles of ibadat (worship), muamelat (procedure) and moral issues being
obeyed. These punishments mentioned above are studied and researched in the
ukubat (criminal law) sections of the fiqh books. The different provisions of ukubat
are proved with the Qur’an, Hadith, Icma’ and Qiyas, and they are classified by the
scholars as the crimes and punishments against Allah, crimes and punishments
against individuals and ta’zir punishments with their procedures.
When we study the history of law, we will see that the imprisonment is one of the oldest punishments.
In the Holy Qur’an, the prison life of the Prophet Joseph is being told. On the other hand we see the
imprisonment is used by Ancient Athenians for the ones who couldn’t pay their fines. The punishment
of imprisonment was first used in the Roman era for detention and penalising. The prison of “Mamertine” was took place in history as the most famous prison of the Romans.
In this paper, we are going to discuss if the imprisonment, which means “detaining the accused or
criminal in a certain place and restricting his/her freedom”, is legitimate in the context of Islamic law;
and if it is, how was and how should be the implementation of it.
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ملخص
يهدف اإلسالم إلى تأمين سعادة البشر في الدنيا واآلخرة .ولذلك وضعت العقوبات لمنع انتهاكات
األوامر والنواهي ،ولرعاية األحكام في مجاالت العبادة والمعامالت واألخالق ،وتم دراسة وبحث
هذه العقوبات في قسم «العقوبات» في الكتب الفقهية .ثبتت األحكام المتعلقة بالعقوبات بالكتاب والسنة
واإلجماع والقياس ،وصنفت من قبل الفقهاء كـ « جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات ،وجرائم
التعزير» .يعرف الفقهاء الحد بأنه العقوبة المقدرة شرعاً ،وال يقيدها بكونها حقاً هلل تعالى ويسمون
جرائم القصاص والديات بالجنايات على النفس او ما دون النفس.
إذا تأملنا في تاريخ الحقوق ،سنجد أن عقوبة الحبس من أقدم العقوبات .فمثال نجد في القرآن الكريم تفاصيل عن حياة
سيدنا يوسف عليه السالم في السجن ،و اليونانيون القدماء كانوا يطبقون هذه العقوبة لمن ال يستطيع دفع الغرامة
المالية وكانوا يسمون السجن بـ «مكان السالسل» .بدأ استخدام عقوبة الحبس على نطاق واسع بهدف المعاقبة في زمن
اإلمبراطورية الرومانية .وكان سجن «مامرتين» سجناً رومانياً شهيراً.
تناولنا في هذا البحث دراسة عقوبة الحبس من ناحية الشريعة اإلسالمية مجيبا عن األسئلة مثل «هل لعقوبة الحبس
مشروعية من ناحية الشريعة اإلسالمية؟ وكيف كان تطبيقها؟ وكيف يجب أن يكون تطبيقها؟»
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Giriş
İslam devletlerinde İslam ceza hukukunun tatbiki toplum bireyleri arasında güven ve
barış tesis etmek için son derece önemli ve esaslı bir husustur. Bu konuda varid olan
nasların anlam ve delaleti açıktır. Sözgelimi, “Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için
hayat vardır. Nitekim bu sayede sakınıp korunmuş olursunuz.” (el-Bakara, 179) ayeti,
öldürme, zina etme, başkasının malını haksız bir yolla yeme, bireyin veya devletin
malını çalma vb. muhtelif suçları işleyenlere şer’î cezaların tatbik edilmesinin suçları
irtikâp eden kişileri ve suç işlemeye meyilli olanları caydıracağını, insanların haklarını ve mal varlıklarını koruyacağını ve genel manada hem bireylere hem de devlete/
topluma hayır getireceğini beyan etmektedir.
Kuşku yok ki İslam ceza hukukunun tatbik edilmesine yönelik çağrı Batılı düşünürler tarafından pek
çok itirazla karşılaşmıştır. Bu düşünürler genelde İslam hukukunun, özelde ise İslam ceza hukukunun
geri kaldığı, çağdaş dönemin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceği, bu hukukun tatbikinin insan haklarını ve özgürlüklerini çiğnemek anlamına geleceği, ayrıca bu hukukun insanlar arasında sevgisizlik,
terör ve şiddet tohumları ekeceği vb. iddialar içeren pek çok söylem geliştirmiş ve İslam hukukunu
töhmet altında bırakmışlardır. Onların bu düşünceleri dillendirmeleri Müslüman coğrafyanın dışından
olmaları itibarıyla şaşılacak bir durum değildir. Esas şaşırtıcı olan ise bazı Müslümanların ya da kendilerini Müslüman olarak niteleyen bazı düşünür ve aydınların şer’î hukukun tatbik edilmesi halinde
Müslüman toplumların geri kalacağını ve medeniyete ayak uyduramayacağını iddia ediyor olmasıdır.
Mesele, Allah’ın kulları arasında meşru kıldığı şu muhkem esas hakkında kuşkuya düşürme noktasına kadar ilerlemiştir.
Bu araştırmada İslam ceza hukukunun önemi ve bütün zaman ve mekânlarda tatbike elverişli olduğu
üzerinde durulacak ve bu hukukun tatbikinde birey ve toplum için maslahat ve devlet için de gelişme,
güvenlik ve barış bulunduğu görüşü savunulacaktır.
Araştırmada üç bölüm vardır. Birinci bölüm İslam ceza hukukunun mahiyetine dair genel bir girişten
ibarettir. İkinci bölüm İslam ceza hukukunun tatbikinin önemine ve toplum üzerindeki etkisine dairdir.
Üçüncü bölüm ise İslam devletlerinde İslam ceza hukukunun tatbikinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine dairdir.

I. İslam Ceza Kanununun Mahiyetine Dair
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A. Kavramsal Çerçeve: (el-Kânunu’l-cinâiyyü’l-İslâmî)
Kanun Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamları
Kanun kelimesi, klasik dönemden bu yana Arap dilinde kullanılan bir kelimedir. Lisânu’l-Arab müellifi şöyle demiştir: “Kanun kelimesinin kök harfleri “q-n-n” harfleridir.
Her şeyin kanunu, yolu ve ölçütü demektir. İbn Sîde “Ben bu kelimenin Arapça’ya
başka bir dilden girdiğini sanıyorum” demiştir.”1 Kelimenin Yunanca veya Süryanca
asıllı olduğu da söylenmiştir.2
Terim olarak kullanımına gelince kelime için birkaç ayrı tanım yapıldığını görüyoruz. Tanımlardan
birini vermekle yetineceğiz: “Bütün cüz’îlere/tikellere uygun düşen küllî/tümel bir özellik olup cüz’îlerin
hükümleri onunla bilinir.”3
“Cinâî” Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamları
Sözlükte kelimenin kökü cenâ fiili olup “meyveyi derdi/devşirdi” demektir. Ramâ fiili ile aynı babtan
gelir. İfti‘âl babına nakledilerek ictenâ denildiğinde ise “bulmak” anlamını ifade eder.4 Masdar olan
cinâyet kelimesi günah, cürüm ve insanın yaptığı dünyada ve ahirette cezayı veya kısası gerektiren
eylem demektir.5 Fıkıh terimi olarak cinayet, ister cana, ister mala, isterse de başka bir şeye karşı
olsun şer’an haram kılınmış fiil demektir.6
Yukarıdaki bilgilerden hareketle el-kânunu’l-cinâiyyü’l-İslamî terkibini “suçlarla ve onları irtikap edenlerin hak edeceği cezalarla ilişkili bağlayıcı kanunlar ve şer’î hükümler bütünü” diye tanımlayabiliriz.
B. İslam Ceza Hukukunun Özellik ve İlkeleri
Şeriat üzerine düşünün kişi, açık bir şekilde görür ki şeriatın maksadı, dünyada ve ahirette kulların
maslahatını gerçekleştirmektir, suçları irtikâp edenler için konulan şer’î cezalar ise insanları zulümden
ve başkalarının hakkına saldırmaktan alıkoymak içindir. Dolayısıyla her bir suç için bir ceza belirlenip
bunun olgu ve olaylar dünyasına tatbik edilmesi bu yetkin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.
Buradan hareketle İslam ceza hukukunun bazı özellik ve ilkelerini şu şekilde zikredebiliriz:
Birinci İlke: Şer’î Nasslara ve Muteber Delillere İstinad Etmesi
Suçlar ve cezalar şer’î nasslarda beyan edilmiştir. Bunun gerçekleşmesi için sadece iki yol vardır: Ya
bir hüküm hakkında Kur’an’da ve sünnette delaleti açık bir nass bulunmalıdır ki buna “Erkek olsun,
kadın olsun hırsızlık yapanların ellerini işledikleri bu suça karşılık Allah’tan ibretlik bir ceza olmak
üzere kesin.” (el-Mâide, 38) âyeti örnek verilebilir. Ya da alimler hükme sarih bir şekilde delalet etmeyen şer’î nasslardan istinbat yoluyla ictihad etmelidir. Buna da “Biz Tevrat’ta Yahudilere şu hükmü
farz kıldık. Bir insanın canına kıyan kişi işlediği bu cinayete karşılık öldürülür.” (el-Mâide, 45) ayetine
istinaden bir kişinin bir grup tarafından öldürülmesi halinde grubu oluşturan bütün fertlerin kısas ola-

1 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, tashih: Emin Abdülvehhab Muhammed el-Abîdî, Beyrut, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-‘Arabî, 3. Baskı, 1999, XI, 326.
2 Mahmud Abdurrahman Abdülmümin, Mu’cemu’l-mustalahât ve’l-elfâzi’l-fıkhiyye, Mısır, Dâru’l-fazîle, by., ty, III, 62.
3 Bkz. age.
4 Muhammed b. Ebu Bekir b. Abdülkadir er-Razi, Muhtâru’s-Sıhâh, Dâru’l-kıble, Cidde, by., 1986, s. 114.
5 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, II, 393.
6 Abdülkadir Udeh, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî mukâranen bi’l-kânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitabi’l-Arabî, Beyrut, ty., I, 67.

rak katledileceği hükmünün elde edilmesi örnek verilebilir. Bu, beşerî hukuk sistemlerinde “Kanunsuz
suç ve ceza olmaz” cümlesinde ifadesini bulan ilkedir.
İkinci İlke: Cezada Adalet ve Eşitlik
Bu ilkeye göre suç işleyenler hakkında varid olan cezalar konusunda hiç kimse diğerlerinden ayrıcalıklı değildir. Bu cezalar zengin veya fakir, erkek veya kadın ayrımı yapılmaksızın herkes için eşit
oranda geçerlidir. Bu ilkeye işaret eden pek çok nass olup bunlardan biri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu
buyruğudur: “Sizden öncekiler, seçkin bir kişi hırsızlık yaptığında [onu affederler, sıradan bir kimse
hırsızlık yaptığında ise onu cezalandırırlardı.] Onlar işte bu yüzden helak oldular.”7
Üçüncü İlke: Cezaların veya Ceza Yasalarının Geçmişe Yürümemesi
Bu ilkeye göre kişi, işlediği sırada cezaî müeyyidesi bulunmayan bir fiilden dolayı bilahare [cezai
müeyyide konduktan sonra] cezalandırılamaz. Yine suç sayılan fiilin cezası bilahare ağırlaştırılmış
ise, fiili işlediği sırada kanunda belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Bu, İslam ceza
hukukunda esaslı bir kural olup şeriat önceden uyarmadan hiç kimseyi cezalandırmaz.8
Dördüncü İlke: Cezanın Şahsîliği
Bu ilkeye göre kişi, özgür iradesiyle ve aklî bilinci yerinde olarak işlediği suç fiilinin sonuçlarına kendisi
katlanır ve hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Herkes kendi yaptığı işlerin karşılığını bizzat kendi görecek, kimse kimsenin günahının cezasını
çekmeyecektir.” (el-En’âm, 164)

II. İslam Ceza Hukukunun Tatbikinin Önemi ve Topluma Etkisi
İslam devletlerinde İslam ceza hukukunun tatbikinin önemi ve buna yönelik çağrı,
yeni bir çağrı olmadığı gibi yaşam hakkı ilkesine de aykırı değildir. Asıl yadırganması gereken, İslam dinine mensubiyeti bulunan birileri tarafından bu iddianın dillendiriyor oluşudur. Bundan dolayı aşağıdaki paragraflarda bu meseleye ışık tutmaya
çalışacağız:
A. İslam Ceza Hukukunun Tatbikinin Meşru Olduğunun Delilleri
Birileri aksini iddia etse de Allah (c.c.) suç işleyenlere had, kısas ve tazir gibi şer’î cezaları insan
haklarını, yaşama hakkının ve özel mülkiyetin saygınlığını korumak amacıyla koymuş; ayrıca bu
cezalar vesilesiyle toplumdaki güvenlik, barış ve istikrarı da muhafaza etmeyi hedeflemiştir. Şimdi bu
cezaların toplumda tatbikinin meşruiyeti ve önemine dair delilleri serdedelim:
1. Kur’an-ı Kerim’den Deliller
Kur’anda şeriatın tatbikinin ve suçlulara şer’î cezalarının uygulanmasının farz olduğunu bildiren pek
çok âyet yer almaktadır. Birkaç örnek verelim:
“Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır” (el-Bakara, 179)

7 Nevevî, Şerhu Sahîh-i Müslim, el-Matbaatu’-Mısrıyyi, 1. Baskı, 1929, XI, 186.
8 Fuad Abdülmün’im Ahmed, el-Mebâdiü’ş-şer’iyye ve’n-nizâmiyye li’l-adâleti’l-cinâiyye, İnternette 05/03/2015 tarihinde şu sayfada rastladığım
bir araştırma: [http://www.alukah.net/sharia/0/53230].
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“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.” (el-Mâide, 33)
“Bunlar Allah’ın hadleri/sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayın.” (el-Bakara, 187)
“Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık yapanların ellerini işledikleri bu suça karşılık Allah’tan ibretlik bir
ceza olmak üzere kesin.” (el-Mâide, 38)
2. Sünnetten Deliller
Had cezasının uygulanmasının ve şeriatın hükümlerinin tatbikinin emredildiğine delalet eden pek çok
hadis vardır. Birkaç örnek verelim:
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Yakın veya uzak herkes hakkında Allah’ın hadlerini uygulayın; Allah söz konusu olduğunda insanların kınamasına aldırmayın.”9
Mahzum kabilesine mensup hırsızlık suçu işleyen bir kadın hakkındaki hadis de bir diğer delildir: Bu
kadın yakalanınca bazı insanlar, “Hz. Peygamber’le konuşup bu kadının affedilmesini rica edebilecek tek kişi Zeyd’in oğlu Üsâme’dir. Hz. Peygamber, onun babasını severdi, onu da sever…” dediler.
[Üsame b. Zeyd gelip kadının affedilmesi için aracılık edince] Hz. Peygamber ona şöyle buyurdu:
“Allah’ın hadlerinden biri hakkında aracılık ediyorsun demek? Sizden öncekiler, toplumda itibar sahibi
biri hırsızlık yapınca onu serbest bırakırlar, güçsüz biri hırsızlık yaptığında ise onu cezalandırırlardı.
Onlar işte bu yüzden helak oldular. Bu kadına had cezasını uygulayın. Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık etse Muhammed onun elini de keser.”10
Şer’î nasslar ile Hz. Peygamber’in ve raşid halifelerin sireti üzerine düşünen bir kişi, şeriatımızda suç
ve ceza düzeninin varlığının ne derece önemli olduğunu görecek ve hayatın ve insanların işlerinin yolunda yürümesi, düzene girmesi ve refah ve güvenliğin sağlanmasının Allah’ın şeriatını uygulamaya
ve Resulü’nün sünnetine tabi olmaya bağlı olduğunu yakinen bileceklerdir.
B. İslam Ceza Hukukunun Tatbikinden Güdülen Gaye
Şeriat insanların işlerini, hayatlarını ve dinî, toplumsal, siyasi ve ekonomik açıdan bunlarla ilişkili olan
her şeyi düzenlemek için gelmiştir. İnsan, doğası gereği ya iyi bir işe teşebbüs eder ve bundan dolayı
övgüyü hak eder ya da şeriat tarafından yasaklanan bir iş yapar ve bu yüzden cezalandırılır. Abdülkadir
Udeh şöyle demiştir: “Şâri’in emrine isyan edilmesine karşılık ceza konulmasıyla hedeflenen amaç
insanların durumunu ıslah etmek, onları kötülüklerden korumak, cahillikten kurtarmak, dalaletten kurtarıp doğru yola yönlendirmek, günahlardan alıkoymak ve taat ve itaate teşvik etmektir.”11 İslam ceza
hukukunun başlıca hedef ve amaçları şu maddelerde toplanabilir:
1. Bu Cezalar Bütün İnsanlar İçin Rahmettir.
İslam düşmanları şer’î cezalarının tatbikini kötü bir surete büründürmeye çalışarak bu cezaların
acımasız olduğunu, insanlara işkence olduğunu ve olumsuz neticeler doğurduğunu söylüyorlar; ama
malı çalınan, eli kesilen veya iffetine dil uzatılan mağdurun durumunu görmezden geliyorlar. Rahmet
ve adalet bunun neresinde? Aksine suçlulara merhamet etmek toplum açısından bir rahmet değil;
9 Ebu’l-Hasan es-Sindî, Şerhu Sünen-i İbn Mâce, Halil Me’mun Şeyha, Beyrut, Dâru’l-marife, 1. Baskı, 1996, s. 217.
10 Bu hadisi kaynağı yukarıda zikredilmişti.
11 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 609.

aksine acımasızlık sayılır. Topluma rahmet etmek, fesat çıkaranlara acımamayı gerektirir. Bu cezalar
görünüş itibarıyla katı ve acımasız gibi gelse bile netice itibarıyla bir rahmettir.12
Hiç kuşku yok ki şer’î cezaların tatbiki genel olarak kullar için ve bir suç veya kabahat işleyen ya da şer’an
haram kılınmış bir fiil yapan herkesi için bir rahmettir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurur: “İftiracılara gelince onlardan her biri işlediği günahın cezasını çekecektir. Bu iftirada başı çeken kişi ise çok korkunç bir
azaba mahkûm edilecektir.” (en-Nûr, 11) Hikmet sahibi Şâri’, lütuf, ihsan ve adaletiyle mal çalana ölüm
cezası ve zina edene el kesme cezası vermemiştir. Haksızlığa tamah etmeyi ve birbirine zulmetmeyi
kesip atacak ve insanların Allah’ın verdiğine kanaat etmesini sağlayacak, böylece hakların korunmasını
ve toplum bireyleri için istikrar ve güven ortamını gerçekleştirecek suça denk cezalar vermiştir.
2. Zarurî Beş Maksadın Korunması
Cezaların meşru kılınmasının en önemli hedeflerinden bir diğeri din, can, akıl, namus ve maldan
ibaret olan zarurî beş maksadın korunup himaye edilmesidir. İnsan neslinin devamı ve kaliteli yaşam
niteliklerinin eksiksiz bulunması ancak bu beş maksat gerçekleşip her türlü saldırıdan korunduğu
zaman tasavvur edilebilir. İşte bu sebeple İslam zarurî olan bu beş maksada yönelen her türlü saldırıyı
haram kılmış ve bunlar için caydırıcı ağır cezalar koymuştur.
Sözgelimi, hırsızlık cezası insanların mallarını çalınmaktan ve zayi olmaktan korumak amacıyla meşru kılınmıştır. Allah bu konuda şöyle buyurur: “Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık yapanların ellerini
işledikleri bu suça karşılık Allah’tan ibretlik bir ceza olmak üzere kesin.” (el-Mâide, 38) Diğer yandan
zina cezası nesli ve namusu korumak ve saygınlığının çiğnenmesinden himaye etmek için meşru
kılınmıştır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Zinaya yaklaşmayın; çünkü o bir fuhuş ve çok çirkin bir yoldur.”
(el-İsrâ, 32) Yine irtidat (ridde) cezası dinin saygınlığı korumak için; içki/şarap içme cezası aklı korumak için; kısas cezası da canı korumak için meşru kılınmıştır.
3. Caydırıcılık
Farklı suçlar için muhtelif cezaların meşru kılınması insanları bu suçları işlemekten caydırmayı hedefler; çünkü suçun cezai müeyyidesi olduğunu bilmek insanların suça teşebbüs etmesine mani olur.
Sonra bu cezai yaptırımlara rağmen suç işlemekte ısrar eden kişiler olursa devlet yetkilileri suça
ilişkin cezayı tatbik eder.13
4. Toplumda Güveni Tesis Etmek
Cezaları kararlılıkla tatbik etmeyen İslami ve diğer toplumların durumu üzerine düşünen kişi bu toplumlarla cezaların tatbik edildiği devletler arasındaki açık farkı görür. Bu ceza sistemini tatbik sahasına koyan devletlerde güvenlik ve istikrarın topluma hakim olduğunu gözlemliyoruz. Gerçi bu toplumlarda da bazı haddi aşma örneklerine rastlansa da bu, genel olarak toplum üzerinde etkili değildir.
Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Nitekim bu sayede
sakınıp korunmuş olursunuz.” (el-Bakara, 179)
5. Suçlunun Islah Edilmesi
Şer’î cezalar suçluyu ıslah edip davranışlarını düzeltmeyi ve bir kez daha suç işlemekten onu
alıkoymayı hedefler. Suçlunun ıslahı, şer’î cezaların amaçları arasında önemli bir amaçtır. Bu, ce12 Ali Abdurrahman el-Hassun, el-Ehdâfu’t-teşrî’iyyetü li’l-ukûbât fi’l-İslam, Mecelletu Câmiati’l-Melik Suud, no: 13; el-Ulûmu’t-terbeviyye ve’ddirâsâtu’l-İslâmiyye, I, s. 14, 2001.
13 Ali Abdurrahman el-Hassun, el-Ehdâfu’t-teşrî’iyyetü li’l-ukûbât fi’l-İslam, Mecelletu Câmiati’l-Melik Suud, no: 13; el-Ulûmu’t-terbeviyye ve’ddirâsâtu’l-İslâmiyye, I, sy. 7, 2001, s. 14.
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zanın uygulanması sırasında olabileceği gibi daha sonra da olabilir. Suçluya nerede yanlış yaptığı
açıklanmalı ve pişmanlık duyup tövbe etmesi halinde toplumun onu yine bağrına basacağı ve hiçbir
şekilde ona eziyet etmeyeceği; aksine onu eskiden olduğu gibi iyi ve faydalı bir üye kabul edeceği ve
geçmiş suçlarına göre ona muamele etmeyeceği hatırlatılmalıdır. Fıkıh bilginlerinin cezanın tatbikinde kullanılan alet için suçluyu öldürmeyecek, sadece cezanın caydırma işlevini sağlayacak bir alet
olma şartı koşmuş olması da bu amacı teyit eder.14
C. İslam Ceza Hukukunu Tatbik Eden İslam Devletlerine Genel Bakış
Bazı İslam devletleri İslam ceza hukukunu kanunlaştırarak uygulamaya koymuş ve tenkitçilerden ve
itiraz edenlerden yönelen her türlü karşı çıkış ve hakikati gölgeleme çabasına rağmen bu hukukun
uygulanabilirliğini açık bir biçimde göstermiştir. Ancak başarı oranı, toplumsal, ekonomik, siyasi ve
dini bir takım etkenlere bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik arzetmektedir. Burada İslam ceza hukukunun tatbikinde başarılı olan bazı örneklere işaret edeceğiz:
1. Suudi Arabistan Örneği
Suudi Arabistan, genelde şeriatı, özelde ise şer’î cezaları uygulama konusunda öncü bir devlet olarak kabul edilmektedir. Çünkü Kral Abdülaziz tarafından kurulduğu günden bu yana bu devlette şeriat uygulanmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapılan suç istatistiklerine baktığımızda suç işleme
oranının % 1 olduğunu görüyoruz.15 Bu, şeriatın başarı ile uygulanabilirliğini gösteren açık bir veridir.
Suudi Arabistan, şeriatın tatbikinde birkaç esaslı etkeni merkeze almış olup başarıya katkı sunan bu
etkenlerin en önemlileri şunlardır:16
a. Anayasa: Bu yasa yazılı veya yazısız diğer bütün hukuk normlarının en tepesinde yer almakta olup
esasını şeriat ve Allah’ın Kitabı ile Resulü’nün sünnetine dayanan kuşatıcı yöntem oluşturur.
b. Danışma Meclisi: Kral Abdülaziz İslam dininin danışmaya verdiği önemin farkındaydı. Bundan dolayı h. 1343 yılında danışma meclisinin kurulmasını emretti. Sonra hicri 1412 yılında meclisin kuruluş
şeması yeniden düzenlendi.
c. Yargı: Yargı, devlet düzeninde şeriatın tatbikinin en fazla ortaya çıktığı alandır. Bundan dolayı bir
devletin şeriatı tatbik ettiği ya da bu niyeti taşıdığı söylendiğinde zihin doğrudan yargı alanına yönelir.
d. Eğitim: Eğitim de önem bakımından yargının gerisinde kalmaz. Çünkü devlet, eğitim yöntemini
Kur’an ve Sünnet öğretileri esasına dayandırmış ve bu öğretileri geleneksel akide ve fıkıh birikiminin
tamamına hakim kılmıştır.
e. Allah’a davet: Suudi Arabistan’da İslamî temelden yola çıkarak ve kendine, diğer İslam ülkelerine
ve bütün dünyaya karşı sorumluluk bilinci taşıyarak Allah’a davet, düzenin esasını teşkil eden en
önemli unsurlardan biri kılınmış ve bu unsur, İslamî bir toplumun inşasına katkıda bulunmuştur. Devletin bu vazifeyi ifa için kurduğu en önemli kurumların başlıcaları Emr-i bi’l-maruf ve Nehy-i Ani’l-münker Heyetleri Genel Başkanlığı, İslam Dünyası Birliği ve Dünya Müslüman Gençlik Konseyi’dir.
14 Ali Abdurrahman el-Hassun, el-Ehdâfu’t-teşrî’iyyetü li’l-ukûbât fi’l-İslam, Mecelletu Câmiati’l-Melik Suud, no: 13; el-Ulûmu’t-terbeviyye ve’ddirâsâtu’l-İslâmiyye, I, sy. 18, 2001, s. 17.
15 İstatistikleri için şu internet sitelerine bakılabilir: (sitelere baktığımız tarih: 05/03/2015)
http://data.albankaldawli.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5
http://altagreer.com
16 Abdurrahman b. Zeyd ez-Zenîdî, Tatbîku’ş-şeri’ati’l-İslamiyye fi’l-memleketi’l-Arabiyyeti’s-Suudiyye ve Âsâruhu fi’l-hayâti, Mektebetü’l-Melik
Fehd el-Vataniyye, Riyad, 1999, s. 183-289.

f. Yenileştirme: Yenileştirme, hayatın her alanında ve özellikle de siyasi ve kültürel alanda müslümanların karşılaştığı medeniyet kaynaklı sorunları çözmeye yöneliktir.
2. Brunei Dâru’s-Selâm Devleti Örneği
Brunei devleti, günümüzde İslam ceza sistemini veya kanununu sahiplenen devletlerden biri olup
Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah17 adını taşıyan kanun Sultan Muizzüddin tarafından 2013
yılında yayınlanmıştır. Sultanın ilan ettiği bu kanun yalnızca müslüman vatandaşlara tatbik edilmekte
olup tazir cezalarına ilişkin konularda 2014 yılında tatbik edilmeye başlamıştır. Diğer cezaların tatbiki
ise sivil mahkeme ile uyum sağlanarak tedricî bir şekilde uygulamaya konacaktır.18 Bu kanunun tatbikine katkı sunan başlıca etkenler şunlardır:
a. Anayasa: Anayasa devlette olağanüstü hal ilan etmek ve olağanüstü hal yasası çıkarmak için
sultana tam yetki vermektedir. Olağanüstü hal ilan etme yasası 1962 yılında çıkarılmış olup halen
yürürlüktedir. Bu ilan ile birlikte sultan kamu maslahatı için uygun gördüğü her türlü emri uygulamaya
koyma yetkisini elde etmektedir. Bu yetki, yürürlükte olan herhangi bir kanun maddesinin içeriğini
yeniden düzenleme yetkisini de kapsamakta olup sultanın 2013 yılında yayınladığı ceza kanunu da
bu kapsamda yer alır.19
Anayasaya göre devletin dini İslam’dır. Sultanın devletin işleyişine, güvenliğine ve istikrarına ilişkin
her türlü kararı alma yetkisi vardır ve bu yetki, kanunun tatbikini kolaylaştırmaktadır.
b. Toplumda İslam Kültürünün Yayılması: Brueni toplumunda İslam kültürü yayılmıştır. Ayrıca devlet,
insanları İslamî bir kültürle donatmaya büyük önem vermektedir.
c. Nüfusun Az Olması: Brunei Sultanlığında, Malezya ve Endonezya gibi komşu İslam ülkelerine
oranla nüfus çok azdır. Devletin toplam nüfusu 400.000 olup nüfusun yaklaşık % 67’si müslüman, %
13’ü (çev. % 33?) ise diğer dinlere mensuptur.20
d. Geçim Seviyesinin Yüksekliği: Brunei Sultanlığı, enerji, eğitime ve sağlığa destek ve diğer toplumsal hizmetlerden elde ettiği büyük servetten dolayı geçim seviyesi çok yüksek olan bir devlettir.

III. İslam Devletlerinde İslam Ceza Hukukunun Tatbikinde
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A. Tatbikin Önündeki Engel ve Sorunlar
İslam ceza hukukunun tatbikinin önündeki engeller ülkeden ülkeye farklılık arzetmekte
ve devletlerin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısına bağlı olarak bu hukukun uygulanması konusunda imkânlar ve etkenler değişmektedir. Bünyesinde farklı kültürleri
barındıran medeni bir ülke olarak Malezya örneği üzerinde bu engel ve sorunlara
işaret edebiliriz:
17 Şer’î Ceza Hükümleri Kanununun Tatbiki.
18 Tun Abdul Hamid Mohamad, İmplementation of Hudud in Brunei: Differences Between Brunei and Malaysia, International İnstitute of Advanced
Islamic Studies (Public Talk, 11/2/2014. P1
19 Bkz. Aynı yer. Ayrıca devletin anayasasının 83. bendine de bakınız.
20 http://obinvestco.com/en/Default.aspx?tabid=49&language=ar-OM
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1. Malezya: Yönetim ve Yargı Düzeni
a. Malezya Hakkında
Malezya Asya’nın güney doğusunda yer alan bir yarımada olup yüzölçümü 329.845 km2 olup Sabah
ve Sarawak adaları da devletin sınırları içinde yer alır. Nüfus başlıca üç etnik gruptan oluşmakta olup
her birinin kendine özgü dini, dili ve kültürü vardır. Bu özelliği Malezya’yı dünyada halk çeşitliliği en
çok olan ülkelerden biri yapmaktadır. Bu etnik gruplar, Malezya’nın yerli ve sayıca en çok etnik unsuru
olan Malaylar ile Çinliler ve Hindlilerdir. Başkenti Kuala Lumpur olan Malezya’da bundan başka 13
eyalet vardır. Malezyadaki dinler İslam dini –ki resmi din budur. Ehl-i sünnet akidesi ve Şâfiî mezhebi
hakimdir–, Budizm, Hıristiyanlık ve diğer dinlerdir. Resmi dili Malayca ve İngilizcedir. Toplam nüfusu
2014 yılı verilerine göre 30.000.000’u aşkındır. Önceden Britanya’nın müstemlekesi olan Malezya 31
Ağustos 1957 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır.21
b. Malezya’da Yönetim ve Yargı22
Malezya, krallıkla yönetilen demokratik sisteme dayalı bir konfederasyondur. Yang di-Pertuan Agong
unvanına sahip olan federal başkan, genellikle Malezya kralı olarak anılır. Başkan, dokuz şehrin liderleri arasından beş yıllık süre için seçilir. Geriye kalan dört eyalet ise seçimlere katılmaz.
Malezya’daki yönetim sistemi İngiltere’deki Westminster Parlamento sistemini andırmaktadır. Nitekim
Malezya eski İngiliz sömürgelerinden biri olup istiklalini 1957 yılında kazanmıştır. Malezya, Barisan
Nasyonal adıyla bilinen çok partili bir koalisyon tarafından yönetilmektedir.
Yasama yetkisi birleşik ve mahalli yasama meclisleri arasında paylaştırılır. İki meclisli bir parlamento
vardır: Meclislerden ilki Temsilciler Meclisi (Meclisü’n-nüvvâb) veya Halk Divanı (Divanu Rakyat),
ikincisi ise Liderler Meclisi (Meclisü’ş-Şuyûh) veya Ümmet Meclisidir (Divanu Nigara). Vekil sayısı
222 olan Temsilciler Meclisinin üye seçimi her birinin tek temsilcisi bulunan seçim daireleri tarafından
beş yıllık süreyle olur. Üye sayısı 70 olan Liderler Meclisinin yönetim süresi ise üç yıldır. 70 üyenin
26’sı 13 eyalet meclisinden gelir ve bunlardan ikisi birleşik Kuala Lumbur federal bölgesini temsil
eder. Biri ise Labuan ve Putra Jaya’dan gelir. Geriye kalan 40 üye ise kral tarafından atanır. Federal
düzeyde temsilciler meclisine ek olarak bir de her şehrin kendine özgü bir yasama meclisi olup bu
meclisin üyeleri de tek temsilcisi bulunan seçim dairesi tarafından yapılır. Parlamento seçimleri en az
beş yılda bir yapılır. 21 yaş ve üzerindeki kayıtlı seçmenler Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek için
oy kullanırlar. Eyaletlerin çoğunda o eyalete mahsus bir yasama meclisi vardır. Vatandaşlar seçime
katılmakla yükümlü değildir.
Eyaletlerin hükümetlerini başbakanlar (Malay eyaletlerinde “menteri besar”, federasyon seçimine katılmayan eyaletlerde ise “ketua menteri”) yönetir. Başbakan aynı zamanda eyalet parlamentosunun
yasama divanında (Undangan Negeri) çoğunlukta olan partinin de üyesidir. Malay eyaletinin başbakanının Müslüman olması gerekir. Bununla birlikte bu kural yöneticilerin içtihatlarına bağlı olarak
değiştirilebilir. Burada şu hususa da işaret etmemiz yerindedir: Malezya’da yönetimin laik mi, yoksa
İslami mi olması gerektiğine dair tartışmalar hâlâ sürmektedir. Bununla birlikte Kelantan eyaleti gibi
21 Muhammed Nuri el-Emîn İndût, el-Hareketü’l-İslamîyye fî Malizyâ Neş’etuhâ Menhecuhâ Tatavvuruhâ, Dâru’l-Beyârık, Amman, 1. Baskı, 2000,
s. 17-20. Ayrıca bkz.
http://ar.wikipedia.org/wiki/
22 http://www.country-stats.com/ar/-1/-66/-94/15000--2394.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Courts_of_Malaysia

İslami partinin yönetimde olduğu bazı hükümetlerin İslami kanunları tatbik etme talebinde bulunduklarını da görüyoruz. İşte burada bizi ilgilendiren asıl husus da budur.
Malezya’da yargı erki, yasama ve yürütme erklerinden bağımsızdır. Yüksek mahkemeler federal
mahkeme ile istinaf mahkemesinden sonra üçüncü sırada yer alır. İki yerde yüksek mahkeme vardır.
Biri Malezya yarımadasında, diğeri de Sabah ve Sarawak adalarında. Bu iki yüksek mahkeme ile
birlikte federal mahkeme ve istinaf mahkemesi Malezya’da en yüksek mahkemeleri oluşturur. Sulh
mahkemeleri ise bunlara tabidir. İç güvenlik kanunu, uyuşturucu ticareti gibi suçlara tevessül edilmesi
halinde yargılama olmaksızın tutuklamaya ve idam cezasına izin vermektedir.
2. Kelantan Eyaletinde Had Cezalarını Kanunlaştırma Girişimleri
Kelantan eyaleti İslam öğretilerine tutunmakla ve İslam’ı günlük hayata tatbik etmekle ünlü eyaletlerden biridir. Halktaki bu aşırı isteğin sebebi yirmi yılı aşkın süredir İslamî parti (PAS) tarafından
yönetiliyor olması olabilir. Kelantan hükümeti suçlulara had cezalarını tatbik etmek için bir taslak
hazırlayarak talepte bulunmuştu. Bunun için ilk girişim 1993 yılından önce gerçekleşti; ama talep
o sırada parlamentoda görüşülürken bazı itirazlardan ve destek oylarının yetersizliğinden dolayı
askıya alındı.
19 Mart 2015 tarihinde Kelantan eyaletinde yasama kurulu 1993 yılında parlamentoya sunduğu taslağı revize edirek bir kez daha had cezalarının kanunlaştırılmasına dair yeni bir taslak hazırladı ve bu
taslak Kelantan eyalet hükümeti düzeyinde oy birliği ile kanun teklifine dönüştürüldü. Bu kanun teklifi parlamentoya sunulacak ve parlamento üyelerinin çoğunluğunun oyunu alması halinde Kelantan
eyaletinde had cezaları tatbik edilmeye başlanacak.23
3. Kelantan Eyaletinin Kanunu Yürürlüğe Koymakta Karşılaştığı Engel ve Sorunlar
Kelantan eyaleti had cezalarını kanunlaştırmak konusunda bir takım engellerle karşılaşmıştır. Bu
engeller şu maddelerde özetlenebilir:
a. Parlamentoyla ve anayasanın tadili ile ilgili sorun ki bu İslamî Parti’nin (PAS) temsil ettiği Kelantan
hükümetinin yasa teklifini parlamentoya sunduğu zaman karşılaştığı en önemli ve aşılması en güç
sorundur.
b. Yüksek Mahkeme. Bu sorun, had cezalarının Kelantan eyaletinde yaşayan müslüman ve gayri müslim herkese mi, yoksa sadece müslümanlara mı tatbik edileceğine ilişkindir. Çünkü eyaletin
anayasası şer’î mahkemelerin diğer dinlere değil; yalnızca müslümanlara ait davalarda yetkili
olduğunu belirtmektedir.24
c. Kamuoyu engeli. Bu engelin üstesinden gelinmesi ilk iki engele göre çok zor değildir; çünkü Kelantan eyaletindeki nüfusun çoğunluğu eyalet sınırları içinde had cezalarının uygulanmasına ilişkin yasa
teklifini desteklemektedir. Bu taslağa daha büyük tepki bu eyalet halkından ziyade laik diyebileceğimiz Kuala Lumpur ve Penang gibi diğer eyaletlerden gelmektedir.

23 http://poskod.my/cheat-sheets/10-things-know-hudud/
24 Tan Sırrı İbrahim Lumbût, Ta’zîzü’l-müessesâti’l-kadâiyyeti’l-İslamiyye fî Mâlîzyâ: el-Meşâkil ve’t-tehaddiyât, Bahsun Mukaddemun li’l-mu’temeri’lâlemî ani’l-müvâemeti beyne’l-kavânîni’l-vad’iye ve’ş-şer’iyyeti’l-İslamiyye, 9 Aralık 2009, s. 3.
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4. Kanunun Devlet Düzeyinde Tatbikinin Önündeki Engel ve Sorunlar25
Yukarıda zikrettiklerimize ilave olarak Malezya’da bu kanunun tatbiki önünde başka engeller olduğunu da görüyoruz ki başlıcaları şunlardır:
a. Kültürel Farklılık: Malezya, kültürel ve etnik çeşitlilik ile diğer ülkelerden ayrılır. Malezya’da Malaylar, Çin ve Hint kökenli etnik gruplar vardır. Bu kültürlerin içiçe olması ve bir arada yaşaması düşünce
ve akide açısından –başkaları bir yana- henüz öğrencilik seviyesinde iken müslüman aklı bile etkisi
altına almaktadır.
b. Dini Saiklerin ve İslamî Kültürün Azlığı: Bu, şeriatın tam olarak ne olduğunun ve maksatlarının
bilinmemesinden doğmaktadır. Din adamlarının, kanaat önderlerinin, İslamcı düşünürlerin ve hatta
eğitim ve din işleri bakanlıklarındaki yetkililerin konuya hak ettiği şekilde önem vermemesinin ve ihmalkârlığının da bu sorunda payı olabilir. Muhtemel bir diğer sebep ise insanların, çağın gerekleri,
küreselleşme, çağdaşlık ve gündelik işlerle meşguliyet gibi pek çok sebeple dinî konulara yeteri kadar
önem vermemesi ve öğrenmeyi ihmâl etmesidir.
c. Hükümet ile Muhalefet Arasındaki İdeolojik ve Siyasi Rekabet: Partilerden her birinin kullandığı
muhalefet dili ve yanlış tutumlar toplum fertleri arasında bölünmeye, birbirine güven duygusunun kaybolmasına ve kargaşaya yol açmaktadır. Bu ise ideolojik ve itikadi ayrılıklara ve mezhep taassubuna
yol açmakta ve iş, tarafların birbirini tekfir etmesi ile sonuçlanmaktadır.
d. Özgürlük ve İnsan Hakları Savunucuları: Bu engel Malezya halkı için yadırgatıcı değildir; çünkü
yüceltilen bu kavramlar dünyanın her tarafında yaygındır. Özgürlük ve insan hakları savunucularının
had cezaları konusundaki temel tezi şudur: Had cezaları son derece acımasız olduğu için bu cezaların tatbiki insan haklarını ve özgürlükleri çiğnemektir. Genel olarak şeriat hükümlerinin, çağdaşlaşma
asrı olan bu dönemde tatbik edilmesi uygun değildir.
e. Büyük Devletlerin Malezya Üzerinde Baskı Kurması: Bu durum bazı İslam devletlerinde gözlemlenmektedir. Malezya’nın bu baskının üstesinden gelememesinin başlıca sebebi, devletin istiklalini
kazanmadan önce uzun yıllar müstemleke olmasıdır. Bundan dolayı büyük devletler siyasi, ekonomik
ve dini alanda Malezya’nın alacağı bütün kararlara müdahale etmektedir.
e. İslam’a Mensup Olmakla Birlikte Laik Zihniyete Sahip Olan Düşünürlerin Beşerî Akl Üzerindeki
Açık Etkisi: Bu etki medya ve muhtelif iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu nitelikleri
haiz olan düşünürlerin, İslam devletlerinin –hepsinde değilse bile- çoğunda etkin oldukları ve düşünce, kültür ve akide üzerinde en etkili silah olan medya aracını ellerinde bulundurdukları gözlemlenmektedir. Bu kanallar vasıtasıyla sağlıklı İslam düşüncesine hücum eden pespaye ve yıkıcı düşünceler ve fikrî şüpheler her gün biraz daha yayılmaktadır.
B. İslam Ceza Hukukunun Tatbikinin Nasıl Mümkün Olabileceğine İlişkin Çözüm ve Teklifler
1. İslam Ceza Hukukunun Tatbikinde Ölçütler ve Temel Kavramlar
a. Halkın maddi imkanlarının artırılması: Çünkü nüfusun çoğunluğu fakir iken sözgelimi hırsızlık
haddinin tatbiki mümkün değildir.

25 Birazdan zikredeceğimiz sorunlar Malezya haricinde Tunus ve Cezair gibi İslam ülkelerinde de mevcuttur.

b. Devletlerde ve özellikle de muhtelif dinlere inanan farklı etnik gruplardan oluşan devletlerde örf ve
kültür farklılıklarının gözden kaçırılmaması.
c. Had cezaları şüphe bulunması halinde uygulanmaz. Dolayısıyla had cezasını uygulamak için gereken kanıtlar eksiksiz bir şekilde mevcut değilse ve suçun sübutuna etki eden şüphe varsa had
cezasını tatbik etmek mümkün değildir.
d. Toplumsal adalet ilkesine riayet: Bu, şeriat hükümlerini tatbik eden İslam devleti için önemli esaslardan biridir. Çünkü devlet toplumda adalet ve eşitliği sağlamak için çaba sarfetmiyorsa had cezalarını uygulamakla ulaşılabilecek bir hedef yoktur.
e. Tatbikten önce insanlara nasihat ve suçtan vazgeçmeye davet: Mesela birinin irtidat etmesi halinde
onun dinden çıktığına hükmedip şer’î ceza uygulanmadan önce kendisine nasihatta bulunulması ve
tövbe etmeye davet edilmesi gerekir.
f. Nüzul döneminde içki içme meselesinde olduğu gibi, İslam ceza hukukunun tatbikinde tedricîliğin
gözetilmesi.
g. Danışma (şûrâ) ilkesine riayet: Had cezalarının kanunlaştırma aşamalarının tamamında bu ilke
titizlikle uygulanmalıdır.
2. İslam Ceza Hukukunun Tatbikinde Çözüm ve Teklifler
Teklif edeceğimiz çözümlerin hepsinin herhangi bir devlette uygulanması gerekmeyebilir; çünkü bazı
çözüm teklifleri bir devletin yapısına uyarken diğerine uygun düşmeyebilir. Bu durumda o devlet için
meseleyi bir kez daha düşünmek ve çözümü o ülkeye uyacak şekilde revize etmek gerekir.
Birinci Çözüm: İslamî esasları ve değerleri fikrî, psikolojik ve aklî açıdan özümsemiş kültürlü bir nesil
yetiştirebilmek için işe okullarda İslamî yöntemlerin tesisi ile başlanmalıdır.
İkinci Çözüm: Düzenler, anayasa kuralına dayalı olarak yeknesak hale getirilmelidir. Bu da yasamanın
kaynağının şeriat olduğu ve devlette kanun ve nizam koymakta esas kaynağın bu olduğu belirtilmek
suretiyle olur.
Üçüncü Çözüm: İslam ceza hukukunun uygulanmasına dair dört başı mamur bir plan veya kanun
taslağı, parlamentoya teorik araştırmalar ve güvenlik durumuna ve yerel ve evrensel ölçekte
istatistiklere dair alan araştırmalarıyla desteklenerek sunulmalı ve böylece parlamento üyeleri ikna
edilerek anayasa oylamasında olumlu oy vermeleri sağlanmalıdır.
Dördüncü Çözüm: Anayasa maddeleri amaçlanan hedefe ulaşılıncaya dek tedrici olarak tadil edilmelidir. Nitekim nasihat, değişim ve davet konusunda nebevî yöntem de böyledir.
Beşinci Çözüm: Kanun ve nizamları inceleyip hüküm ve kuralları gözden geçirecek olan, din adamları
ve hukukçulardan oluşan bir danışma kurulu tayin edilmeli ve bu kurul şu önemli esaslara sıkı sıkıya
bağlı kalmalıdır:
a. Kitap veya sünnetteki sarih bir nassa muhalefet etmemek.
b. Tek bir kişinin tarafında olsa ve çoğunluk ona karşı çıksa dahi hakka ve hakikate tabi olmak.
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c. Üyelerin aklıselim ve hikmet vasıflarını haiz olması.
d. Heyet üyelerinin ırkçılık, kibir vb. tefrikaya yol açan herhangi bir konuda tartışmaya girmemesi.
Altıncı Çözüm: Topluma faydalı olan ve onlara İslam’ın hüküm ve maksatlarını öğreten programlar
yapmak ve yayınlamak hususunda medya sektörü ve kültür dernekleri desteklenmelidir. Eğitim kurumlarında ve camilerde düzenlenen eğitim ve kalkınma programlarına da katkı sunulmalıdır.
Yedinci Çözüm: Ceza hükümlerine dair bütün meseleler derlenerek Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’deki
gibi kanunlaştırılmalı, güvenilir fıkıh mezhepleri arasında tercihe şayan olan görüşler öne çıkarılmalı
ve dünya çapındaki güvenilir fıkıh kurullarıyla koordineli bir çalışma yürütülmelidir.
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Abstract
The main objective of the application of Islamic Criminal Law Islamic and non Islamic
Countries is to establish a stable society which enjoys peace and contentment. The
equality between its different categories is being applied, and the injustice, corruption as well as the obliqueness is restricted. Especially, the different criminal activities and high jacking of the right of the weak people becomes publically practiced
due to the circumstances and the changes facing many Muslim Societies with regard
to security, political and economic instability. Therefore, the study will try to clarify
the issues concerning Islamic Criminal Law such as its concept, significant as well
as its features. In addition, the study will also discuss the obstacles of application of
Islamic Criminal Law in both Islamic and non Islamic Countries with presenting some
solutions and suggestions for them.
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مقدمة
َّ
أمرا مهمًا وأساسيًا من أجل تحقيق األمن
إن تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في الدول اإلسالمية يعد ً
والسالم بين أفراد المجتمع ،وقد جاءت النصوص الشرعية واضحة المعنى والداللة كقوله تعالى:
ُ
ْ َْ
ون﴾ ،1مبيِّنة ّ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
أن تطبيق العقوبات الشرعيَّة على
﴿ َولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
اص َحيَا ٌة يَا أولِي اللب ِ
ص ِ
مرتكبي الجرائم بأنواعها المختلفة من قتل وزنا وأكل أموال الناس بالباطل واالعتداء على أموال الفرد
والدولة وغيرها؛ يردع مرتكبيها وكل من ينوي أو تسول له نفسه في ارتكابها ،ويحمي حقوق الناس
وممتلكاتهم ،ويجلب لهم الخير وللدولة بصفة عامة.
وال ريب في ّ
أن الدعوة إلى تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي قد قوبلت باعتراضات من قبل المفكرين الغربيين الذين وجهوا
عدة نظريات واتهامات تدعي أن تطبيق الشريعة بصفة عامة وتطبيق العقوبات الشرعية بصفة خاصة ال يتالءم وال يتناسب مع
ً
فضال عن أنّه يؤدي إلى زرع الكراهيّة واإلرهاب والعنف بين
وحريته،
عصرنا الحاضر ،وأن في تطبيقه انتهاكاً لحقوق اإلنسان ّ
أهل اإلسالم
الناس ،وهذا االدعاء واالعتراض ليس بغريب عليهم كونّهم خارج نطاق اإلسالم؛ بل األغرب من ذلك أن يدعي من ِ
أو المنتسبين إلى اإلسالم من المفكرين والمثقفين ّ
بأن في تطبيق العقوبات الشرعيّة َت َخلُّفاً للمجتمعات المسلمة وعدم تحضرها ،بل
وصل األمر إلى التشكيك في هذا األساس العظيم والركن المتين الذي شرعه اهلل سبحانه وتعالى بين عباده.
أن نستعرض في بحثنا هذا ما ي ْ
ومن الجدير بالذكر ْ
ُظ ِهر أهميّة القانون الجنائي اإلسالمي وأنّه صالح للتطبيق في أي
ً
ً
ً
زمان ومكانّ ،
وأن في تطبيقه صالحا وخيرا للفرد والمجتمع وازدهارا للدولة وأمنها وسالمتها ،وهذه الدراسة ستدور
حول ثالثة محاور أساسية:
المحور األول :مدخل عام حول ماهية القانون الجنائي اإلسالمي
المحور الثاني :أهمية تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي وأثره على المجتمع
المحور الثالث :اإلشكاليّات التي تواجه تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في الدول اإلسالمية والحلول المقترحة
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المحور األول :مدخل عام حول ماهية القانون الجنائي اإلسالمي
الفقرة األولى :مفهوم القانون الجنائي اإلسالمي
واصطالحا
أوال :مفهوم كلمة (القانون) لغة
ً
وردت كلمة القانون في اللغة ،كما جاءت في لسان العرب أن أصل الكلمة من فعل قنن ،وقانون كل شي :طريقه ومقياسه.
قال ابن سيده :وأراها دخيلة ،2وقيل بأن أصل الكلمة يوناني أو سرياني.3
أما القانون في االصطالح ،فنجد أنه قد وردت تعريفات عدة لكلمة القانون منها« :هو األمر الكلي المنطبق على جميع
4
جزئياته التي يتعرف أحكامها منه»
ثانيا :مفهوم كلمة (الجنائي) لغة واصطالحا
ففي اللغة فإن أصل الكلمة من فعل جنى ،أي جنى الثمرة من باب رمى واجتناها بمعنى التقط ،5والجناية بالكسر :الذنب
والجرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا واآلخرة.6
والجناية في االصطالح هو« :اسم لفعل محرم شرعا ،سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك».7
من خالل ما سبق يمكن لنا تعريف القانون الجنائي اإلسالمي بأنه :مجموعة من القوانين واألحكام الشرعيّة الملزمة التي
تتعلق بالجرائم والعقوبات المستحقة لمرتكبيها.
الفقرة الثانية :خصائص ومبادئ القانون الجنائي اإلسالمي
إن المتأمل في الشريعة اإلسالميّة يرى بوضوح جلي ّ
ّ
أن غاياتها ومقاصدها جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا
ّ
والجور والتعدي على حقوق الغير ،لذا
واآلخرة ،وأن العقوبات الشرعيّة لمرتكبي الجرائم وضعت لدفع الناس عن الظلم ُ
ّ
فإن سن قانون العقوبات لكل جريمة وتطبيقها على أرض الواقع جزء ال يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة ،ومن خاللها
يمكن لنا ذكر بعض أهم الخصائص والمبادئ وهي كالتالي:
المبدأ األول :استناده إلى النصوص الشرعية واألدلة المعتبرة
إن الجرائم والعقوبات قد نصت عليها النصوص الشرعية ،وهذا األمر ال يتأتى إال بنص صريح مباشر من القرآن أو السنة
السار َق ُة َف ْاق َطع ْ
ُ
الس ُ
ً
ُوا أَ ْي ِدَي ُه َما َج َزاء ِب َما َك َسبَا َن َك ًال م َ
ِّن اللّ ﴾ 8أو باجتهاد أهل
ارق َو َّ ِ
النبوية مبينا في ُحك ِم ما كقوله تعالىَ ﴿ :و َّ ِ
ً
العلم من خالل استنباطهم للنصوص الشرعية التي لم تنص صراحة كقتل الجماعة بالواحد است ًنادا واستنباطا من قوله تعالى:
َ
ْ
َ
س﴾ .9وهذا ما يسمى بمبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» في القوانين الوضعية.
ْه ْم ِفي َها أَ َّن النَّ ْف َ
﴿وك َت ْب َنا َعلي ِ
س ِبالنَّف ِ
المبدأ الثاني :العدل والمساواة في العقوبة
بمعنى أن العقوبات الواردة في حق مرتكبي الجريمة ال تميز بين أحد من الناس ،فهي تسري على الجميع غني أو فقير
رجل أو امرأة دون تفرقة ،وقد دلت نصوص كثيرة منها قوله صلى اهلل عليه وسلم« :إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا
إذا سرق فيهم الشريف.10»...
 2ابن منظور ،لسان العرب ،تصحيح :أمين عبد الوهاب محمد العبيدي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1999 ،3م ،ج 11ص326
 3محمود عبد الرحمن عبد المنعم ،معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ،مصر :دار الفضيلة  ،د.ط ،د.ت ،ج 3ص62
 4نفس المرجع السابق
 5محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،دار القبلة :جدة ،د.ط1986 ،م ،ص 114
 6ابن منظور ،لسان العرب ج 2ص393
 7عبد القادر عوده ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،د.ت ،ج 67 /1
 8سورة المائدة  :آية 38
 9سورة المائدة :آية 45
 10محي الدين النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي ،مصر :المطبعة المصرية ،ط1929 ،1م ،ج 11ص.186
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ويقصد بذلك :عدم جواز معاقبة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه وقت اقترافه آنذاك ،وكذلك عدم جواز معاقبة شخص
بعقوبة أشد من العقوبة التي كانت مقررة للفعل الذي اقترفه في حينه ،وهي قاعدة لها أساسها في مجال الفقه الجنائي
اإلسالمي ،فالشريعة اإلسالمية ال تقرر عقابا لشخص إال إذا أنذر سالفا.11
المبدأ الرابع :شخصية العقوبة
بمعنى أن يتحمل الشخص نتائج أفعاله وما ارتكبه من جرائم باختياره وحريته وإدراكه ،وال يحمل أحد ذنب غيره ،قال
اهلل تعالى« :وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى».12
المحور الثاني :أهمية تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي وأثره على المجتمع
إن أهمية تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في الدول اإلسالمية والدعوة إليه ليست باألمر الجديد أو مخالف لمبدأ الحياة ،بل
الغريب أن يدعي أناس من أهل اإلسالم غير ذلك ،لذا في هذا المحور سنسلط الضوء على هذه القضية من خالل الفقرات التالية:
الفقرة األولى :أدلة وشواهد على مشروعية تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي
لقد شرع اهلل سبحانه وتعالى العقوبات الشرعية من الحدود والقصاص والتعزير على مرتكبي الجرائم من أجل الحفاظ
على أمن وسالمة واستقرار المجتمع ،فضال عن الحفاظ على حقوق اإلنسان واحترام حياته وممتلكاته الخاصة عكس ما
يدعيه المانعون والمعرضون ،وإليكم بعض األدلة على مشروعيته وأهمية تطبيقه في المجتمع:
أوال :من القرآن الكريم
لقد وردت نصوص قرآنية كثيرة دلت على األمر والوجوب بتطبيق الشريعة اإلسالمية وتطبيق العقوبات الشرعية على
مرتكبي الجرائم ،فمن ذلك:
ُ
ْ َْ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون﴾
قوله تعالىَ ﴿ :ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
اص َحيَا ٌة يَا أولِي اللب ِ
ص ِ

13

نز َل اهللُ َو َ
اح ُكم َب ْي َنهُم ِب َما أَ َ
ال َتتَّ ِب ْع أَ ْه َو ُ
اءه ْم﴾ ،14ثم يقول جل شأنه:
قوله تعالىَ ﴿ :وأَ ِن ْ
َ
وقوله تعال﴿ِ :نَّ َما َج َزاء الَّ ِذي َ
ُوا أَ ْو
ُو َن اهللَ َو َر ُس ْولَ ُه َوي ْ
ُصلَّب ْ
ارب ْ
ْن ي َ
ض َف َسا ًدا أَن ي َُقتَّلُ ْوا أَ ْو ي َ
َس َع ْو َن ِفي األ ْر ِ
ُح َِ
ال ٍ َ
َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ َ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّ
اآلخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظ ْي ٌم﴾15وقوله
الد ْنيَا َولَ ُه ْم ِفي ِ
ف أ ْو يُ ْن َف ْوا ِم َن األ ْر ِ
16
ُح ُدو ُد اللّ َف َ
ال َت ْق َرب َ
ُوها﴾
السار َق ُة َف ْاق َطع ْ
الس ُ
ُوا أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ِب َما َك َسبَا َن َك ًال م َ
ِّن اللّ ﴾
ارق َو َّ ِ
وقوله تعالىَ ﴿ :و َّ ِ

17

ثانيا :من السنة النبوية
لقد وردت أحاديث كثيرة دلت على األمر بإقامة الحدود وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ،منها:
قال صلى اهلل عليه وسلم( :أقيموا حدود اهلل في القريب والبعيد ،وال تأخذكم في اهلل لومة الئم).18
 11فؤاد عبد المنعم أحمد ،المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية ،بحث منشور على شبكة االنترنت تم االطالع بتاريخ 2015-3-5
/http://www.alukah.net/sharia/0/53230
 12سورة األنعام :آية و164
 13سورة البقرة  :آية 179
 14سورة المائدة :آية 49
 15سورة المائدة :آية 33
 16سورة البقرة :آية 187
 17سورة المائدة  :آية 38
 18أبي الحسن السندي ،شرح سسن ابن ماجه ،تحقيق :خليل مأمون شيحا ،بيروت :دار المعرفة ،ط1996 ،1م ،ص  ،217كتاب الحدود باب إقامة الحدود.

ُ َّ َ
ْه ْم
ت َقط َع أ ْي ِدي ِ
تعالىِ ﴿ :ت ْل َك
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حديث المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا :من يكلم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أسامة بن زيد حبَّه وابن
ِحبّه ،فقال :النبي صلى اهلل عليه وسلم( :أتشفع في حد من حدود اهلل؟! ثم قال :إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا
سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وايم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطع
19
محمد صلى اهلل عليه وسلم يدها)
وإن المتأمل في النصوص الشرعية والسيرة النبوية والخلفاء الراشدين سيجد أهمية وجود النظام الجنائي أو العقوبات
في شرعنا اإلسالمي ليعلم علم اليقين بأن الحياة وأمور الناس ال تستقيم وال تنتظم وال تتحقق الرفاهية واألمان إال بإقامة
شرع اهلل واتباع سنن وهدي نبيه صلى اهلل عليه وسلم.
الفقرة الثانية :الغاية والهدف من تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي
إن الشريعة اإلسالمية جاءت لتنظم أمور اإلنسان وحياته وكل ما يتعلق به من الناحية الدينية واالجتماعية والسياسية
ُح َمّد عليه أو فعل مُحرم من ِقبَل الشرع فيعاقب عليه ،يقول
واالقتصادية ،فاإلنسان بطبيعته إما أن ي ُْق ِدم على فعل الخير في ْ
الشيخ عبد القادر عودة« :والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصالح حال البشر ،وحمايتهم من
المفاسد ،واستنقاذهم من الجهالة ،وإرشادهم من الضاللة ،وكفهم عن المعاصي ،وبعثهم على الطاعة»20ويمكن ذكر
بعض أهدافه وغاياته على النحو التالي:
أوال :أنها رحمة للناس عامة
ّ
إن أعداء اإلسالم يحاولون إظهار الصورة السيئة لتطبيق العقوبات الشرعية من حيث كونها عقوبات قاسية وتعذيب
لإلنسان ولها نتائج سلبية ،ونسوا حال المجني عليه الذي سرق ماله وممتلكاته أو قطعت يده أو انتهكت عرضه وغيرها،
فأين العدل والرحمة في ذلك؟ .بل العكس من ذلك ،فإن الرفق بالمجرمين يعد قسوة في حق المجتمع ال رحمة به ،بل
الرحمة توجب القسوة على المفسدين وهي وإن كانت في ظاهرها شدة إلى أنها في مؤداها رحمة.21
ومما ال شك فيه أن تطبيق العقوبات الشرعية رحمة للعباد ولكل من اقترف أو جنى وقام بفعل محرم شرعا كل حسب
ُ ِّ
ْ
ْ
ْ
ْر ُه ِم ْن ُه ْم لَ ُه َع َذ ٌ
اب َع ِظي ٌم﴾ ،22فالشارع الحكيم
ال ْث ِم َوالَّ ِذي َت َولَّى ِكب َ
إجرامه كما قال تعالى﴿ :لِكل ام ِ
ْر ٍئ ِمن ُه ْم َما اك َت َس َب ِم َن ِ
بلطفه وإحسانه وعدله لم يشرع عقوبة القتل لمن سرق ماال ،أو قطع يد لمن زنا ،وإنما شرع العقوبات ما يتناسب مع
جرمه بحيث تنقطع األطماع عن الظلم والتظالم ويقتنع كل بما آتاه اهلل ،فتحفظ الحقوق ويتحقق االستقرار واألمان لكل
أفراد المجتمع.
ثانيا :حفظ الضروريات الخمس
ّ
إن من أهم األهداف التي من أجلها ُشرعت العقوبات هو حماية وحفظ الضروريات الخمس المتمثلة في الدين والنفس
والعقل وال ِعرض والمال .فقد حرم اإلسالم وفرض أشد العقوبات الرادعة المحددة لكل من يتعدى على تلك الضروريات
الخمس التي ال يمكن تصور بقاء اإلنسان وتوفر معاني الحياة الكريمة له ّ
إال إذا تحققت هذه األمور الخمسة وصانت من
االنتهاك والتعدي والفقدان.
فعلى سبيل المثال :نجد أن عقوبة السرقة شرعت من أجل الحفاظ على أموال الناس وممتلكاتهم من السرقة والضياع،
السار َق ُة َف ْاق َطع ْ
الس ُ
ُوا أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ِب َما َك َسبَا َن َك ًال م َ
ِّن اللّ ﴾.23
ارق َو َّ ِ
يقول اهلل تعالىَ ﴿ :و َّ ِ
وأيضا :نجد أن عقوبة الزنا شرعت من أجل الحفاظ على األعراض وحمايتها من أن تنتهك ،يقول اهلل تعالىَ ﴿ :و َ
ال َت ْق َربُوا
اح َش ًة َو َسا َء َسب ً
ّ
الزنى إَِّنه َك َ
يال﴾.24
ان َف ِ
ِ
ِ
 19تقدم تخريجه.
 20التشريع الجنائي اإلسالمي ج 1ص609
 21علي عبدالرحمن الحسون ،األهداف التشريعية للعقوبات في اإلسالم ،مجلة جامعة الملك سعود ،م ،13العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية  ،1ص 1421( 14هـ2001/م) ص14
 22سورة النور :أية 11
 23سورة المائدة  :آية 38
 24سورة االسراء :آية 32

وهكذا نجد في غيرها كعقوبة الردة للحفاظ على حرمة الدين ،وعقوبة شرب الخمر للحفاظ على حرمة العقل ،وعقوبة
القصاص للحفاظ على حرمة النفس.
ثالثا :الردع والزجر عن الجريمة
إن تشريع العقوبات المختلفة على أنواع من الجرائم يهدف إلى الردع والمنع عن الجريمة ،حيث ّ
ّ
إن العلم بمشروعيتها
يزجر الناس ويردعهم عن اإلقدام على الجرائم ،ثم من لم يرتدع من األمة بنصوص العقوبة فأقدم على الجريمة واقترفها،
تقوم القوة الحاكمة المسؤولة بتوقيع العقوبة عليه.25
رابعا :نشر األمن في المجتمع
َ
َجد الفرق الواضح والشاسع
إن المتأمل في حال المجتمعات _اإلسالمية وغيرها_ التي لم تطبق العقوبات بشكل صارم لي ِ
بين تلك الدول التي طبقت القوانين والعقوبات .فالدول التي مارست وطبقت هذا النظام نالحظ انتشار األمن واالستقرار،
وإن وجدت بعض التجاوزات ّ
اص َحيَا ٌة يَا أُولِي
إال أنّها ال تؤثر على المجتمع بشكل عام .يقول اهلل تعالىَ ﴿ :ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
ص ِ
ْ َْ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون﴾.26
اللب ِ
خامسا :إصالح الجاني
إن العقوبات الشرعية تهدف إلى إصالح الجاني وتقويم سلوكه ،ومنعه من العودة إلى اإلجرام مرة أخرى ،فإصالح حال
الجاني هدف مهم من أهداف العقوبات الشرعية ،سواء كان ذلك أثناء تنفيذ العقوبة أو بعدها .وينبغي أن يبين للجاني
خطأه ويبين له إن تاب وأناب بعد العقاب فإن المجتمع سوف يرحب به وال يؤذيه ،بل يعتبره عضوا صالحا نافعا ،فال
يتعامل معه بموجب سوابقه ،واشتراط الفقهاء في اآللة التي تنفذ بها العقوبة بحيث يكون تنفيذ العقوبة زاجرا للجاني ال
مهلكا له ،يؤيد ذلك.27
الفقرة الثالثة :نظرة عامة للدول اإلسالمية التي طبقت القانون الجنائي اإلسالمي
هناك بعض الدول اإلسالمية التي شرعت في تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي ،وأثبتت بشكل واضح مدى إمكانية تطبيق
هذا القانون رغم التشكيك والرفض من قبل معترضيه ومنتقديه ،وهذا النجاح يختلف نسبتها _بين دولة وأخرى_ حسب
اختالف العوامل والمؤثرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ،ومن هنا سنحاول اإلشارة إلى بعض النماذج
الناجحة في تطبيق هذا القانون على أرض الواقع:
أوال :نموذج المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة في تطبيق الشريعة اإلسالمية على وجه العموم والحدود الشرعية بوجه
خاص ،حيث بدأت في تطبيقها مع قيام الدولة وتوحيدها على يد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه اهلل ،ومن خالل
اإلحصائيات األخيرة ما بين عام 2010م إلى 2012م نجد أن نسبة الجرائم  28%1وهو مؤشر واضح من نجاح وإمكانية
التطبيق ،وقد ركزت الدولة على عدة عوامل رئيسة في تطبيق الشريعة اإلسالمية ،ويمكن لنا ذكر أهم العوامل التي
ساعدت على ذلك وهي:29
النظام األساسي للحكم ،ويقصد بذلك :الدستور ،وهو أعلى األنظمة مقاما ،سواء كان عرفيا أو مدونا ،وهي مبنية على
شريعة اإلسالم ومنهجه الشامل القائم على كتاب اهلل وسنة رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم.
 25علي عبدالرحمن الحسون ،األهداف التشريعية للعقوبات في اإلسالم ،مجلة جامعة الملك سعود ،م ،13العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية  ،1ص 1421( 7هـ2001/م) ص 17
 26سورة البقرة  :آية 179
 27علي عبدالرحمن الحسون ،األهداف التشريعية للعقوبات في اإلسالم ،مجلة جامعة الملك سعود ،م ،13العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية  ،1ص 1421( 18هـ2001/م) ص17
 28انظر آخر االحصائيات على مواقع شبكة االنترنت تم االطالع بتاريخ :2015-3-5
http://data.albankaldawli.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P
http://altagreer.com/
 29عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ،تطبيق الشريعة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية وآثاره في الحياة ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض1419 ،هـ1999/م289 -183 .
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مجلس الشورى ،لقد كان الملك عبد العزيز _رحمه اهلل_ واعيا قيمة الشورى إسالميا وواقعيا ،فأمر بتشكيله عام
1343هـ ،ثم في مجلسه المطور الذي صدر نظامه عام 1412هـ.
القضاء ،وهو أبرز مجاالت تطبيق الشريعة اإلسالمية في نظام الدولة ،حتى إن الذهن يتجه إليه مباشرة حينما يقال عن
دولة إنها تطبق الشريعة أو تعلن نيتها بتطبيق الشريعة اإلسالمية.
التعليم ،وهو ال يقل عن سابقه من حيث األهمية ،فقد بنت الدولة منهج التعليم على أساس تعاليم القرآن والسنة وجعلها
الحاكمة على كل التراث الالحق عقديا أو فقهيا.
الدعوة إلى اهلل ،انطالقا من األساس اإلسالمي وشعورا بالمسؤولية تجاه نفسها والشعوب اإلسالمية والعالم ،جعلت إحدى
أهم الركائز التي يقوم عليها نظامها ،بل ساعدت الدولة في بناء مجتمع إسالمي ،ومن أهم المؤسسات التي أنشأتها:
الرئاسة العامة لهيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ورابطة العالم اإلسالمية ،والندوة العالمية للشباب اإلسالمي.
التحديث الملتزم ،أي ما يتعلق بمشكالت المسلمين الحضارية في هذا العصر في كل مجاالت حياتهم وبالذات في المجال
السياسي والثقافي.
ثانيا :نموذج سلطنة بروناي دار السالم
تعتبر دولة بروناي من الدول الحديثة التي تبنت بتطبيق نظام أو قانون الجنائي اإلسالمي ،حيث تم اعتماد قانون
 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariahعام 2013م ( )201330 PKHJSمن قبل السلطان معز
الدين .وهذا القانون الذي أعلنه السلطان يتم تطبيقه على المسلمين فقط ،وقد تم البدء بتطبيقه عام 2014م فيما يتعلق
بجرائم التعزير ،أما العقوبات األخرى فسيتم تطبيقه تدريجيا بالتنسيق مع المحكمة المدنية ،31ومن العوامل التي ساعدت
في تطبيق هذا القانون ما يلي:
أوال :الدستور العام للدولة ،يعطي الدستور السلطة والقوة للسلطان إلعالن حالة الطوارئ.في الدولة وقانون إعالن
الطوارئ صدر عام  1962وما زال ساريا حتى اآلن ،ومن خالل اإلعالن يحق للسلطان إصدار أي أوامر على اإلطالق
التي يراها في المصلحة العامة .ويشمل هذا «التعديل أو التحسين ،أو تعليق أي من أحكام أي قانون منصوص ،ومن ذلك
32
قانون العقوبات الذي أصدره السلطان عام 2013م.
حيث ينص الدستور على أن الدين المعتمد هو دين اإلسالم ،وأن السلطان له القوة والسلطة في إصدار القرارات التي تهم
الدولة وأمنها واستقرارها ،مما ساعد كثيرا في عملية تطبيق هذا القانون.
ثانيا :انتشار الثقافة اإلسالمية في المجتمع ،مع االهتمام الكبير من قبل الدولة بتثقيف الناس وتعاليم اإلسالم ومناهجه.
ثالثا :قلة عدد السكان مقارنة بالدول اإلسالمية األخرى المجاورة كماليزيا وإندونيسيا ،حيث يزيد عدد السكان عن 400
ألف نسمة ويعد نسبة المسلمين  %67من مجمل عدد السكان و %13تشمل الديانات األخرى.33
رابعا :التحسن في المستوى المعيشي ،حيث تتمتع بروناي بمستوى معيشي مرتفع نتيجة ثروتها من الطاقة ودعم التعليم
والصحة وخدمات اجتماعية أخرى.
المحور الثالث :اإلشكاليات التي تواجه تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في الدول اإلسالمية والحلول المقترحة
الفقرة األولى :العقبات واإلشكاليات التي تعيق التطبيق
 30أي تنفيذ قانون حكم الجنايات الشرعية
Tun Abdul Hamid Mohamad, implementation of hudud in Brunei: Differences between Brunei and Malaysia. International institute of advanced 31
P1 .2014/2/11 ,Islamic studies (Public Talk
 32نفس المصدر ،باإلضافة إلى الدستور العام للدولة في البند .83
http://obinvestco.com/en/Default.aspx?tabid=94&language=ar-OM 33

تختلف العقبات في تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي بين دولة وأخرى وتتفاوت اإلمكانيات في تطبيقه والعوامل تبعا
لظروف الدولة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ،ويمكن لنا اإلشارة هنا إلى العقبات واإلشكاليات التي تعيق تطبيق هذا
القانون من خالل دراسة نموذج ماليزيا كإحدى الدول اإلسالمية المتحضرة ذات ثقافات متعددة.
أوال :نبذة عن ماليزيا وعن نظام الحكم والقضاء
التعريف بماليزيا
تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا ،وهي شبه جزيرة ،وتبلغ مساحتها  329.845كم مربعا مشتمال جزيرة صباح
وسرواك ،وينقسم السكان إلى ثالث مجموعات عرقية رئيسية لكل منها دينها ولغتها وحضارتها مما يجعل هذا البلد من
أكثر الشعوب تعددية في العالم وهي .1 :شعب الماليو (وهم السكان األصلييون وأكبر عددا).2 .الصينيون.3 .الهنود
 ،وتتألف ماليزيا من  13والية باإلضافة إلى العاصمة االتحادية كوااللمبور ،أما الديانات فهي تشمل :الدين اإلسالمي
(الديانة الرسمية ،على عقيدة أهل السنة متبعا المذهب الشافعي) باإلضافة إلى البوذية والمسيحية والديانات األخرى،
واللغة الرسمية هي اللغة الماليوية واالنجليزية ،ونسبة عدد سكانها ما يزيد عن  30مليون نسمة عام 2014م ،وهي من
الدولة استعمرتها بريطانيا وحصلت على االستقالل في  31أغسطس عام 1957م.34
نظام الحكم والقضاء في ماليزيا35
يعد نظام ماليزيا ملكياً انتخابياً دستورياً فيدرالياً ،والرئيس الفيدرالي للدولة الماليزية هو يانغ دى بيرتوان أغونغ ،ويشار
إليه غالباً بملك ماليزيا ،ويتم انتخابه لفترة والية مدتها خمس سنوات من بين السالطين التسعة لواليات الماليو ،أما
الواليات األربع األخرى التي تمتلك حكاماً اسميين ال يشارك في االنتخاب.
ونظام الحكم في ماليزيا شبيه جداً بنظام وستمنستر البرلماني ،وهو من مخلفات االستعمار البريطاني .منذ االستقالل في
عام  ،1957وتحكم ماليزيا من قبل تحالف متعدد األحزاب المعروفة باسم باريسان ناسيونال (عرف سابقاً باسم التحالف).
يتم تقسيم السلطة التشريعية بين المجالس التشريعية االتحادية والمحلية .ويتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب
أو ديوان راكيات (معناه مجلس الشعب) ،ومجلس الشيوخ أو ديوان نيغارا (معناه مجلس األمة) ،ويتم انتخاب أعضاء
مجلس النواب وعددهم  222عضوا من خالل الدوائر االنتخابية ذات الممثل الوحيد لمدة أقصاها خمس سنوات .أما فترة
والية جميع أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم  70عضوا ثالث سنوات ،ويتم انتخاب  26منهم عن مجالس الواليات ،13
بينما يمثل اثنان منطقة كوااللمبور االتحادية ،وواحد عن كل من البوان وبوتراجايا ،بينما يعين الملك الباقين وعددهم
 .40إضافة إلى مجلس النواب على المستوى االتحادي ،لكل والية مجلس تشريعي خاص بها (ديوان أوندانغان نيغيري)
ويتم انتخاب أعضائه وفقاً للدائرة االنتخابية وحيد التمثيل .تجري االنتخابات البرلمانية على األقل مرة واحدة كل خمس
سنوات .الناخبون المسجلون في سن  21وما فوق يحق لهم التصويت النتخاب أعضاء مجلس النواب ،وفي معظم
الواليات ،المجلس التشريعي الخاص بالوالية أيضاً .التصويت ليس إجباريا.
ويقود حكومات الواليات من رئيس وزراء (مينتيري بيسار في واليات الماليو أو كيتوا مينتيري في الواليات دون الحكم
الوراثي) ،وهو عضو في برلمان الوالية من حزب األغلبية في ديوان (أونداغان نيغيري) ،ويجب أن يكون رئيس وزراء
الوالية الماليو مسلماً ،على الرغم من أن هذه القاعدة تخضع الجتهادات الحكام .مع أهمية اإلشارة هنا بأن النقاش قائما
حول ما إذا كان ينبغي أن يكون البلد العلماني أو اإلسالمي .بينما نالحظ أن بعض حكومات الواليات التي يسيطر عليها
«الحزب اإلسالمي» الماليزي عموما كما في كلنتن قد تقدمت بطلب تطبيق قوانين إسالمية ،ونحن في صدد اإلشارة
إليها هنا.

 34محمد نوري األمين بن إندوت ،الحركة اإلسالمية في ماليزيا نشأتها منهجها تطورها( ،دار البيارق :عمان ،ط2000 ،1م ،ص ،20-17باإلضافة إلى مواقع في شبكة االنترنت:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
http://www.country-stats.com/ar/-1/-66/-94/15000--2394.html 35
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Courts_of_Malaysia
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إن السلطة القضائية في ماليزيا تتمتع باستقاللية عن السلطات التشريعية والتنفيدية ،فالمحاكم العليا تعتبر ثالث أعلى مرتبة
بعد المحكمة الفدرالية والمحكمة االستئنافية .بينما المحاكم العليا متمثلة في اثنين هما المحكمة العليا في شبه جزيرة ماليزيا
والمحكمة العليا في صباح وسرواك ،وتصنف كل من المحاكم العليا االثنين والمحكمة الفيدرالية والمحكمة االستئنافية
كمحكمة عليا ،بينما تعتبر محاكم الصلح وجلسات المحاكم أو المحاكم الدورية تابعة لها .ويسمح «قانون األمن الداخلي»
لالحتجاز بدون محاكمة وعقوبة اإلعدام في االستخدام لجرائم مثل االتجار بالمخدرات.
ثانيا :مراحل وإجراءات تطبيق الحدود في والية كلنتن
تعتبر والية كلنتن إحدى الواليات المعروفة بتمسكها بتعاليم اإلسالم ومنهجه وممارسته على أرض الواقع ،وقد يرجع هذا
الحرص الشديد من قبل شعبها إلى أن الوالية يديرها الحزب اإلسالمي (  )PASمنذ أكثر من عشرين سنة ،وقد قامت
حكومة كلنتن بتقديم طلب أو مشروع بتطبيق الحدود الشرعية على مرتكبي الجرائم ،حيث جاءت المحاولة األولى قبل
عام 1993م إال أنه تم تعليق الطلب عند مناقشته في البرلمان في ذلك الوقت لوجود عدة اعتراضات وأسباب حالت أو
قلت من األصوات المؤيدة.
وفي يوم  19مارس عام  ،2015أصدرت الجمعية التشريعية في والية كلنتن مشروع قانون الحدود الشرعية تعديال
لمشروع قانون الشرعية الجنائية المقدمة سابقا عام 1993م .وتم تمرير هذا االقتراح للمشروع باإلجماع على مستوى
حكومة والية كلنتن .وسوف يتم عرض هذا المشروع على البرلمان ،وإن تم الحصول على أغلبية األصوات فسيتم تطبيق
الحدود في والية كلنتن.36
ثالثا :االشكاليات والعقبات التي مرت بها والية كلنتن في تطبيق القانون
لقد مرت والية كلنتن ببعض العقبات في تطبيق قانون الحدود الشرعية ،ويمكن إجمالها على النحو التالي:
ما يتعلق بالبرلمان وتعديل الدستور ،وهو العائق األهم واألصعب الذي واجهته حكومة كلنتن الممثلة في الحزب اإلسالمي
( )PASعند عرض هذا المشروع.
المحكمة العليا ،وهي تتعلق بإشكالية تطبيق الحدود على المسلمين وغيرهم أم على المسلمين فقط في المحاكم ،إذ إن الدستور
التشريعي للوالية ينص على سلطة أو اختصاص المحاكم الشرعية فقط للمسلمين دون غيرهم من األديان األخرى.37
ما يتعلق بالرأي العام ،وهذا العائق يعتبر ليس بالصعب مقارنة بالسابق ،إذ إن أغلب السكان في والية كلنتن مؤيدين في
طرح الحكومة لمشروع تطبيق الحدود في الوالية ،وإنما التأثير األكبر والمستمر كان من واليات أخرى يمكن أن نسميها
علمانية كوالية بينانغ وكوااللمبور.
رابعا :االشكاليات والعقبات في تطبيق القانون على مستوى الدولة.38
باإلضافة إلى ما سبق نجد أن هناك عقبات أخرى وهي تتمثل في:
التعدد واالختالف في الثقافاتّ ،
إن ماليزيا تتميز بتعدد الثقافات واألعراق ،فهي تشمل العرق الماليوي والصيني
والهندي ،وبالتأكيد ّ
فإن عمليّة االختالط بهذه الثقافات والتعايش والتبادل بين هذه الفئات ستؤثر فكريا وعقديا للعقل المسلم
السوي المتعلم فكيف بغيره.
ّ
قلة الوازع الديني والثقافة اإلسالمية ،وهذا ناتج عن عدم اإللمام بأمور الشريعة وحقيقتها ومقاصدها ،وربما يعود السبب
في ذلك ً
أيضا إلى عدم االهتمام أو التقصير من قبل رجال الدين والدعاة والمفكرين اإلسالميين بل حتى المسؤولين
القائمين بشؤون الدولة من وزارة التعليم والشؤون اإلسالمية والجهات المعنية ،وقد يكون السبب أيضا بالمقابل في عدم
االهتمام والتقصير من قبل الناس بحكم تأثرهم بمقتضيات العصر والعولمة والتحضر وانشغالهم بأمور الحياة ومتطلباتها.
http://poskod.my/cheat-sheets/10-things-know-hudud 36
 37تان سري إبراهيم بن لمبوت ،تعزيز المؤسسات القضائية اإلسالمية في ماليزيا :المشاكل والتحديات ،بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن الموائمة بين القوانين الوضعية والشرعية اإلسالمية في  9ديسمبر
2009م ،ص.3
 38هذه اإلشكاليات التي سنعرضها تمر بها ماليزيا باإلضافة إلى بعض الدول اإلسالمية كتونس والجزائر وغيرها.

التعارض الفكري والسياسي بين الحكومة واألحزاب المعارضة ،إذ الممارسات الخاطئة والشعارات المتعارضة التي
تستخدمها كل من األطراف واألحزاب توجب التفرقة وعدم الثقة والزعزعة بين أفراد المجتمع ،وهذا بالتأكيد سيؤدي
إلى الصدام الفكري والعقائدي والتعصب المذهبي بل يصل األمر إلى التكفير للطرف اآلخر.
دعاة الحرية وحقوق اإلنسان و َت َو ُج َهاتهم .وهذا العائق ليس بغريب على الشعب الماليزي ،إذ ّ
إن هذه الشعارات منتشرة في
كل البلدان ،وحقيقة ومفاد فكر دعاة الحرية وحقوق اإلنسان أن تطبيق الحدود والعقوبات فيها من القسوة وانتهاك حقوق
اإلنسان وحريته وكيانه ،وأن الشريعة اإلسالمية بمجملها غير مناسبة لتطبيقها في هذا العصر عصر الحضارات والتقدم.
تحكم الدول الكبرى بسياسة الدولة المحلية .وهذا األمر مالحظ في بعض الدول اإلسالمية ،وهذا التحكم ناتج عن
االستعمار التي احتلت خالل الفترات الماضية قبل استقالل الدولة ،إذ تتدخل تلك الدول بقرارات وسياسات الدولة
وشؤونها الداخلية سواء من الناحية السياسية واالقتصادية والدينية.
التأثير الواضح على العقل البشري الذي يقوم به مفكرو العلمانيين المنتسبين إلى اإلسالم ،وذلك من خالل اإلعالم
ووسائله المختلفة ،فالناظر والمتأمل يجد أن هذه الفئة أو المجموعة تسيطر على أغلب الدول _إن لم يكن كلها_ وتتحكم
في أهم السالح والوسائل التي تؤثر على اإلنسان في فكره وثقافته وعقيدته ،فمن خالل هذه القنوات تنشر الرذائل واألفكار
الهدامة والواهية وشبههم الفكرية التي تتعارض وتهاجم الفكر اإلسالمي السليم.
الفقرة الثانية :الحلول والمقترحات في كيفية تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي
أوال :الضوابط والمفاهيم األساسية في تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي
توفير اإلمكانيات المادية للشعب ،إذ ال يمكن تطبيق حد السرقة مثال ،وغالبية سكان الدولة فقيرة.
مراعاة عرف البلد وثقافتها ،وخاصة في الدول التي تمثل وتضم عدة عرقيات تعتنق ديانات مختلفة.
أن الحدود تدرأ بالشبهات ،إذا لم تتوفر أسباب إقامة الحدود من األدلة والبراهين ووجدت الشبهات المؤثرة فإنه يستحيل التطبيق.
القيام بمبدأ العدل االجتماعي ،وهو من األسس المهمة لقيام دولة إسالمية تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية ،إذ ال هدف من
تبن وتقيم الدولة على العدل والمساواة في المجتمع.
تطبيق الحدود أو القانون الجنائي ما لم ِ
النصح والدعوة قبل التطبيق ،فمثال في حكم المرتد ،يجب أن ينصح المرتد ويستتاب أوال قبل الحكم عليه بالردة وتنفيذ
العقوبة الشرعية فيه
التدرج في تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي ،قياسا في حكم الخمر.
مراعاة مبدأ الشورى ،وتطبيقها في جميع مراحل اإلعداد لتطبيق القانون.
ثانيا :الحلول والطرق المقترحة في تطبيق القانون الجنائي اإلسالمي في الدول اإلسالمية
إن الحلول المقترحة ال تلزم أن تطبق جميعها في دولة ما ،إذ قد ال يتناسب بعضها في دولة ما بخالف أخرى ،وهي
بحاجة إلى إعادة النظر والتطوير وإليكم بعضاً منها:
الحل األول :البدء في تأسيس المناهج اإلسالمية في المدارس من أجل تأهيل جيل مثقف ومتشبع فكريا ونفسيا وعقليا
بأسس اإلسالم وشعائره.
الحل الثاني :توحيد األنظمة بناء على القاعدة الدستورية ،وذلك من خالل التنصيص بأن مصادر التشريع من الشريعة
اإلسالمية ،وأنها المرجع األساسي في سن القوانين واألنظمة في الدولة.
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الحل الثالث :تقديم خطة أو مشروع متكامل وواضح للبرلمان مدعومة بدراسات نظرية وميدانية حول األوضاع األمنية
وإحصائيات محلية وعالمية يلزم من خاللها التأثير على أعضاء البرلمان وأصواتهم ،والتي من خاللها ستؤثر في
التصويت على الدستور.
الحل الرابع :تعديل المواد الدستورية تدريجيا حتى نصل إلى الهدف المنشود ،اقتداء بمنهج المصطفى صلى اهلل عليه
وسلم في النصح والتغيير والدعوة.
الحل الخامس :تعيين لجنة استشارية مكونة من علماء وخبراء في المجال الشرعي والقانوني تقوم بدراسة القوانين
واألنظمة وإعادة النظر في القواعد واألحكام على أن تتمسك هذه اللجنة بأسس مهمة وهي:
عدم مخالفة نص صريح من كتاب أو سنة إن تبين لهم ذلك.
اتباع الحق ولو كان الحق قد انفرد به شخص وخالفه آراء األغلبية
أن يتصف األعضاء بالحكمة وسداد الرأي.
أن يخلو النقاش والحوار بين أعضاء اللجنة من العنصرية والغرور وكل ما يؤدي إلى التفرقة.
وتعرفهم بأمور اإلسالم
الحل السادس :دعم مؤسسات اإلعالم والثقافة ،من خالل بث وعرض البرامج التي تفيد المجتمع ّ
وأحكامه ومقاصده ،باإلضافة إلى دعم البرامج التعليمية والتنموية التي تقام في منشآت التعليم والمساجد وغيرها.
الحل السابع :جمع المسائل المتعلقة بأحكام الجنايات ووضعها على شكل قوانين _كما تم العمل عليها في مجلة األحكام
العدلية_ مع العناية واالهتمام بالنظر إلى الراجح بين المذاهب الفقهية المعتمدة ،على أن يتم هذا العمل بالتنسيق مع
المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتمدة عالميا للوصول إلى الرأي الصحيح.

المصادر
ـ باللغة العربية
ابن منظور ،لسان العرب ،تصحيح :أمين عبد الوهاب محمد العبيدي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1999 ،3م.
أبي الحسن السندي ،شرح سسن ابن ماجه ،تحقيق :خليل مأمون شيحا ،بيروت :دار المعرفة ،ط1996 ،1م
االحصائيات على مواقع شبكة االنترنت تم االطالع بتاريخ :2015-3-5
تان سري إبراهيم بن لمبوت ،تعزيز المؤسسات القضائية اإلسالمية في ماليزيا :المشاكل والتحديات ،بحث مقدم للمؤتمر
العالمي عن الموائمة بين القوانين الوضعية والشرعية اإلسالمية في  9ديسمبر 2009م.
الدستور العام لدولة بروناي في البند .83
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فؤاد عبد المنعم أحمد ،المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية ،بحث منشور على شبكة االنترنت تم االطالع بتاريخ
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محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،دار القبلة :جدة ،د.ط1986 ،م.
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A. Giriş
İslam, Endonezya nüfusunun çoğunluğu tarafından kabul edilmiş bir dindir, bu nedenle
Endonezya halkının hayat tarzı üzerinde oldukça etkilidir. Endonezya toplumuna göre,
İslam sadece dini uygulamaları ilgilendirmemekte, ayrıca birçok farklı boyutta bir ifade
ve devamlılık sağlamakta ve tarihi kimlik belirlemekte de belirleyici olmaktadır. 1945
Anayasası İslam’ı sadece ülkenin resmî dini olarak düzenlememektedir. Bunun yanında İslam Hukukunun halkın içinde yaşadığını belirtmektedir (Yaşayan Hukuk).
İslam Hukuku, Geleneksel Hukuk ve Batı Hukuku gibi diğer hukuk sistemlerinin yanı sıra Endonezya
hukukuna şekil veren bağımsız hukuk sistemi olmuştur. İslam bağımsızlıktan çok önce ülkede mevcuttur. Uzmanlara göre, İslam Archipelago’ya Miladi 7 ve 8’inci yüzyıllarda girmiştir. O dönemlerde
İslam Krallığı’nın kurulmuş olması bu bilgiyi doğrulamaktadır.
Gelişmeler içinde, Endonezya Hukuk Sistemi, belirli alanlarda gündelik olarak uygulanmak üzere
İslam Hukukunu İslam toplumu tarafından uygulanan pozitif hukuk olarak tanımıştır. Bu hukuk Aile
Hukuku ve Muamelat (İslam Ekonomi Hukuku) ile sınırlandırılmıştır, ancak günümüzde ayrıca Suçlar
(İslam Ceza Hukuku) alanına da girmiştir.
Bu durum İslam Hukukunun ulusal hukuk sisteminin bir parçası olarak gelişmesinden anlaşılmaktadır. Endonezya’da İslam Hukukunun varlığı, İslam’ı devletin resmi ideolojisi yaparak Endonezya’yı bir
İslam devlet haline getireceği iddiasıyla lehte ve aleyhte görüşlerle sık sık tartışma konusu olmaktadır. Bu nedenle, Endonezya etnik ve dini farklılıklar bakımından bir birlik ülkesidir.
Pozitif hukuk olarak, devlet her vatandaşın temelde kendi dininin hukukuna ve normlarına tabi olmasına izin vermektedir. Bu nedenle Endonezya’da dini hukuk temelli kurallara rastlanır, örneğin Evlilik
Kanunu (münakahat) ve Miras Kanunu (mevaris/faraiz) İslam hukukuna ait kurallardan oluşmaktadır.
Bu kurallar Endonezya’nın bağımsızlığından çok önce mevcut haldeydiler. Bu durum, Endonezya
bağlamında İslam hukuku normlarının uygulanmasının bir İslam devleti kurulduğunun ilanı anlamına
gelmez. Endonezya, devletin hukukunu İslam Hukukuna dönüştürmeksizin, İslam Hukukunu hukuk
sisteminin bir parçası olarak uygulayabileceğini kanıtlamıştır.
Dolayısıyla İslam hukukunun resmi hukuk olarak uygulanması, Endonezya’nın eyaletlerinden biri
olan Açe’de Şeriatın uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Her biri Endonezya Kanunu olan 1999 tarihli 44
No’lu Kanun, 2001 tarihli 18 No’lu Kanun ve 2006 tarihli 11 No’lu Kanun, düzenleyici kuralların, ulusal ceza hukuku sisteminin bir parçası olarak İslam Ceza Hukuku’nun uygulanmasını düzenleyerek
(Cinayet) Açe’nin Ayrıcalıklarını ve Özel Durumunu belirlemektedir.
İslam Ceza ve İslam Ceza Usul Kanunu, ulusal olarak uygulanan ve Endonezya’da ve özellikle
Açe’de kamu hukukunun ve adalet arayanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı düşünülen Ceza
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Kanunu ve Ceza Usul Kanunu’nun genel hükümlerini tamamlayıcı nitelikte kendi kuralları olan Açe’de
uygulanabilen maddi ve şekli kanundur.

B. Endonezya Pozitif Hukuku Olarak Açe’de İslam Ceza Hukukunun
Uygulanması
1. Açe’de İslam Ceza Hukukunun Uygulanması
Açe’de şu anda İslam Hukukunun temeli Açe Hükümeti ile ilgili 1999 tarihli 44 no’lu
Kanun ve 2006 tarihli 11 no’lu Kanun’a dayanmaktadır. Açe’de bu kuralları takip etmek üzere 2000 yılı Temmuz ayında Açe Parlamentosu inanç, ibadet, muamelat,
ahlak, eğitim ve propaganda, Beyt’ül Mal, sosyal, İslam Propagandası (shi’ar Islam),
İslam’ın savunulması, suçlar, münakahat, ve faraiz hakkında İslam Hukukunun uygulanması için 5/2000 No’lu Kanunu yürürlüğe koymuştur.
Şimdiye kadar İslam Hukukunun Açe’de pozitif hukuk olarak uygulanmasıyla ilgili bir çok Kanun
yayınlanmıştır:
a) 10/2002 numaralı Şeriat Kanunu;
b) 11/2002 numaralı Akide, ibadet ve İslami propaganda alanında İslam hukukunun uygulanmasıyla
ilgili Kanun;
c) 12/2003 numaralı Alkollü İçkiler hakkında Kanun;
d) 13/2003 numaralı Kumarın Yasaklanması hakkında Kanun;
e) 14/2003 numaralı Halvet Yasağı hakkında Kanun;
f) 7/2004 numaralı Zekat verilmesi hakkında Kanun;
g) 11/2004 numaralı Bölgesel Polis hakkında Kanun;
h) 7/2013 Suçlar Ceza Usul hakkında Kanun;
i) 6/2014 Suçlar hakkında Kanun
Bir sonraki başlık altında yukarıda adı geçen Açe Kanununda yer alan, Kumar oynama (Maisir), Alkol
içme (Khamart), Halvet, akide, ibadet ve İslam propagandası gibi çeşitli suçlartipleri hakkındadır.
a) Kumar Oynama (Maisir)
Kumar oynamanın insan medeniyetiyle aynı yaşta olduğu kabul edilmektedir. Maisir kelimesi köken
olarak kolay anlamına gelen yasara veya yusr ya da zenginlik anlamına gelen yasar kelimelerinden
gelmektedir. Kumar oynamak bahse girme ve bahsi kazananın bütün parayı kazandığı bir oyun şeklidir.
Maisir veya kumar oynama sorunu ilk önce 13/2003 numaralı Kanun ve 6/2014 numaralı Kanunda
düzenlendi. Bu kanunda kumar oynamak iki taraf arasında bahse girildiği ve bahsi kazananın bütün
parayı kazandığı bir fiil olarak tanımlanmıştır. Kumar oynama yasağının kapsamı yönetmeliklerde

kişi/kurum iki tarafın bahse girdiği ve bir tarafın karşı tarafın dezavantajına olacak şekilde kazançlı
çıktığı her türlü fiil ve/veya eylem olarak düzenlenmiştir. Kumar eylemleriyle ilgili olan bütün fiillere
getirilen yasakların ihlal edilmesi kırbaç ve para cezalarını sonuç verebilir.
Temel olarak, kanun fiili olarak kumar oynamayı yasaklamaktadır. Bu kanun, İslam hukukunun bu
tür eylemleri yasaklamasını tasdik etmektedir, bu nedenle bu yasak herkesi kumar oynama suçunu
işlemekten men etmektedir. Kanun sadece bireylere uygulanmamakta, aynı zamanda tüzel kişileri,
kuruluşları ve devleti de kumar oynamaktan men etmektedir. Aynı zamanda kumar oynamaya teşvik
eden ve kumar oynamaya olanak sağlayanları da içermektedir.
Kumar oynamaya izin verilmesinin en küçük mahalleden bütün Endonezya’ya kadar bütün topraklarda tamamen yasaklanması kumar oynama suçunun hoş karşılanmaması amacını göstermektedir. Bu
nedenle, kumar oynama Kanunun varlığı diğer kanunlarla çatışmamaktadır.
b) Alkol Ve Çeşitlerinin Yasaklanması (Khamar)
Khamar kelimesinin kökeni, örtmek anlamına gelen el-hamr kelimesinden gelmektedir. Şarap sarhoşluk veren (akıl sağlığını örten) bir tür içkidir. 12/2003 numaralı Kanun ve 6/2013 numaralı Kanuna
göre içki içmek (Khamar) tüketidiğinde sağlığa, bilince ve düşünme yeteneğine zarar veren her türlü
sarhopşluk veren içkinin içilmesidir. Çünkü Şeriatın amaçlarından biri aklı korumaktır, bu nedenle
Şeriat içki içmeye karşı oldukça katıdır. sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, psikolojik v.s. açıdan çok
yönlü olumsuz etkileri nedeniyle içki içmek kaba ve anti sosyal davranışlara neden olabilir. Kültürel
açıdan toplum, üretemeyen, yenilenemeyen insanlardan oluşan bir topluma dönüşebilir, çünkü sarhoşluk kültürü tembelliğe, israfa ve daha birçok kötü sonuca yol açar.
Kanun aynı zamanda suçluya verilen hudud cezalarını da düzenlemektedir. İçki içen bir insanın kırk
kırbaç ile cezalandırılması gerektiği kanunda düzenlenmektedir. Kanunu ihlal edenler (alkol içenler)
için öngörülen kırbaç yaptırımında indirime gidilemez, ancak uygulanması ta’zir olarak kategorize
edilen ceza biçiminde yöneticilerin kararına bırakılabilir. İçki içmenin cezası Kur’an’da açıkça düzenlenmemiştir. Hz. Peygamber içki içme suçunu işleyenleri, az veya çok miktarda içip içmediklerine
bakmaksızın kırktan fazla olmamak üzere kırbaç cezasıyla cezalandırmıştır. Bu nedenle şarap içmenin cezası Açe Kanununda kırk kırbaç olarak belirlenmiştir. Bu kanunun kapsamında alkollü içki, her
türlü sarhoşluk verek alkol ve alkol türü içkiyi kapsamaktadır.
c) Halvet (Khalwat)
Arapçada, halvet teriminin kökeni sessiz ve kaybolmuş anlamna gelen khulveh veya kala kelimelerine dayanmaktadır. Aynı zamanda, bu kelimeye göre, halvet yalnız yaşayan ve diğer insanların
görüşünden uzak olan anlamına gelmektedir. Bu şekilde kullanımında kelime olumlu ve olumsuz iki
anlamı ifade etmektedir. Olumlu anlamında, halvet kalabalıktan kendini çekerek Allah’a yaklaşmak
amacıyla yalnızlığı seçmeyi ifade etmektedir. Olumsuz anlamda ise halvet, birbirine mahrem olan ve
evli olmayan erkek ve kadının diğer insanların göremeyeceği şekilde bir arada olmasıdır. Bu tartışmada halvetin sorun teşkil eden anlamı ikinci anlamıdır.
İslamda halvet yasaklanmıştır çünkü bu fiil insanları yasal evliliğin dışında yakın ilişki olan zinaya
sevkedebilir. Halvetin yasaklanması zina öncesi fiillerin yasaklanması anlamına gelmektedir. Diğer
bazı suçların, örneğin çalma, alkol içme ve kumarın (cerime) aksine doğrudan fiilin maddi içeriğini yasaklamaktadır. Zinanın yasaklanması zinaya yol açabilecek fiillerin yasaklanmasıyla başlamaktadır.
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Bu,İslam dininin çocuğun nesebinin saflığına ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Yerel düzenlemelerin devlet gözetiminde olduğu Açe’de ahlakla alakalı zina düzenlemelerine ek olarak halvet
suçunu düzenleyen yerel düzenlemeler olan 14/23 no’lu Kanun ve 6/2014 no’lu kanunAçe’de zina
fiillerinin gerçekleşmesini öncelikle önleme girişimlerini göstermektedir.
İslam hukuku açısından, bu tür önleyici girişimler yolu kapatmak olarak anılmaktadır. Bu girişim zina
fiillerini engellemek için yolu kapatmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yerel düzenlemeler halvet
fiilinin haram olduğunu tasdik etmektedir. Böylece herkes için halvet yasaklanmaktadır. Dahası, herkesin kapsamına giren toplumsal gruplar, devlet, gerçek kişiler ve tüzel kişiler insanlar için halveti
kolaylaştırmaktan menedilmekte ve/veya insanlar halvetten korunmaktadır.
Yasaklanmaya değer bir suç olarak, ulema bunun yasaklanmasını zorunlu olduğu ve yasadışı ve
ahlak dışı olduğuna karar vermişlerdir. Kur’an ve Sünnet tarafından yaptırımı belirlenmeyen ahlak
dışı eylemler ta’zir olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle, halvet suçunu içeren her türlü ahlak dışı fiil,
kimsenin bu fiili herhangi bir zamanda ve yerde işlemesini engellemek için cezalandırılmayı haketmektedir. Halvet suçunu oluşturabilecek her türlü fiilin yasaklanması, bu fiillerin geri alma şeklinde olan
idari yaptırımların yanı sıra, kırbaç veya para cezasıyla yaptırıma bağlanması sonucunu doğurmuştur.
d) Akide, İbadet ve İslam Propagandası yapma
Genel olarak İslam Şeriatı akide, ibadet, muamelat ve ahlak kurallarını içerir. Her Müslüman bütün
bu gerekleri yerine getirmelidir. Akide ve ibadetin gereklerini yerine getirmek imanın kemale ulaşma
derecesiyle ve bir kimsenin dindarlığı şuuruyla ölçülür. Muamelat ve ahlak kurallarına uymak bir kimsenin imanının kemal derecesi, dindarlığı ve şuuruyla ölçüldüğü gibi bunlar aynı zamanda dünyadaki
ve ahiretteki yaptırımlardan etkilenir. Akide alanında düzenlenen suçlar, ibadet ve İslam’ın sembolleri
11/2002 No’lu Kanun ve 6/2014 No’lu Kanun’da düzenlenmiştir.
Kanunun (yerel düzenlemelerin) uygulanmasında Şeriat Polisinin (Wilayatul Hisbah) önemli bir rol
oynamaktadır. Wilayatul Hisbah’ın rolü suçluları gözetim altına alma ve onları kaydetmektir. Gözetim
altına alma peşpeşe üç kere ile sınırlıdır. Eğer üç kez ard arda kanun ihlal edilirse dava soruşturulduktan sonra yargılanmak üzere Şeriat Mahkemesi’ne gönderilir.
2. Dava Örnekleri ve Yaptırım Türleri
Bu çalışmada bahsedilen üç yerel düzenlemede üç tür ukubat (ceza) öngrülmüştür; birincisi, suç tipine göre belirli sayıda kırbaç; ikincisi hapis; ve üçüncüsü, para cezası. Cezaların amacı suç işleyenleri
ikinci kez suç işlemekten caydırmaktır. Cezanın anlık etkisi, kırbaçlamanın halka açık bir şekilde
yapılmasından dolayı, acı ve utanç duygusu olabilir ve cezanın uygulanmasına tanık olan insanlarda
korkuya neden olabilir, bu da cezanın uygulanmasın izleyenleri aynı şeyi yapmaktan alıkoyacaktır.
Aşağıdaki tablo birçok farklı kaynaktan derlenmiştir:

YIL
2007

2008

2009

2010

2011

44

47

42

116

154

2.1 Açe’de Cinayet Kanununa göre işlenen suçların sayısı

NO

SUÇ FİİLİ

A

KUMAR OYNAMAK

B

SUÇLU

KIRBAÇ

Kumar oynamak

İnsanlar

6-12

Olanak sağlamak,
Korumak, Lisans vermek

İnsanlar, Şirket,
Devlet memurları

PARA CEZASI
IDR

15-35 M

İÇKİ İÇMEK
Tüketmek

İnsanlar

40

İnsanlar, tüzel kişiler, iş
İnsanlar, Şirketler,
kurumları, üretmek, temin Devlet memurları,
etmek, satmak, dağıtmak, yabancı yatırımcılar
taşımak, depolamak,
istiflemek, ticaretini
yapmak, vermek, işlemek,
resmi lisans vermek
C

HAPİS

3-12 Ay

HALVET
Fiili işleyen

İnsanlar

Olanak sağlayan, Koruya

İnsanlar, şirketler,
devlet memurları

3-9

2,5-10 M
3-6 ay

2.2 Açe Cinayet Kanununda Ceza Türleri
Kırbaç, hapis ve para cezası gibi ukubat (cezalar) düşük seviyede işlenen suçlara uygulanmaktadır,
yüksek seviyede işlenen yolsuzluk, uyuşturucu satıcılığı, kara para aklama ve diğer suçlar yerel
düzenlemelerde yer almamaktadır. Ancak temel olarak Açe’de toplum ve siyasetçiler yerel düzenlemelerin uzmanlar ve parlamento üyeleri tarafından derinlemesine ele alınmasını ve bütün sadece
toplumun alt sınıflarından gelmeyen suçlularla birlikte bütün suç tiplerini içerecek şekilde yürürlüğünün devam etmesi noktasında güçlü bir arzu beslemektedirler.
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Sonuç
Endonezya’nın bir parçası olan Açe’de İslam hukukunun uygulanması, İslam ceza
hukukuna hukuk sistemi içinde ve ulusal yasama organı nezdinde resmiyet kazandırılması çabaları, İslam hukukunu Endonezya pozitif hukukunun değerli bir parçası
haline getirmek olarak anlaşılabilir. Gerçekten Açe’de kabul edilen yerel düzenlemeler İslam ceza hukukunun resmileştirilmesi, Endonezya’da anayasal düzeyden yerel
düzenlemeler seviyesine kadar bir hiyerarşi içerisinde gerçekleşmektedir.
Buna ek olarak İslam hukukunun yasal meşruiyet kazanması Müslümanların ulus devlete olan bağlılıklarını güçlendirmede, (Endonezya Devletinin ulusal prensibi olarak) Pancasila ve 1945 Anayasasıyla ile uyum içerisinde olmalarına olumlu bir etki yapmaktadır. Bu nedenle İslam Ceza Hukuku
Endonezya ulusal hukukunun oluşumunda pozitif hukuk olarak yer almaktadır.
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A. Introduction
Islam as the religion adopted by the majority of Indonesian population, indeed, it is
highly influential towards the Indonesian people’s patterns of life. In view of Indonesian
society, Islam is not only concerning the practice of religion, but also an expression in
a variety of dimensions and becomes determinant of continuity and historical identity.
The Constitution 1945 not even mentions that Islam is the official religion of the
country. But Islamic Law in Indonesia lives in the middle of the people (Living law).
Islamic Law is the substantive law which becomes the main former of law in Indonesia besides the
others such as Traditional and Western Law. Islam has already existed long before independence.
According to the experts, Islam has entered the Archipelago in 7th century and 8 M. This is proved
by the establishment of Islamic Kingdom at that time.
In the development, the Indonesian Legal System acknowledges Islamic Law as the positive law
implemented by the Islamic society, daily in certain fields. This law used to be limited to the field of al
ahwal ash-syakhsiyah (Family Law) and Muamalat (Islamic Economic Law), but today it also penetrated into the field Jinayah (Islamic Criminal Law).
This situation is understood by the development of Islamic Law as part of the national legal system
itself. Acknowledged that the existence of Islamic Law in Indonesia frequently becomes a subject of debate related to the pros and cons opinion to make Islam as the ideology of the country or make Indonesia as an Islamic country. Therefore, Indonesia is a country of unity among ethnic and religious diversity.
As a positive law, the government is basically allows every citizen to implement the law and norms
of the religious affiliations. That is why in Indonesia, will be found the rules based on religious law,
such as Marriage Law (munakahat) and the law of inheritance (mawaris/faraidh) are subservient to
the laws of Islam. The laws were in fact already existed long before Indonesia’s independence. This
means that in the context of Indonesian, the implementation norms of Islamic Law should not be a
manifestation in the form of an Islamic state. Indonesia has proved was capable of putting Islamic
Law as part of the legal system in Indonesia without changing the format of state law into Islamic Law.
Accordingly, the formalization of Islamic law as the law states was evident in the implementation of Sharia in Aceh as one of the Provinces in Indonesia. Under Law No. 44 of 1999, Law No. 18 of 2001, and
Law No. 11 of 2006, which all is a product of Indonesian Laws regulating the Privileges and Specificity
of Aceh, where in the formulation of the regulation norms are regulated the authority to impose Islamic
Criminal Law (Jinayat) as part of the criminal justice system nationwide. Jinayat and Procedural Law of
Jinayat as a material and formal law the applicable in Aceh are held its own rules in order to complete
the general rules that apply nationally, namely the Penal Code and Criminal Procedure Code which was
considered not fully meet the needs of the public law and justice seekers in Indonesia particularly Aceh.

B. Implementation Of Jinayat In Aceh As Positive Law In Indonesia
1. Implementation Jinayat in Aceh
Islamic Law in Aceh is currently based on Law No. Act 44 of 1999 and Act 11 of 2006 regarding the Government of Aceh. To follow up the rules of Aceh, in July 2000, the Parliament of Aceh issued Regulation (Qanun) No. 5/2000 about the implementation of Islamic
Law in Aceh, on that article, in Article 5, Paragraph 2 states that the implementation of
Islamic Law covers issues of faith, worship, mu’amalah, morals, education and propaganda, Baitul Mal, social, shi’ar Islam, defense of Islam, jinayat, munakahat and faraidh.

Until now it has promulgated a number of the Qanun, which relates to the application of Islamic Law
as a positive law in Aceh :
a) Qanun 10/2002 concerning the Shariah Court;
b) Qanun 11/2002 concerning the implementation of Islamic law in the field of Aqeedah, worship, and
Islamic shi’ar (da’wah);
c) Qanun 12/2003 concerning the Alcoholic Drinks;
d) Qanun 13/2003 concerning the Prohibition Maisir;
e) Qanun 14/2003 concerning the Prohibition of Seclusion;
f) Qanun 7 / 2004 concerning the management of Zakat;
g) Qanun 11/2004 concerning the Regional Police;
h) Qanun 7/2013 concerning the Criminal Procedure Jinayat;
i) Qanun Law 6/2014 concerning the Jinayat;
The next section will describes several types of jinayat contained in Aceh Qanun above, such as,
Maisir (gambling), Khamar (liquor and the like), Seclusion (sordid), and creed, worship and shi’ar
Islam (da’wah).
a) Maisir (Gambling)
Gambling is often considered to contemporary with human civilization. Maisir originally comes from
the word of yasara or yusr which means easy, or yasar which means wealth. Gambling is a form of the
game that contains elements of betting and someone whose winning the game is entitled to the bet.
The problem of Maisir or gambling was once set in the Qanun 13/2003 jo. Qanun 6/2014. Therein
mentioned that the definition of gambling is an activity and /or action whose bet between two or more
parties where the winning side get paid. The scope of the prohibition of gambling by-laws is all kind
of activities and/or actions and circumstances that led to the bet could get disadvantages for those
who bet and people /institution involved in the bet. The prohibition against everything related to gambling activities can cause consequences in the form of sanctions against any violation is the penalty
volumes (whip) and uqubat (fines).
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Basically, the law is based on the prohibition of gambling in deeds. This is a form of approval with Islamic law forbids such actions, so as the result of the prohibition that makes every person prohibited
from gambling jarimah. Qanun was not only reached individual but also can trap legal entities, enterprises, and government, whether as providers or who provides facilities to people who do gambling.
The Affirmation of gambling is prohibited in all territory of Indonesia to the smallest neighborhood
towards complete elimination is a goal that describes the general crime of gambling is clearly undesirable presence. Thus, the presence of Qanun on gambling did not conflict with other laws.
b) Khamar (Liquor and its kind)
In lughawi, the term of Khamar comes from the word al-khamr, which means covering. Wine is a kind
of intoxicating drink (covering mind health). Khamar according Qanun 12/2003 jo. Qanun 6/2014
is intoxicating drinks if it consumed can cause disruption of health, consciousness and strength of
thought. Because maqashid Shariah is to maintain mind, then the Shari’ah is very assertive against
it. Due to the negative effects of the multi-faceted, such as social, cultural, economic, legal, psychological, and others. In the social, cultural drinking can cause rude behaviors and anti-social. Cultural
aspects, the community will grow into a people uncreative people, productive, innovative, and so on,
because the culture of drunk cause the laziness, wasteful, and so on.
In Qanun also regulated jarimah hudud which is given to the offender. It states that every person who
consumes alcohol shall be punished with a whip forty times. Whip Criminal sanctions for violations
(any person who consumes alcoholic) qanun cannot be reduced but can be added to the ruler’s decision, this additional penalty categorized into ta’zir. Regarding penalties for consuming alcoholic does
not set clear in the Qur’an. The Prophet ever punish perpetrators who drink alcohol with a little or a lot
of punches, but not more than forty lashes. This then becomes the basis for criminal whip forty times
to drink wine in the wine in Aceh Qanun.The scope of this qanun prohibiting alcoholic drinks and its
kind are all forms of activities and /or actions associated with all intoxicants.
c) Seclusion (Khalwat)
According to the language, the term seclusion from khulwah of the root khala which means” silent or
deserted. Meanwhile, according to the term, seclusion is the state of someone who alone and away
from the view of others. In its use, this term connotes a double, positive and negative. In the positive
meaning, seclusion is pulled away from the hustle and solitude to get closer to God. In the negative
sense, seclusion means acts both- be a pair in seclusion or avoid the view other people between a
man and a woman who are not mahram and not bound marriage. The meaning of seclusion in question in this discussion is the meaning of the second.
Seclusion prohibited in Islam because this action can be plunged the people to adultery, which is an intimate relationship outside the legal marriage. Prohibition of seclusion is the early prevention for fornication. This prohibition in contrast to some jarimah other directly to the substances act itself, such as a ban
steal, drinking wine, and gambling. Prohibition of adultery it starts from the actions that leads to adultery.
This indicates how Islam is very pay attention to the purity of a child nashab. In Qanun. 14/ 2003 jo.
Qanun. 6/ 2014, where local regulations is one of the form of government concern Aceh to the regulation of decency relating to fornication, local regulations governing the offense seclusion is in principle
in addition to as an effort to pre-emptive and as well as a preventive efforts to cases of adultery is
not developed in Aceh.

In terms of Islamic Law, preventive efforts such as is called with sadd al- dzari’ah (close the way).
That is close the way to avoid the case of adultery. So that the local regulations confirmed that the
seclusion is haraam. So everyone prohibited from seclusion. Furthermore described as well that everyone or community groups, or government, personal and business entities prohibited makes it easy
and/ or protect people do seclusion.
As a deed (crime) worthy of prohibited, then the scholars have agreed that the left the mandatory and
do the illicit is immoral. Each immoral the sanctions are not determined by the Qur’an and Al- Sunnah
of sanctions is ta’zir. Therefore, deeds seclusion is included in every act of immoral and worth prohibited by each party without letting everyone to do it at any time and place. Then the prohibition against
everything that lead to the activities seclusion give rise to the consequences of the form of sanctions
against any violation of the punishment volumes (whip) or uqubat (fines), as well as administrative
sanctions in the form of revocation.
d) Aqidah, Worship and shi’ar Islam (dakwah)
In general Shari’ah Islamic include aspects of aqidah, worship, muamalah, and morals. Each Muslims are required to comply with all these aspects. Obedience to the aspects of governing the aqidah
and worship is highly dependent on the quality of faith and piety or conscience of a person. While
the compliance aspects of muamalah and morals in addition to be determined by the quality of faith
and piety a person as well as the conscience, also influenced by the sanctions worldly and ukhrawi.
Settings jinayat on the field of aqidah, worship, and symbols of Islam contained in the Qanun. 11/
2002 jo. Qanun. 6/ 2014.
In the implementation of the Qanun (local regulations) the Wilayatul Hisbah (Police Sharia) has an
important role. The role of the Wilayatul Hisbah here is fostering and record the offenders. Fostering
is done in place to the limit of three consecutive times. If after three consecutive times shown to violate then taken legal action further that is handed over the case of the breach on the investigator to
do the investigation as well as the prosecution and examination in the Court of Sharia.
2. Case Illustration and Type of Sanctions
In three local regulations that the focus of writing this paper, there are three types of uqubat (punishment); the first, whip with numbers varied according to the type criminal; secondly, confinement; and
third, a fine.The purpose of punishment is the deterrent effect directly in order to the perpetrators not
a foul to the second time, immediate effect caused can be a pain or shame, as criminal whip was
conducted in front of the general public as a good lesson to the perpetrators (the effects of shame)
and fear to people who witnessed the implementation of flogging or other prospective participants to
do not do the same thing. The following table data that can be shown collected from various sources:

YEAR
2007

2008

2009

2010

2011

44

47

42
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154

Number Of Violations In Aceh Qanun Jinayah

315

316

NO

CRIMINAL ACT

A

MAISIR

B

C

PERPETRATOR

WHIP

Gamble

People

6-12

Facility provider,
Protector, Licensing

People, Corporate,
State Offical

CONFINEMENT

FINE (IDR)

15-35 M

KHAMR
Consume

People

People, Legal Entity,
Business Entity, Produce,
Provide, Sell Distribute,
Transport, Store, Pile up,
Trade, Giving, Promoting,
Official Licensing
Provision

People Corporate
State Official
Foreign Investors

40
3-12 Months

25-75 M

KHALWAT
Perpetrator

People

Facility Provider,
Protector

People Corporate
State Official

3-9

2,5-10 M
2-6 Months

5-15 M

Type Of Punishment In Aceh Qanun Jinayah
The implementation of uqubat such as a whip, confinement and a fine, to the present new applied
to the jinayat low level, while jinayat high level such as corruption, narcotics, money laundering, and
others have not set in local regulations. But basically the community and all policy makers in Aceh, a
strong desire for produces local regulations- local regulations is to continue to be done by first studied in depth by experts and board parliament members in order at the implementation later can be
touched all types of crime with the involvement of perpetrators who do not only come from the low
classes perpetrators.

Conclusion
The implemention of Islamic law in Aceh as part of Indonesia, the efforts formalization of criminal law of Islam (legal jinayat) in the legal system and national legislation
can be understood as a form of participating enrich the treasures of products positive law in Indonesia. In fact recognized by local regulations in Aceh has shown the
process of formalization of criminal law of Islam in Indonesia through a variety of the
hierarchy of legislation in Indonesia, ranging from the settings in the state constitution to local regulations.
In addition the legitimacy of Islamic law into legislation have a positive contribution in strengthening
adhesion Muslims to the commitment nation-state because of Islamic can walk in harmony with
Pancasila (as national principle of Indonesian State) and the Constitution 1945. So in this case law jinayat seen as a positive law within the framework of the constitution to build Indonesian national law.
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ملخص
الدستور اإلندونيسي من  1945ال يذكر أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة .ولكن أصبح القانون
اإلسالمي الموضوعي القانون األول الرئيسي للتشريع في إندونيسيا إلى جانب القانون التقليدي
والغربي .كان اإلسالم موجودا قبل فترة طويلة من االستقالل .كان استخدام هذا القانون مقصورا على
مجال األحول الشخصية ،وقانون المعامالت ،ولكنها اليوم يطبق أيضا في مجال الجنايات (القانون
الجنائي اإلسالمي) .الشريعة اإلسالمية في اتشيه حاليا تعتمد على لوائح تفيد بأن تطبيق الشريعة
اإلسالمية يشمل على قضايا مثل اإليمان ،والعبادة ،والمعامالت ،واألخالق ،والتعليم والدعاية ،وبيت
المال ،والمجتمع ،والدعوة ،والدفاع عن اإلسالم ،والجنايات ،والفرائض .وهذه اللوائح تحتوي أيضا
عدة أنواع من الجنايات الموجودة في قانون آتشيه مثل الميسر ،والخمر ،والعزلة ،والعقيدة ،والعبادة،
والدعوة .هناك ثالثة أنواع من العقاب في ثالث لوائح محلية ،األول ،حد الجلد ويتغير عدد الجلد وفقا
لنوع الجريمة .والثاني ،الحبس ،والثالث الغرامة .تطبق العقوبات مثل الجلد والحبس والغرامة ،في
مستوى منخفض ،في حين الجنايات مثل الفساد ،والمخدرات ،وغسل األموال ،ليست منصوصة في
اللوائح المحلية .المجتمع وجميع صانعي السياسات في آتشيه ،يرغبون بشكل قوي في صنع لوائح
محلية .تدرس اللوائح المحلية بالعمق من قبل الخبراء وأعضاء البرلمان حتى يتم تطبيقها في وقت
الحق على جميع مرتكبي الجريمة الذين ال يأتون فقط من الطبقة الفقيرة .باإلضافة إلى ذلك شرعية
القانون اإلسالمي في القانون ستساهم إيجابيا في تعزيز ربط المسلمين بالدولة .ألن اإلسالمي يستطيع
المشي في وئام مع البانشاسيال (المبدأ الوطني للدولة االندونيسية) ودستور  .1945لذلك تعتبر
الجنايات على أنها قانون وضعي في إطار الدستور ألجل صنع القانون الوطني اإلندونيسي.

Muhammad Tajul Islam1

محمد تاج االسالم
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İSLAM CEZA ADALETİ SİSTEMİNDE
ÖNYARGISIZLIK İLKESİ: BANGLADEŞ ULUSLARARASI CEZA
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Çev. Sercan KARADOĞAN

THE RULE AGAINST BIAS IN THE ISLAMIC
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: A COMPARISON WITH THE
INTERNATIONAL CRIMES TRIBUNALS OF BANGLADESH

:مبدأ «عدم التحيز» في نظام العدالة الجنائية اإلسالمية
مقارنة مع محكمة بنجالديش العسكرية الدولية
1 Bangladeş Yüksek Mahkemesi Avukatı
1 Advocate, Supreme Court of Bangladesh
 المحكمة العليا في بنغالديش، محام1
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1. Giriş
Adaletin sadece yapılması değil ama görülerek yapılması ilkesinin çoğunlukla İngiliz
umumi hukuku tarafından geliştirildiği düşünülür. 1999’da, Birleşik Krallık ’ta Lordlar
Kamarası Senatör Pinochet’e karşı, yargıçlarından birisinin, Lord Hoffman Uluslararası Af Örgütüyle ilişkisi olduğu keşfedildikten sonra, kendi hükmünü iptal ettiğinde
bunun uygulamasının ciddiyetini görmüş oldu. Bu ilke, uluslararası duruşmalarda
da benimsenmektedir. 2004’te Sierra Leone Özel Yetkili Mahkemesinin Temyiz Komisyonu da, yargıçlarından birisinin Birleşik Devrimci Cepheyle bir ilişiğinin olduğu
haberlerini duyduğunda yetkilerini elinden almıştır. Ki bu zat kendi kitabında, İnsanlık
Suçları, onlardan bahsetmiştir.
İslam ceza adaleti sistemi bu ilkeyi, umumi hukukun ilerleyişinden çok önce benimsemiştir. Sadece
yargıçların atanmasındaki görünür adalette değil fakat ayrıca ceza davalarındaki şahitlerin seçilmesinde de İslam içtihadı vardır.
Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesinin (Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’ne dayandığı varsayılıyor)bu ilkelerden yola çıkması ulusal ve uluslararası ihtilafın dikkatini çekti. Her ne
kadar Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargıçlarından birisi kendisini bir dizi suçlamayla itham edilir
bulduysa da, kendisi istifa etmeyi reddetti. Dahası, soruşturmanın şahitleri itham edilen kişiyi kendi
politik rakipleri olarak gören iktidar partisinin devamlı destekleyicileriydiler. Savunma makamının yargıçların atanması veya soruşturmanın şahitlerinin seçilmesine, bu kişilerin davayla ilgisinin önemine
bakılmaksızın, karşı çıkabilecek bir pozisyonu yoktu. Bu davaların imajını ciddi şekilde halel getirdi.
Batıdan davaların Bangladeş dışına taşınması için çağrılar gelmekte.
Bu makale, Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesinin adil yargılama standartlarının ihlallerini Şeriat tarafından belirlenen ilkeler ışığında tartışmaktadır.

2. Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi Temayülleri
A. İtham Eden ve Soruşturmacı Olarak Yargıç
25 Mart, 2010’da, 1973 Uluslararası Ceza Yasasına göre ilk Uluslararası Ceza
Mahkemesi hükümet tarafından kuruldu. Mahkeme, diğer iki yargıçla birlikte başkan
olarak Nizamul Huq’tan oluşmaktaydı. Mahkeme tarafından yargılananların hepsi
siyasi muhalefet üyeleriydiler ve bunlar ağırlıklı olarak Bangladeş Cemaat-i İslami’nin
üyelerini kapsamaktaydı. Soruşturma makamı sanıklardan birisine karşı belgelerini
sunduğunda, soruşturmanın dayandığı önemli belgelerden birisini hazırlayanın Mahkeme Başkanı Nizamul Huq’tan başkası olmadığı ortaya çıktı. Davanın ortalarına
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doğru, Sayın Justice Huq’un 1994’ten önce, bir grup aktivist tarafından Cemaati yasaklamak için oluşturulmuş Halk Soruşturma Komisyonu Sekreterliğinin bir üyesi olduğu ayyuka çıktı. Halk Soruşturma Komisyonu, Cemaat ’in liderlerini1971 özgürlük
savaşı sırasında insanlık suçu işledikleri üzerinden tanımlayarak, onların itibarlarını
sarsmak için şekillendirilmiştir. Halk Soruşturma Komisyonu Sekreterliğinin fonksiyonu Cemaat liderlerine karşı soruşturmalarda yardımcı olmaktı. Bu yüzden, Sayın
Justice Huq daha evvelinden bir muhakkik olarak davranmış ve Cemaat üyelerinden
bir kısmının insanlık suçu işledikleri şeklinde itham eden bir rapor hazırlamıştır. Şimdi bir yargıç olarak Sayın Justice Huq, kendisinin savaş suçluları olarak raporunda
tanımladığı aynı kişilere karşı yargıda bulunmaktadır.
Bu ortaya çıktığında, savunma 27 Ekim 2011 tarihinde Sayın Justice Huq’un reddi hâkim talebinde
bulunan bir başvuruda bulundu. Başvuru üç yargıçtan ikisi tarafından görüldü. Başvuru Sayın Justice
Huq’u içerdiğinden dolayı celselere katılamadı. İki yargıç, özellikle yandaş yargıçların duruşmayı yönetmesine izin vermek üzerine tasarlanmış olan Mahkemenin yasal çerçevesi tarafından icbar edildi.
Uluslararası Ceza (Mahkemesi) 1973 tarihli Yasasının Madde 6 (8) açıkça belirtmektedir ki “ne bir
Mahkemenin anayasasına ne de onun Başkanı veya üyelerinin atanmasına kovuşturma veya suçlanan insanlar veya onların vekilleri tarafından itiraz edilemez.” Dolayısıyla, Mahkemenin yasal çerçevesi altında bir yargıcın davadan çekilmesini talep etmelerine izin verecek herhangi bir hüküm olmadığından dolayı iki yargıç icbar edildiler. Böylece onlar başvuruyu reddederek bir yargıcı davadan
almak noktasında “kendilerinin yasal olarak yetkili olmadıklarına” fakat davadan almak konusunun
“yargıcın vicdanını ilgilendirdiğine” dayandılar. Kendi koordinesindeki iki yargıcın böylesi bir bildirinin
Mahkeme başkanını istifa etmeye zorlayacağı beklenirdi. Ancak, Başkan, Bangladeş Skype Skandalı
olarak bilinen koşulların onu istifaya zorlamasına kadar, Mahkeme yargıcı olarak kalmaya devam etti.
Şeriat yargılamaların hemasli hem de algılanan adaletleri konusuna büyük önem atfeder. Peygamberin (sav)zamanındaki uluslararası bir yargılama bu ilkenin ilginç bir kavrayış sunmaktadır. Hicret’in 5.
yılında Müslümanlar ve Medine Sözleşmesini ihlal eden Yahudi bir kabile olan Beni Kureyze arasında
bir ihtilaf ortaya çıktı. Medine Sözleşmesi, herhangi bir ihlalin Peygamberin kendisi tarafından hükme
bağlanmasını şart koşmaktadır. Ancak Peygamber suçlu kavme, Beni Kureyze’ye, Sözleşmeyi ihlallerinden dolayı kendilerini yargılamaları için bir yargıç seçmelerine izin vermiştir. Beni Kureyze geçmişte müttefikleri olan Sa’d bin Muaz’ı vazifelendirmiş ve kendi yasalarına göre yargılanmayı talep etmişlerdir. Peygamber görevlendirmeyi kabul etmiş ve Sa’d bin Muaz’ın anlaşmanın ihlali konusunda
Yahudi yasaları ve geleneklerine uyarınca hüküm vermesine izin vermiştir. Bu hadise Peygamber’in
itham edilen açısından adaletin tezahürünün garanti altına alınmasına büyük önem atfettiğini göstermektedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yasal
çerçevesi taraflı yargıçların atanmasına karşı çıkmak açısından herhangi bir hüküm içermemektedir.
Şeriatın yargıçlara baktıkları davalarda kendi kişisel bilgi sahibi olmalarına izin verdiği netleştirilmelidir. Bunun gibi, Sayın Nizamul Huqda davadaki olaylar hakkında kişisel bilgi edinmesine izin verilmiştir. Fakat bu durumda, Sayın Justice Huq raporunda zanlıyı çoktan suçlu bulmuştur.
B. Zanlının Siyasal Hasmı Olarak Yargıç
Sayın Justice Md. Nizamul Huq ve diğer yargıçlar siyasal bağlantılarından dolayı Mahkemeye yargıç
olarak atanmışlardır. Sayın Justice Huq’un yargıladığı insanlara karşı siyasal muhalifliği, Bangladeş
Cemaat-i İslami’nin önceki lideri olan Prof. Ghulam Azam’ın düzmece davasına katıldığı 1992’den-

beri biliniyordu ve gazetelerde de haber yapılmıştı. Bu düzmece dava sonunda Prof. Ghulam Azam
ölüm cezasına çarptırıldı. Sayın Justice Huq ve diğer Cemaat karşıtı aktivistler düzmece davanın
sonunda hükümetten eski Cemaat liderinin cezasının uygulanmasını talep ettiler. 2010’da, bir yargıç
olarak yargıladığı insanlar aynı tarafın liderleriydi.
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Şeriat, bir yargıcın kendi düşmanlarının duruşmalarına katılmaması bunu başka yargıçlara bırakması
gerektiğini şart koşar.2Ancak yukarıda belirtildiği gibi, Sayın Justice Huq ve diğer yargıçlar kendi siyasi
muhalifleri olan Cemaat liderlerini yargılarken herhangi bir vicdan azabı duymamışlardır.
C. Taraflı Tanıkların Güvenilirliği (Skype Skandalında Ortaya Çıkan Gibi)
Skype Skandalı da yargı taraflılığını aşırı bir örnek olarak ortaya çıkarmıştır. Bu skandal, Mahkeme
başkanı Sayın Justice Huq ile Belçika bağlantılı Bangladeşli bir avukat olan Dr. Ahmed Ziyauddin
arasındaki internet konuşmaları ve e-mailler basına sızdırıldığı zaman ifşa olmuştur. Konuşmalar
ve e-mailler yargıçlar ve savcıların sadece tanıkların kendi arzu ettikleri şekilde ifade vermeleri için
tembih edilmelerine değil fakat ayrıca kimin şahitlik edeceğine kadar karıştıklarını ortaya sermiştir.
Şeriat soruşturma tanıklarıyla ilgili, umumi hukuk da dâhil pek çok yasal sistemden daha yüksek
standartlar ortaya koyar. Örneğin Halife Ali bir hırsızlık davasını, mevcut olan iki tanığın da ilişkili konu
hususunda ehliyetsiz olmaları ve taraflı ifade verebileceklerinden dolayı sonlandırmıştır. Bu minvalde
bir tanık ehliyetsiz olarak tanımlanıyorsa yargıç olarak da davranamaz denilebilir. Ancak Uluslararası
Ceza Mahkemelerindeki soruşturma ise Cemaate açıktan saldıran ve bu partinin yasaklanması çağrısı yapan tanıklara dayanmaktadır. Soruşturma tanıklarının Cemaate ve liderlerine karşı taraflılığının Mahkeme açısından herhangi bir ehemmiyeti yoktu. Aslında, Mahkeme ve destekleyicileri bilfiil
tanıkların ifadelerini bir mahkûmiyete doğru yönlendirmektedirler. Bu hususta, Sayın Justice Huq’a
yardımcı olan Belçika’da yaşayan bir Bangladeşli avukat olan Dr. Ahmed Ziyauddin böylesi bir tanığın
şahitliğiyle ilgili şöyle yorumda bulunmuştur; “makul sayıda müzakereye sahip. Bunu iyi kavradı. Neyi
vurgulaması ve neyi yapmaması gerektiğini iyi biliyor.”3
D. Yargıçlara Teşvik Teklifi
Yargıçların hediye veya rüşvet kabul etmesi bütün yargı sistemlerinde apaçık bir şekilde görevin kötüye kullanılması olarak kabul edilir. Bu Şeriat’ ta da Bangladeş’te de olan durumdur. Ancak, Sayın
Justice Huq’un terfi biçiminde (Yargıtay Temyiz Bölümüne yükselmesi-ülkedeki en yüksek mahkeme)
teşvik aldığına dair kanıt vardır. Zaten bunlar olmasaydı hızlı kararlar almazdı. 2012’de eski amiri,
ona eğer Profesör Ghulam Azam’ın davasında bir kararı uygularsa terfi alacağını söylemiştir. Bununla birlikte, Temyiz Bölümünden başka bir yargıç (şimdiki Adalet amiri) 2012 Aralık’ında üç kararı
geçirmesi halinde terfi alacağını söylemiştir. Bu maddi ödüller Sayın Justice Huq’a söz verilmiştir.
Peygamber (SAV)’in şöyle dediği rivayet edilmektedir; “Allah bir emirin4 veya hükmün yerine getirilmesi sırasında rüşvet alanı ve vereni de lanetlemiştir ve Kur’an’da İsraillilerin lanetlendiklerin pek çok
suçtan birisi de rüşvettir.5

1 Daily Sangbad (Bir Bangladeş Gazetesi) 11 Nisan 1992.
2 Gulam Murtaza Azad, Judicial System in Islam, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad (1987) s. 39.
3 Bu yorum, Bangladeş Cemaat-i İslami’nin yasaklanması için bilfiil kampanya yürüten Bayan Sultana Kamal için yapılmıştır.
4 Yukarıda bahsi geçen s.35 2. Not.
5 Age.
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Dolayısıyla, Şeriat adil bir yargılamanın nasıl idare edileceğiyle alakalı çok özel, açık
ana esaslar belirlemiştir. Pek çok açıdan, Şeriat’ın gereksinimleri pek çok ülkede hâkim olan kurallardan daha katıdır. Bunun nedeni, İslam’ın yargı işini Allah tarafından
insanlığa6 bir emanet olarak verilen büyük bir sorumluluğun bir parçası olarak değerlendirir ve adaleti uygulamadaki başarısızlığın ahirette şiddetli karşılığının olacağını söyler. Bu yüzden Şeriat yargıçlara adaletsizlikten kaçınmaları için ana esaslar,
yönergeler sağlar. Gelgelelim, Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları
yargıçlardan beklenen yüksek standartlara intibak etmek konusunda başarısız olmuşlardır. Bu adaletsizlikle sonuçlanmış ve modern zamanlarda insanlık suçlarıyla
uğraşan mahkemeler içerisinde en taraflısı olarak kabul edilmesine vesile olmuştur.

6 Age. s.2.

326

Introduction
The principle that justice must not only be done but seen to be done, is often thought
to have been developed by the English common law. In 1999, the world saw the
severity of its application, when the House of Lords in the UK set aside its own judgment against Senator Pinochet, after it was discovered that one of its judges, Lord
Hoffman was associated with Amnesty International, a party to the proceedings. The
principle has also gained acceptance in international trials. In 2004, the Appeals
Chamber of the Special Court for Sierra Leone too disqualified one of its judges from
hearing matters related to the Revolutionary United Front, as he had written about
them in his book on Crimes against Humanity.
The Islamic criminal justice system has recognised this principle well before the advent of the common law. There is Islamic legal precedence for not only ensuring appearance of fairness in the appointment of judges but also in the selection of prosecution witnesses.
The departure of the International Crimes Tribunal of Bangladesh (a Tribunal based purportedly on
the International Military Tribunal of Nuremberg) from these principles have attracted national and international controversy. Although one of the judges of the International Crimes Tribunal was found to
have authored a report on a number of the accused being tried by him, he refused to disqualify himself. Moreover, the prosecution witnesses were invariably supporters of the ruling party who viewed
the accused as their political opponents. The defence had no scope of challenging the appointment
of judges or selection of prosecution witnesses, no matter how interested they may have been. This
has seriously prejudiced the image of the trials. There are now calls from the west to have the trials
transferred out of Bangladesh.
This paper discusses the violations of the International Crimes Tribunals of Bangladesh of the fair
trial standards in light of the principles set down by Shariah.

Bias Of The International Crimes Tribunal Of Bangladesh
A. Judge as an Investigator and Accuser
On 25 March, 2010, the first of the International Crimes Tribunals was set up by the
Government under the International Crimes (Tribunals) Act, 1973. The Tribunal consisted of Mr. Justice Md. Nizamul Huq as Chairman with two other judges. The persons who
were being tried by the Tribunal, were all members of the political opposition and mainly
included member of the Bangaldesh Jamaat-e-Islami. When the Prosecution submitted
its documents against one of the accused, it was discovered that an important document

upon which the prosecution were relying was prepared by none other than the Chairman of the Tribunal, Mr. Justice Md. Nizamul Huq. It had transpired mid-way through
the trial that earlier in 1994, Mr. Justice Huq had been a member of the Secretariat of
the People’s Inquiry Commission which had been formed by group of activists engaged
in banning Jamaat. The People’s Inquiry Commission had been formed to discredit the
leaders of Jamaat, by describing them as having committed crimes against humanity
during the liberation war of 1971. The function of the Secretariat of the People’s Inquiry
Commission was to assist it in its investigation against the leaders of Jamaat. Thus Mr.
Justice Huq had previously acted as an investigator and had prepared a report accusing
a number of the member of Jamaat as having committed crimes against humanity. Now
as a Judge, Mr. Justice Huq, would be passing judgment against the very same persons
whom he himself had described in a report as war criminals.
When this was discovered, the defence on 27 October 2011 filed an application seeking recusal of
Mr. Justice Huq. The application was heard by two of the three judges. Since, the application involved
Mr. Justice Huq, he did not participate in the hearings. The two judges were constrained by the legislative framework of the Tribunal, which was designed specifically to allow partisan judges of conduct
hearing. Section 6(8) of the International Crimes (Tribunals) Act of 1973 clearly stated that “[n]either
the constitution of a Tribunal nor the appointment of its Chairman or members shall be challenged by
the prosecution or by the accused persons or their counsel.” Thus the two judges were constrained to
hold that there was no provision under the legislative framework of the Tribunal which allowed them
to recuse a Judge. Thus they rejected application holding that that they were “not legally authorised”
to remove the Judge but left the matter of recusal up to the “god conscience of the Judge concerned.”
It was expected that such a declaration by his two co-Judges would have forced the Chairman of
the Tribunal to resign. However, the Chairman continued to remain as a Judge of the Tribunal until
circumstances forced him to resign in what came to known in Bangladesh as the Skype Scandal.
Shariah lays great emphasis on the both the actual and perceived fairness of trials. An international
trial at the time of the Prophet (PBUH) provides an interesting insight into the application of this principle. In 5 A.H., a dispute arose between Muslims and the Banu Quraizah, a Jewish tribe for violation
of the Medina Charter. Under the Medina Charter, any violation was required to be adjudicated upon
by the Prophet himself. However, the Prophet allowed the accused tribe, the Banu Quraizah, to appoint a judge to try themselves for the violation of the Charter. The Banu Quraizah appointed Sa’ad
bin Muáz, a former ally and demanded that they be tried according to their own laws. The Prophet
accepted the appointment and allowed Sa’ad bin Muáz to judge the treaty violation in accordance
with Jewish laws and customs. This incident indicates that the Prophet went to great lengths to
ensure the appearance of justice for the accused. However, as already stated above the legislative
framework of the International Crimes Tribunals in Bangladesh did not have any provision for challenging the appointment of biased judges.
It should be clarified here that Shariah allows judges to have personal knowledge of the case they are
trying. As such, Mr. Justice Md. Nizamul Huq was allowed to have personal knowledge of the events
of the case. But in this case, Mr. Justice Huq, had already found the accused guilty in his report.
B. Judge as the Political Opponent of the Accused
Mr. Justice Md. Nizamul Huq and other judges were appointed judges of the Tribunal on the basis
of their political affiliation. Mr. Justice Huq’s political opposition to the men he was trying was known
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and reported in newspapers since 19921, when he had participated in a mock-trial of Prof. Ghulam
Azam, a former leader of the Bangladesh Jamaat-e-Islami. At the end of the mock-trial, Prof. Ghulam
Azam was sentenced to death. Mr Justice Huq and other anti-Jamaat activists had requested the
Government of carry out the sentence awarded to the former leader of Jamaat at the end of the mock
trial. In 2010, it was the leaders of the same party that the was trying as a Judge.
Shariah requires that a Judge should not hear the case of his enemy but should refer it to some other
judge.2 However, as noted above, Mr. Justice Huq and the other Judges had no qualms about trying
leaders of Jamaat, who were their political opponents.
C. Reliance on biased witnesses (as revealed in the Skype Scandal)
The Skype Scandal too revealed judicial bias at an extreme level. This scandal was exposed when
the internet conversations and emails of Mr. Justice Huq, teh Chairman of one of eth Ribunal with a
Dr. Ahmed Ziauddin, Belgium-based Bangladeshi lawyer were leaked to the press. The conversations and emails revealed that the judges and prosecutors were involved not only in training witnesses so that they would give the desired evidence, but also as to who should depose as witness.
Shariah lays down a higher standard in relation to prosecution witnesses than most legal systems
including that of common law systems. The Caliph ‘Ali for instance lost a case of theft, as the only two
prosecution witnesses were disqualified on the ground that they were interested and may have given
biased testimony. In this regard it may be mentioned that a person who is disqualified to be called as
a witness cannot be act as a judge. The Prosecution in the trials before the International Crimes Tribunals however relied on witnesses who had publicly attacked Jamaat and called for the party to be
banned. The bias of the prosecution witnesses against Jamaat and its leaders was of no consequence
to the Tribunal. In fact, the Tribunal and its supporters actively sought to steer the testimony of the witnesses towards a conviction. In this regard, Dr. Ahmed Ziauddin, a Belgium based Bangladeshi lawyer
who was assisting Mr. Justice Huq commented in relation to one such witness that he had “had a good
number of discussions. She understood it well. She knew what to emphasise and what not to do.”3
D. Offer of Incentives to Judges.
Acceptance of benefits or bribes by judges is recognised by all judicial systems as gross misconduct.
This is also the position in both Bangladesh and Shariah. However, there is evidence that Mr. Justice
Huq was given incentives in the form of a promotion (elevation to the Appellate Division of the Supreme Court – the highest court in the country) to which he would not otherwise have been entitled
of he passed quick verdicts. In 2012, the former Chief told him if he passed a verdict in Professor
Ghulam Azam’s case, he would be promoted. However, another Judge of the Appellate Division (now
the current Chief Justice) had asked for three verdicts by December, 2012 for the promotion. Thus
material rewards were promised to Mr. Justice Huq.
The Prophet (PBUH) is reported to have said that Allah has cursed both the giver and taker of a bribe
in respect of a judgment or execution of an order4 and in the Qur’an the Israelites are cursed for several crimes, including that of bribery.5
1 Daily Sangbad (a Bangladeshi newspaper), 11 April 1992.
2 Gulam Murtaza Azad, Judicial System in Islam, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad (1987) at 39.
3 This comment was made in relation to Ms. Sultana Kamal, who has been actively campaigning for the banning of the Bangladesh Jamaat-e-Islami.
4 Azad supra note 2 at 35.
5 Ibid.

Conclusion
Thus Shariah has set down very specific guidelines as to how a fair trial may be conducted. In many respects, the requirements of Shariah are far stricter than the rules
prevailing in most countries. This is because Islam regards judicial work as part of
the great responsibility entrusted by Allah to mankind6 and failure to do justice is met
with severe consequences in the hereafter. Shariah therefore provides guideline to
judges to avoid injustice. However, the judges of the International Crimes Tribunals
of Bangladesh have failed to conform to the high standards expected of judges. This
has resulted in injustice and caused the Tribunals to be regarded as one of the most
biased tribunals that have dealt with crimes against humanity in the modern era.

6 Ibid at 2.
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ملخص
يظن أن مبدأ «يجب أال يقام العدل فقط وإنما بجب أن يتم العدل في العلن» يعتقد أنه قد تم تطويره
من قبل القانون العام االنجلزي .في عام  ،1999شهد العالم صرامة تطبيق هذا المبدأ ،عندما
ألغى مجلس اللوردات في المملكة المتحدة حكمه ضد السناتور بينوشيه ،بعد أن تم اكتشاف أن أحد
قضاتها –لورد هوفمان -على عالقة مع منظمة العفو الدولية ،وكانت المنظمة طرفا في الدعوى.
هذا المبدأ اكتسب قبوال أيضا في المحاكمات الدولية .في عام  ،2004أبعدت دائرة االستئناف
في المحكمة الخاصة لسيراليون السيد جورج روبرتسون ،واحدا من قضاتها ،من جلسات الجبهة
الثورية المتحدة ،ألنه كتب عنهم في كتابه عن «الجرائم ضد اإلنسانية».
لقد اعترف نظام العدالة الجنائية اإلسالمية بهذا المبدأ قبل ظهور القانون العام بكثير .هناك أسبقية قانونية في اإلسالم
ليس فقط في ضمان ظهور العدالة في تعيين القضاة ولكن أيضا في اختيار شهود االدعاء .وفرت محاكمة دولية في
عهد النبي (ص) فكرة مثيرة لالهتمام في تطبيق هذا المبدأ .سمح النبي (ص) في السنة الخامسة للهجرة لقبيلة بني
قريظة المتهمة ،سمح لتعيين قاض لمحاكمة أنفسهم بسبب انتهاكهم المعاهدة مع المسلمين .عين بنو قريظة معاذ بن
سعد ،وهو كان حليفهم السابق .قبل النبي (ص) تعيينه وسمح سعد بن معاذ للحكم على انتهاك المعاهدة .هذا الحادث
يدل على أن النبي (ص) ذهب إلى أبعد من ذلك هو ضمان ظهور العدالة للمتهمين.
ولهذا المبدأ أيضا تطبيق في اختيار شهود االدعاء .في هذا الصدد ،وضعت معايير أعلى في األنظمة القانونية العامة.
فقد الخليفة علي سبيل المثال قضية سرقة ،ألن تم استبعاد شاهدين من اإلدالء بالشهادة على أساس أن كانت لهما عالقة
بالقضية ،وربما كانا قد قدما شهادة شهادات منحازة.
تخلي محكمة بنجالديش العسكرية الدولية (تعتمد المحكمة على محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية) تخليها عن هذه
المبادئ أدى إلى جدل وطني ودولي .وعلى الرغم من أن واحدا من قضاة المحكمة قد أمر بإحضار تقرير حول عدد
من المتهمين الذين تولى هذا القاضي محاكمتهم ،إال أنه رفض استبعاد نفسه عن منصب القاضي .وعالوة على ذلك،
كان شهود االدعاء دائما من مؤيدي الحزب الحاكم الذي ينظر إلى المتهمين كمعارضين سياسيين .وما كان للدفاع
مجاال لالعتراض في تعيين القضاة أو اختيار شهود االدعاء ،مهما كان األمر .وقد أضر هذا صورة المحاكمة بشكل
كبير .هناك دعوات اآلن من الغرب أن تنقل المحاكمات من بنغالديش.
يهدف هذا البحث إلى تحليل وقائع محكمة بنجالديش العسكرية الدولية ،في ضوء مبادئ عدالة المحاكمات التي
وضعتها الشريعة.

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Yılmaz Yurtseven1

 يلماز يورتسفان. د. م.أ
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SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ ÇERÇEVESİNDE İSLAM CEZA
HUKUKU’NDA ÖRFÎ HUKUKUN YERİ VE OSMANLI UYGULAMASI
THE CUSTOMARY LAW IN ISLAMIC LAW WITHIN THE SCOPE OF THE
PRINCIPLE OF LEGALITY OF CRIMES AND PUNISHMENTS AND THE
OTTOMAN PRACTICE

مكانة القانون العرفي في القانون الجنائي اإلسالمي والتطبيق العثماني في
»إطار مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص
1 Ondokuzmayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
1 Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Faculty of Law, Turkish Legal History Department.
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I. Giriş
İslam ceza hukuku, ilahi kaynaklı bir ceza hukuku sistemi olmakla birlikte, toplumun
ihtiyaçlarına ve değişimine uygun olarak yapılacak düzenlemeler konusunda, katı
bir karakter sergilememiştir. Asli kaynaklarda, belli başlı suç tipleri (Had ve Kısas)
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunların dışında kalan suç ve fiillere uygulanacak
müeyyideleri belirleme yetkisi, zamanın devlet otoritesine (ulü’l-emr) bırakılmıştır.
Teorik olarak İslam hukuku temeline oturmuş olan Osmanlı Ceza Hukuku, İslam Ceza Hukuku’nun
temel esasları yanında ve onun çizdiği sınırlar içerisinde gelişen örfi hukuk ile kendine özgü bir karakter arz etmiştir. İslam Ceza Hukuku’nun temel esasları ve asli kaynaklarla getirilen hükümler aynen
uygulanmıştır. Bununla birlikte, toplumsal hayatın getirdiği değişimler ve ihtiyaçlar, yeni cezai müeyyidelerin meydana getirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. İslam Ceza Hukuku’nun devlet otoritesine verdiği
ta’zir cezası koyma ve uygulama yetkisi, Osmanlı uygulamasında oldukça geniş bir kullanım alanı
bulmuştur. Dolayısıyla Türk hukuk tarihinin ve aynı zamanda İslam Hukuk tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan Osmanlı hukuku üzerinde incelenip gün ışığına çıkarılacak çok önemli müesseseler
ve uygulamalar bulunmaktadır. Şer’î ceza hukukunun dışına çıkmadan ve bu hukukun temel ilkeleri
çerçevesinde gelişen Osmanlı örfî ceza hukukunda bilhassa “suç ve cezaların kanuniliği” ilkesi bildirimizin temel hareket noktasını oluşturmaktadır
Batılı hukuk sistemlerinde XVIII-XIX. Yüzyıllarda tartışılmaya başlanan kanunilik ilkesi, İslam Ceza
Hukuku’nun doğuşundan bu yana var olan temel prensiplerden biri olmuştur. Kanunilik, İslam ceza
hukukunun en temel kaynakları olan Kitap ve Sünnet kaynaklı bir ilkedir. İslam ceza hukukunda
“numerusclausus” (sınırlı sayı) olarak belirlenen Had ve Kısas suçlarında bu ilke kesin bir biçimde
gözetilmiştir. İslam Hukukunun dışına çıkılmaksızın, düzenlenmesi siyasi otoriteye bırakılmış ve İslam örfî hukukunun uzantısı olan ta’zir suç ve cezalarında ise zaman zaman kimi farklı uygulamalar
göze çarpmaktadır.
İslam Ceza Hukukunun önemli ve uzun soluklu uygulama zeminlerinden biri olan Osmanlı Devleti’nde
Örfî ceza hukuku geniş bir düzenleme ve uygulama alanı bulmuştur. Osmanlı Örfî ceza hukukunda
Ta’zir suç ve cezalarının belirlenmesinde genellikle kanunilik ilkesine uyulmaya özen gösterilmiş,
devletin meşihat makamı olan Şeyhülislam ve dolayısıyla ulema sınıfının bu konudaki fetva çalışmaları, söz konusu uygulamaların meşruiyet zeminini oluşturmuştur. Ancak zaman zaman Şer’î sınırları
aşan uygulamalar da vukuu bulabilmiştir.
Bu bildiride Osmanlı uygulaması örneğinden hareketle, kanunilik ilkesinin İslam Ceza Hukuku’nun
“tazir suç ve cezaları” açısından durumu incelenecektir.
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II. Kanunilik Kavramı
Suç, insanoğlunun birlikte yaşama arzusunun devamı açısından korunması gereken
hukuki değerlerin açık ve bilinçli bir ihlali ya da en azından bu değerleri korumaya
ilişkin kurallara özensizlik niteliği taşıyan insan davranışlarıdır1.
Bir ilke olarak suç ve cezaların kanuniliği, kanunun açıkça suç olarak tanımlamadığı bir fiilden dolayı
kimsenin yaptırıma tabi tutulamayacağı anlamına gelmektedir. Bir fiil kanunda suç olarak düzenlenmemişse, o fiil suç değildir. Kanunun yasaklamadığı her fiil meşrudur. Ancak fiilin açıkça suç oluşturması yetmez. Fiile uygulanacak yaptırımın da fiil henüz işlenmeden önce belirlenmiş olması gerekir2.
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin konulmasının gerekçeleri toplum ve birey bakımından şu şekilde özetlenebilir3:
Toplum bakımından kanunilik ilkesinin değeri; kanunda suç ve cezaların düzenlenmiş olması, suç
oluşturan fiili işlemeye hevesli ya da niyetli olanları mahkemenin, verebilme veya bertaraf edebilme
yetkisine sahip olduğu farazi bir suç ya da cezadan daha fazla düşünmeye yöneltecektir. Toplumsal
anlamda bu durum düzenin korunması ve devamına katkıda bulunur.
Birey bakımından ise kanunun suç olarak düzenleyip yaptırıma bağlamadığı bir fiilin işlenmesinden
dolayı, muhakeme yapılması imkânı sağlanmaz veya mahkemeye failin öngöremeyeceği bir cezaya
hükmedebilme yetkisi tanınırsa, ceza adaleti rastlantılara, keyfi uygulama ve ihtiraslara terkedilmiş
olur. Kuşkusuz böyle bir durum, kişi hürriyetini ve güvenliğini tehlikeye sokar. Zira işlediği fiilin suç
olup olmadığını, dolayısıyla cezalandırılıp cezalandırılmayacağını önceden öngöremeyen birey, çelişki ve kuşkular içerisinde kalacak, davranışlarında hür iradesini gerektiği gibi kullanamayacaktır.
Bireyin özgürlükleri bağlamında kanunilik ilkesi bir güvence fonksiyonu oluşturmaktadır4.
Kanunilik ilkesi gereği bir fiilin suç sayılması yetkisinin sadece kanuna tanınmasıyla, insan temel hak ve
özgürlükleri güvence altına alınmaktadır. Öte yandan bu ilke sayesinde devletin cezalandırma hak ve
yetkisi kanunla düzenlenirken, suça verilecek cezanın yine kanun tarafından belirlenmesiyle de cezalandırmada keyfiliğe engel olunmaktadır5. Dolayısıyla söz konusu ilke, doğrudan temel hak ve özgürlükleri güvence altına almakla kalmamakta, aynı zamanda hukuki güvenliğin tesisine de hizmet etmektedir.
Kanunilik ilkesinin önemini daha iyi kavrayabilmek için bu ilkenin tarihi gelişimine bakmak gerekir.
A. Eski Çağlarda Suçların Cezalandırılmasına İlişkin Uygulamalar
İlkel ceza hukuku sistemlerinde suç ve cezaların kanuniliği ilkesinden söz etmek mümkün
görünmemektedir. Ceza hukuku kuralları genellikle örf ve adet kuralları şeklinde ortaya çıkmakta,
suç kabul edilen davranışlar kabile liderinin keyfi uygulamalarına bağlı olarak cezalandırılmaktaydı.
Dolayısıyla, hangi eylemin suç oluşturacağı ve bu eyleme nasıl bir yaptırımın uygulanacağı belirlenmiş
değildi6. Hukukun bilinen ilk kaynağının inanç sistemleri olduğu düşünülürse ceza hukukuna ilişkin
1 ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara 2013, s. 106.
2 HAKERİ Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s. 12.
3 ARTUK Emin/GÖKÇEN Ahmet/YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s. 94.
4 ARTUK/GÖKÇEN/YENİDÜNYA, s. 94.
5 DAĞCI Şamil, İslam Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller, Diyanet İleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 13.
6 AVCI Mustafa, Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya 2010, s. 45.

suç ve yaptırımların da –ilkel de olsa- pagan kabile inanışlarından doğması doğaldır. Böyle bile olsa
ilkel egemenlerin yönettikleri kabile ya da toplulukları oluşturan insanlar üzerinde tamamen sübjektif
ve anlık suç tipleri ve onlara bağlı olarak yaptırımlar ihdas etmeleri beklenen bir sonuç olmalıdır.
Ceza hukukunda yaptırımların evrim süreci dikkate alındığında en ilkel yaptırım şekli olan ihkak-ı
haktan günümüze kadar suç ve yaptırım kavramı büyük değişikliklere uğramıştır. Ancak söz konusu
evrimin ilerleyişi semavi ve beşeri inanç sistemlerine dayalı hukuk sistemlerinde farklılık gösterir.
B. İslam Ceza Hukukunda Suç Ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin Tarihi Kökeni
İslam Hukukunun ortaya çıkışından itibaren kanunilik ilkesi var olagelmiştir. Bu kural ondört asırdır
gelişimini ve varlığını sürdüren İslam Hukukunda en temel kaynak olan Kitab’a, Kur’an-ı Kerim’e dayanır. Böylece İslam hukuku, tüm çağdaş hukuk sistemlerinden farklı olarak daha teşekkül döneminde bu
ilkeyi olmazsa olmaz bir niteliğe büründürmüş ve bu yönüyle çağdaş hukuk sistemlerinden ayrılmıştır.
Bilindiği üzere İslam hukukunda kanun koyucu (Şârî) Allah’tır. Kur’an hükümlerini açıklayan sünnet
ise İslam hukukunun ikinci aslî kaynağıdır. Ayrıca İslam hukuku terminolojisinde ulü’l-emr olarak
nitelendirilen siyasi otoritenin de Sınırlı yasama yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin sınırlı olmasından kasıt, devlet otoritesinin ancak İslam hukukunun temel kaynaklarında belirlenmiş olan sınırlar
çerçevesinde yasama fonksiyonunu yerine getirebileceğidir. Bu çerçevede kaynağını ister Kur’an ve
sünnetten, isterse ulü’l –emrden alsın, bir fiil ancak açık ve hiçbir tereddüde yer vermeyecek biçimde
suç olarak tanımlandıktan sonra yaptırıma tabi tutulabilecektir7. Görülüyor ki İslam Hukuku hukukun
kaynağı konusunda yoruma yer vermeyecek biçimde delillerini ortaya koymaktadır.
İslam’ın ve dolayısıyla İslam Hukukunun temel kurallarından biri, “nass (delil-hukuki kaynak) olmadan
akıl sahibi insanların fiilleri için hüküm yoktur” şeklindedir. Dolayısıyla kişinin fiilini, yasaklayıcı kural
bulunmadan,” yasaktır” biçiminde nitelemenin imkânı yoktur. Fiilin yasak olmasına ilişkin bir hüküm
bulunmadıkça kişi için herhangi bir fiili ifa etmek ya da terk etmek tamamen onun iradesine bırakılmıştır. Modern hukukun gelişim sürecinde “kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralına karşılık gelen,
“Nullumcrimennullapoena sine lege8” kuralı esasında tamamen bu duruma işaret etmektedir. Ayrıca,
İslam hukuku öngörüsünde “fiil ve eşyada asıl olan mübahlıktır”. Bu durumda, yasaklanmasına ilişkin
bir hüküm bulunmadıkça her fiil veya terk, aslında serbesttir. Fiili gerçekleştirene ya da terk edene
herhangi bir yaptırım uygulanamaz9.
“Kanunsuz suç ve ceza olmaz” şeklinde formüle edilen kanunilik ilkesi doğrudan akıl ve mantığa hitap
ederek, İslam’ın adalet ve iyiliği emreden, zulmü, haksızlığı yasaklayan genel hükümlerine değil, bu
konuda son derece açık özel hükümlere dayanmaktadır10. Kur’an’daki pek çok ayet söz konusu ilkeyi
öngörmektedir: “Biz bir peygamber gönderinceye kadar hiçbir kimseye ve kavme azap ediciler değiliz”11; “Senin Rabbin, memleketlerin ana merkezlerine, karşılarında ayetlerimizi okuyacak bir peygamber gönderinceye kadar o memleketleri helak edici değildir”12; “Allah, yasakladığı şeyleri size tek
7 CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Sayram Yayınları, Konya 2014, s. 232.
8 “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin bu latince formülünün kaynağı Alman hukukçu AnselmRittervonFeuerbach olarak kabul edilir. Yazar,
1801 yılında yayınladığı “Lehrbuchdesgemeinen in DeutschlandgültigenPeinlichenRechts” adlı eserinde bu ifadeyi kullanmıştır. ARTUK/GÖKÇEN/
YENİDÜNYA, s. 94.
9 UDEH Abdülkadir, Seküler Ceza Hukuku Kurumlarıyla Mukayeseli İslam Hukuku –Genel Hükümler- (Mütercim: Prof. Dr. Ali Şafak), Kayıhan
Yayınları, İstanbul 2012, c. 1, s. 144.
10 UDEH, s. 146.
11 Kur’an, İsra, 17/15.
12 Kur’an, Kasas, 28/59.
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tek açıklamıştır”13; “Yasaklananlar dışındakiler size helal kılınmıştır”14; Her topluluğa mutlaka bir elçi
gönderilmiştir. Ancak bu topluluğun elçisi geldikten sonra onlar hakkında bütünüyle adil bir yargıda
bulunulur ve onlara asla haksızlık yapılmaz”15.
Kanunilik ilkesiyle ilgili olarak yukarıdaki ayetler aynı zamanda genel olarak hukuki ve cezai hükümlerin ancak bununla ilgili kurallar konduktan sonraki olaylara uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.
Özellikle Maide 4/95’de yer alan “Allah geçmiş günahları affetmiştir” ayeti suçları da kapsayarak
bütün geçmiş günahların affedildiğini belirtmektedir. Yine Hz. Peygamber’in “Kim İslam’da güzel işler
yaparsa cahiliye döneminde yaptıklarıyla hesaba çekilmez”; Bilmez misin ki İslam önce işlenen günahları ortadan kaldırmaktadır” hadisleri de söz konusu ilkenin bir başka biçimde ifade edilmesidir.
Kaldı ki İslam’ın sorumluluk anlayışına ilişkin bu hükümlerinin ceza hukukunu da kapsadığını düşünmemek için bir sebep yoktur16.
Kanunilik ilkesi İslam Ceza Hukukunda kıyasın uygulanmasını da imkânsız hale getirmiştir. Çünkü
hâkime kıyas yoluyla suç ve ceza ihdası yetkisinin verilmesi, kanunlarda olmayan fiillerin suç sayılması ve yine kanunla düzenlenmemiş yaptırımların uygulanması sonucunu doğurmaktadır. Konu,
İslam hukukçuları arasında da tartışılmış ve bu konuda iki farklı bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bir kısım
hukukçuya göre had ve kısas suçlarında ve keffâretlerde kıyas uygulanamaz. Çünkü bunların illeti
bilinemez. İlleti bilinemeyince de bunlara dayanılarak kıyas yapılamaz. Ayrıca kıyasta hata ihtimali
vardır. Kaldı ki hata ihtimali bir şüphe olup, şüphe ile had cezaları düşer. Diğer grup hukukçular ise
kıyas ile bu tür suç ve cezaların ihdas edilebileceğini, örnek olarak da Hz. Ali’nin şarap içme (haddi
şirb-sarhoşluk) suçunu kazf (iffete iftira) suçuna kıyas ettiğini ileri sürmektedirler. Diğerleri bu cezanın
kıyasla değil, icma ile sabit olduğu iddiasındadırlar17. Kanaatimizce söz konusu tartışmalar kıyas yasağının kanunilik ilkesinin bir sonucu olduğunu göstermektedir.
Kanunilik ilkesi suçun kanuni unsurunu oluşturur. İslam hukukçularına göre suç ve cezaların kanuniliğinden amaç, “hakkında herhangi bir hüküm bulunmadan bir fiilin suç sayılmaması ve failine ceza
verilememesi”dir. Bir fiilin yasak sayılabilmesi için nassa ihtiyaç vardır. Ayrıca failin cezalandırılabilmesi için fiilin gerçekleştiği anda kanunla konulmuş, yürürlükte olan bir cezanın bulunması şarttır. Bu
ilkenin özü “kanunsuz suç ve ceza olmayacağı” hükmüdür18 .
Kanunilik ilkesinin mantığı, kişilerin yasak olan fiil ve hareketleri önceden bilmelerini sağlamak düşüncesine dayanır. Kişi ancak bu şekilde hareketlerini düzenleyebilir. İslam Ceza Hukuku açısından kanunilik ilkesi had ve kısas suçlarında en ince ayrıntılarına kadar geçerlidir. Ta’zir suçlarında ise ilkenin
uygulanacağı bir gerçektir. Ancak İslam Hukuku bu çeşit suçlarda had ve kısas suçlarında olduğu gibi
açık hükümler içermez. Çünkü bütün ta’zir suçlarını kendisi belirlememiştir. Fakat ulü’lemr bu kuralın
uygulanmasından kesin olarak sorumludur. Nitekim Osmanlı Ceza Hukuku uygulamasında Fatih,
Kanunî ve benzeri ceza kanunlarının belirlediği suçlar dışında suç icat edilmemiştir19.
Kanunilik ilkesinin üç yönü vardır. Bunlar, cezaî hükümlerin zaman, yer ve kişi bakımından yürürlüğüdür.
13 Kur’an, En’am, 6/119.
14 Kur’an, Nisa, 4/24.
15 Kur’an, Yûnus, 10/47.
16 AYDIN Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, İstanbul 2014, s. 159, dipnot 18.
17 AYDIN, s. 160.
18 ŞAFAK Ali, Mezheplerarası Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, Erzurum 1977, s. 36; BARDAKOĞLU Ali, “Ceza” , DİA, c. VII, İstanbul 1993, s. 475.
19 CİN Halil/AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk Hukuk Tarihi c. 1, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1995, s. 253-254;BARDAKOĞLU Ali, “Ceza”, DİA, c.
VII, s. 475; YURTSEVEN Yılmaz, Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Ta’zir Suç ve Cezaları (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Konya 2001, s. 13.

1. Zaman Bakımından Yürürlük
Ceza kanunlarının geçmişe yürümemesi kuralı olarak ifade edilen bu esas, suçta ve cezada kanunilik
ilkesinin doğal bir sonucudur. Ceza hukukunun zaman bakımından uygulanmasıyla bugün kastedilen, ceza kanunlarının yürürlük tarihinden itibaren işlenen suçlara uygulanması ve daha önceden
işlenmiş suçlara uygulanmamasıdır. Ancak bu kuralın istisnası sanığın lehine olan hükümlerin geriye
yürümesidir20.
2. Yer Açısından Yürürlük
Ceza hukukunun yer bakımından uygulanması klasik kaynaklarda daha çok İslam ülkesi dışında
(Darü’l-Harb) işlenen suçların İslam ülkesinde (Darü’l-İslam) cezalandırılıp cezalandırılmayacağı
meselesiyle ilgili olarak tartışmalara konu olmuştur . İslam hukukuna göre dünya Darü’l-Harb (harb
ülkesi) ve Darü’l-İslam (İslam ülkesi) olarak iki kısma ayrılır. İslam ülkesinde yaşayanlar ya müslümandır ya İslam ülkesi vatandaşı gayrimüslimlerdir (zimmîler) yahut da izinli ve pasaportlu olarak
İslam ülkesine gelmiş olan müste’menlerdir .Harb ülkesinde yaşayanlar ise ya harbî (gayrimüslim)
ya da müslümandır. Problem, Darü’l-Harb’de suç işleyen kimsenin İslam ülkesine döndüğü zaman
cezalandırılıp cezalandırılmayacağıdır. Bu konuda Ebu Hanife, İslam ülkesinde müslüman ve zimmîlere İslam hukukunun her halde uygulanacağı görüşünü savunmuştur. Ancak müste’menlere sadece
şahıs haklarını ilgilendiren suçlarda İslam hukuku uygulanacak, Allah hakkına yönelik suçlarda ise
İslam hukuku uygulanmayacaktır. Ebu Yusuf aksi görüşte olup, İslam ülkesinde suç işleyen herkese
İslam hukukunun uygulanacağını belirtir. Osmanlı uygulaması Ebu Yusuf’un görüşünü esas almıştır. Müslümanlar ve zimmîler Darü’l-Harb’de işledikleri suçlardan dolayı ülkelerine (Darü’l-İslam’a)
döndüklerinde cezalandırılmazlar. Çünkü bu suçları işledikleri yerde İslam devletinin hükümranlık
hakkı yoktur. Ancak kul hakkını ilgilendiren suçlarda tazminat hakkı saklıdır21 .
İmam Malik, İmam Şafi ve Ahmed bin Hanbel’e göre ise İslam ülkesinde işlenen suçlar kimin
tarafından işlenirse işlensin İslam hukukuna göre cezalandırılır. Darü’l Harb’de suç işleyen müslüman
ya da zimmî ise İslam ülkesine döndüklerinde İslam hukukuna göre cezalandırılır22 .
3. Kişi Bakımından Yürürlük
İslam ceza hukukunda genel kural, suçlular arasında eşitliğe uyulması ve herhangi bir ayrım
yapılmamasıdır. Ancak kendine özgü niteliği olan bazı kişi ve gruplar hakkında farklı görüşler vardır.
Hanefilere göre devlet başkanı Allah hakkına yönelik suçlardan (hadd) sorumlu değildir. Çünkü bu
suçların takibi devlet başkanının sorumluluğu altındadır. Ancak kısas ve diyet suçlarında hiçbir dokunulmazlıkları yoktur. Diğer mezhepler ise devlet başkanı için hiçbir dokunulmazlık kabul etmezler23.
Yine zimmîlere de esas olarak İslam hukuku uygulanmakla birlikte, Ebu Hanife’ye göre içki içme suçu
açısından özel bir durum söz konusudur. Zimmîlerin kendi dinleri içki içmeyi yasaklamadığı için bu
konuda cezaî sorumlulukları yoktur. Ancak diğer hukukçular bunu kabul etmezler. Ayrıca köleler için
de birtakım indirim ve muafiyetler söz konusudur24 .

20 Bir başka istisna da kamu güvenliğini ve düzenini doğrudan ilgilendiren önemli suçlarda ceza kurallarının geriye yürüyebileceğidir. Devlet ve
millet aleyhine suçlar gibi. Ancak bu husus mecburi değildir. CİN/AKGÜNDÜZ, c. I, s. 255
21 YURTSEVEN, s. 14-15.
22 ÖZEL Ahmet, İslam Hukukunda Ülke Kavramı, İstanbul 1984, s. 156-157.
23 YURTSEVEN, s. 15.
24 Geniş bilgi için bkz. CİN/AKYILMAZ, Hukuk Tarihi, s. 232-238.
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C. Batı Hukuk Sistemlerinde Kanunilik İlkesine Tarihi Bakış
İslam ceza hukuku için kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı bir “olmazsa olmaz”ı ifade ederken, Batılı
hukuk sistemlerinde bu ilkenin gelişimi son derece geç dönemlere rastlamaktadır. Ne antik Yunan’da
ne de Roma’da söz konusu ilkeye ilişkin gelişmeler göze çarpmaz. Ceza hukukun Batı’daki evrimini
gözden geçirecek olursak özellikle Ortaçağ feodalizminde bu ilkeden söz edebilmek mümkün değildir.
Feodal sistemin temelini oluşturan asiller-köylüler ayrımı, her şeyden önce bu iki gruba mensup insanların aynı mahkemede yargılanamayacağı gerçeği ile karşılaşırız. Feodalizm25, primitif bir federal yapı
görüntüsü vermektedir. Bu yapıda, toprak mülkiyeti belli hizmetler ve özellikle askeri hizmet karşılığında kral tarafından derebeylerine dağıtılır. Derebeyinin mülkiyeti toprak üzerinde yaşayan insanları da
kapsar. Her derebeyi kendi toprakları ve bu topraklar üzerinde yaşayan ahali üzerinde sınırsız yasama,
yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir. Dolayısıyla derebeyleri kendi toprakları üzerinde bağımsız hareket
edebilirler. Ahali üzerine dilediği gibi vergi koyabilir, angaryalar yükleyebilir. Ceza hukuku açısından tam
anlamıyla yetkiyi elinde bulunduran derebeyini kendi topraklarında yaşayan ahali karşısında sınırlayabilecek bir güç yoktur. Bu noktada, suç ve cezaların kanuniliğinden söz edilemez. Kendisi de bir derebeyi olan kral da yalnızca kendi toprakları üzerinde yaşayan ahaliden sorumludur. Bununla birlikte kral
gücü ve otoritesi elverdiği ölçüde diğer derebeyleri üzerinde bir takım yetkilere sahip olabilir.
Ortaçağ Avrupa feodalizminde kral-derebeyi ilişkisi vergilendirme ve asker besleme şeklinde belirmiştir. Derebeyleri kendilerinden daha güçlü olan krala vergi öder. Savaş durumunda besledikleri askerlerle birlikte kralın ordusuna katılırlar. Feodal organizmanın karşılaşacağı dış tehditlere karşı nispeten gevşek bağlarla birbirine bağlanmış bu ilkel federe yapılar ortak hareket ederler. Soylu lordlar
arasında ortaya çıkabilecek cezai uyuşmazlıkların çözüm yeri kralın kuracağı mahkemedir. Burada
uygulanacak hukuk daha çok bir takım teamüllerden başka bir şey değildir.
Topun icadı feodalizmin çöküşünü getirmiştir. Feodalizmin çöküşü düşünce ve bilimin gelişmesini
de hızlandırmıştır. Batı’da ortaya çıkan aydınlanma felsefesi ve reform hareketleri sürecinde, ceza
hukuku alanında suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin tartışılmaya başlanmıştır.
Batı dünyası için “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin kabulü, oldukça uzun bir sürece işaret etmektedir. Eski ve orta çağlarda kanunun suç saymadığı bir fiilin cezalandırılmasına veya hâkimin faili
kanunda var olan cezalardan kendisine en uygun görüneni ile cezalandırmasına bir tepki olarak ortaya çıkan ilkenin gerekleri önceleri kıskançlıkla uygulanmıştır. Her suç için sabit yaptırımlar konarak
hâkime takdir yetkisi tanınmamıştır. Hatta 1787 tarihli Avusturya Ceza Kanunu’nda olduğu gibi hâkim
adeta kanun hükümlerini sadakatle uygulamak zorunda olan bir memur haline getirilmiştir. Ancak her
suç için tek ve sabit bir cezanın uygulanması zamanla bir takım sakıncaları da ortaya çıkarmıştır. Bu
nedenle suçlara uygulanacak yaptırımların aşağı ve yukarı hadlerini belirleyen yeni bir sistem ortaya konularak, hâkime bu iki had arasından cezayı belirleme yetkisi tanınmıştır. Örneğin 1810 tarihli
Fransız Ceza Kanunu bu prensibe bağlı kalınarak düzenlenmiştir26.
Avrupa ceza kanunlarında kanunilik ilkesinin yer aldığı ilk metin, imparator II. Joseph’in hazırlattığı
1787 tarihli Avusturya Ceza Kanunu’dur. Söz konusu kanunda “Mevcut ceza kanunu tarafından ancak kanuna aykırı olarak ilan edilen hareketler cürüm olarak sayılır ve muamele görürler” hükmü ile
suçların ancak kanunla düzenlenebileceği belirtilmiştir. Kanunilik ilkesi sırasıyla, 1789 Fransız İnsan
ve Vatandaş Hakları Bildirgesi, 1791 ve 1793 Fransız Anayasaları, 1810 Fransız Ceza Kanunu, hukuk
25 Kavramla ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni,
Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1995.
26 ARTUK/GÖKÇEN/YENİDÜNYA, s. 95.

devleti ilkesinin kabul görmeye başlamasıyla diğer Batılı ülkelerin anayasa ve ceza kanunlarında yer
almaya başlamıştır. Nihai gelişimini yirminci yüzyılda tamamlayan ilke 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 4 Kasım 1950 tarihli “İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Devletleri Arasında İmzalanan Sözleşme”de hüküm altına alınmıştır27.

III. Osmanlı Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi
İslam dininin hayatın tüm yönlerini kapsayan bir sistem olması, doğal olarak Osmanlı
Devleti’nin birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da İslam hukukunu esas alması
sonucunu doğurmuştur.
İslam Ceza hukukunda suç ve cezalar had, kısas ve ta’zir olmak üzere üç gruba ayrılır. Had suçları,
Allah (Kamu) hakkını ihlal eden, yaptırımı bizzat kanun koyucu olan Şârî tarafından kesin olarak belirlenen suç tipleridir. Tanımda da ifade edildiği had, suç oluşturan fiile değil, ona uygulanacak olan
yaptırıma karşılık gelir. Ancak klasik fıkıh eserlerinde had kavramı hem fiil hem de yaptırım olarak kullanılmış ve böyle yerleşmiştir. Had suçları toplumsal yönü ağırlıklı olan hak ve menfaatleri ihlal ettiği için
tanımdaki “Allah hakkı” ibaresi kamu hakkı olarak yorumlanmıştır28. Tanımından da anlaşılacağı üzere
had cezaları miktarı ve sınırları kesin olarak belirlenmiş olan yaptırımlar olduğundan faile verilmesinde
hâkimin takdir yetkisi mevcut değildir. Suçun unsurları tamam ise hâkim asli kaynaklarda belirtilen cezayı vermekle yükümlüdür. Benzer şekilde suç, Allah (Kamu) hakkını ihlal etmiş bir eylem olduğundan,
uygulanacak yaptırımın hiçbir şekilde düşürülmesi, azaltılması veya affa uğraması mümkün değildir.
Kısas ve diyet gerektiren suçlar ise kişinin hayatına ya da vücut bütünlüğüne yönelik müessir fillerdir. Bu
suçlara uygulanacak yaptırımlar da bizzat aslî kaynaklar olan Kur’an ve Sünnet ile belirlenmiştir. Had cezalarında olduğu gibi bu fillere uygulanacak yaptırımlar kesin ve net olarak belirlenmiş, uygulanmalarında
herhangi bir azaltma, artırma ya da takdir yetkisi söz konusu değildir. Ancak had cezalarından farklı olarak
bu suç tiplerine uygulanacak yaptırım, mağdur ya da mağdurun mirasçıları tarafından affedilebilirler29.
Ta’zir suçları ise yaptırımı Kur’an ve sünnet tarafından belirlenmemiş, düzenlenmesi İslam hukukunun
çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde sınırlı yasama yetkisine sahip olan siyasi otoriteye veya mahkemeye
bırakılmış suçlardır. Bu suçlar içerisinde kamu hakkını ihlal edenler olduğu gibi kişi hakkını ihlal edenler de
vardır. Had ve kısas suçlarında sınırlı sayı ilkesi (numerusclausus) geçerliyken ta’zir suçlarında herhangi
bir sınırlama mevcut değildir30. Toplumsal ihtiyaçlar, iktisadi, siyasi, sosyal ve hatta teknolojik gelişmeler
yeni yeni ta’zir suçlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin, günümüzden 30-35 yıl öncesine kadar internet gibi bir uygulamadan söz edilemezdi. Oysa günümüzde internet sosyo-ekonomik ve kültürel
hayatın içine oldukça girmiş, internet üzerinden işlenebilen “bilişim suçları” ortaya çıkmıştır. İşte böyle bir
suç, bir örfî hukuk ürünü olan ta’zir suçları ve yaptırımlarına çarpıcı bir örnektir. Dolayısıyla siyasi otorite
örfî hukuk yapma yetkisine dayanarak son derece kapsamlı ve geniş düzenlemeler yapabilir.
Osmanlı Devleti’nde esas itibariyle hukukun diğer alanlarında olduğu gibi ceza hukukunda da İslam
hukuku ilkeleri geçerli olmuştur. Ancak İslam Ceza Hukuku’nda devlet başkanına, ta’zir suç ve ce27 ARTUK/GÖKÇEN/YENİDÜNYA, s. 96-97.
28 ARIKAN Baha, “İslam Ceza Hukukunun Esasları”, Adalet Dergisi, yıl 53, sy. 11-12, Ankara 1962, s. 1191; DAĞCI, s. 24; CİN/AKYILMAZ,
Hukuk Tarihi, s. 229; AYDIN, Hukuk Tarihi, s. 154.
29 Had suç ve cezaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. UDEH, c. 1, s. 643 vd.
30 AYDIN, Hukuk Tarihi, s. 155.
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zaları konusunda tanınan geniş takdir yetkisi dikkat çekicidir. Bu yetki Osmanlı padişahları tarafından, bütün İmparatorluk topraklarında yürürlükte olan hukuk normları koymak şeklinde kullanılmıştır.
Sonuçta fıkıh kitaplarında var olan cezai esasların yanı sıra bir takım yeni esaslar ortaya çıkmıştır.
Kaynağını devletin başı olan padişahtan alan bu esaslar, zaman içinde belli bir bütünlüğe ulaşınca
“örfî hukuk” adıyla anılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Ceza Hukuku dendiğinde sadece Şer’î veya Örfî
ceza hukuku değil, bu ikisinin birlikte oluşturduğu bir sistem anlaşılmalıdır31.
Osmanlı ceza hukukunda had ve kısas suçlarına ilişkin olarak kanunilik ilkesi genel kurallara tabidir.
Dolayısıyla bu suçlar için kanunilik ilkesine sıkı sıkıya uyulduğu söylenebilir. Ta’zir suçlarında ise
kanunilik kural, ihlali ise istisnadır. Açıkçası bu suç tiplerinde tam olarak bu ilkeye göre uygulamaya gidildiğini söyleyebilmek her zaman mümkün görünmemektedir. Ancak bu yaptırımlarda tam bir
keyfîliğin uygulandığı düşüncesini de akla getirmemelidir. Ta’zir suçlarının düzenlenmesinde iki usul
benimsenmiştir. Birinci usulde meydana gelen her münferit olay siyasi otorite ya da mahkeme tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiş ve yaptırımı belirlenmiştir. İkinci usulde ise ta’zir suç ve yaptırımlarının çıkarılacak kanunlarla ayrıntılı olarak düzenlenmesi ve mahkemelerin bu kanunları hükme
esas almasıdır. Osmanlı Devleti ikinci yolu benimsemiş ve ta’zir gerektiren fiiller genellikle padişah
kanunnameleriyle düzenlenmiş ve kanunilik ilkesine olabildiğince uyulmaya çalışılmıştır32. Ayrıca yargılama yapılmaksızın, başka bir deyişle hâkim kararı olmaksızın kimseye ceza verilmemesi kuralına
da özel bir itina gösterilmiştir. Nitekim Yavuz Sultan Selim Kanunnamesi’nin 50. maddesinde “…ve
kadimarifetünsüz kimesneyi habsetmeyeler” hükmü yer almaktadır33.
Osmanlı ceza hukukunun önemli yürürlük ve bilgi kaynaklarından biri de kanunnamelerdir. Bilindiği
gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda Şer’i hukukun yanında ve ona aykırı olmamak kaydıyla Örfî hukuk
da gelişmiştir. Padişahların emir ve fermanlarıyla va’zettikleri kanun ve nizamları bir araya toplamak suretiyle düzenlenen mecmualara “kanunname” adı verilmiştir. Ayrıca bu mecmualarda toplanan kanunlardan, belli bir zümre veya alana ait olanlar da aynı adla anılmaktadır. Birer Örfî hukuk
düzenlemeleri olan kanunnamelerde daha çok idare, maliye ve ceza gibi kamu hukuku alanlarında
düzenlemeler mevcuttur. Çünkü özel hukuka ilişkin kurallar Şer’i hukukun asli kaynaklarında genellikle ayrıntılı olarak düzenlenmiştir34 .
Osmanlı Kanunnameleri esas olarak üç grupta değerlendirilmektedir. Birincisi, belli bir konuda hüküm ihtiva eden kanunnamelerdir. Bunlar, ferman, berat ve yasak name şeklinde va’zedilirler. Mahalli
idarecilere ve kadılara gönderilen bu kanunnameler, sancak kanunnamelerinin ve genel kanunnamelerdeki pek çok hükümlerin ilk şekillerini oluşturmaktadırlar. Bunlar, nişancı35 tarafından hazırlanır, Di31 AYDIN Mehmet Akif, “Ceza”, DİA, c. VII, İstanbul 1993, s. 478.
32 AYDIN, Hukuk Tarihi, s. 159; CİN/AKYILMAZ, Hukuk Tarihi, s. 233.
33 CİN/AKYILMAZ, Hukuk Tarihi, s. 233. Konu ile ilgi ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. AKYILMAZ Gül, “Osmanlı Hukukunda Masuniyet-i Şahsiye
İlkesi”, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul 21-22 Aralık 2012, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri (editör: Fethi Gedikli), XII Levha Yayınları,
İstanbul 2014, s. 163 vd.
34 BARKAN Ömer Lütfi, “Kanun-name”, MEBİA, c. VI., İstanbul 1977, s. 185-187.
35 “Divan-ı Hümayun’un asli üyesi olan nişancı, görevinin hemen hemen tamamını bu divan içinde yürütür. Terminolojik açıdan nişancı, “padişah
fermanlarına tuğrayı çeken kişi” anlamına gelse de görevi sadece bununla sınırlı değildir. En önemli görevi olan tuğra çekmenin yanında,
fermanların hazırlanmasını sağlamak, çok önemli fermanları bizzat kaleme almak ve yeni konulacak ya da değiştirilecek Örf’i hukuk kurallarının
saptanmasıyla uğraşmak diğer önemli fonksiyonlarıdır. Özellikle Örfî hukuk kurallarının hazırlanmasındaki uğraşıları dolayısıyla nişancıya “müfti-i
kanun” da denmiştir”. MUMCU Ahmet, Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divan-ı Hümayun, Ankara 1976, s. 47-48; Müfti-i Kanun olarak
nişancıların, Örfî kanunları iyi bilmek, yeni ve eski kanunları ve bunlarla Şer’i hükümleri telif etmek, gerektiğinde de Divan-ı Hümayun’da bu
konularda fikir beyan etmek gibi sorumlulukları vardır. UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984,
s. 214; “Nişancının en kayda değer ve orijinal görevi Örfî kanunların hazırlanmasında oynadığı roldür. Bu açıdan ulü’l-emrin örfî hukuk yapma
yetkisini temsil ettiği söylenebilir”. CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Konya 1995,
s. 206; FENDOĞLU Hasan Tahsin, Türk Hukuk Tarihinde Yargı Bağımsızlığı (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), Diyarbakır 1995, s. 61; Nişancı
hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz., AKYILMAZ Gül, Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Teşkilatı, Konya 2000, s. 28-35.

van-ı Hümayun’da tartışılıp görüşülür. Sadrazam tarafından padişaha arzedilip onaylandıktan sonra
yine nişancı tarafından tuğra çekilerek kesinleşir36.
Sancak ve vilayetlerde geçerli olan arazi ve vergi kanunlarını toplayan vilayet veya sancak kanunnameleri, ikinci grup kanunnameleri oluşturur. Bunlar belli bir bölgede yürürlükte olup, daha çok arazi
ve vergi hukukuyla ilgili hükümleri bir araya getiren kanunnamelerdir. Bunlara özel kanunnameler de
denir. Bu kanunnamelerin birer nüshası o vilayet ve sancakta, diğeri de İstanbul’da bulunan tahrir
defterinin başına dercedilir. Siyaset cezalarını bir araya getiren siyasetnameler ve Fatih’in teşkilat
kanunnamesi bu gruptandır37.
Sancak kanunnameleri, muttasal defterlerin başına kaydedilir. Çok önemli sayılanlar, merkezde ve nişancının evinde kaleme alınır. Mümeyyiz tashih eder. Sadrazamın arzı ile padişahın onayına sunulur.
Padişahın onayından sonra nişancı tuğra çeker. Böylece kanunname kesinleşmiş olur38.
Bütün İmparatorlukta geçerli olan hükümleri bir araya getiren genel kanunnameler ise üçüncü grubu
oluşturur. Nişancı tarafından padişahın fermanı üzerine hazırlanırlar. Divan-ı Hümayun’da görüşülüp
üzerinde tartışılır. Sadrazam bizzat bu tartışma ve görüşmelere katılır. Padişaha arzedilir. Padişahın
onayından sonra, nişancının tuğra çekmesiyle yürürlük kazanarak tüm reayayı bağlar. Özellikle
Kavanin-i Örfiye-i Osmanî adıyla anılan bu kanunnameler, Şer’î fetva ve kaza süzgecinden geçirilir39.
Genel kanunnameler bütün İmparatorluk topraklarında yürürlükte olan ve daha ziyade ceza, arazi ve
vergi hukuku alanlarındaki hükümleri bir araya toplayan kanunnamelerdir40. Genellikle bu tip kanunnamelerin düzenlenmesinde güdülen amaç, bir taraftan kanun yapanlara örnekler vermek diğer taraftan kanunları uygulayacak olanlara, hüküm verirken kullanmaları veya emsal bulmaları için kolaylık
sağlamaktır41. Fatih’in Teşkilat ve Kanun-i Osmanî olmak üzere iki, II. Bayezid, Yavuz, Kanunî ve bir
görüşe göre III. Ahmed’in birer umumî Kanunnameleri vardır42.
Kadıların özellikle ceza, arazi ve vergi hukuku alanlarında en önemli yardımcıları olan kanunnamelerin, Osmanlı hukukunun uygulanmasında da etkili oldukları bir gerçektir. Örfî hukukun gelişmesi ile
birlikte özellikle ceza hukuku alanında kanunnameler, kadıların kullandıkları önemli yürürlük kaynağı
olmuşlardır. Zaman zaman kadıların ellerindeki kanunname nüshalarını merkeze göndererek, son
değişikliklere göre tashih ettirdikleri görülmektedir. Hatta bu kanunnamelerin bir örneğinin isteyen
kişilere belirli bir ücret karşılığında verildiği de bilinmektedir. Bu, kanunname muhtevasını vatandaşların da öğrenmesini sağlayan bir uygulamadır. Böylece kanun egemenliğinin sağlanması ve kanunilik
ilkesi yolunda önemli bir fonksiyon yerine getirilmiştir43.
Klasik dönem Osmanlı Kanunnameleri suç ve cezaların kanuniliği ilkesi bağlamında son derece
çarpıcı düzenlemelerdir. Çağdaşları ile karşılaştırıldığında söz konusu padişah kanunnamelerinde
özellikle kanuna uyulması hususunda vurgu yapılıyor olması bu düşünceyi güçlendirmektedir. Söz36 ANHEGGER Robert/İNALCIK Halil, Kanunname-i Sultânîber Müceb-i Örf-i Osmânî, Ankara 1956, s. 14-17; AYDIN Mehmet Akif, “Osmanlı’da
Hukuk”, Osmanlı Devleti Tarihi (ed. Ekmeleddin İHSANOĞLU), İstanbul 1999, s. 416-417; AKGÜNDÜZ Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve
Hukukî Tahlilleri, İstanbul 1990, c. I, s. 85; YURTSEVEN, s. 8.
37 AYDIN Mehmet Akif, “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı Devleti Tarihi (ed. Ekmeleddin İHSANOĞLU), İstanbul 1999, s. 417.
38 AKGÜNDÜZ Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri c. 1, İstanbul 1990, s. 84; YURTSEVEN, s. 9.
39 AKGÜNDÜZ, c. 1, s. 83.
40 AYDIN, Osmanlı’da Hukuk, s. 417.
41 ANHEGGER Robert/İNALCIK Halil, Kanunname-i SultânîberMüceb-i Örf-i Osmânî, Ankara 1956, s. 11.
42 AKGÜNDÜZ, c. 1, s.83; YURTSEVEN, s. 10.
43 AYDIN, Osmanlı’da Hukuk, s. 417;YURTSEVEN, s. 10.
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gelimi, 1453 tarihli Fatih Sultan Mehmed’in kanunnamesi “Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Evlâd-ı kiramım neslenbâ-de neslin bununla amil olalar” hükmüyle
başlamakta ve kanuna uygun davranmayı salık vermektedir. Adı geçen kanunname özellikle ceza
hukukuna ilişkin olarak önemli düzenlemeler getirmektedir.
Benzer şekilde 1527 tarihli, Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkarılan bir başka kanunname ise
ceza hukuku açısından son derece kapsamlı hükümler getirmektedir44. Bir örfî hukuk düzenlemesi
olan kanunnameler, had ve kısas suçlarını da düzenleyebildiği gibi, tamamen örfî hukuka ilişkin düzenlemeler de getirebilirler.
Osmanlı Devleti’nde kanunilik prensibine resmi belgelerde ilk kez II. Mahmud’un ilmiye ve memurin
sınıfları için çıkarmış olduğu 1838 tarihli iki kanunnamede yer verilmiştir. Müslüman ve gayrimüslim
tüm tebaa için kanunilik ilkesinin dile getirildiği ilk belge ise 1839 Tanzimat Fermanı’dır. 1840, 1851
ve 1858 tarihlerinde çıkarılan Ceza Kanunnamelerinde bu ilkeden açıkça bahsedilmez. 1876 Kanun-ı
Esasisi ise ilkeye tereddütsüz olarak yer vermektedir45.
Gerek padişah kanunnameleri gerek sancak kanunnameleri gerekse son dönemde yapıalndiğer pek
çok örfî düzenleme, Osmanlı ceza hukuku açısından çağının çok ilerisinde bir kanunilik anlayışına
sahip düzenlemelerdir. Böyle olmakla birlikte, özellikle örfî ceza hukukunda kanunilik ilkesine kesin
olarak uyulduğunu söyleyebilmek de mümkün değildir. Hakkında ciltler dolusu eserlerin yazılabileceği bu konu kuşkusuz bir bildiri olma endişesi taşıyan bu çalışmanın haddini aşacaktır. Bu nedenle
kanunilik ilkesini aşan uygulamalar noktasında, Osmanlı ceza hukuku sistemi içerisinde iki çarpıcı
uygulamayı burada biraz daha ayrıntılı incelemek kanaatimizce yararlı olacaktır. Bunlar kardeş katli
meselesi ve kul sistemi uygulamalarıdır.
A. Kardeş Katli Meselesi
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıla gelinceye kadar padişahı belirleme konusunda yerleşmiş bir usulün olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu konuda, İslâmî esaslar ve eski Türk geleneklerinden
hareketle, egemenliğin ancak Allah’ın lütuf ve inayetiyle bir şahsa tevdi edilebileceği inancı yaygınlaşmıştır. Fatih’in ünlü Teşkilat Kanunnamesi’nde padişah olma konusunda herhangi bir usul öngörmeyerek “Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem içün
katl etmek münasibdir. Ekser ulema dahi tecviz etmişdir. Anınla amil olalar46” ifadesini kullanması
bu anlayışın bir sonucu olarak yorumlanabilir. Osmanlı padişahları cüluslarını ilan eden fermanlarda
“Allah’ın lütuf ve inayeti” inancını hep vurgulamışlardır. Bunun gibi, padişah tahttan indirileceği zaman
da Allah’ın isteklerine, emirlerine karşı geldiği, Şeriat’a aykırı davrandığı iddiasına dayanılmıştır47. Bu
noktada, kardeş katli uygulamasını kanunilik ilkesi çerçevesinde değerlendirecek olursak, kuşkusuz
uygulamanın yasal dayanağının olduğu, dolayısıyla bir yaptırımdan öte, egemenliğin güvencesi için

44 Örneğin, “Eğer bir kimesne zinâ eder görülse, şer’an üzerine sabit olsa, lâkin alâvech’iş-şer’ recmkılmalu olmasa, eğer eğer evlüolub bin akçe
ve dahi ziyadeye mâlik olsa, dörtyüz akçe cerîme alına; mutavassıt’ul-hâl olsa veya fakir olsa, elli akçe alına.”Söz konusu kanunnameler hakkında
geniş bilgi için bkz. AKGÜNDÜZ, Ahmet, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Birinci Cild, Kamu Hukuku, İstanbul 2011.
45 Kanun-ı Esâsî m. 10: “Hürriyet-i şahsiye her türlü taarruzdan masûndur. Hiç kimse kanûnuntâyin ettiği sebeb ve sûretten maada bir bahane ile
mücazaât olunamaz. Hürriyet-i şahsiye her türlü taarruzdan masundur”. Söz konusu madde II.Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan değişiklikle,
“Hiç kimse şer’ ve kanûnuntâyin ettiği sebeb ve sûretten maada bir bahane ile tevkif ve mücazaât olunamaz.” şeklini almıştır. Konu hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. BEKRİ M. Nedim, Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve Bu İlkenin Türk Hukukundaki Uygulaması (yayımlanmamış doktora
tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010, s. 87-90.
46 Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi, m. 37, AKGÜNDÜZ, Kanunnameler, c. I, s. 328.
47 İNALCIK Halil, “Osmanlı Padişahı, AÜSBFD, c. XII, No. 4, Ankara 1958, s. 73; YURTSEVEN Yılmaz, Osmanlı Devleti’nde Siyasal İktidarın
Meşruluk Temelleri (yayımlanmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2006, s. 84. Osmanlı Devletinde kardeş
katli meselesi ve hukuki tahlili hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AKMAN Mehmet, Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli, Eren Yayıncılık, İstanbul 1997.

bir tedbir olarak değerlendirebileceğimiz bu uygulamanın kanunilik ilkesine uyduğunu söyleyebiliriz.
Ancak sorun bu örfî düzenlemenin Şer’î İslam Ceza Hukukuna ne derece uyduğudur.
Fatih’in Teşkilat Kanunnamesinde yer alan kardeş katli ile ilgili hüküm, Şer’î ve Örfî olmak üzere iki
temel dayanağa dayandırılmaya çalışılmıştır. Hükmün Şer’î dayanağı bir had suçu olan devlete isyan
(bağy) suçudur. Bu suçun unsurları, meşru devlet otoritesine karşı, kendilerince haklı bir sebebe dayanarak, toplu halde ve kuvvet kullanarak ayaklanmaktır.
“Bağy” (isyan) suçu, içinde birkaç suçu birden barındırabilen karma nitelikte bir eylemdir. Bu nedenle,
suçun hangi aşamasına ne tür cezanın uygulanacağı ve verilecek cezanın had mi yoksa ta’zir mi
olduğu İslam hukukçuları arasında tartışmalıdır. Bunda bağy suçu ve cezası hakkında Kur’an ve Sünnet’te doğrudan bir hüküm bulunmayışının da etkisi vardır48. İsyancılar düşüncelerini propagandaya
dönüştürürlerse uyarılırlar. İleri giderlerse ta’zir cezaları ile cezalandırılırlar. Ancak kuvvet kullanarak
isyan ettikleri an kendileri ile savaşılır ve cezaları idamdır49. Öte yandan Hanefîlerin bağy suçunu adi
suçlardan ayrı tutarak olağanüstü durum ve ve savaş hukuku kapsamında görmeleri de bu suçun
hadd suçları içerisinde yer almasında etkili olmuştur50.
İslam hukukçularının bir kısmı isyan başlamadan asilerle savaşılamayacağı görüşündedirler. Bu
hukukçulara göre, farklı görüşlere sahip olan kişiler bir araya gelip propagandaya başlarlarsa kendileri
uyarılır, bu uyarıları dikkate almazlarsa ta’zir cezaları uygulanır. Diğer bir grup hukukçuya göre ise
asiler hazırlık yapmakta olup ve isyan edecekleri hakkında kesin bir kanaat uyanmış ise isyan etmeleri
beklenmeksizin kendileri ile mücadeleye başlanır. Aksi bir durum fitnenin büyümesine neden olur51.
İsyancılar harekete geçerlerse kendileriyle savaşılması ve gerekirse öldürülmeleri helal kabul edilmiştir.
Ancak isyancıların müslüman olduğu ve suçlarının bir siyasi suç oluşturduğu unutulmamalıdır. Bu düşüncenin sonucu olarak sadece zaruret halinde ve isyanı bastıracak ölçüde şiddete izin verilmiştir. Ele
geçirilen isyancılardan yaralı olanlar öldürülmez, malları ganimet olarak dağıtılmaz ve telef edilmez.
Aile fertleri de esir alınamaz. İmam Şafii ve Ahmet b. Hanbel, kaçan asilerin takip dahi edilemeyeceği
görüşündedirler. Ebu Hanife ise bu kaçış diğer isyancılara katılma ve isyanın büyümesi sonucuna yol
açacaksa asilerin takip edilip yakalanması, değilse takip edilmemesi görüşünü benimsemiştir. İsyanın
bastırılmasından sonra savaş hukuku hükümleri uyarınca asilerin isyan sırasındaki öldürme ve yaralama gibi suçları ayrıca cezalandırılmaz. Yine bu sırada verdikleri zararlar tazmin ettirilmez. Sadece
isyan nedeniyle ta’zir cezasına çarptırılırlar. Ebu Hanife, ta’zir olarak ölüm cezasının da verilebileceğini
ileri sürerken, diğer hukukçulara göre ölüm cezası dışında bir ceza uygulanır52.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere isyan (bağy) suçuna her halükarda uygulanacak
bir ceza söz konusu değildir. Ayrıca isyan sırasındaki ölüm cezasını bir hadd cezası olarak değerlendirebilmek, bu bilgiler ışığında mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla buradaki ölüm cezası isyanın
bastırılmasının gerekli kıldığı bir tedbirden öteye gitmemektedir. Bu durum, kardeş katli meselesinin
kanuni dayanağını tartışmalı hale getirmektedir. Her ne kadar Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi, saltanatın intikali konusunda bir hüküm getirmiş olsa da bu hükmü Şer’î hukuk ile bağdaştırabilmek, ona
uygun olduğunu ileri sürebilmek mümkün görünmemektedir. Zira Örfî hukukun Şer’î hukuka uygun
olması, onun koyduğu sınırları aşmaması gerekir.
48 BARDAKOĞLU Ali, “Hadd”, DİA, c. 14, İstanbul 1996, s. 549.
49 AKMAN Mehmet, “Önceki Hukukumuzda İsyan Suçu”, Hukuk Araştırmaları, c. IX, sy. 1-3, İstanbul 1995, s. 203; YURTSEVEN, Meşruluk, s. 88.
50 CİN/AKYILMAZ, Hukuk Tarihi, s. 265.
51 ŞAFAK Ali, “Bağy”, DİA, c. 4, İstanbul 1991, s. 452;AYDIN, Hukuk Tarihi, s. 190.
52 ŞAFAK, s. 452; CİN/AKYILMAZ, Hukuk Tarihi, s. 265-266; AYDIN, Hukuk Tarihi, s. 190.
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Kardeş katlinin Şer’î bir dayanağı olmadığı hususunda görüşler de vardır. İslam Hukukunda ölüm
cezası gerektiren suçlar ele alındığında Kur’an ve Sünnet çerçevesinde kasten adam öldürme ve
dinden dönme gibi suçlar göze çarpmaktadır. Ayrıca İslam Hukukuna göre bütün unsurları oluştuktan
sonra İslam toplumunun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik olarak yeryüzünde fesat çıkaranlar,
devlet otoritesine başkaldıranlar, yol keserek adam öldürenler de ölümle cezalandırılır. Bunların dışında hiç kimsenin yaşama hakkına son verilemez ve hiç kimse subjektif bir amaçla bir başkasını
öldüremez veya öldürtemez. Kardeş katli meselesine bu çerçeveden baktığımızda şayet İslam Hukuku’nun öngördüğü bütün şartlar gerçekleşmiş ise; yani toplumda fesat çıkarma gibi meşru ve makul
bir dayanağı olmayan gerekçelerle ülkede karışıklıklar çıkararak, meşru devlet otoritesine başkaldırma suçu karşısında mahkeme kararı ile ölüm cezası verilebilir. Kaldı ki –isyan suçunun unsurlarından
hareketle- buradaki ölüm cezası bir ta’zir cezasıdır. Bir eylemin “bağy” suçu olarak değerlendirilebilmesi ve suça hadd-i bağy uygulanabilmesi suçun tüm unsurlarının gerçekleşmiş olması gerekir.
Osmanlı yöneticileri ve Osmanlı hukukçuları, sultanın meşru yönetimine isyan edenleri ve isyana yol
açanları, hatta teşebbüs edenleri bağî (devlete isyan suçunu işlemiş olan kişi) ilan etmiş, bu gibi kimselerin cezalarının ölüm olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Çünkü devlete başkaldırmanın, güç
kullanarak yönetime el koymayı hedefleyip harekete geçmenin devletin yok olmasına neden olacağı
ihtimali çok yüksektir. Bu durum İslam hukukuna dair içtihat ya da fetva niteliğine sahip eserlerde genel itibariyle şöyle ifade edilmiştir: “Yeryüzünde fesat çıkaranların, ümmet içinde fitne uyandıranların,
haksız yollarla insanların mallarına el koyup yağmalayanların ve bunu yaparken insanların canlarına
kastedenlerin, tüm uyarılara rağmen bu davranışlarından vazgeçmeyenlerin suçları, yalan söylemeleri mümkün olmayacak kadar kalabalık bir müslüman kitlenin tanıklığı ile sabit olursa, cezaları ölümdür” Dolayısıyla İslam hukukuna göre kimlerin kanının akıtılabileceği açıktır. Bunların dışında durum
ne olursa olsun bir kimsenin hayatına son verilmesi İslam Hukukuna göre yasak ve haramdır53 .
Kardeş katli meselesinin Örfî dayanağı ise bir ta’zir cezası olan siyaseten katl cezasıdır. Bağy suçunun unsurları gerçekleşmediği takdirde, devlet otoritesine karşı işlenen suçlar hadd cezası olarak
idam cezası ile cezalandırılamaz. Ancak unsurları tam olarak gerçekleşmese de kamu düzenini bozan bazı fiil ve hareketler devlet otoritesi (padişah) tarafından ta’zir yoluyla idam cezasıyla cezalandırılabilirler. Hanefi ve Hanbeli hukukçukları, kamu düzeni gerekçesiyle devlet otoritesinin idam cezası
verebileceğini kabul ederek bu suça “siyaseten katl” adını vermişlerdir. Aynı şekilde fiilen isyan etmese bile isyana hazırlandığı hal ve eylemlerinden belli olan kimsenin kamu düzeni ve yararı amacıyla
idam edilebileceğini Hanefi hukukçuları kabul etmektedir. Dolayısıyla Fatih’in kardeş katli ile ilgili
kanun hükmündeki “ekseri ulema tecviz etmişlerdir” ifadesi bu duruma işaret etmektedir. Ancak bu
durumda bile kişinin cezalandırılabilmesi için kesin delillerin olması gerekmektedir54.
Kuşkusuz, hukuki ve siyasi açılardan kardeş katli uygulamasının kanunilik ilkesine ne kadar uyduğu
meselesi, ayrı bir çalışma gerektirecek kadar önemli bir tartışma konusudur. Bununla birlikte, Osmanlı
Devleti’nde siyasi iktidarın meşruluğu bağlamında kardeş katli meselesi gözardı edilemeyecek bir
uygulamadır. Osmanlı siyasi iktidarı kardeş katli meselesini meşru bir zemine oturtabilmek için kanaatimizce örfî dayanaklardan çok Şer’î nitelikli normlara yönelmeyi tercih etmiştir. Çünkü Şer’î hukuk
İslam dini temellerine oturmaktadır. Osmanlı toplumunda ve yönetim anlayışında İslam dininin önemi ve siyasi iktidara meşruluk kazandırmak konusundaki etkileri dikkate alındığında, iktidarın kardeş
katli meselesini Şer’î esaslara dayandırmaya çalışmasının nedenleri daha iyi anlaşılacaktır. Yapılan
53 AĞIRAKÇA Ahmet, “Osmanlılarda Kardeş Katli Meselesine Yeni ve Farklı Bir Yaklaşım”, Yeni Türkiye, Osmanlı Özel Sayısı, c. I, Ankara 2000,
s. 789-790; YURTSEVEN, Meşruluk, s. 90-91.
54 AKGÜNDÜZ Ahmet, “Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli ve Hukukî Boyutları”, Yeni Türkiye, Osmanlı Özel Sayısı c. I, Ankara 2000, s.
778;AĞIRAKÇA, s. 789;YURTSEVEN, Meşruluk, s. 91.

uygulamanın, devletin hukuk sisteminin temelini oluşturan Şeriat’e uygun olduğu yönünde bir söylem
geliştirilmesi veya bunun bir propagandaya dönüştürülmesi, siyasi iktidarın toplum gözündeki meşruiyetini güçlendirici bir etki de sağlamış olabilir. Kardeş katli meselesinde siyasi iktidarın İslam dini
ve dolayısıyla hukukunu, ortaya çıkması muhtemel sosyolojik ve politik tepkileri bertaraf edebilecek
en önemli dayanak olarak değerlendirdiğini söylemek, bilimsel açıdan çok iddialı bir yaklaşım olarak
görülmemelidir55. Kardeş katli meselesini kanunilik ilkesine uygun olarak bir uygulama olarak görmek
hiç kuşku yok ki ceza hukukunu, suç ve yaptırım arasındaki illiyet bağını zorlamaktır. Ancak ortada
devlet bekası ya da başka bir deyişle “hikmet-i hükümet” söz konusu olduğundan, geçmiş devlet tecrübeleri siyasi otoriteye böyle bir uygulamaya mecbur etmiş olabilir. Görülüyor ki orta da henüz bir suç
oluşmadığı halde yaptırım söz konusudur. Elbette burada kanunilik ilkesinden söz edebilmek zordur.
Sonuç olarak Osmanlı uygulamasında kardeş katli meselesi gerçek bir olgudur. Pek çok padişah kardeşlerini, amcalarını, yeğenlerini “nizam-ı âlem” için katletmişlerdir. Katledilenler, kimi zaman gerçekten
padişaha isyan etmiş veya isyan edeceği şüphesi uyandıran eylemlerde bulunmuşlar ve bu yüzden
öldürülmüşlerdir. Kimi zaman da isyan suçunu hiçbir zaman işlemedikleri gibi böyle bir suçu işleyebileceklerine dair en küçük bir eylem veya davranış sergilememiş olmalarına rağmen katledilmekten kurtulamamışlardır. Bunlar, ya bir takım çekememezliklerin ya da dedikoduların kurbanı olmuş veya ileride isyan
edebilirler şüphesi ile öldürülmüşlerdir56 . Kaldı ki bu durum, hem İslam ceza hukukunda hem de modern
ceza hukuku sistemlerinde “şüphe sanığın lehine yorumlanır” ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.
B. Devşirme Kul Sistemi ve Kanunilik İlkesi
Osmanlı Devleti’nde siyasi otoritenin merkezî otoriteyi güçlendirmek ve asker-sivil bürokrasinin eleman ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirdiği önemli bir uygulama, devşirme kul sistemidir. Osmanlı
Devleti’nin en güçlü olduğu dönemlerde padişahın “vekil-i mutlak”ı olan veziriazamın devşirme kullardan seçildiği göz önüne alınırsa, sistemin önemi daha da belirgin bir hale gelecektir.
Osmanlı devlet yönetimindeki devşirme kullar, teorik olarak varlık sebeplerini tamamen padişaha
borçlu ve onun denetimi altında bulunan kişilerdi. Siyasi iktidarın kendilerine tanıdığı güç ve imtiyaza
rağmen, sistemin iyi işlediği klasik dönemde, devşirme kulların padişahın karşısında baskın güçlü bir
bürokratik elite dönüşebildiklerini söyleyebilmek kanaatimizce güçtür. Bunun yanında, fetihle birlikte
Osmanlı siyasi iktidarının yapısal kimliğinin kapsamlı bir değişim geçirdiğini; padişahın, egemenliğin
mutlak ve sınırsız sahibi olma konumunu ele geçirdiğini belirtmek gerekir. Klasik döneme damgasını
vuran bu gelişmenin en büyük göstergesi ise bürokratik ve askeri elitin neredeyse tamamının hayat
ve ölüm kararının padişahın iki dudağı arasında olmasıdır57. Konumuz açısından önemli olan nokta
da tam burada yatmaktadır. Çünkü devşirme kullar, herhangi bir yasal dayanak aranmaksızın ve yargılamaya ihtiyaç duyulmaksızın bizzat padişahın iradesiyle cezalandırılabilmişlerdir.
Klasik dönem Osmanlı idaresine damgasını vuran kul sisteminin temelinde devşirme sistemi yatmaktadır. Orhan Bey döneminde Osmanlıların Avrupa’ya geçmeleriyle birlikte orduda artan asker ihtiyacının bir kısmı savaşlarda elde edilen savaş esirlerinden karşılanmaya başlamıştır. Bu uygulamanın
esası, savaş esirlerinden devletin hakkı olan beşte birlik kısmı ordu hizmetine almaktır. Bu amaçla, I.
Murad döneminde “Acemi Oğlanlar Ocağı” adı verilen askeri kurum oluşturularak başlangıçta savaş
55 YURTSEVEN, Meşruluk, s. 91-92.
56 YURTSEVEN, Meşruluk, s. 92.
57 YURTSEVEN, Meşruluk, s. 105. Osmanlı Devleti’nde devşirme kul sistemi uygulaması ve hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
YURTSEVEN Yılmaz, “Osmanlı Kul Sistemi ve Veziriazam, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Turhan
Kitabevi, Ankara 2008 s. 1439 vd.

345

346

esirlerinden “pençikoğlanlar” bu ocağa alınırken, daha sonra zimmî tebaadan devşirme yoluyla toplanan çocuklar da alınmaya başlamıştır. Devşirme yoluyla birden fazla erkek çocukları olan Hıristiyan
ailelerin 8 ilâ 18 yaş arası çocuklarının sağlıklı ve kuvvetli görünenleri ocağa alınırdı. Toplanan Hıristiyan çocuklar, önce Anadolu’daki ailelerin yanlarına yerleştirilerek Müslüman-Türk kültür ve terbiyesi
ile yetiştirilmişlerdir. Bunların yetenekli olanları Saray’da Enderun mektebine alınmışlar, diğerleri Acemioğlanlar ocağında askeri eğitim aldıktan sonra Yeniçeri Ocağına geçmişlerdir58.
Devşirme devlet adamları ve asker- sivil bürokratlar, İslam-Osmanlı hukuku çerçevesinde bir çeşit
köle olarak kabul edilmelerine karşılık, esasında İslam hukukundaki kölelerden çok farklıdırlar. Devşirme kullar hak ve fiil ehliyetine sahiptir. Üstelik sahip oldukları statünün aksine Osmanlı tebaası
üzerinde geniş haklarla donatılmışlardır. Ancak imtiyazlarının genişliği karşısında statülerine bağlı
olarak veziriazam dâhil tümü, padişahın kölesidir. Bu nedenle, yargılanmadan infaz ve mallarının
müsaderesi gibi müeyyidelerle her zaman yüz yüze kalmışlardır. Kul statüsünde olmak iktidara, yüksek makam ve zenginliğe kulların kendi bağımsız kimlikleriyle değil, devlete ve padişaha sıkı sıkıya
bağlılıklarıyla ulaşabilmelerini ifade etmektedir59.
Devşirme usulünün ortaya çıkmasından önce uygulanan savaş esirlerinden yararlanma usulü, İslam
Hukukuna aykırı bir uygulama değildir. Ancak devşirme kul sisteminin İslam Hukukuna uygun olup
olmadığı meselesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Osmanlı Hukuk sistemi İslâmî temeller üzerine kurulu bir hukuk düzeni olduğundan, siyasi otoritenin
yapacağı tüm uygulamaların İslam hukukuna uygunluk göstermesi, ilke olarak doğrudur. İslam hukukuna göre, devlet kendi gayrimüslim tebaasını din değiştirmeye zorlayamaz. Dolayısıyla kul sistemini
Şer’î hukuk ile açıklamak mümkün değildir. Bu uygulama geçmişte başka devletlerde de gözlendiği
gibi siyasi otoritenin kendi koyduğu hukuk ile ortaya konmuş bir uygulama olabilir. Osmanlı devşirme
kul sisteminin de ancak padişahın Örfî hukuku ile ortaya koyduğu bir uygulama olduğu fikri ileri sürülebilir. Kaldı ki uygulama Osmanlılarla da başlamış değildir. Fakat Osmanlı Devleti’nde örfî hukuk,
padişahın sınırlı yasama yetkisine dayalı olarak ve sadece Şer’î sınırlar içinde gelişebileceği için bu
konu tartışmalı bir duruma düşmektedir. Bu bilgiler ışığında, kul sisteminin İslam hukukuna aykırı
olduğuna dair görüşler ileri sürülmektedir. Eleştirilerin başında, İslam devletinin koruyuculuğunu
kabul ederek zimmet anlaşması yapmış olan gayrimüslimlerin (zimmîler) can, mal ve din güvenlikleri
devletin teminatı altındayken, devşirme usulüyle hür doğmuş çocukları bir çeşit köle haline getirmenin
İslam hukuku ilkeleriyle bağdaşmadığı görüşü gelmektedir. Öte yandan padişah karşısında onun
kölesi olmak sıfatıyla can ve mal güvenliğinden mahrum bırakılan bir grup insana hür tebaa üzerinde
cezalandırmaya kadar varabilen geniş yetkiler verilmesi büyük bir tezat oluşturmaktadır. Ayrıca İslam
hukukunda efendinin kölesini hiçbir şekilde öldürebilme yetkisi yokken, padişahın kulları üzerinde
siyaseten katl cezası verebilme yetkisinin bulunması uygulamanın bir diğer ilginç yanıdır60.
58 İNALCIK Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003,, s. 84-85; GÖKBİLGİN Tayip, Osmanlı
Müesseseleri, Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977, s. 54 vd.; HALAÇOĞLU Yusuf, “Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Doğuştan
Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. 12, İstanbul 1989; s. 338; AKYILMAZ Gül, Osmanlı Devleti’nde Eşitlik Kavramının Gelişimi (yayınlanmamış
profesörlük çalışması), Konya 2000, s. 74 vd.; YURTSEVEN, Meşruluk, s.107. Bayezid’in Devşirme Kanunnamesi’nde birden fazla oğlu olan
Hıristiyanın bir oğlunun devşirme sistemine tabi olduğu belirtilmektedir: “Kanunname ki yeniçeri oğlanın cem’ eylemek içün Nişan-ı Hümâyûnverilür.
Kefere-i reayanın, ne kadar oğlanı varsa, babaları ile cem edüp, yanıma getirdüp ve bizzat nazar edüp, görüp, kangı kafirin ki müteaddid oğulları
ola, içinden bir yararın ki, sinde ondörtonbeş yaşında nihayet onyedionsekiz yaşında ola., yeniçerilik için yazubalub, zabt ve hıfz eyleye. Amma
müteaddid oğlu olmıyanınoğlın almaya ve müteaddidin birin aldıktan sonra bakisin babasına göndere, ziyade hayf ve taarruz eylemeye.”, Sultan
II. Bayezid’in Umumi Kanunnamesi, AKGÜNDÜZ,Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri c. 2, İstanbul 1990, s. 124. Barkan, devşirme
usulünün sebepleri arasında fetihçi ırkın azlığını da göstererek, fetih ve gaza ile uğraşan ırkın tükenme ihtimalini sistemin gerekçelerinden biri
olarak ileri sürmektedir. BARKAN Ömer Lütfi, “İslam-Türk Mülkiyet Hukuku”, İÜHFM , c. VI, İstanbul 1940, s. 157-158.
59 YURTSEVEN, Meşruluk, s.110.
60 CİN/AKYILMAZ, Hukuk Tarihi, s. 131; ÜÇOK Coşkun/MUMCU Ahmet/BOZKURT Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara
1996, s. 175-176; YURTSEVEN, Meşruluk, s.112.

Osmanlı ceza hukuku sistemi içerisinde suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin belki de en önemli ihlallerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz devşirme kul sistemi, kişinin herhangi bir kanuni norma
bağlı olmaksızın, yalnızca siyasi otoritenin iradesiyle, kişinin tanımlanmamış bir suç için yaptırıma
tabi tutulabileceğine çarpıcı bir örnektir.

Sonuç
Osmanlı ceza hukuku sistemi açısından kanunilik ilkesini incelemeye aldığımız bildiri
niteliği taşıyan bu kısa deneme sonucunda, söz konuş ilke açısından İslam-Osmanlı Hukukunun çağlarının çok ilerisinde olduğu kanaati ortadadır. İslam Hukukunun
ortaya çıkışından itibaren bizzat ilahi kaynaklı temel kaynaklarında suç ve cezanın
mutlaka bir norma bağlı olması gerektiğinin vurgulanması bu hukuk sistemini kuşkusuz çok özel ve önemli kılmaktadır. Henüz öc alma ve kısasa kısas uygulamalarından kurtulamamış sistemlerin var olduğu bir dünyada İslam Ceza Hukuku kanuniliği
kurumsallaştırmıştır. İslam Hukukunun belki de en önemli uygulama zemini kabul
edebileceğimiz Osmanlı hukuk sisteminde yukarıda belirttiğimiz birkaç önemli istisna dışında kanunilik ilkesine hassasiyet gösterildiği göz ardı edilemez bir gerçektir.
Kaldı ki “adalet” olgusunu yönetmenin temeli olarak gören bir sistem için kuşkusuz
“kanunsuz suç ve ceza olmaz” kuralı bir “mütemmim cüz”dür.
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Abstract
Notwithstanding that the Islamic criminal law is a divine law system, it didn’t demonstrate a strict character for the regulations made in order to answer the changing
needs of the society. The certain types of penalty (Had and Qisas) is regulated in the
primary sources. The authority of determining the other crimes and penalties is left
to the head of the state (ulu’l-emr).
The Ottoman criminal law, which is theoretically based on the Islamic law, was demonstrated a specific character which developed a customary law in accordance with the basic principles and limits of
the Islamic criminal law. The basic principles of Islamic law and the provisions of the primary sources
were implemented as the same. At the same time, the changes and needs of the society required
new penal sanctions. The authority of the head of the state imposing ta’zir penalties, which was
given by the Islamic criminal law, was widely used in the Ottoman era. As a consequence, there are
several institutions and practices to study and light out in the Ottoman law, which constitutes the very
important part of the Turkish and Islamic legal history. The main point of our paper is “the principle
of legality of crimes and punishments” in Ottoman customary criminal law, which developed and implemented in accordance with the basic principles of Sharia. The motive that pushed us to study on
Islamic-Ottoman criminal law is the belief that, it would make a significant contribution to the history
of Islamic-Ottoman criminal law.
The principle of legality, which came up in the Western law system among the XVIII-XIX centuries,
has been the basic principle of the Islamic criminal law since its beginning. The principle of legality is
based on the Qur’an and Sunnah, which are the main resources of Islamic law. This principle categorically considered for the Had and Qisas penalties, which are determined as “numerus clausus” in
Islamic Criminal Law. There were different implementations for the crimes and punishments of ta’zir,
which is a part of the Islamic customary law and where the authority of determination is left to the
political authority in accordance with the Islamic Law.
The customary law was widely implemented in the Ottoman Empire, where the Islamic criminal law
implemented for a long period of time. When determining the crimes and punishments of ta’zir in
Ottoman criminal law, the authority of state adhered to the principle of legality and the fatwas of the
shaykh al-Islam and Ulama maintained the legitimacy of the implementations. But sometimes, the
implementations crossed the line of Sharia.
In this paper, with reference to the Ottoman practice, the principle of legality in the Islamic criminal
law in accordance with the “crimes and punishments of ta’zir” will be studied.
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ملخص
مع أن القانون الجنائي اإلسالمي نظام إلهي ،إال أنه لم يكن صلبا أمام التنظيمات حول حاجات المجتمع
والتغيرات التي حصلت فيه .بينت أصناف الجريمة األساسية (مثل الحد والقصاص) في المصادر
األصلية ،وتركت السلطة في تعيين العقوبات لجرائم أخرى إلى أولي األمر.
يعرض القانون الجنائي العثماني الذي بني على الشريعة اإلسالمية ميزة خاصة متكونة من القانون
الجنائي اإلسالمي والقانون العرفي الذي تطور على نمطه .طبقت في التطبيق العثماني األحكام التي
وضعت في المصادر األصلية والقانون الجنائي اإلسالمي .ومع هذا فالتغيرات التي حصلت في
المجتمع وحاجاتها استوجبت وضع عقوبات جديدة .لقد استعملت سلطة التعزير التي أعطتها الشريعة
اإلسالمية إلى أولي األمر كثيرا في التطبيق العثماني .ألجل هذا يجب أن تكشف مؤسسات وتطبيقات
كثيرة للقانون العثماني الذي له مكان مهم في تاريخ الحقوق التركي واإلسالمي.
يكوّن مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» المحور األساسي للبحث ،ويهدف البحث إلى دراسة
القانون الجنائي العثماني اإلسالمي من هذا الجانب .ما دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع هو اعتقادنا
بأن هذه الدراسة ستساهم كثيرا في تاريخ القانون الجنائي العثماني اإلسالمي.
مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» الذي بدأ مناقشته في األنظمة القانونية الغربية في القرنين التاسع
عشر والعشرين ،كان من مبادئ أساسية في القانون الجنائي اإلسالمي منذ نشأته .هذا المبدأ موجود
في المصادر األصلية –أي في الكتاب والسنة -وتم المراعاة به بشكل دقيق في الحد والقصاص .مع
هذا نرى تطبيقات مختلفة في جرائم التعزير وعقوباته.
لقد وجد القانون العرفي مجاال واسعا في التنظيم والتطبيق في الدولة العثمانية التي تعتبرمن أهم
ميدادين الممارسة طويلةاألمد في القانون الجنائي اإلسالمي .لقد تم االهتمام عامة بهذا المبدأ في تعيين
جرائم وعقوبات التعزير ،وأعطت ممارسات وفتاوى العلماء وخاصة مركز شيخ اإلسالم ،أعطت
الشرعية لهذه التطبيقات .ولكن حدث بعض التطبيقات خارج الحدود الشرعية.
في هذا البحث تمت دراسة «جرائم وعقوبات التعزير في القانون الجنائي اإلسالمي» من حيث «ال
جريمة وال عقوبة إال بنص» على أساس التطبيق العثماني.
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Giriş
Bu tebliğin konusu, Müslüman ülke anayasalarında yer alan ceza hukuku ilkeleridir.
Konu, ceza hukukuna ilişkin günümüz liberal ya da sosyalist ülke anayasalarında yer
alan ilkeler ile Müslüman ülke anayasalarında bir farklılık oluşturup oluşturmadığı
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda öncelikle liberal ve sosyalist anayasaların temel özellikleri ele alınacak, daha sonra bu anayasalarda ceza hukukuna
ilişkin temel ilkeler ortaya konulacaktır. İkinci bölümde ise, Müslüman ülkelerdeki
anayasalar incelenerek, ceza hukukuna ilişkin ilkeler bakımından bir farklılık taşıyıp
taşımadığı ortaya konulacaktır.
Yöntem olarak, liberal, sosyalist ve Müslüman ülkelerin anayasaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu bakımından yasal düzeyde bir inceleme amaçlanmamaktadır. Ülkelerin belirlenmesinde,
anayasalarında açıkça sosyalizmi ya da İslam’ı resmi din olarak tanıyan ülkelere yer verilmektedir.
Dünya anayasalarının büyük kısmı liberal karakter taşıdığından liberal ülkeler seçilirken, günümüzde
tam demokratik kabul edilen ülkelerden bazıları incelenecektir.

I. Günümüz Anayasacılığının Temel Farkları
Anayasacılık (constitutionalism) kavramı, devletin şekline ve niteliklerine, devlet karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerine ve devlet iktidarını kullanacak temel organlara ilişkin üstün normların yazılı bir belgede toplanması olarak tanımlanabilir. Bu
tanımda modern anayasacılık yazılı anayasalar ile başlatılmaktadır. Doktrinde bir
görüş anayasacılığı Amerika (1787) ve Fransız (1791) yazılı anayasa uygulaması ile
başlatırken, bir diğer görüş, anayasacılığın yazılı anayasacılıktan önce İngiltere’de
(1689) teamüli olarak oluştuğunu kabul etmektedir1.
Liberal anayasacılık (Liberal constitutionalism), 18. yüzyılda, devlet iktidarının sınırlandırılması ve
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet karşısında korumak amacıyla, kanunların üstünde
yer alan ve kanunlardan daha zor değiştirilebilen bir temel kanunun bulunması gerektiği düşüncesine
dayanmaktadır2. Liberal anayasacılık akımının iki temel amacı bulunmaktadır. Biri, devlet iktidarının
sınırlanması, diğeri ise temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasıdır.
Sosyalizm, iktisadi liberalizm olarak adlandırılan serbest piyasa ekonomisinin toplumda doğurduğu
adaletsizliklere tepki olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Liberalizm özel mülkiyeti ve serbest piyasa
1 Örneğin doktrinde Arthur Young, anayasacılığı yazılı anayasalar ile başlatırken ve anayasacılığı yeni bir kavram olarak nitelendirirken, Thomas
Paine, anayasacılığı yazılı anayasalardan önce ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Bk. Charles Howard Mc Ilwain, Constitutionalism: Ancient and
Modern, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1947, s. 16-18.
2 Bu konuda bkz. Mehmet Turhan, “Anayasa ve Anayasacılık”, Amme İdaresi Dergisi, C.27, S.3, 1994.
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ekonomisini desteklerken, sosyalizm bunların toplumda oluşturduğu sınıf farklılıklarına ve eşitsizliklere karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla sosyalist anayasacılık ekonomik hayatı devlet tekeline almakta,
liberal anayasacılığın bireyci anlayışını da toplumsal anlayışa dönüştürmektedir. Liberal anayasacılık
bireyin çıkarını öncelerken sosyalist anayasacılık toplumun çıkarını öncelikli olarak gözetir. Düşünsel
ve toplumsal temelleri 19. yüzyılda hazırlanan Marksist düşünceye dayanan sosyalist anayasacılık,
20. yüzyılın başında 1917 devrimi sonrası SSCB’de ortaya çıkmıştır.
Sovyetler Birliği 31 Ocak 1924 tarihli yeni anayasa ile resmen kuruldu. Sovyetler Birliğinin ikinci
önemli anayasası 5 Aralık 1936 tarihli Stalin Anayasası’dır. II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle
Doğu Avrupa’da sosyalist anayasacılık hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 1940’lı yıllarda Yugoslavya,
Arnavutluk, Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan gibi ülkelerle Doğu Avrupa’da, 1970’li
yıllarda ise Afrika kıtasında yaygınlaşmıştır. Sosyalist anayasacılık fikri temelleri ve uygulaması açısından günümüze kadar çeşitli değişimler yaşamıştır. 1980’lerin sonuna gelindiğinde Doğu Avrupa
ve SSCB’de yaşanan değişimler sonucunda dünyada birçok sosyalist sistem çökmüştür. 25 Aralık
1991’de Sovyetler Birliği Resmen dağılmıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 15 devlet bağımsız devletler topluluğunu kurmuştur.
SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan on beş ülkenin tamamı sosyalist ideolojiyi anayasalarından çıkarmıştır. Bu ülkelerden üçü (Letonya, Litvanya, Estonya) Avrupa Birliğine girerken, diğerleri Avrupa
Konseyine üye olmuş ve liberal değerlere sahip Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmuştur.
Arap coğrafyasında 2010 yılında başlayan ve günümüzde halen devam eden “Arap baharı” olarak
nitelendirilen olaylar özü itibariyle bu coğrafyadaki “yeşil sosyalist” ülkelerin çöküşüne yol açmıştır.
Sovyet sisteminin etkisiyle tek partili sosyalist Müslüman olan Irak, Libya, Mısır, Suriye ve Yemen bu
süreçten en fazla etkilenen ülkeler olmuştur. Günümüzde sosyalizmi anayasasında açıkça tanıyan
ülkeler; Çin, Laos, Vietnam, Küba ve Kuzey Kore’dir.
Liberal ve sosyalist ülke anayasaları karşılaştırıldığında birçok noktada temel farklar olduğu
görülmektedir.
1. Egemenlik
Liberal ve sosyalist anayasalar arasında temel farklardan biri “egemenlik” anlayışıdır. Liberal ülkelerde “millet egemenliği” anlayışı hakimken, sosyalist ülkelerde “halk egemenliği” anlayışı hakimdir.
Liberalizmin soyut millet anlayışı yerine sosyalizmde somut belli bir ülkede yaşayan insanlar anlamında halk anlayışı hakimdir. Liberal egemenlik anlayışı ilk olarak 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi’nin 3. Maddesinde ifadesini bulmaktadır. Bu maddeye göre, “Her egemenliğin temeli esasen millettir, Hiçbir organ, hiçbir fert, ondan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz”. Burada
millet bölünmez bir bütün kabul edilmekte ve egemenliğin sahibi bir bütün olarak milletin tamamı
görülmektedir. Dolayısıyla sınıfsal bir millet anlayışı reddedilmektedir.
Oysa sosyalist anayasalarda, egemenliğin sahibi halk kabul edilirken, halkın işçi ve köylülerden oluşan emekçi sınıf olduğu anlayışı benimsenmektedir. Örneğin Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasasına göre, Kuzey Kore sosyalist bir devlettir. Anayasanın başlangıcında anayasanın
adının, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Sosyalist Anayasası” olduğu ve “Halk benim Tanrımdır”
şiarının benimsendiği ifade edilmektedir. Anayasanın 1. Maddesinde “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bütün Kore halkının çıkarlarını temsil eden bağımsız sosyalist bir devlettir” denilmektedir.
Anayasanın 4. Maddesine göre, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin egemenliği işçileri, köylüleri,
askerleri, çalışan entelektüelleri ve diğer tüm çalışan halkı bağlar. Çalışan halk, temsil organları -Yük-

sek Halk Meclisi ve bütün seviyelerdeki yerel halk meclisleri- aracılığıyla devlet iktidarını kullanır”.
Yine Anayasanın 8. Maddesine göre “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sosyalist sistemi, çalışan
halkın her şeyin efendisi olduğu ve toplumdaki her şeyin onlara hizmet ettiği insan merkezli bir sistemdir. Devlet sömürü ve baskıdan kurtulmuş ve Devletin ve toplumun efendileri haline edilmiş işçi,
köylü ve çalışan aydınların çıkarlarını savunur ve korur”. Bu hükümler açıkça göstermektedir ki, sosyalist anayasalarda egemenlik halka aittir, ancak halk işçi, köylü ve çalışan emekçi sınıftan oluştuğu
kabul edilmektedir. Dolayısıyla sınıfsal bir egemenlik anlayışı benimsenmektedir.
2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
Liberal anayasacılık temeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanırken, sosyalist anayasacılıkta kuvvetler birliği
ilkesi benimsenmiştir. Toplumsal dönüşüm esas olduğundan iktidarın bölünmesi değil tam tersine bütünleştirilmesi esas alınmıştır. Örneğin Çin Anayasasının 1. maddesinde, “Çin Halk Cumhuriyeti, proleter
sınıfın öncülüğünde, işçi ve köylü birliği temelinde, halkların demokratik yönetiminde sosyalist bir devlettir” denilmektedir. İkinci maddede, “Çin Halk Cumhuriyetinde tüm iktidar, halka aittir. Halkın devlet gücünü kullandığı organlar, Ulusal Halk Kongresi ve yerel halk kongreleridir”. Kuvvetler ayrılığı ilkesi yerine
“Demokratik merkeziyetçilik ilkesi” benimsenmiştir. Çin Anayasasının 3. maddesinde, “Çin Halk Cumhuriyetinin devlet organları, demokratik merkeziyetçilik (democraticcentralism) ilkesini uygular” denilmektedir. Böylece tüm devlet kuvveti halkın elinde ve onun temsilci organı olan Halk Kongreleri aracılığı ile
kullanılmaktadır. Benzer şekilde Kuzey Kore Anayasasının 5. Maddesine göre, “Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’ndeki bütün devlet organları demokratik merkeziyetçiliğin ilkelerini şekillendirir ve uygular”.
Liberal anayasacılık, katı merkezi devlete karşı çıkmaktadır. Buradan anlaşılması gereken devlet
yönetiminde yerel yönetimlere önem verilmesi, bütün güç unsurlarının merkezde toplanmaması ve
bazı yetkilerin yerel yönetimlerle paylaşılmasıdır. Böylece merkezi iktidar sınırlandırılmış olur. Adem-i
merkeziyet toplumsal, tarihsel ve coğrafi koşullara göre farklı uygulanabilir. Bazı ülkelerde sayılan
koşullarda ötürü federal devlet biçiminde uygulanırken, bölgesel ya da üniter yapı içinde de adem-i
merkeziyeti belli ölçülerde uygulamak mümkündür.
3. Çoğulcu Toplum-Sınıfsız Toplum
Liberal anayasalarda “ideolojik çoğulculuk” esasken, sosyalist anayasalarda “tek bir ideoloji” esastır.
Bu ideoloji Komünist ülkelerde “Marksizm-Leninizm” dir. Bu farklılık, SSCB’nin dağılmasından sonra
oluşan devletlerde açıkça görülmektedir. SSCB Anayasasında Marksizm-Leninizm temel ideoloji olarak benimsenmişken, SSCB’nin dağılmasından sonra, Rusya Anayasasının 13. maddesinde, “Rusya
Federasyonunda ideolojik çoğulculuk esastır. Hiçbir ideoloji, devlet ideolojisi veya zorunlu ideoloji
olarak kabul edilemez” denilmektedir. Çin Anayasasının 1. maddesine göre de, “sosyalizm sistemi,
Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temel sistemidir; Herhangi bir örgüt veya kişinin sosyalizm sistemini
bozması yasaktır”.
Sosyalist sistemin temel ideolojisi aynı zamanda “anti-emperyalist ve enternasyonalist” bir özellik arz
eder. Bu durum Küba Anayasasında açıkça, “Küba Cumhuriyeti anti-emperyalist ve enternasyonalist
ilkeleri kabul eder” şeklinde formüle edilmektedir (m.12). Sosyalist anayasacılıkta, tek bir ideoloji ve
bu ideolojiyi hayata geçirecek tek bir partiye izin verilir. Marksist ideolojiyi uygulayan parti Komünist
partidir. Bu nedenle, çok partili bir hayat reddedilir. Küba Anayasasına göre, “Marksist-Leninist ve
Martici ve Küba ulusunun örgütlü öncüsü olan ve sosyalizmin kurulması ve komünist bir topluma
doğru ilerleme hedeflerine yönelik ortak emekleri örgütleyen ve yönlendiren Küba Komünist Partisi,
toplumun ve devletin en üstün lideridir”. (m.5). Kuzey Köre Anayasasının 11. Maddesine göre, “Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti tüm faaliyetlerini Kore İşçi Partisi liderliğinde yürütür”.
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Sosyalist anayasacılıkta, birey değil sınıfsız bir toplum esastır. Marksizm, bireyci değil toplumcu bir
ideolojidir. Liberal anayasacılıkta bireyin yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakları korunurken sosyalist
anayasacılıkta bireyin hakları değil, toplumun hakları ve toplumun çıkarı öncelikli olarak korunmalıdır.
Bu çerçevede sosyalist devlette bireycilik değil, “kolektivizm” esastır. Kuzey Kore Anayasanın 63.
Maddesinde ise, “Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti’nde vatandaşların hakları ve görevleri “Birimiz
hepimiz, hepimiz birimiz için” kolektivist ilkesine dayanmaktadır” denilmektedir.
Bu kolektivist anlayış, bireyci değil, örgütlü topluma dayanmaktadır. Küba Anayasasında açıkça bireycilik değil, örgütlü toplum teşvik edilmektedir. Anayasaya göre, “Küba sosyalist devleti, halkımızın verdiği mücadelelerin tarihsel sürecinden doğan sosyal örgütleri ve kitleleri tanır ve onları teşvik eder. Bu
örgütler toplumun farklı kesimlerini içlerinde barındırır, bu kesimlerin özel çıkarlarını temsil eder ve bu
çıkarları sosyalist toplumun geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve savunulması görevlerine dahil eder” (m.7).
4. Temel Hak ve Özgürlükler
Liberal anayasacılığın insan hakları anlayışı doğal hukuk ve doğal haklar anlayışına dayanır. Bu anlayışa göre insan yaşama, özgürlük ve mülkiyet gibi haklara doğuştan itibaren sahiptir. Bu nedenle bu
haklara devletin müdahale etmemesi gerekmektedir. Bu gerekçeyle bireyin hakları anayasada devletin keyfiliğine karşı korunmalıdır. Liberal anayasacılıkta bireyin özgürlüğü, adalet ve eşitlik ilkeleriyle
sağlanmaktadır. Nitekim Fransa Anayasasının 2. Maddesinde, “Cumhuriyetin veciz ifadesi “Özgürlük,
Eşitlik, Kardeşliktir” denilerek, eşitlikçi bir anlayış yansıtılmıştır. Bu anlayışta bireyin özgürlüğü her
şeyin üstünde görüldüğünden, ödev ve sorumluluklar ikinci planda kalır.
Oysa sosyalist anayasacılıkta, bireyin özgürlüğü değil, özgürleştirilmesi esastır.Bu anlayış, devlete hak
ve özgürlükler alanına daha çok müdahale etme hakkı verirken, haklar karşısında daha çok pozitif
yükümlülükler yüklemektedir. Emekçi halk kitlelerine dayanan sınıfsız toplum ideali, devletin bireysel
özgürlükleri kısıtlama, sosyal ve ekonomik hakları önceleme anlayışını doğurmaktadır. Bu nedenle sosyalist anayasalarda kişisel ve siyasal haklardan çok sosyal ve ekonomik haklar önem kazanmaktadır.
Bu kapsamda ifade özgürlüğü sosyalist ideolojiyi ile sınırlanmakta, “serbest seçim hakkı” ve “siyasi parti
özgürlüğü” tanınmamaktadır. Özel mülkiyet çok sınırlı tutulurken, toplumsal mülkiyet söz konusudur.
Nitekim Küba, sosyalist bir devlet olarak Anayasasında açıkça, “Küba hiçbir zaman kapitalizme döndürülemez” denilmektedir (m.4). Anayasanın 14. Maddesine göre, “Küba Cumhuriyeti’nde ekonomik
sistem, temel üretim araçlarının halkın sosyalist mülkiyetinde olduğu ve insanın insanı sömürmesinin
engellenmesine dayanır. “Yeteneğine göre herkesten, emeğine göre herkese” sosyalist bölüşüm ilkesi
de yürürlüktedir. Bu ilkenin etkili bir şekilde uygulanmasını garanti altına alacak önlemler yasalarda öngörülmüştür”. Küba Anayasasında sosyalist devletin mülkiyet alanı, “Küçük çiftçilere veya bu çiftçilerin
kurduğu kooperatiflere ait olan topraklar” hariç tüm üretim araçlarını kapsamaktadır (m.15).
5. Demokrasi
Liberal anayasacılıkta “çoğulcu demokrasi” esasken, Sosyalist anayasalarda Marksist ideolojiye dayalı “sosyalist demokrasi” anlayışı benimsenmektedir. Bu anlayışta demokrasi bir amaç değil, araçtır.
Asıl amaç sınıf çatışmasının ortadan kalktığı sınıfsız topluma ulaşmaktır. Demokrasi bu amaca götüren araçlardan biridir. Batı demokrasisi çoğunluk azınlık ilişkisine dayanırken, Marksist demokrasi
sınıfsız toplum temelinde ideal bir eşitliğe dayanmaktadır.
Kuzey Kore Anayasası sınıf temelli yaklaşım üzerinden “otoriter demokrasi” vurgusu yapmaktadır.
Anayasanın 12. Maddesine göre, “Devlet, sınıf çizgisine bağlı kalır ve yurt içinde ve yurt dışında düşman unsurlarının bütün yıkıcı faaliyetlerine karşı sosyalist sistemi ve halk iktidarını sıkıca savunmak

amacıyla halk demokrasisinin diktatörlüğünü güçlendirir”. Demokrasinin araçsallaştırılması, çok partili bir yaşamı zorunlu kılmadığı gibi, seçimin kapsamını da sadece halk temsilcilerinin belirlenmesiyle
sınırlı tutmaktadır.
Küba Anayasasının 1. Maddesinde Küba’nın “demokratik sosyalizmi” benimsediği ifade edildikten
sonra, Anayasanın 68. Maddesine açıkça demokratik sosyalizmin gerekleri ortaya konulmaktadır:
“Devlet kurumları, faaliyetlerini aşağıdaki kurallarla belirtilen sosyalist demokrasi ilkeleriyle içkin bir
şekilde devam ettirmek üzere kurulmuşlardır:a) Devlet iktidarının tüm temsilci organları seçimle göreve gelirler ve değiştirilebilirler;b) Kitleler kamu kurumlarının, vekillerinin, temsilcilerinin ve memurlarının faaliyetlerini denetler;c) Seçilmişler faaliyetlerinin hesabını vermek zorundadırlar ve her an
azledilebilirler;d) Her devlet organı uzun vadeli biçimde, yetkisi dâhilinde yerel düzeyde var olan kaynak ve olanakları değerlendirmek ve kitlesel ve toplumsal örgütlenmeleri faaliyetlerine dâhil etmek
amacıyla girişimler geliştirir;e) Üst düzey devlet organlarının kararları daha alt kademedekiler için
bağlayıcıdır;f) Alt düzeydeki devlet organları üst düzeydekilere karşı sorumludur ve faaliyetlerinden
dolayı hesap vermek zorundadırlar.g) Tartışma, eleştiri ve özeleştiri özgürlüğü ile azınlığın çoğunluğa
tabiyeti ilkeleri tüm devlet organlarında geçerlidir.”
6. Devlet Organlarının Yapılanması
Liberal devletlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendiğinden, devletin temel organları olan yasama
meclisleri, devlet başkanı ve hükümet ile mahkemeler arasında “yatak bir ilişki” kurulmaktadır. Bu
organlar arasında hiyerarşik bir düzen değil, işbirliği ve işbölümüne dayalı “denge ve denetim mekanizmaları” yer almaktadır. Bu çerçevede egemenlik yetkileri bu organlar arasında bölünürken, bu
organlar arasında da yetki paylaşımı yapılmaktadır. Liberal devletlerde egemenliğin yerel düzeyde
paylaşıldığı federal devlet modeli benimsene bildiği gibi, yasama organı kendi içinde çift meclisli olabilmekte, yürütme organı iki başlı olabilmekte ve yargı ayrılığı ilkesi çerçevesinde bir den fazla yüksek
mahkeme bulunabilmektedir.
Sosyalist devlet anlayışı kuvvetler birliği ilkesini benimsediğinden, devlet organları arasında yatak
değil, “hiyerarşik bir ilişki” kurulmaktadır. Bu çerçevede tüm yetkiler, halkın temsil edildiği “Halk Kongrelerinde” toplanırken, halk kongreleri devlet başkanı ve mahkemeleri atamakta ve her zaman görevden alabilmektedir. Bu anlayışa dayalı olarak sosyalist devletlerde merkeziyetçilik esas olup üniter
devlet modeli seçilmekte, yasama organları her zaman tek meclisli olmakta ve tek bir yüksek mahkemeye dayalı bir yargı sistemi bulunmaktadır. Bu ülkelerde halkın iradesi en üstün kabul edildiğinden,
halk kongrelerinin işlemlerini denetleyen anayasa mahkemeleri bulunmamaktadır.
A. Günümüz Anayasalarında Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
Günümüzde liberal anayasacılık ile sosyalist anayasacılık arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu
bölümde ise, bu farklılaşmanın ceza hukuku ilkelerine bir yansıması olup olmadığı üzerinde durulacaktır.
Liberal ve sosyalist anayasalarda yargının yapılandırılması ve yargı sistemleri bakımından farklılıklar
bulunmakla birlikte, ceza hukukunun temel ilkeleri bakımından ortak bir anlayış benimsendiği görülmektedir. Liberal ülkelerde, yargı organları adli, idari, askeri ve anayasa yargısı olarak farklı yargı
kolları bulunmaktadır. Oysa sosyalist ülkelerde tek bir yüksek mahkeme bulunmaktadır. Örneğin Çin
Anayasasına göre (m.124),“Çin Halk Cumhuriyeti; Yüksek Halk Mahkemesi, farklı yerel düzeylerde
halk mahkemeleri, askeri mahkemeler ve diğer özel halk mahkemeleri kurar”. Anayasa’ya göre
(m.128)“Yüksek Halk Mahkemesi, Ulusal Halk Kongresi ve Daimi Komite’ye karşı sorumludur. Farklı
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seviyelerdeki yerel halk mahkemeleri onları oluşturmuş olan devlet organlarına karşı sorumludur”.
Benzer şekilde Küba, Laos, Vietnam anayasalarında da tek bir yüksek mahkeme olarak Yüksek Halk
Mahkemesi bulunmaktadır.
Sosyalist ve Liberal ülkelerde mahkeme ve yargı sistemlerinde farklılık bulunmakla birlikte, ceza
hukukunun ilkeleri ortaktır. Burada en temel fark idam cezasının uygulanması konusundadır. Bu çerçevede liberal sistemlerde hakim olan ceza hukuku ilkeleri şunlardır:
- suçta ve cezada kanunilik ilkesi
- masumiyet karinesi
- tabi hakim ilkesi
- Adil yargılanma hakkı
- Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
- ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
- Ölüm cezası yasağı
- Bedensel ceza yasağı
- Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı
- Ceza davalarında iki dereceli yargılanma hakkı
- Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı
- Vatandaşın suç sebebiyle sınır dışı edilmesi yasağı
- Adli hata halinde tazminat hakkı
- İdarenin kişi hürriyetini kısıtlayan müeyyide uygulayamaması
- Kanuna aykırı olarak elde edilen bulgular delil olamaz
1. Suçta Ve Cezada Kanunilik İlkesi
Günümüzde suçta ve cezada kanunilik ilkesi, hem uluslararası insan hakları sözleşmelerinde hem de
anayasalarda yer alan ortak ilkelerden biridir. İlke Latince “nullum crimen nulla poena sine lege” (kanunsuz suç ve ceza olmaz) cümlesiyle ifade edilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38. maddesine göre;
“kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz;
kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez”.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bazı alt ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar; “belirlilik ilkesi”, “kıyas yasağı
ilkesi”, “lehe kanun ilkesi”, “ülkesellik (mülkilik) ilkesi” ve “şahsilik ilkesi” olarak sıralamak mümkündür.
Bu ilke ilk önce Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789)’nin 7. Maddesinde yer almıştır. Maddeye göre, “Yasanın belirlediği durumlarda ve yasanın öngördüğü şekiller dışında hiçbir kişi suçlanamaz, tutuklanamaz veya alıkonulamaz”. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne de

giren kanunilik ilkesi, Bildirge’nin 11. maddesinde; “1.Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması
için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu
saptanmadıkça, suçsuz sayılır. 2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir
suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği
sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” şeklinde yer bulmuştur. İlke, 4
Kasım 1950 tarihli İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi’nin “cezaların yasallığı” başlıklı 7. maddesinde temel bir insan hakkı olarak yer almıştır. “Cezaların yasallığı”
kenar başlıklı bu maddeye göre “Hiç kimse, işlediği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç
sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada
uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez”.
Sosyalist bir ülke olan Çin Anayasası’nın 62. Maddesinde yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin görev ve yetkileri arasında, “Ceza gerektiren suçlar, medeni hukuka ilişkin konular, devlet
organları ve diğer konularla ilgili olarak temel kanunları yapmak ve değiştirmek” sayılmaktadır. Küba
Anayasası’nın 61. maddesine göre, “Hükümlülerin lehine olduğu durumlarda ceza kanunları geriye
yönelik uygulanır. Toplumsal çıkarlar ya da kamu yararının aksini gerektirdiğine karar verilmedikçe,
diğer kanunlar geriye yürümez”.
Belçika Anayasası’nın 14. Maddesine göre, “Kanunun öngördüğü haricinde hiç kimse cezaya çarptırılamaz veya aleyhine ceza uygulanamaz”. Fransa Anayasası’nın 34. Maddesinde yasama organının kanunla düzenleyeceği konular arasında, “Cürüm ve suçların tayini ve bunlara uygulanacak cezalar, ceza
usulü, af, yeni yargı düzeninin ihdası ve yargı üyelerinin statüsü” sayılmaktadır. Alman Anayasası’nın
103. Maddesine göre, “Bir eylem, ancak işlenmesinden önce cezası yasayla belirlendiği takdirde cezalandırılabilir”. İtalya Anayasası’nın 25. Maddesine göre, “Kimse, fiilin işlendiği zaman yürürlükte bulunan
bir kanun olmadıkça cezalandırılamaz”. Hollanda Anayasası’nın 16. Maddesine göre, “ Suçun işlendiği
anda bu fiil ceza kanunda belirtilen bir suç olmadıkça, hiçbir fiil cezalandırılamaz”. Polonya Anayasası’nın 42. Maddesine göre “Bir kişinin sadece, suç işlendiği anda yürürlükte olan bir kanunla yasaklanan
ve cezaya tabi olan fiilden dolayı cezai sorumluğu vardır. Bu ilke, işlendiği anda, uluslararası hukuk anlamında suç teşkil eden herhangi bir eylemin cezalandırılmasına engel değildir”. İspanya Anayasasının
1/25. Maddesine göre, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte olan bir kanunun bir cürüm, kabahat veya
idari suç saymadığı bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz veya mahkûm edilemez. Mülki idare,
doğrudan ya da dolaylı olarak hürriyetlerden mahrum etme cezası veremez” (25/3).
Portekiz Anayasasının 29. Maddesine göre (Ceza kanununun uygulanması) “1. Kimse, söz konusu fiil
veya kusur, önceden var olan bir kanunun hükümlerine göre cezalandırılabilir olmadıkça ceza kanununa göre mahkum edilemez ve aynı şekilde, daha önceden var olan bir kanunun öngördüğü şartlar olmaksızın, kimse bir güvenlik tedbirine tabi tutulamaz. 2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, fiilin işlendiği anda,
uluslararası hukukun genel ilkelerince suç olarak kabul edilen bir fiil veya kusur Portekiz iç hukukunun
belirlediği sınırlarda cezalandırılmasına engel değildir. 3. Daha önceden var olan bir kanunun açıkça
belirttiği bir yaptırım olmaksızın hiçbir hapis cezası veya güvenlik tedbiri uygulanamaz. 4. Kimse, işlendiği anda kanunun öngördüğü hapis veya güvenlik tedbirinden daha ağır veya söz konusu tedbirin
uygulanması için gerekli koşullar yerine gelmeden, bir hapis veya güvenlik tedbirine maruz bırakılamaz.
Bununla birlikte, içeriği davalının lehine olan ceza kanunları geriye dönük olarak da uygulanır”.
2. Masumiyet Karinesi
Masumiyet karinesi (presumption of innocence), günümüz anayasalarında ve insan hakları sözleşmelerinde yer alan bir diğer önemli ceza hukuku ilkesidir. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı ko-
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vuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.
1982 Anayasası’nın 38. Maddesinin 4. Fıkrasına göre, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar,
kimse suçlu sayılamaz”. Bu ilke ilk kez 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 9.
Maddesinde yer almıştır. Maddeye göre, “Her insan, suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum
sayılacağından, tutuklanmasının zorunlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için zorunlu olmayan her türlü sert davranış yasa tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır”. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin “adil yargılanma” kenar başlıklı 6. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, “Bir suç ile itham
edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır”.
İtalya Anayasasının 27. Maddesine göre, “Nihai hüküm verilinceye kadar sanık suçlu sayılmaz.”
Polonya Anayasasının 42 maddesine göre “Suçu mahkemenin nihai kararı ile belirleninceye kadar
herkes masum sayılır”. Portekiz Anayasasının 32/2. Maddesine göre, “Her davalı hakkında kesin
hüküm verilinceye kadar masum kabul edilir ve savunma güvenceleriyle uyumlu olarak mümkün
olduğunca çabuk mahkemeye çıkarılır”.
3. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği
Gerek Anayasanın 38’inci ve gerekse Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 20’nci maddelerinde düzenlenen
ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi günümüz ceza hukukunun temel kurallarından birisini oluşturmaktadır. Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen
güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. Suç ve ceza politikası gereği olarak ancak kusurlu
davranan gerçek kişiler suç faili olabilir. Fiili sadece gerçek kişi işleyebilir ve sadece gerçek kişiler
hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir. Bu anlayış, Anayasamızda da güvence altına alınan ceza
sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin bir gereğidir.
1982 Anayasası’nın 38/6. Maddesine göre, “Ceza sorumluluğu şahsidir”. Avrupa Liberal Anayasalarında bu ile yer almaktadır. İtalya Anayasası’nın 27. Maddesine göre “Ceza sorumluluğu şahsidir”.
Portekiz Anayasası’nın 30/3. Maddesine göre “ Cezai sorumluluk devredilemez”.
4. Ölüm Cezası Yasağı
Günümüzde ölüm cezası yaşama hakkının bir istisnası olmaktan çıkarılmıştır. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 6. ve 13. Protokolleri ile ölüm cezası tümden yasaklanmıştır. 27.03.2015 tarihi itibariyle Avrupa Konseyine üye 47 ülkeden 44 tanesi 13. Protokole taraf olarak tümden idam cezasını
kaldırmıştır. Azerbaycan ve Rusya Protokolü henüz imzalamamış, Ermenistan ise imzalamış ancak
onaylamamıştır. Nitekim Türkiye’de 1.6.2006 tarihinde 13 Protokol yürürlüğe girmiş, budan daha
önce 1982 Anayasası’nda 7.5.2004 tarihinde yapılan değişiklikle, “Ölüm cezası ve genel müsadere
cezası verilemez” denilerek Anayasadan çıkarılmıştır.
Sosyalist ülke anayasaları Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba anayasalarında ise idam cezasını
yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.
Birçok Avrupa Ülkesi Anayasasında ölüm cezası yasağı açıkça ifade edilmektedir. Avusturya Anayasası’nın 85. Maddesine göre “Ölüm cezası yürürlükten kaldırılmıştır”. Belçika Anayasası’nın 14.
Maddesine göre “Ölüm cezası ilga edilmiştir” ve 17. Maddesine göre, “Cezai müeyyide olarak mal
varlığı müsadere edilemez”. Fransa Anayasası’nın 66/1. Maddesine göre, “Hiç kimse hakkında
ölüm cezasına hükmedilemez”. Almanya Anayasası’nın 102. Maddesine göre, “Ölüm cezası kaldırılmıştır”. İrlanda Anayasası’nın 15/2. Maddesine göre “Parlamento ölüm cezasının getirilmesini

öngören bir kanunu yürürlüğe koymaz”. İtalya Anayasası’nın 27. Maddesine göre, “Cezalandırma
insan onuruna aykırı muamele içeremez ve mahkûmu eğiterek ıslah etme amacı güdülmelidir.
Ölüm cezası verilemez”. Hollanda Anayasası’nın 114. Maddesine göre, “Ölüm cezası verilemez”.
Portekiz Anayasası’nın 24. Maddesine göre, “İnsan yaşamı dokunulmazdır. Ölüm cezası hiçbir
koşulda var olamaz”.
İspanya Anayasası’nın 15. Maddesine göre, “Savaş zamanlarında askeri ceza kanununun belirttiği
durumlar hariç, ölüm cezası kaldırılmıştır”. İspanya Anayasasında idam cezası savaş durumunda istisna getirilmiş olsa da İspanya 1.4.2010 tarihinde AİHS Ek 13. Protokolü yürürlüğe girdiğinden idam
cezası tümden yasaklanmış olmaktadır.
5. Bedensel Ceza Yasağı
Bedensel ceza her şeyden önce “işkence ve kötü muamele yasağına” ayrılık oluşturmaktadır. Başta
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, tüm insan hakları sözleşmelerinde işkence ve kötü
muamele ve ceza yasaklanmıştır. 1982 Anayasası’nın 17. Maddesine göre, “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz”.
Avrupa liberal anayasalarında benzer hükümler bulunmaktadır. İtalya Anayasasının 27. Maddesine
göre, “Cezalandırma insan onuruna aykırı muamele içeremez ve mahkûmu eğiterek ıslah etme amacı güdülmelidir”. Polonya Anayasası’nın 40. Maddesine göre “Hiç kimse, işkenceye ya da zalimane,
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulamaz. Bedensel ceza uygulanması yasaktır”. Portekiz Anayasasının 25/2. Maddesine göre “Hiç kimse, işkenceye ya da zalimane, aşağılayıcı
veya insanlık dışı muamele ve cezaya tabi tutulamaz”.
Liberal ülkelerin aksine sosyalist ülkelerde bedensel ceza yasağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
6.Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama Ve Cezalandırılmama Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7. Protokolün 4. Maddesine göre, “Hiç kimse bir devletin ceza
yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği
bir suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez”.
Almanya Anayasası’nın 102/3. Maddesine göre, “Hiç kimse, genel ceza yasalarına göre, aynı eylemden dolayı, birden fazla cezalandırılamaz”. Portekiz Anayasası’nın 29/5. Maddesine göre “Kimse
aynı suçtan bir defadan fazla yargılanamaz”. Sosyalist bir ülke olan Vietnam Anayasasının 31. Maddesine göre “Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki kez yargılanamaz”.
7. Cezai Konularda İki Dereceli Yargılanma Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7. Protokolün 2. Maddesine göre, “1. Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi, mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri
de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir. 2. Bu hakkın kullanılması, yasada düzenlenmiş haliyle
önem derecesi düşük suçlar bakımından ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak en yüksek
mahkemede yargılandığı veya beraatini müteakip bunun temyiz edilmesi üzerine verilen mahkumiyet
hallerinde istisnaya tabi tutulabilir”.
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8. Borçtan Dolayı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 4. Protokolün 1. Maddesine göre,“Hiç kimse, yalnızca akdî
ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz”. Bu düzenlemeye paralel bir şekilde 1982 Anayasası’nın 38. Maddesinde 3.10.2001 tarihinde
yapılan değişikliğe göre, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz”.
9. Vatandaşların Suç Sebebiyle Sınır Dışı Edilmeleri Yasağı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 4. Protokolün 3. Maddesine göre, “1. Hiç kimse, tek başına
ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır dışı edilemez. 2. Hiç kimse, uyruğunda
bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz”. Benzer şekilde 1982 Anayasası’nın
7.5.2004 tarihli değişik 38. Maddesine göre, “ Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği
yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez”. İtalya Anayasası’nın 26. Maddesine göre,“Bir vatandaşın sınır dışı edilmesine sadece uluslararası anlaşmalarda
belirtilen durumlarda izin verilir. Hiçbir durumda siyasi suçlar nedeniyle sınır dışı etmeye izin verilmez”.
10. Adli Hata Halinde Tazminat Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7. Protokolün 3. Maddesine göre, “Bir kişinin, kesin bir kararla cezai bir suçtan mahkum edilmesi ve sonradan yeni veya yakın zamanda keşfedilmiş bir delilin
kesinlikle yanlış bir adalet uygulaması olduğunu göstermesi veya kişinin affedilmesi nedeniyle cezai
kararın iptal edilmesi halinde, bilinmeyen delilin açıklanmamış olmasının tamamen veya kısmen o
kişiye atfedildiğinin ispatlandığı haller dışında, böyle bir mahkumiyet sonucunda cezaya maruz kalan
kişi, ilgili devletin yasası ve uygulamasına göre tazmin edilecektir”. Nitekim 1982 Anayasasının 19.
Maddesine göre, kişi hürriyeti ve güvenliğine aykırı eylemlerde dolayı, “kişilerin uğradıkları zarar,
tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir”. Ayrıca Anayasanın 40. Maddesine
göre, “Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre,
Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır”. Portekiz Anayasası’nın 29. Maddesine göre, “Haksız yere mahkûm edilen vatandaşlar, mahkûmiyetlerinin gözden
geçirilmesi ve uğradıkları zarar için, kanunun öngördüğü şekilde tazmin edilme hakkına sahiptir”.
Vietnam Anayasasının 31/5. Maddesine göre, “Kanuna aykırı olarak tutuklanan, gözaltına alınan, geçici olarak gözetim altında tutulan bir suç ile itham edilen, soruşturulan ve kovuşturulan kişi maddi ve
manevi zararlar ve bu zararların giderilmesi için tazminat hakkına sahiptir. Başkalarına zarar veren,
soruşturma, kovuşturma, yargılama veya hükmün uygulanması sırasında gözaltında tutma, tutuklama ve gözaltına alımda ilgili yasayı ihlal eden kişi yasa uyarınca cezalandırılır”.
11.İdarenin Kişi Hürriyetini Kısıtlayan Müeyyide Uygulayamaması
1982 Anayasası’nın 38. Maddesine göre, “İdare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir”. Hollanda Anayasası’nın 89. Maddesine göre, “Düzenleyici idari işlemler Kraliyet kararnameleriyle
belirlenir. Cezai hükümler taşıyan düzenleyici işlemler sadece kanunla belirlenir. Verilecek cezalar
kanunla düzenlenir”.
12. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Bulgular Delil Olamaz
1982 Anayasasının 38. Maddesine göre, “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak
kabul edilemez.” Yine aynı maddeye göre, “Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz”.

13. Tabi Hakim İlkesi
1982 Anayasasının 37. Maddesine göre, “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir
merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseye kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne
çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz”. Yine Anayasanın
36. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçınamaz”. İtalya Anayasası’nın 25. Maddesine göre, “Kimse kanunen tabi olduğu hâkimden başka
bir merci önüne çıkarılamaz”. Hollanda Anayasası’nın 17. Maddesine göre,“ Hiç kimse kendi isteği
dışında, kanunun kendine tayin ettiği mahkemeden alıkonulamaz”.
14. Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkı ceza yargılaması başta olmak üzere tüm yargılamalar için geçerli bir genel
ilkedir. Bu hak başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye
göre, “Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda
kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız
ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme
hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir”. Maddenin üçüncü fıkrasında adil yargılanmanın gerekleri
sayılmıştır. Buna göre, “Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:
a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve
ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;
c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde,
resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı
koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;
e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından
ücretsiz olarak yararlanmak”.
Adil yargılanma hakkı 1982 Anayasasının 36. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, “Herkes,
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak
iddiası ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir”. Yine Anayasanın 141. Maddesine göre,
“Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü
kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması,
yargının görevidir”.
Avusturya Anayasasının 90. Maddesine göre,“(1) Hukuk ve ceza davalarında duruşmalar sözlü ve
halka açık olarak gerçekleşir. İstisnalar kanunla düzenlenir. (2) Ceza davaları iddianame ile açılır”.
Polonya Anayasası’nın 45. Maddesine göre“1. Herkes, yetkili tarafsız ve bağımsız bir mahkeme nezdinde gecikmeksizin davasının adil ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. 2. Duruşmanın açıklığı ilkesinde, ahlaki, devletin güvenliği, kamu düzeni veya taraflardan birinin özel hayatı,
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ya da diğer önemli özel çıkarların korunması nedenleriyle istisnalar yapılabilir. Kararlar kamuya ilân
edilir”. İspanya Anayasası’nın 120. Maddesine göre,“(Yargılamanın açıklığı) 1. Muhakeme usulleri
kanununda belirtilen istisnalar dışında, adli muameleler alenidir. 2. Özellikle ceza davalarında,
yargılama ağırlıklı olarak sözlü yapılır. 3. Kararlar daima gerekçeli olur ve açık duruşmada okunur”.
Çin Anayasasının 125. Maddesine göre, “Kanunla öngörülen özel durumlar haricinde, halk mahkemelerindeki tüm davalar kamuya açık şekilde görülür. Suçlanan kişinin savunma hakkı vardır”.
Sosyalist bir ülke olan Vietnam Anayasası’nın 31. Maddesine göre, “Bir suç ile itham edilen kişi yasal
süre içinde derhal bir mahkeme tarafından tarafsız ve kamuya açık bir şekilde yargılanır. Yargılamanın hukuka uygun olarak kapalı esasa göre yapılması durumunda da karar halka duyurulmalıdır”.
15. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. Maddesi “özgürlük ve güvenlik hakkı”nı (Habeas Corpus) düzenlemektedir. Maddeye göre, “Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller
dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:
a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkûmiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;
b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya
yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine
ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;
d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması
veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;
e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişilerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;
f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir
sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
2. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en kısa
sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.
3. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin derhal
bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması zorunlu olup, bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma
hakkına sahiptir. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına
bağlanabilir.
4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya
uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest
bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

5. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkes tazminat
hakkına sahiptir.”
Benzer düzenleme Avrupa Anayasalarında ve 1982 Anayasası’nın 19. Maddesinde bulunmaktadır. Portekiz Anayasası’nın 31. Maddesine göre“(Habeas corpus - Hâkim karşısına çıkma hakkı) 1.
Yasadışı tutuklama, hapis ya da gözaltı gibi kötü amaçlı güç kullanımına karşı (habeas corpus) hâkim önüne çıkarma ilkesi geçerlidir. Bunun için başvurular yetkili mahkemeye yapılır. 2. Tutuklanan,
hapsedilen veya gözaltındaki bir kişi veya siyasi haklarını kullanan her vatandaş (habeas corpus)
hâkim önüne çıkma kararı almak için başvuru yapabilir. 3. Hâkim karşısına çıkma (habeas corpus)
başvurusu yapıldığı günden başlayarak sekiz gün içinde hâkim bununla ilgili olarak, layiha ve karşı
layihaya tabi duruşmaya hükmeder”.

II. İslam Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
İslam ülkelerini belirlerken ölçü, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler alınmıştır.
Teşkilata üye 57 ülke bulunmaktadır. Beş ülke gözlemci statüsündedir. Dünyada
Müslüman sayısı, 1.572.000’dir. Müslüman nüfusun Dünyadaki dağılışı şöyledir:
Asya-Pasifik 972,537,000; Orta Doğu-Kuzey Afrika 315,322,000; Afrika (Kuzey hariç) 240,632,000; Avrupa 38,112,000 ve Amerika: Kuzey ve Güney 4,596,000. Müslüman ülkeleri coğrafi temelde gruplandırmak mümkündür.
İslam ülkelerinden Suudi Arabistan’da batı tipi bir anayasa bulunmazken, Kur’an ve Sünnet doğrudan
anayasa kabul edilmektedir. Bu ülkelerden 10 tanesinde “İslam devleti” anayasada açıkça ifade
edilmektedir. Bu on ülke şunlardır; İran, Pakistan, Afganistan, Bahreyn, Brunei Sultanlığı, Maldivler,
Moritanya, Umman ve Yemen’dir. Afganistan, Pakistan ve İran’da halk egemenliği değil “ilahi egemenlik” anlayışı kabul edilmektedir. Bazı ülkelerde ise “İslam resmi din” olarak kabul edilmektedir.
Bunlar; Nijerya, Bangladeş, Komorlar, Mısır, Irak, Lübnan, Libya, Malezya, Fas, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Tunus’dur. İslam ülkeleri arasında yer alan Türk Cumhuriyetleri’nde İslam’a bir referans
yapılmadığı gibi laiklik ve bu anlama gelen dünyevi devlet ilkesi açıkça kabul edilmiştir. İslam ülkelerinin anayasaları coğrafi bölge esasına göre; Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Arap ülkeleri olmak üzere
dörtlü bir ayrıma tabi tutulabilir.
A. Türk Cumhuriyetleri Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
Teşkilata üye 7 Türk Cumhuriyeti, bir de gözlemci statüsünde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 150 milyon dolaylarındadır. Nüfusa göre
sıraladığımızda Türkiye (77 milyon), Özbekistan (29 milyon), Kazakistan (17 milyon), Azerbaycan
(9 milyon), Tacikistan (8 milyon) Kırgızistan (5 milyon) ve Türkmenistan (5 milyon) civarındadır. Bu
ülkelerden Türkiye hariç diğer 6 ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra
bağımsızlığını kazanmıştır.
Türk Cumhuriyetleri içinde Türkiye, uzun yıllardır liberal batı hukuk sistemine entegre olmuştur. Liberal ülkelerde mevcut tüm ceza hukuku ilkeleri anayasal sistemimize girmiştir. Nüfusunun büyük
çoğunluğu Müslüman olduğu halde, Türkiye’de benimsenen laik sistemde dine referans yer almamaktadır. 1928 tarihinde 1924 Anayasası’nda yer alan “devletin dini İslam’dır” ifadesi çıkarılmış ve
1937 yılında Laiklik ilkesi benimsenmiştir.
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Diğer 6 Türk Cumhuriyeti ise Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1990 yıllarda bağımsızlığına
kavuşmuştur. Bu ülkelerin tamamında “dünyevi devlet” ilkesi ile seküler bir devlet anlayışı benimsenmiştir. Bu ülkelerin hiç birinde “İslam dinine” bir referans yoktur.
Azerbaycan Anayasası’nın “Din ve Devlet” kenar başlıklı18. Maddesine göre, “Azerbaycan Cumhuriyetinde din, devletten ayrıdır. Bütün dini inançlar, kanun karşısında eşittirler. İnsan onurunu küçük
düşüren veya hümanist ilkelere aykırı dinlerin (dini akımların) yayılması ve propagandası yasaktır.
Devletin eğitim sistemi dünyevi niteliktedir”. Kırgız Anayasasının 7. Maddesine göre, “Kırgız Cumhuriyetinde hiçbir din, devlet dini olarak veya zorunlu din olarak belirlenemez. Din ve tüm inançlar
devletten ayrıdır. 3. Devlet makamlarının faaliyetlerine, dini kurumların ve din adamlarının dahil edilmesi yasaktır”. Türkmenistan Anayasası’nın 12. Maddesine göre, “Devlet, din ve ibadet özgürlüğünü, dinlerin kanun önünde eşitliğini teminat altına alır. Dini kurumlar, Devletten ayrıdır, onlar Devlet işine karışamaz ve Devlet işleri yapamazlar. Devletin eğitim sistemi, dini kurumlardan ayrıdır ve
dünyevi karakter taşır”. Türkmenistan Anayasasının 15. Maddesine göre, “Türkmenistan’da ölüm
cezası kaldırılmıştır”. Azerbaycan ve Kazakistan Anayasalarında ise belli koşullarla idam cezasına
yer verilmektedir.
Azerbaycan Avrupa Konsey’ine üye olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğu
halde henüz 13. Protokolü onaylamadığından idam cezasına sınırlı da olsa yer vermektedir. Anayasa’nın 27. Maddesine göre, “Herkes yaşama hakkına sahiptir. Devlete silahlı saldırı durumunda düşman askerlerinin öldürülmesi, kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden idam cezasının uygulanması
ve kanunla belirlenen diğer haller dışında herkesin yaşama hakkı dokunulmazdır. İstisnai ceza tedbiri
olan ölüm cezası, tümüyle kaldırılıncaya kadar, yalnız devlete, insan hayatına ve sağlığına karşı işlenmiş en ağır suçlar bakımından kanunla verilebilir”.
Kazakistan Anayasası’nın 15. Maddesine göre, “Herkes yaşam hakkına sahiptir. Hiç kimse, insanı
keyfi olarak yaşamından yoksun bırakamaz. Ölüm cezası, terör suçluları ve savaş zamanında işlenen ağır suçlar bakımından, mahkûmun af konusunda istemde bulunma hakkı sağlanarak, istisnai
bir ceza şekli olarak kanunlarla belirlenir”. Dolayısıyla bu ülkelerin anayasalarında liberal ilkeler kabul
edilmiştir. Ceza hukuku ilkleri bakımından bir farklılık taşımamaktadır.
B. Asya Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerden 8 tanesi Asya ülkesidir. Asya Ülkeleri en büyük Müslüman
nüfusa sahip ülkelerdir. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 735 milyondur. Nüfusa göre sıraladığımızda; Endonezya (252 milyon),Pakistan (188 milyon),Bangladeş (156 milyon), İran (80 milyon), Malezya (29 milyon), Afganistan (25 milyon), Brunei 393 bin kişi, Maldivler 317 bin kişiden oluşmaktadır.
Afganistan Anayasası’nın başlangıcında, besmele ile başlarken İslam resmi din olarak kabul edilmektedir. Anayasa’nın 1. Maddesinde Afganistan’ın İslam Cumhuriyeti olduğu belirtilmektedir. Anayasanın 2. İslam dinin Afganistan Cumhuriyetinin resmi dini olduğu ifade edilmektedir. Diğer inanç
sahiplerinin kendi dinlerine göre hareket etmekte serbest olduğu belirtilmektedir. Anayasa’nın 3.
Maddesine göre hiçbir hukuk kuralı, İslam dinin ilke ve kurallarına aykırı olamaz denilmektedir. Afgan Anayasasına göre Yaşam Allah’ın bir lütuf ve doğal insan hakkıdır (m.23). Anayasa’nın 25.
Maddesine göre, “Masumiyet esastır. Sanık, yetkili mahkemenin kararıyla suçluluğu ispat edilinceye
kadar masumdur”. Anayasa’nın 26. Maddesine göre, “Suçlar şahsidir. Suçlanan bir kişinin yakalanması, gözaltına alınması ve tutuklanması veya cezalandırılması, bir başka kişiye suçlu yapmaz”.
Anayasanın 27. Maddesinde kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi kabul edilmektedir. Maddeye göre,

“Hiçbir eylem, daha önce yayınlanmış bir kanunla suç olarak düzenlenmedikçe suç sayılamaz. Hiç
kimse kanunla öngörülmeyen şekilde yakalanamaz, gözaltına alınamaz ve tutuklanamaz. Hiç kimse,
suç işlenmeden önce yayınlanan kanununa göre alınan, yetkili mahkemenin kararı olmaksızın cezalandırılamaz”. Anayasanın 28. Maddesine göre, “Hiçbir Afgan vatandaşı, karşılıklı bir düzenleme
ve Afganistan’ın taraf olduğu anlaşmalar dışında bir suç sebebiyle yabancı bir devlete verilemez.
Hiçbir Afgan vatandaşlıktan yoksun bırakılamaz, yurtiçi veya yurtdışı sürgün edilemez”. Anayasa’nın
29. Maddesine göre, “İnsana eziyet yasaktır. Hiç kimse, cezaya mahkum edilmiş ya da soruşturma,
gözaltı ve tutuklanmış olan bir kimseden doğru bilgi alma amacıyla bile olsa, işkenceye maruz bırakılamaz. İnsan onuruna aykırı ceza yasaklanmıştır. Anayasa’nın 30. Maddesine göre, “Baskıyla
sanıktan veya bir diğer bireyden alınan itiraf, açıklama veya tanıklık geçersizdir. Bir suçu itiraf, sesli
olarak yetkili mahkeme huzurunda gönüllü kabuldür”. Anayasanın 32. Maddesine göre “Borç sebebiyle kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz veya özgürlüğü kısıtlanamaz”.
Asya’da bir diğer Müslüman ülke Maldivlerdir. Maldivler Anayasası’na besmele ile başlanmaktadır.
Bu Anayasa’nın 2. Maddesine göre, Maldivler İslami prensiplere bağlı üniter demokratik bir cumhuriyettir. Anayasa’nın 9. Maddesine göre “Müslüman olmayan kimse Maldivler vatandaşı olamaz”. Anayasa’nın 10. Maddesine göre, “Maldivler devletinin resmi dini İslam’dır. İslam dini, Maldivlerin bütün
kanunlarının dayanak noktalarından birisidir. Maldivler’de İslam akidesine aykırı olacak hiçbir kanuni
düzenleme yapılamaz”. Anayasa’nın 16. Maddesine göre, “İslam ilkelerine aykırı olmayacak bir şekilde” hak ve hürriyetler teminat altına alınır denilmekte “İslam hukukunu sürdürmek veya korumak
için sınırlandırılması” kabul edilmektedir. Maldivler Anayasasında ceza hukukuna ilişkin tüm ilkeler
yer almaktadır. Bunlar; Adil ve Şeffaf Yargılanma Hakkı (m.42), Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi (m.44),
kişi hürriyeti ve güvenliği (m.45-46), Arama ve el koyma (m.47), Sanık hakları (m.48,51), tutukluluğun sona ermesini isteme hakkı (m.49), yargılamanın hızlı yapılması (m.50), itiraf ve kanunsuz delil
(m.52), avukat tutma hakkı (m.53), kötü muamele ve işkence yasağı (m.54,57), borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakma yasağı (m.55), temyiz etme hakkı (m.56), haksız tutuklamada tazminat
hakkı (m.58),Çifte yargılama yasağı (m.60) düzenlenmiştir. Kanunların Geçmişe Yürümemesi kenar
başlığı altında İslam ilkelerine şu şekilde yer verilmektedir: “(a) Hiç kimse suçun işlendiği sırada kanunlarca veya İslam ilkelerince suç olarak sayılmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Suçun işlendiği sırada öngörülen cezadan daha ağır bir cezaya hükmedilemez. Suçun işlediği
zaman ile cezanın verildiği zaman arasında verilecek olan cezanın miktarında bir azalma meydana
gelmişse, suçlu bu azalmadan yararlandırılarak cezalandırılması yapılır. (b) Bu madde hükmü, uluslararası hukuka göre suç olarak kabul edilen bir eylemin cezalandırılmasını etkilemez” (m.59).
Brunei Sultanlığı İslami bir monarşidir. Besmele ve salvele başlayan Anayasa’da “İslami İnancı, Ehl-i
Sünnet vel-cemaatin Şafi mezhebi” olduğu ifade edilmiştir. Anayasa’nın 3. Maddesine göre, “Din
Kurulu İslam Dini ile ilgili konularda Sultan (Yang Di-Pertuan)’a tavsiyede bulunmakla sorumlu kurumdur”. Anayasada öngörülen “Danışma Meclisi” (Meclis-i Meşveret) Baş müftü ve Şeriat Mahkemesi
Baş hakimi görev yapmaktadır. Sultanın af yetkisini kullanırken kendisine tavsiyede bulunmak üzere
bir “Af Komisyonu” bulunmakta, bu komisyon idam cezasının af edilmesi konusunda İslam hukuku
açısından Baş müftünün görüşünü aldıktan sonra Sultana tavsiyede bulunmaktadır (m.9). Burunei
Anayasası’nda temel hak ve hürriyetler düzenlenmediğinden, ceza hukukuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasa’da Şer’i Mahkemelerin varlığından söz edilmekte, ancak Şer’i ceza
hukukuna ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
Malezya Anayasası’na göre, Malezya’nın dini İslam’dır (m.3/1). İslam’ın liderliği Sultan (Yang Di-Pertuan) tarafından üstlenilmektedir (m.3/3). Anayasa’nın 5. Maddesinde kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
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düzenlenmiş, maddede tutuklama ve göz altına ilişkin genel güvenceler tanındıktan sonra, “Şeriat Mahkemeleri’nin yargı yetkisine giren bir suçla ilgili tutuklamalarda bu fıkradaki hakim, Şeriat Mahkemesi
hakimi anlamına gelir” denilmektedir (m.5/4). Anayasa’nın 7. Maddesinde “Ceza kanunlarının geçmişe
yürümezliği ve mükerrer yargılama yasağı” düzenlenmektedir. Anayasa’da İslam dininden olanlara karşı diğer dinlerin propaganda yapmasının kanunla yasaklanabileceği ifade edilmektedir (m.11/4).
İran Anayasası’nın 1. Maddesine göre, “İran devletinin şekli, İslam Cumhuriyetidir”. Anayasa’nın 2.
Maddesine göre “İslam Cumhuriyeti, Allah’tan başka ilah yoktur ayetinde geçtiği gibi Allah’ın birliğine,
onun mutlak egemenliğine, kural koyma hakkının ona ait olduğuna ve Onun emirlerine mutlak itaatin
gerekliliği inancına dayanan bir sistemdir”. Anayasa’nın 4. Maddesine göre tüm medeni, cezai,
finansal, ekonomik, idari, kültürel, askeri, siyasi ve diğer kanun ve düzenlemeler, İslami ilkelerine
dayanmak zorundadır. Bu ülke anayasanın tüm hükümlerine ve diğer kanun ve düzenlemelerin
tamamına ve mutlak olarak uygulanmak zorundadır, bu konuda Koruyucular Meclisi Fakihleri yetkilidir.”
Anayasa’da ceza hukuku ilkeleri bakımından genel ilkeler kabul edilmiştir. Kanunsuz suç ve ceza
olmaz (m.36), Kişi hürriyeti ve güvenliği (m.32), masumiyet karinesi (m.37), işkence ve kötü muamele
yasağı (m.38), Anayasa’da düzenlenmiştir. Bunun dışında herhangi bir ceza ilkesi yer almamaktadır.
Pakistan Anayasası’nın başlangıcının ilk cümlesinde, “Tüm evrende egemenliğin yalnızca bir alan
Yüce Allah’a ait olduğu, ve otoritenin Onun çizdiği sınırlar içinde Pakistan halkı tarafından kullanılabileceği” ifade edilmektedir. Anayasa’nın 2. Maddesine göre “İslam Pakistan devlet dinidir”. Ceza
hukuku ilkeleri bakımından temel ilkeler benimsenmiştir. Anayasada kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
(habeas corpus) (m.10), adil yargılanma hakkı (m.10 A), kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi (m.12),
çift cezalandırma ve kendi kendini suçlama yasağı (m.13), işkence ve kötü muamele yasağı (m.14)
yer almaktadır. Anayasa’nın 31. Maddesinde “İslami Yaşam Şekli” kenar başlığı ile bir düzenleme yer
almaktadır. Bu maddeye göre, “Pakistanlı Müslümanlara, bireysel ve toplu olarak, İslami temel ilkeler
ve temel kavramlara uygun olarak hayatlarını düzenlemek ve Kutsal Kur’an ve sünnete göre hayatın
anlamını anlamalarını kolaylaştırmak için izin verecek adımlar atılmalıdır. Pakistanlı Müslümanlarla
ilgili olarak Devlet; Kutsal Kur’an ve İslami kuralların öğretimini sağlamak, Kutsal Kur’an’ın tam ve
doğru yazımı ve yayınlanmasını sağlamak; İslami ahlak standartlarının bütünlüğü ve uyumunu desteklemek; zekan, öşür, vakıf ve camilerin düzgün bir organizasyonunu sağlamaya çabalar”. Pakistan
Anayasası’nın 9. Bölümünde “İslami Hükümler” başlığı altında 227. Maddede, “Var olan tüm kanunlar, İslami emirler olarak bu bölümde ifade edilen, Kur’an ve Sünnette yer alan İslami Emirlere uygun
hale getirilecek ve hiçbir kanun İslami Emirlere aykırı olamaz” denilmektedir. Anayasa’nın 3A bölüm
başlığı “Federal Şeriat Mahkemesi”dir. Anayasanın 203C maddesine göre, Federal Şeriat Mahkemesi Başkan tarafından atanan bir baş yargıç olmak üzere 8 Müslüman hakimden oluşmaktadır.
Bunlardan dördü yüksek Mahkeme hakimi üçü de en az 15 yıllık İslam alimi olması gerekmektedir.
Bu mahkeme, kendiliğinden veya vatandaş ve hükümetin başvurusu üzerine herhangi bir kanun ve
kanun hükmünün İslami ilkelere aykırı olup olmadığını inceleyebilmektedir.
Asya’da halkının büyük çoğunluğu (%60-70) Müslüman olan Bangladeş Anayasasının başlangıç kısmında, Bangladeş, milliyetçi, sosyalist, seküler ve demokratik bir cumhuriyet olarak kendisini nitelendirmektedir. Ancak Anayasa’nın 2. Maddesinde “Devlet dini” kenar başlığı ile, “Cumhuriyetin devlet
dini İslam’dır, fakat, Devlet, Hindu, Budist ve diğer dinlerin uygulanmasına eşit statü ve eşit haklar
sağlar” denilmektedir. Anayasanın 10. Maddesinde sosyalist bir ekonomik sistem öngörülmektedir.
Yine Anayasanın 12. Maddesinde “sekülerizm ve din özgürlüğü” başlığı altında, sekülerizm ilkesinin
şu koşullar altında yerine getirilebileceği ifade edilmektedir: a) tüm biçimleriyle komünizmin engellenmesi; b) herhangi bir din lehine devlet tarafından yasal statü verilmesinin engellenmesi; c) siyasi

amaçlarla dinin kötüye kullanılmasının engellenmesi; d) belli bir dini uygulayan kişilere karşı ayrımcılık ya da zulüm yapılmasının engellenmesi. Bangladeş Anayasası bu kapsamda çağdaş ceza hukuku
ilkelerinden; tutuklama ve gözaltı ile ilgili güvenceler (m.33), suç ve cezaların kanuniliği ilkesi (m.35),
hiç kimse aynı suçtan iki kez cezalandırılamaz (m.35), adil yargılanma hakkı (m.35), kişi kendisine
karşı şahitlik yapmaya zorlanamaz (m.35), hiç kimseye işkence ve kötü muamele yapılamaz (m.35),
Asya ülkeleri içinde en büyük nüfusa sahip olan Endonezya (250 milyon) Anayasasının “Din” başlıklı
29. Maddesine göre, “Devlet, bir ve tek olan Allah inancına dayanır”. Endonezya Anayasası’nda bu
hüküm dışında İslam’a açık bir referans bulunmamaktadır. Bu nedenle Endonezya bir İslam devleti
olarak nitelendirilmemektedir. Anayasa’da ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler özellikle yer almamaktadır. Endonezya’nın özek bölgesi olan Açe’de 2009 yılında kabul edilen bir kanunla zina için
taşlanma cezası öngörülmüştür.
C. Arap Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
İslam İşbirliği Teşkilatına üye 12 Arap Yarım Adasında ülke bulunmaktadır. Arap Ülkelerinin toplam
nüfusu yaklaşık 135 milyondur. Nüfus büyüklüğüne göre sırasıyla; Irak (35 milyon), Suudi Arabistan
(29 milyon), Yemen (24 milyon), Suriye (21 milyon) Bahreyn 2, Birleşik Arap Emirlikleri (8 milyon),
Ürdün (6 milyon), Filistin (4 milyon), Lübnan (4 milyon), Umman (4 milyon), , Kuveyt (3 milyon) veKatar (2 milyon)dur.
İslam ülkeleri içinde Suudi Arabistan’da bir yazılı anayasa bulunmamaktadır. Bu ülkede Kur’an ve
Sünnet hukukun doğrudan temel kabul edilmektedir. Dolayısıyla, ceza hukuku ilkeleri bakımından
Kur’an ve Sünnet birinci dereceden referans kaynaklardır.
Basra Körfezi’nde küçük bir takımada devleti olarak yer alan Bahreyn Krallığı, 1971’de İngiliz egemenliğinden kurtularak, bağımsızlığını ilan etmiştir.3 Ülke 1700’lerden beri Sünni El Halife ailesi tarafından yönetilmektedir.4 2002 yılında yapılan referandumla yeni Anayasa kabul edilmiş ve devletin
şekli ırsi monarşi olmuştur.5 Anayasanın 2. Maddesine göre “Devletin dini İslam’dır. Mevzuatın temel
kaynağı İslami Şeriat kurallarıdır”. Anayasa’da, kişi hürriyeti ve güvenliği, işkence ve kötü muamele
yasağı (m.19), düzenlenmişken, 20. Maddede ceza hukukunun temel ilkeleri kabul edilmiştir. Bu
maddeye göre, “Kanunla öngörülmeyen suç ve ceza konulamaz ve aynısını öngören kanunun yürürlük tarihini müteakiben işlenen suçlar için ceza öngörülemez. Cezalar şahsidir. Kanuna uygun olarak
soruşturma ve yargılamanın her aşamasında şüpheli veya sanığın savunma hakkını kullanması için
gereken güvenceleri garanti altına alınan suçluluğu yasal bir mahkemede kanıtlanana kadar suçlanan kişi masumdur. Şüpheli veya sanıklara fiziksel veya ruhsal olarak zarar vermek yasaktır. Şüpheli
veya sanık kendini savunmak için bir avukattan kendi rızasıyla yardım alır. Hak arama hürriyeti kanunla güvence altına alınmıştır.”
Irak’ta 2005 yılında hazırlanan yeni Anayasa’nın başlangıcında besmele ile başmakta ve “Ademin
oğulları olmaktan gurur duyuyoruz” denilmektedir. Anayasa’nın 2. Maddesine göre, “Devletin resmi
dini İslam’dır ve yasamanın kaynağıdır: İslam hükümlerine aykırı hiçbir kanun çıkarılamaz;…Irak halkının çoğunluğunun İslami kimliğini güvence altına alır, Hristiyan, Yezidi ve Mandean Sabeans’lar gibi

3 Kenneth Katzman, Bahrain: Reform, Security and U.S. Policy, Congressional Research Service, 2010, s.1.
4 Abdullah Karaağaçlı, Bahreyn Krizi, (Çevrimiçi) http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=994:bahreynkrizi&catid=77:ortadogu-analizler&Itemid=150, 05.02.2014
5 Abdurrahman Babacan, Üzeyir Yiğit, Mehmet Tahiroğlu, Bahreyn İnsan Hakları Raporu, 2013, s. 9. Bu referandumda kadınlar ilk kez oy
kullanmışlardır.
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bireylerin din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alır”. Irak Anayasasında da modern ceza hukuku
ilkeleri yer almıştır. Anayasa’da, kanunsuz suç ve ceza olmaz, masumiyet karinesi, aynı suçtan iki
kez ceza almama, adil yargılanma, cezaların şahsiliği ilkesi, kanunların geçmişi dönük uygulanmaması, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı tanınmıştır (m.19).
Ürdün Haşimi Krallığı parlamenter bir monarşidir (m.1). Devletin dini İslam’dır (m.2). Hiç kimse
kanunun öngördüğü haller dışında alıkonamaz ve hapsedilemez (m.8). Adliye ve Şer’iye Mahkemeleri hâkimleri, kanun hükümlerine göre Krallık Kararnâmesiyle atanır ve azledilirler. (m.98).Mahkemeler üç bölüme ayrılır: Adliye Mahkemeleri, Dini Mahkemeler, Özel Mahkemeler (m.99). Adliye
mahkemeleri, hukuki ve cezai yargıdaki yetkilerini, Krallıkta yürürlükte olan kanun hükümleri uyarınca
yerine getirir (m.103).Şahsi meseleler kanunla belirlenir ve buna bağlı olarak tarafların Müslüman
olması halinde Şer’iye Mahkemesi yargılama yetkisine sahiptir (m.103/2).Dini Mahkemeler ikiye
ayrılır: Şer’iye Mahkemeleri, Diğer Dini Cemaat Divanları (m.104).Şer’iye Mahkemeleri, özel kanunları uyarınca aşağıdaki meselelerde tek başına yargı yetkisine sahiptir:(i) Müslümanların şahsi meseleler; (ii) Her iki tarafın Müslüman olduğu veya onlardan biri gayrimüslim olup iki tarafın şer’iye
mahkemesinin yargı yetkisine razı olduğu kan parasıyla ilgili (diyet) davalar. (iii) İslâmi vakıflarla ilgili
meseleler (m.105). Şer’iye Mahkemeleri yargılamalarında şeriat hükümlerini uygular (m.106).Dini cemaatlerin divanları, gayrimüslim olan veya devletin, Hâşimî Ürdün Krallığında kurulmuş olarak tanıdığı cemaatlerdir (m.108). Dini cemaat divanları, kendisiyle ilgili yayınlanan özel kanun hükümlerine
göre oluşur. Bu kanunlarda, söz konusu divanların şahsi meseleler ve ilgili topluluk yararına kurulan
vakıflarla ilgili yargılama yetkileri belirlenir. Bu topluluklardaki şahsi meseleleri, şer’iye mahkemeleri
kapsamındaki Müslümanlar için olan belirtilen şahsi meselelerle aynıdır (m.109).
Kuveyt Anayasası da besmele ile başlamaktadır. Irsi bir monarşi olan Kuveyt Anayasasının 2. Maddesine göre, “Devletin dini İslam’dır. Yasamanın ana kaynağı İslam Şeriatı’dır”. Anayasaya göre,
Miras, İslam şeriatına tabi bir haktır (m.18). Hiç kimse işkence veya onuru kırıcı muameleye tabi tutulamaz (m.31). Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz ilkesi, Cezaların Bireyselliği kenar başlığı ile “Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Hiçbir ceza konu ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden önce uygulanamaz”
(m.32). Cezalar bireyseldir (m.33). Masumiyet Karinesi, Adil Yargılanma kenar başlığı ile “Sanık,
suçu mahkemede ispatlanıncaya kadar masumdur. Mahkemede kendini savunması için gerekli imkanlar sağlanır. Sanığa, bedeni veya psikolojik işkence yapılması yasaktır (m.34).
Umman Sultanlığı Müslüman bir monarşidir. Anayasanın 2. Maddesine göre, Devletin dini İslam’dır
ve yasamanın temeli İslam Şeriatı’dır. Anayasa’nın 18. Maddesinde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
(m.24), İşkence ve kötü muamele yasağı (m.20), Kanunsuz suç ve ceza olmaz ve cezaların şahsiliği
(m.21), masumiyet karinesi (m.22), Avukattan yararlanma hakkı (m.23), Adil yargılanma (m.25),
Katar bağımsız egemen bir Arap Devleti’dir. Devletin dini İslam’dır ve Şeriat hukuku mevzuatın ana
kaynağıdır (m.1), Anayasa’da kişi hak ve özgürlüğü (m.36), masumiyet karinesi (m.39), kanunsuz
suç ve ceza olmaz (m.40), Miras hakkı korunur ve Şeriat Hukuku’na tabidir (m.51).
Suriye’nin 2012 tarihli yeni anayasası sosyalizmi anayasadan çıkarmış, demokratik bir cumhuriyeti ifadesini kullanmıştır. Çok partili hayat ve halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı modeline geçilmiştir.
Anayasa’nın 3. Maddesine göre, “Devlet başkanının dini İslam’dır; İslam hukuku yasamanın ana
kaynağıdır. Devlet tüm dinlere saygılıdır, kamu düzenin bozmayan tüm dini uygulamaların gerçekleştirilmesi özgürlüğünü sağlar. Dini toplulukların kişisel statüsü korunur ve saygı duyulur”. Anayasanın 51. Maddesinde suçların şahsiliği, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, masumiyet karinesi, adil

yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Ceza kanunlarının geçmişe uygulanmaması (m.52), kişi
hürriyeti ve güvenliği, işkence ve kötü muamele yasağı (m.53).
Birleşik Arap Emirliği 7 emirlikten oluşan parlamenter federal bir monarşidir (m.1). Anayasanın başlangıç kısmında, “Hakim ve Yüce Allah’a ve halklarımıza, kabul ettiğimiz Anayasa’yı ilan ederiz. En
büyük koruyucu ve savunucu Allah, bize muvaffakiyet bahşetsin”. Birleşik Arap Emirliği Anayasası’nın 7. Maddesine göre “BAE’nin resmi dini İslam’dır. BAE’de yasaların temel kaynağı İslami Şeriat’tır”. Anayasa’da, kişi hürriyet ve güvenliği, işkence ve kötü muamele yasağı (m.26), kanunsuz suç
ve ceza olmaz ilkesi (m.27), cezaların şahsiliği ve masumiyet karinesi (m.28),
Yemen Arap İslam Cumhuriyetidir (m.1). Yemen’de 2001 anayasa değişikliği ile çok partili bir siyasal sisteme geçilmiştir (m.5). İslam devlet dinidir (m.2). İslam Şeriatı yaşamının kaynağıdır (m.3).
Anayasanın 47. Maddesinde ceza hukuku ilkeleri belirlenmiştir. Buna göre “Ceza sorumluğu şahsidir.
Hiçbir suç ve ceza, Şeriatta ve kanunda yer almaksızın verilemez. Bir yargısal kararla suçluluğu ispat
edilinceye kadar sanık masumdur, hiçbir kanun geçmişe dönük olarak yargılanmakta olan bir kişi için
uygulanamaz”. Kişi hürriyeti ve güvenliği, işkence ve kötü muamele yasağı (m.48) ve adil yargılanma
hakkı (51) düzenlenmiştir.
2003 tarihli Filistin Anayasasına göre, Filistin’de resmi din İslam’dır. İslam Şeriatının ilkeleri, yasamanın ana kaynağıdır (m.4). Anayasada, kişi hürriyeti ve güvenliği (m.11), işkence ve kötü muamele
yasağı (m.13), masumiyet karinesi (m.14), cezaların şahsiliği, suç ve cezada kanunilik ilkesi (m.15).
Şer’i işler ve kişilerin durumu, kanuna göre Şer’i ve dini mahkemeler tarafından üstlenilir (101).
Lübnan Parlamenter demokratik bir cumhuriyettir. Lübnan Anayasası’nda İslam’a referans yoktur. Devletin resmi bir dini yoktur. Anayasa’nın 8. Maddesinde sadece kişi özgürlüğü ve güvenliği
düzenlenmiştir.
D. Afrika Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
Teşkilata üye 27 Afrika ülkesi bulunmakta ve bunların toplam nüfusu 620 milyondur. Nüfusa göre
sıralandığında; Nijerya (178 milyon), Mısır (87 milyon), Sudan (37 milyon), Cezayir (37 milyon),
Uganda (34 milyon), Fas (32 milyon), Mozambik (24 milyon) Fildişi Sahili (22 milyon), Kamerun
(20 milyon), Burkina-Faso (17 milyon), Nijer (17 milyon),Mali (15 milyon), Senegal (13 milyon),
Çad (12 milyon),Benin (10 milyon), Gine (10 milyon), Tunus (10 milyon), Somali (10 milyon), ,
Sierra Leone (6 milyon), Togo (6 milyon), Libya (6 milyon), Moritanya (3 milyon), Gabon (2 milyon), Gambiya (2 milyon), Gine Bissau (2 milyon), Guyana 1milyon, Cibuti (1 milyon), Komorlar
(800 bin) dir.
Afrika ülkelerinin birçoğu Fransız, İngiliz veya İspanyol sömürgesi olmuştur. Özellikle Fransız sömürgesi olan ülkelerde İslam resmi din olarak kabul edilmemekte, laiklik ilkesi benimsenmiş görünmektedir. Afrika’da 16 ülkede laiklik anayasal ilke olarak kabul edilmiştir.
Afrika kıtasında yer alıp İslam İşbirliği Teşkilatına üye üyelerden 16 ülkede sekülerizm ilkesi kabul
edilirken, bu ülkelerin nüfusunun çoğu Müslüman ülke sayısı 10 tanedir.
Burkina Faso Anayasasına (2012) göre, Burkina Faso, demokratik, üniter ve seküler bir devlettir
(m.31). Fransız sömürgesi olmuş ve resmi dilin Fransızca olduğu ülkede, 15 milyon nüfusun %60
Müslümandır. Ancak, Anayasa’da sekülerizm esas alındığından İslam’a bir referans yoktur.
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Çad Anayasasına göre (2005), Çad, seküler bir cumhuriyettir. Anayasa’nın 1. Maddesinde açıkça “din
ve devlet işlerinin ayrılığı” ifade edilmiştir. Fransız sömürgesi olan Çad’ta nüfusun 55%’i Müslüman
35%’i Hristiyan’dır. Anayasa’da İslam referans alınmamıştır.
Yine bir Fransız sömürgesi olan ve resmi dilin Fransızca olduğu Fildişi sahili Anayasası’na (2004)
göre, Fildişi Sahili seküler bir demokratik cumhuriyettir (m.30). Ülkenin 21 milyon olan nüfusunun
%40 Müslüman %34 Hıristiyan’dır. İslam anayasada yer almamaktadır.
Gambiya, İngiliz sömürgesi olmuş ve İngilizce resmi dildir. Nüfusun %90 Müslüman %9 Hristiyan’dır.
Gambiya Anayasasına göre (1996/2004 değişiklik), Gambiya Anayasası “Yüce Allah’ın adıyla” başlamaktadır. Ancak, Anayasa’nın 1. Maddesinde “Gambiya seküler bir Cumhuriyettir” denilmektedir.
Anayasada bir de “Yüksek İslam Konseyi’nden söz edilmektedir. İdam cezası yaşama hakkının bir
istisnası olarak kabul edilmektedir (m.18).
Gine Fransız sömürgesi olmuş, resmi dili Fransızca ve nüfusun %85’i Müslüman olan bir ülkedir. Gine
Anayasasına göre (2010), Gine üniter demokratik bir cumhuriyettir (m.1). Bu nedenle Anayasada
İslam’a bir referans yoktur.
Gine Bissau, Portekiz sömürgesi olmuş, resmi dilin Portekizce olduğu ve nüfusunun %50 Müslüman
%10 Hıristiyan’dır. Gine Bissau Anayasasına göre (1984), demokratik, laik üniter bir cumhuriyettir
(m.1). Bu nedenle İslam Anayasa’da yer almamaktadır.
Mali Fransız sömürgesi olmuş, resmi dili Fransızca olan, halkının %90 Müslüman bir ülkedir. Mali
Anayasasına göre (1992), Mali demokratik seküler bir cumhuriyettir. Bu nedenle Anayasa’da İslam
yer almamaktadır.
Nijer Cumhuriyeti, 17 milyon nüfusun %99 Müslüman olan bir ülkedir. Nijer Anayasasına göre (2010),
üniter demokratik cumhuriyet olan Nijer’de din ve devlet ayrılığı ilkesi benimsenmiştir (m.3). Fransız
sömürgesi ola Nijer’de laiklik ilkesi benimsenmiş, İslam anayasada yer almamaktadır.
Senegal Fransız sömürgesi olmuş, bu nedenle resmi dil Fransızcadır. Senegal’in nüfusu 14 milyon
olup %90 Müslümandır. Senegal Anayasasına göre (2001), Senegal Cumhuriyeti seküler bir devlettir
(m.1). Bu nedenle Anayasada İslam’a bir referans yoktur.
Sierra Leone, İngiliz sömürgesi olmuş, resmi dil İngilizce olan, 6 milyon nüfusu bulunan ve %60
Müslüman %14 Hıristiyan olan bir ülkedir. Anayasada (1996), laiklik açıkça yer almakla birlikte, Anayasa’da İslam’a bir referans yoktur.
Sekülerliği benimsemiş 16 ülkeden 6 tanesinde nüfusun çoğunluğu Hristiyan veya yere dinler vardır.
Benin Anayasası (1990)’na göre, Benin bağımsız egemen bir cumhuriyettir (m.1). Benin
Cumhuriyeti, seküler bir devlettir (m.2). Benin İslam İşbirliği Teşkilatına üye olmakla birlikte nüfusunun %25’i Müslüman %42’si Hıristiyan’dır. Bu nedenle İslam resmi din olarak kabul edilmez ve
dini değerlere referans yoktur.
Kamerun Anayasasına göre (2008), Kamerun üniter ve seküler bir cumhuriyettir (m.1). Fransız ve
İngiliz sömürgesi olmuş ülkede Fransızca %80, %20 bölgesinde İngilizce resmi dildir. Nüfusun /60
Hıristiyan, %20 Müslümandır. Bu nedenle İslam Anayasada referans edilmez.

Gabon Cumhuriyeti Fransız sömürgesi olmuş, resmi dilin Fransızca olduğu ve halkın %65 Hıristiyan
olan bir ülkedir. Gabon Anayasası’na göre (1991), Gabon, demokratik, seküler, cumhuriyettir. Bu nedenle Anayasa’da İslam’a referans yoktur.
Guyana Cumhuriyeti, Afrika’da değil, Güney Amerika’da yer alan bir ülke olup, İslam İşbirliği Teşkilatına üyedir. Guyana Müslüman bir ülke değildir. Anayasasına göre, seküler ve sosyalist bir devlettir ve
Guyana Kooperatif Cumhuriyeti resmi adıdır (m.1).
Mozambik demokratik bir cumhuriyettir. Mozambik nüfusu 24 milyon olup bunun %50 Hıristiyan %20
Müslümandır. İspanya sömürgesi olmuş olan ülkede resmi dil İspanyolcadır. Mozambik Anayasasında İslam yer almazken, mevcut anayasalar içinde laiklik (lay) kavramına en açık bir şekilde yer veren
bir anayasadır. Laik Devlet kenar başlığı ile 12. Maddesinde, “Mozambik Cumhuriyeti laik bir devlettir.
Devletin laik yapısı, Devlet ile dini mezhepler arasında ayrılığa dayanmaktadır”.
Togo Cumhuriyeti, Fransız sömürgesi olmuş, resmi dilin Fransızca olduğu bir ülkedir. Halkın %51
yerel dine sahipken %20 Müslüman %29 Hıristiyan nüfusu bulunmaktadır. Togo Anayasasına göre
(1992), Togo Cumhuriyeti seküler demokratik bir devlettir (m.1). Bu nedenle İslam Anayasa’da yer
almamaktadır.
Güney Sudan 2011 yılında Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Güney Sudan
Anayasasına göre (2011), “Din ve devlet birbirinden ayrıdır”. Bu nedenle İslam’a bir referans yoktur.
Afrika ülkelerinden 10 ülkede İslam resmi devlet dini olarak kabul edilmiştir. Ancak bu ilkelerde İslam
ceza hukukuna özgü bir ilke yer almamaktadır.
Cezayir Anayasasına göre (2008), Cezayir demokratik halk cumhuriyetidir (m.1). İslam devletin dinidir
(m.2). Anayasanın başlangıcında bir “İslam diyarı” ifadesi geçmektedir. Anayasa’nın 10. Maddesinde
“Kurumların İslam ahlakına aykırı uygulamalara izin vermeyeceği” ifade edilmektedir. Anayasa’da
“İstişari Kurumlar” başlığı altında “Yüksek İslam Konseyi” düzenlenmektedir. Yüksek İslam Konseyi Cumhurbaşkanının himayesinde kurulmuştur. Konsey, kendisine yöneltilen İslam kurulları ile ilgili
konularda ve içtahat yapmak üzere kurulmuş ve devlet başkanına danışmanlık yapan bir kurumdur
(m.171). Konsey, başkan dahil 15 üyeden oluşmaktadır. Üyeleri ülkenin İslami aydınlara arasından
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir (m.172). Anayasa’nın 178/3. Maddesine göre “Devlet dini
olarak İslam’ın rolü, Anayasa değişikliğine konu olamaz”. Anayasa’da, masumiyet karinesi (m.45),
kişi özgürlüğü ve güvenliği (m.47 ve 48), yargısal hatalarda tazminat hakkı (m.49) tanınmaktadır.
Komor Anayasasının (2009) başlangıcında, “İslam devlet dini” olarak ifade edilmekte, ancak Anayasa içinde İslam’ın resmi din olduğu ifade edilmemektedir. Komor Anayasasında temel hak ve özgürlükler düzenlenmediğinden, ceza hukukuna ilişkin temel ilkeler yer almamaktadır.
Cibuti Anayasası (2010) besmele ile başlamakta ve Anayasa’nın 1. Maddesine göre “İslam devletin
dinidir”. Cibuti demokratik bir cumhuriyettir (m.1). Resmi diller Arapça ve Fransızcadır (m.1). Anayasa’nın 10. Maddesinde kişi hürriyeti ve güvenliği, masumiyet karinesi, işkence ve kötü muamele
yasağı düzenlenmiştir. Anayasa’nın 10. Maddesinde idam cezası yasaklanmıştır.
Mısır Anayasası (2014), rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlamaktadır. Anayasa’nın 2. Maddesi “İslam ve İslam Şeriatı ilkeleri” kenar başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre, “İslam devlet dinidir
ve İslam Şeriatının temel ilkeleri yasamanın kaynağıdır”. Anayasanın 3. Maddesine göre, Hıristiyan-
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lık ve Yahudiliğin temel ilkeleri, kişisel durumlar, dini işler ve dini liderlerin seçiminde ilgili kuralların
kaynağıdır. Anayasa’nın 7. Maddesinde, El Ezher, bağımsız bilimsel bir kuruluştur olarak nitelendirilmekte ve İslam bilimlerinin ve İslami işlerin ana yetkili kuruluşu olduğu belirtilmektedir. El Ezher
Şeyhi bağımsız ve görevden alınamaz denilmektedir. Şeyh Kıdemli Alimler Konseyi üyeleri arasında
seçilmektedir. Anayasa’da cezaların şahsiliği, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi (m.95), masumiyet
karinesi (m.96),
Libya, sosyalist Müslüman bir ülke iken, 2011 yeni Anayasası ile sosyalizme son verilmiştir.
Anayasa’nın başlangıcında besmele ile başlamaktadır. Anayasa’nın 1. Maddesine göre İslam resmi
din ve İslam Şeriatı yasama organının ana kaynağıdır. Bu anayasa bir geçiş anayasası olarak hazırlandığından birçok konu düzenlenmemiş, kısa bir anayasadır. Buna rağmen Anayasanın 34. Maddesinden kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ve masumiyet karinesi düzenlenmiştir.
Moritanya Anayasası’nın başlangıcında “Her şeye kadir Allah’a güvenerek” ifadesi ile başlangıç
başlamaktadır. Anayasaya göre (1991), Moritanya’da demokratik, sosyal ve İslam Cumhuriyetidir
(m.1). Anayasa’nın 5. Maddesine göre “Devletin ve halkın dini İslam’dır”. Anayasa’da danışma organlarından biri olarak 5 üyeden oluşan bir Yüksek İslam Konseyi bulunmaktadır. Bu kurum Cumhurbaşkanına danışmanlık yapmaktadır (m.94). Ancak ceza hukuku ilkeleri bakımından özel bir
düzenleme yoktur.
Fas Anayasası (2011) çok yeni bir anayasadır. Bu anayasada Fas Krallığı bir Müslüman monarşi olarak nitelendirilmiş, Anayasa’nın 1. Maddesinde “ılımlı İslam olgusu” temel değer olarak kabul edilmiştir. Anayasa’nın 3. Maddesine göre, “Devletin dini İslam’dır. Devlet tüm inançların ibadetini güvence
altına alır”. Anayasa’nın 7. Maddesinde siyasi partilerin “İslam dinine” aykırı politikalar güdemeyeceği
ifade edilmektedir. Anayasa’nın 41. Maddesine göre, “Müminlerin önderi olan Kral, İslam’ın itibarıyla
ilgilenir”. Bu kapsamda aynı maddede Krala danışman niteliğinde “Alimler Üst Konseyi” kurulmaktadır. Anayasa’nın 64. Maddesinde milletvekillerine yasama sorumsuzluğu tanınırken bunun sınırı
olarak, “Monarşik yapıya ve devletin dini olan İslamiyet’e açıkça karşı çıkan fikirler ve Kral’a saygısızlık niteliğinde görüşler istisnadır” denilmektedir. Anayasanın 175. Maddesinde İslam dinine ilişkin
hükümlerle ilgili olarak anayasa değişikliği yapılamayacağı ifade edilmektedir. Ceza hukuku ilkeleri
bakımından işkence ve kötü muamele yasağı (m.22), kişi hürriyeti ve güvenliği, masumiyet karinesi,
adil yargılanma (m.23) düzenlenmiştir.
Nijerya Cumhuriyeti İngiliz sömürgesi olmuş, 170 milyon nüfusuyla Afrika’nın en büyük nüfusuna
sahip ülkesidir. Ülkenin %43 Müslüman %40 Hıristiyan’dır. Nijerya Anayasası’na göre (1999), İslam
açıkça resmi din olarak kabul edilmemiş olsa da, Anayasa’da Şeriat Mahkemeleri tanınmıştır. Anayasada Şeriat Temyiz Mahkemesi, İslam kişi hukuku konularında yetkilidir (m.261). Bu mahkemede
Büyük Kadı ve yeterince kadı görev yapmakta, atanacak üyelerin İslam hukuku bilmesi gerekmektedir (m.276). Anayasa’da işkence ve kötü muamele yasağı (m.34), kişi hürriyeti ve güvenliği (m.35),
adil yargılanma hakkı (36). Maddede düzenlenmektedir.
Somali Federal Cumhuriyeti’nin, 10 milyon nüfusu bulunmakta ve %85 Müslümandır. Somali Anayasasına göre (2012), “İslam Devlet dinidir. Ülkede İslam’dan başka bir din propagandası yapılamaz.
Şeriatın ilkeleri ile uyuşmayan hiçbir kanun çıkarılamaz” (m.2). Anayasa’nın 3. Maddesine göre, “
Somali Federal Cumhuriyetinin Anayasası, Yüce Kuranın temel ilkelerine ve Hazreti Muhammed
(SAV) sünnetine dayanır ve Şeriatın temel ilkelerini ve sosyal adaleti korur. Somali Federal Cumhuriyeti, Afrika ve Arap Milletinin bir üyesi olan Müslüman bir ülkedir”. Anayasanın 30. Maddesine göre,

“İslam’ın öğretilmesi, hem kamu hem özel okullarda öğrenciler için zorunludur. Müslüman olmayan
okullar bu kuraldan istisnadır”. Anayasa’nın 10. Maddesine göre “İnsan onuru her insana Allah tarafından verilir ve bu insan haklarının temelidir”. Anayasa’da kadın sünneti yasaktır (m.15/4). Kürtaj Şeriata aykırıdır ve yasaktır. Ancak annenin hayatını kurtarmak amacıyla yapılabilir (m.15/5). İslam’dan
başka hiçbir dinin Somali Federal Cumhuriyetinden propagandası yapılamaz (m.17/2). Anayasa’da
adil yargılanma hakkı (m.34), masumiyet karinesi, cezaların şahsiliği ilkesi, kişi hürriyeti ve güvenliği
(m.35), düzenlenmektedir. Anayasanın 40. Maddesine göre mahkemeler temel hakları yorumlarken
Şeriatı gözetmek zorundadır.
Tunus 2014’de devrim sonrası yeni anayasa yapmıştır. Bu anayasa besmele ile başlamaktadır. Anayasa’nın başlangıcında, İslam-Arap kimliğinden söz etmektedir. Anayasanın 1. Maddesinde Tunus
’da devlet dininin İslam olduğu ifade edilmektedir. Anayasa’da masumiyet karinesi (m.27), cezaların
şahsiliği ilkesi (m.28), kişi hürriyeti ve güvenliği (m.29), İşkence ve kötü muamele yasağı (m.30),
düzenlenmektedir.
E. Balkan Ülkeleri Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
Balkan ülkelerinde Arnavutluk, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bir ülke iken, Bosna-Hersek gözlemci
statüsünde bir ülkedir. Arnavutluk’un 3 milyon nüfusu varken, Bosna-Hersek’in 4 milyon 500 bin nüfusu bulunmaktadır. Arnavutluk Anayasasının başlangıcında Allah’a atıf varken, İslam anayasada yer
almamaktadır. Bu anlamda ceza hukuku ilkeleri bakımından batı demokratik ilkelere yer vermektedir.
Bosna Hersek devletinde Müslümanların hiçbir konuda tek başına karar alma yetkisi olmadığından
Anayasa Dayton Anlaşmasının eki olarak hazırlanmış ve tamamen liberal ilkelere dayanmaktadır.

Sonuç
İslam İşbirliği Teşkilatına üye ve biri gözlemci olan 57 ülkeden 28 tane ülkede İslam
referans alınmamaktadır.
Laik ve seküler sistemi benimsemiş bu ilkelerde İslam hukuku uygulanmamaktadır.
Seküler olan bu ülkelerde İslam sadece din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bireysel olarak uygulama alanı bulmaktadır.
İslam’ın resmi din olarak kabul edildiği 29 ülke anayasasında İslam ceza hukukuna özgü bir
düzenleme yer almamaktadır.
Şer’i mahkemelerin kabul edildiği ülkelerde, aile ve miras hukuku bakımından anayasal düzenlemeler
yer almaktadır
Modern ceza hukuku ilkelerinin büyük çoğunluğu İslam ülkelerince de benimsenmiştir.
İslam’daki had ve kısas cezaları, yasal düzeyde, Pakistan, Suudi Arabistan, İran ve Endonezya’nın
Açe eyaletinde çok nadir de olsa uygulanmaktadır.
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Abstract
The subject of this paper is the principles of criminal law in the constitutions of Islamic countries. In this context, first of all, it is going to be discussed that which
principles of criminal law were included in today’s constitutions. Especially the difference between socialist and liberal constitutions will be revealed. After that, it will
be discussed if there is a difference between liberal and socialist constitutions comparatively.
Secondly, in this paper, the principles of criminal law in today’s constitutions of democratic countries
will be studied. In this context, with comparison of the constitutions of different countries, it will be revealed how the principles of criminal law are formulated in today’s constitutions. Thus, the principles
contained in the chapters where the basic rights and freedoms will be detected.
In the third part of the paper, the principles of criminal law in the constitutions of Islamic countries will
be analysed. Islamic countries will be classified in itself based on the members of the Organization of
Islamic Cooperation. Within this scope, these countries are classified under four topics as the constitutions of the Turkic Republics, the constitutions of the Asian countries, the constitutions of the Arab
countries and the constitutions of the African countries. While some of these countries accepted Islam as an official religion, the others based on the principle of laicism or secularism. It will be revealed
whether there is a difference in respect of the principles of criminal law, between the countries which
accepted Islam as an official religion and the others.
Consequently, it will be discussed whether there are differences in respect of the basic principles of
criminal law between the constitutions of liberal, socialist and Islamic countries; and if there, what
the differences are, and whether the constitutions of Islamic countries include the Islamic principles
of criminal law or not.
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ملخص
يتناول هذا البحث مبادئالقانون الجنائي في دساتير الدول اإلسالمية .في هذاالسياق تم أوال تناول ما
هي مبادئ القانون الجنائي في دستورية اليوم ،وخاصة تم عرض الفروق بينا لدساتير الليبرالية وبين
الدساتير االشتراكية .ثم تم المقارنة بين دساتير الدول الليبرالية واالشتراكية وتقييم ما إذا كان هناك
فرق بينهما من حيث مبادئ القانون الجنائي.
في القسم الثاني للبحث ،تم البحث عن مبادئ القانون الجنائي في دساتير الدول الديموقراطية .في هذا السياق تم المقارنة
بين دساتير دول مختلفة وتم عرض كيفية صياغة مبادئ القانون الجنائي .وهكذا تم تثبيت المبادئ األساسية الموجودة في
أقسام الحقوق والحريات المتعلقة بالقانونالجنائي.
القسم الثالث يتناول مبادئ القانون الجنائي في دساتير الدول اإلسالمية .تم تصنيف الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي .في هذا السياق تم تناول دساتير الجمهوريات التركية والدول اآلسيوية والدول العربيةوالدول األفريقية تحت
أربعة أقسام رئيسية .وبعض تلك البالد دول علمانية وفي بعضها يعترف باإلسالم كدين للدولة .يعرض البحث ما إذا كان
هناك تخالف في الدول التي تقبل اإلسالم دينا رسميا منحيثمبادئالقانونالجنائي.
في القسم األخير تمت دراسة ما إذا كان هناك فرق بين الدساتير الليبرالية واالشتراكية وبين دساتير الدول اإلسالمية،
وإذا كان هناك فرق بينها ففي أي مواضيع توجد هذه الفروق ،وهل توجد مبادئ القانون الجنائي للشريعة اإلسالمية في
دساتير الدول اإلسالمية.
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Ön söz
İdam cezası veya diğer adıyla en büyük ceza, karşılaştırmalı ceza hukukunda büyük
ilgi görmektedir. İdam cezasının uygulanmasına karşı çıkan grupla uygulanmasını
destekleyen ve bunun devamını savunan grup arasında cereyan eden büyük mücadelenin ortasında bu incelemeyle, idamın kaldırılması ve devam ettirilmesi tartışmalarını aşıp daha çok iki grubu birleştiren ortak unsurlar ve hedeflere yoğunlaşarak iki
grup arasında bir köprü inşa etmeye çalıştık.
İdamın uygulanmasını destekleyen gruplar arasında bunu en çok isteyen akım İslami akımdır. Çünkü
kutsal ilahi emirlerle bu ceza hakkında Kur’an da açık bir nas bulunmaktadır. Bu naslar ve açık hükümlere karşı bir hile yapmak için de herhangi bir alan yoktur. Bu sebeple Müslüman din adamlarına
ilave olarak İslamcı siyasi akımlar, idam cezasının tamamen ilga edilmesinin İslam’ın kutsal metinleriyle açıkça çatıştığından hareketle, idam cezasının kaldırılmasını isteyen hukuk gruplarına en çok
direnenlerdir. Bu da iki grup arasında büyük bir mesafe oluşturdu.
Bu mücadelenin gölgesinde zorba yönetim sistemlerinden pek çoğu idam cezasının devamı için
dini delilleri kullanmaya çalıştılar. Bahsedilen sistemler bu cezanın uygulanmasını çoğunlukla kötüye kullanmakta ve daha da ötesi bazen siyasi muhaliflerini yok etmek için açıkça bir araç olarak
kullanmaktadırlar.
3 Temmuz 2013’ten bu yana Mısır’da meydana gelen siyasi gelişmelerin, idam cezasının uygulanmasının zorba sistemlerin devamına has sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunu göstermesinde büyük
etkisi olmuştur. Öyle ki siyasi ve terör davalarına bakmaya tahsis edilmiş belirli ceza daireleri oluşturuldu ve Mısır’daki bütün siyasi muhaliflerin ezilmesi hakkındaki resmi isteğine uygun olarak bu
dairelerin oluşturulması ve üyelerinin seçiminde, titiz davranıldı.
Bunun neticesinde farklı siyasi akımlara mensup siyasi muhalifler hakkında ağırlaştırılmış hükümler verildi. Cezaların ağırlaştırılmasında sadece hapis cezasıyla yetinilmedi ve iş en büyük cezaya
(idam) kadar vardı. Mahkemeler yargılamalarında tarafsızlık ve adalet kurallarının tümünden ayrılarak yüzlerce idam cezası verdi. Bunların bazılarında ise sadece on dakika süren bir yargılama
celsesinde yüzlerce ceza verildi.
Bundan dolayı idam cezasıyla muamele için, ne bu cezanın uygulanmasını mutlak olarak ret ne de mutlak olarak savunma üzerine bina edilmeyen yeni bir teklife ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Bu teklif idam
cezasına karşı çıkan akımı desteklemez fakat aynı zamanda onunla görüşmeler yapar ve iki akımın
düşünürlerinin ittifak ettiği ortak prensiplere uygun bir şekilde beraber çalışmak için onunla yardımlaşır.
Bu incelemenin tartışmaya açtığı problem, zorba sistemlerde idam cezasının uygulanmasını savunmanın İslam hukukuna uygun olup olmadığı problemidir. Özellikle mahkeme otoritesinin tarafsızlığı
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ve bağımsızlığı ile ilgili şartlar olmak üzere bu cezanın uygulanmasının gerektirdiği şartlar nelerdir?
Diktatörlüğün hakim olduğu sistemlerde idam cezasının uygulanmasını mutlak olarak savunmak dini
olarak caiz midir değil midir?
Veya en asgari tarafsızlık, adalet ve dürüstlük kurallarının olmadığı siyasi ve hukuki sistemlerde idam
cezasının uygulanmasının durdurulması İslam hukukunun gerektirdiği gerekliliklerden midir?
Bu araştırmada takip edilen metot, İslam hukukunda hakkında nas/kanun gelmiş olan idam cezası
durumlarının arz edilmesi, bu durumların tümünün belirlenmesi ve uygulama güvencelerinin şartlarının belirlenmesidir. Daha sonra pozitif hukuk sistemlerine örnek olarak Mısır hukukunda durumun
nasıl olduğunu karşılaştırmaktır. Daha sonra da idam cezasının Mısır’da muhalifleri ezmek için bir
araç olarak nasıl kullanıldığını arz edeceğiz. Başlangıçta dünyada idam cezasının tarihi ve ona bakışın gelişimini sunacağız.

Giriş
İdam Cezasının Tarihi:1 Bir ceza olarak idam cezasına hükmeden en eski kanun taslağı, Babil’de yazıya geçirilmiş olan ve 25 suça idam cezası belirleyen Hammurabi
kanunları aracılığıyla M.Ö. 18. asra döner.
Zamanla dünyadaki ülkelerin çoğunda idam cezasına sığınma artmıştır. Hatta 16.yüzyılda 8.Henry
döneminde idam cezası uygulananların sayısı yaklaşık 72.000 kişiye ulaşmıştır. 18.yüzyılın başlarında İngiltere’de idamla cezalandırılan 222 suç vardı. Bunların bazıları da ağaç kesme gibi çok
basit suçlardı.
Şuna da işaret etmek gerekir ki bu toplumlarda idam cezası farklı işkenceler ve iğrenç yollarla birlikte uygulanıyordu. Burada yönetici suçluya ve ona onun tehlikeli oluşuna uygun bir yol seçiyordu.
Bu korkunç yollardan bazıları şunlardır: Parçalanma cezası, kırmızı ateş cezası, işkence tekerleği,
taşlanma, kafanın kesilmesi, hükümlünün diri diri gömülmesi.
Buraya kadar bahsedilenlerden eski hukuklarda idam cezasının hapis cezası gibi seviye olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Özellikle de suçlu üzerinde vahşetle uygulanan işkencenin türüyle diğerinden
ayrılıyordu. Yönetici buna izin veriyor ve işkencecilerin şiddeti artırmalarını istiyordu. Çünkü onun tek
derdi sorumluluğunda olduğu insanların güvenliğinin garanti edilmesiydi. Eğer suçlu halkı korkutuyorsa, yöneticinin bir -lider- olarak görevi suçlunun, onun yakınlarının ve bunu duyan ve görenlerin
yöneticinin suçludan daha güçlü ve daha acımasız olduğunu bilmeleri için onun insanları -sorumluluğundaki insanları- korkutmasından daha fazla korkutmaktı. Bundan hareketle işkence sanatları
ortaya çıktı ve çeşitlilik arz etti. Çünkü yönetici işkenceyi otorite araçlarından bir araç olarak görüyordu. Bu yüzden daha fazla korkutucu ve yok edici araçları elde etmek için çabalıyor ve işkence aleti
ne kadar acayip olursa büyüklüğü ve korkusunun o kadar artacağına inanıyordu. Bu bağlamda daha
önce bahsedildiği gibi ilginç ve vahşi işkence araçları ve yolları (parçalama, işkence tekerleği) ortaya
çıktı. Fransa’da 28 Eylül 1791’de idam cezasının ancak kişinin öldürülmesiyle olacağı kanunu çıkana
kadar durum bu şekildeydi. Bu ifade aynı yıl yayınlanan Fransa Ceza Kanunu’na dahil edildi ve tüm
uygar toplumlarda ortak kanuni ilke mesabesinde oldu. O andan itibaren idam cezasını uygulayan

1 Michigan State University and death penalty information center 2006.

tüm milletlerin ilgilendikleri konu, şahsın acı vermeden öldürülmesi için en ideal yolu bulmak oldu ve
Fransa kanun koyucusu kafa kesme yolunu buldu.2
Basit suçlarda içinde olmak üzere idam cezasının pek çok suç için aşırı ve katı bir şekilde uygulanmasına tepki olarak birçok düşünürün yazıları idam cezasını tenkit etmeye yöneldi. Bu düşünürlerin başında Montesquieu, Voltaire ve Bentham gelir. Ancak idam cezasına karşı olan kampanyanın
desteklenmesinde en bariz üstünlük 1767’de yazdığı “Suçlar ve Cezalara” özel makalesi sebebiyle
Cesare Beccaria’ya gitmektedir. Bu makalesinde idam cezasının faydası hakkında şüphe eden ve
meşruluğunu inkar eden tam bir teori ortaya koymuştur. Öyle ki hiçbir devletin, herhangi bir şahsın
yaşam hakkını elinden almaya hakkı yoktur.
Bunun neticesinde 19. yüzyılda İngiltere’de idam cezasının sınırlandırılması için hareketlenmeler
başladı. 1823-1837 yılları arasında daha önce idamla cezalandırılan yüz suçtan daha fazlası ilga
edildi. Daha sonra da idam cezasında sınırlandırmalar artmaya devam etti. Ülkelerin çoğu kanunlarını değiştirmeye ve idam cezasını sadece tehlikeli suçlarla sınırlamaya başladılar. Bundan dolayı
idam cezasının en tehlikeli suçlarla sınırlandırılması ve kötüye kullanılmasını azaltan emniyet tedbirleriyle çevrelenmesi düşüncesi ortaya çıktı ve yerleşti.
19. yüzyılın başlarında idam karşıtı kampanya gelişti ve Amerika’nın bazı eyaletlerinde idam cezası
kaldırıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra idam cezası karşıtı sesler yükseldi ve dünyanın pek çok
ülkesinde idamın kaldırılması ve diğerlerinde ise sınırlandırılmasında başarılı oldu. Bu gelişmelerin
ortasında İslam hukuk sistemi çağlar boyu bağımsızlık ve sadece onda olan özelliklerle nitelendi.

I. İslam Hukuku Hükümlerinde İdam Cezası
İdam bir kimsenin kanun hükümleri karşısında işlediği bir suç sebebiyle, uygulanan
ceza sonucu canının alınmasıdır. Burada cezanın uygulanma şekline bakılmaz.
İslam hukukuna göre suçlama hükümleri üç türe ayrılmıştır.
1- Kısas suçları
2- Had suçları
3- Tazir suçları
İdam cezasının (isminin farklı olmasıyla birlikte) bunlar içinden ilk iki kısımda uygulanmasının kabul
edilmiş olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. Üçüncü kısımda uygulanmasının caizliği ise ihtilaf konusu
olabilir. Tüm bu türlerde verilen idam cezasını, bazı detayları ile ilgili ince fıkhi ihtilaflara değinmeden
özet bir şekilde ele alacağız.
A. Kısas Olarak İdam
Kısas, öldürmektir. Yönetici falan karşılığında falancaya kısas yaptı, yani onun yaptığı gibi yaraladı
veya kısas olarak öldürdü.

2 Bû Aziz, Abdulvehhab, Ukûbetu’l idam beyne’t teşrîi’l İslâmive’l kanûni’lvazî, Karşılaştırmalı İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Bâci Muhtar
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnabe, 2008, s.33
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Cezanın suçu işleyenin fiilinin aynı cinsiyle ve eğer mümkünse aynı seviyeyle uygulanması anlamına
gelmektedir. Bu, suçlunun işlediği suça eşit derecede –mümkün oldukça- bir tepkidir. Dolayısıyla vurana vurulur, yaralayan yaralanır, öldüren ise öldürülür.
Aşağıdaki ayetlerde kısas hakkında naslar geçmiştir.
1- 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 bulunana elem dolu bir azap vardır.
(Bakara: 178)
2- Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir. O hâlde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. (Bakara: 194)
3- Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.
Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. And olsun ki, onlara resullerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da
(hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir. (Maide: 32)
4- Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe
diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi
için kefaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.(Maide: 45)
5- Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere
öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri
aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.(İsra: 33)
Hadisi şeriflerde de kısas hakkında naslar geçmiştir. Bunlardan bazıları:
1- Ebu Şureyh el-Ka’bî’den, Rasulullah buyurdu: Mekke’yi insanlar değil Allah haram kılmıştır. Allah’a
ve ahrete inanan hiçbir mümine orada kan dökmek helal olmaz. Ağaç sökmek de helal olmaz. Eğer
biri çıkıp da Rasulullah’a helal kılındı der ve bunları yapmaya izin verirse, Allah bana helal kıldı fakat
insanlara helal kılmadı. Bana günün bir saatinde-müddetinde- helal kılındı ve sonra kıyamet gününe
kadar haramdır. Ey Huzâa topluluğu! Siz Huzeyl’den şu adamı katlettiniz. Ben onun diyetini ödemekteyim. Bugünden sonra kim haksız yere öldürülürse velisi iki seçenekten birini yapar: Ya öldürür ya
da akl-diyet- alır. (Tirmizi: 1406)
2- Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Rasulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir
kişinin kanı şu üç şeyden birinin dışında helal olmaz: cana karşı alınan can, zina eden evli kişi ve dini
terk edip cemaatten ayrılan kişi. (Buhari:6398)
3- Kim kölesini öldürürse onu öldürürüz, kim de kölesinin (burnunu, kulağını keserek) sakatlarsa biz
de onun (burnunu kulağını keserek) sakatlarız. (Tirmizi:1330)
4- Ebu Şureyh Huzâi’den: Rasulullah’ın şöyle dediğini işittim: Bir kimse öldürme veya yaralanmaya
maruz kalırsa o (ölenin varisi) üç şeyden birini seçer: Ya kısas yapar, ya affeder, ya diyet alır. Eğer

dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kimde bu üç şeyi seçtikten sonra haddi aşar ve öldürürse,
onun için acı verici bir azap vardır.
Farklı asırlarda ümmetin âlimleri İslam ceza hukuku sisteminin bir esası olarak idam cezasının vücubiyeti/gerekliliği hakkında fikir birliğine vardılar.
Suçlunun kısası için bulunması gereken şartlar vardır. Bunlar:
1. Suçu işleyenin mükellef (akıl baliğ) olması
Çocuğun ve delinin cezası yoktur, bu ikisinden ceza kaldırılmıştır ve yaptıklarından dolayı hesaba
çekilmezler.
Hasan’dan rivayet edildiğine göre Hz. Ömer bir gün zina yapmış deli bir kadını recmetmek istedi. Hz.
Ali ona, bunu yapmaya hakkın yok, çünkü ben Rasulullah’ın “Üç kişiden kalem kaldırılmıştır; uyanıncaya kadar uyuyan kimseden, akil baliğ oluncaya kadar çocuktan, akli dengesi yerine gelinceye
kadar deli” dediğini duydum dedi. (Müsned Ahmed b. Hanbel: 1143)
2. Caninin öldürmeyi kastetmiş olması gerekir
Fıkıh mezhepleri kastın tarifi konusunda ihtilaf etmişlerdir, burada kasıttan maksat, caninin iradesinin
kurbanın ölümünü gerçekleştirmeye yönelmiş olmasıdır. Açıkça görüldüğü gibi buradaki kasıt, modern suç düşüncesindeki suç kastına denk gelmektedir.
İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle buyurdu: “Kasıtlı öldürmenin cezası kısas olarak öldürülmektir. Hata ile öldürmede ise ölüm değil diyet vardır. Kim bir kargaşa esnasında taş, sopa
veya kamçıyla öldürülürse onun için bir yaşını geçmiş develerden muğallaza diyet (ağırlaştırılmış
diyet) ödenir.” (Darakutni: 2761)
Alimler, gerek suçta kullanılan alete ve doğasına bakarak olsun veya suçluda tam bir idrakin bulunmasına bakarak, ya da suçlunun idrak ve iradesine etki eden geçici bir arızın bulunması (mesela
sarhoşluk gibi) olsun, suç vakıalarına dayanılarak kastın olup olmadığının bilinmesi konusunda ihtilaf
ettiler. Yine ölüme götüren vurma durumunda da ihtilaf ettiler.
Bu ihtilafın aksi sedası modern çağdaki pek çok ceza kanunlarında görülmektedir. Devletten devlete,
hatta aynı devlet içinde zamandan zamana bu konuda hukuki görüş değişmektedir. Öyle ki bu unsurların bazılarının hukuksal ve yargısal ele alımları değişmekte veya gelişmektedir.
3. Suçu işleyenin muhtar-tercih sahibi- olması
Seçmek teklifin (sorumluluk yüklenme)illeti olduğu gibi cezanın da illetidir. Dolayısıyla iradesi bir suçu
işlemeye yönelmemiş kimsenin, o suç için cezalandırılması mümkün değildir. Eğer cani iradesinin
yokluğuna götürecek herhangi bir araçla-vesile- zorlanmış ve bu esnada gayri iradi olarak bu suçu
işlemişse burada cani işlediği fiilin seçicisi olmamış olur ve bundan dolayı da bu suç sebebiyle cezalandırılması caiz değildir.
İbn Abbas’tan rivayet olunan bir hadiste Rasulullah “ Ümmetimden hata, unutma ve zorlanarak yaptırıldığı şeyler kaldırılmıştır.” buyurmuştur. Aynı metoda göre, eğer şahıs öldürmeyi, kendini savunma şartlarının bulunmasıyla birlikte kendisini savunmak için yapmışsa burada onun fiiline suç isnat
edilemez. Katil eğer öldürmeye zorlanmışsa, alimler katli emredenle onu işleyen kişilerin durumları
hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazıları: sadece cinayeti işleyenin öldürülmesinin gerektiğini emredenin
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ise cezalandırılması gerektiğini söylediler. Diğerleri ise eğer emredenin emredilen üzerinde bir gücü/
otoritesi yoksa ikisinin birden katledileceğini, eğer emredenin emredilen üzerinde gücü varsa emredilenin değil emredenin öldürüleceğini emredilenin ise cezalandırılacağını söylediler. Emreden değil
emrolunan katledilir ve ikisi de katledilir de denilmiştir.3
Yukarıda zikredilenlere ilave olarak alimler diğer şartlarda da ihtilaf ettiler. Fakat bütün bu durumlarda, katilin kısası için gerekli olan bütün şartlar bulunsa dahi kısasın hemen uygulanması gerekmez.
Allah’ın bir rahmeti olarak, kan sahipleri tarafından katilin affı için yol açık tutulmuştur. Kan sahipleri
çok olduğunda affetme hakkına kimin sahip olduğu konusunda alimler arasında ihtilaf oldu ve iki
görüşe ayrıldılar: Hanefiler, Şafiiler ve Hanbeliler kısas hakkı olanlar çoğaldığında diğerleri affetmese
dahi bir kişinin affetmesi halinde af uygulanır görüşünü benimsediler. Bu durumda diğerleri affetmese
dahi katilin kısası düşer. Onların bu konuda delilleri ise şunlardır:
1- Kısas onu hak edenler arasında müşterek bir haktır, dolayısıyla birisi affedince kısas düşer, çünkü
caninin bir kısmının katledilmesinin ve bir kısmının yaşatılmasının mümkün olmamasından dolayı
doğası itibariyle kısas bölünmez. Aynı zamanda affetmek takvaya daha yakındır, dolayısıyla affetmek
kısas talep etmekten daha efdaldir.
2- Ömer İbn Hattab’dan rivayet edildiğine göre ona bir delikanlıyı öldüren bir adam getirdiler. Maktulün varisleri onu öldürmek için geldiler. Katilin kız kardeşi olan maktulün karısı onu affettim (hakkımı
affettim) dedi. Ömer de “Allahuekber! Ölecek olan serbest bırakıldı.” dedi.
İkinci görüş: İmam Mâlik kısas hakkı olanları cins ve derece yönünden birbirlerinden ayırır ve şöyle
der: Eğer kısas hakkı olanlar derece olarak eşit erkekler ise İmam Malik bunlardan birinin affetmesini
caiz görür. Fakat dereceleri farklı ise affetme hakkına sahip olan diğerleri değil derecesi en yüksek
olandır. Eğer kısas hakkına sahip olanlar dereceleri farklı kadınlar ise derecesi en yüksek olan kadın
affetme hakkına sahiptir. Eğer dereceleri eşitse bunlardan birinin affetmesi hâkimin onayı olmadan
itibara alınmaz.4
İşte bu şekilde, kısas, işlenilen suçun cinsinden ve ona eşit bir cezadır ve onunla amaçlanan, durumu
saldırıdan önceki hale getirmek değil birkaç hedefi gerçekleştirmektir: İlki: Nefsi insanlara saldırmak
için kendisini kandıran herkese için genel bir engellemedir. İkincisi: Suç işlenen kimsenin öfkesini ve
caniden ya da ailesinden intikam alma isteğini sınırlamak ve dolayısıyla kan sahiplerinin intikam almamaları ve cezalandırmada haddi aşmamaları için ellerini bağlamaktır. Çünkü kısas, sıfatı ne olursa
olsun başka herhangi birine değil sadece hakkına tecavüz edilmiş kişinin payına düşer. Kısasın uygulanması için birkaç şart vardır ve onlar olmadan tatbik edilmesinin bir yolu yoktur. Böyle bir durumda
kısas başka bir ceza ile değiştirilir. Öldürerek yapılan kısasta bulunması gereken şartlara ilave olarak
kan sahiplerinden herhangi birinin affetmesiyle af kapısı açık bırakılmıştır. Onlardan birisinin affıyla
kısas düşer ve ceza diyetle değiştirilir. Bu şekilde kısas pek çok şart ve sınırlama ile sınırlandırılmıştır.
Bunun mukabilinde cezanın affedilmesi ve başka bir ceza ile değiştirilmesi alanında ise oldukça genişlik vardır. Cezanın affedilmesi imkânına ilave olarak bu şartlar ve sınırlandırmalar, İslam’da ölüm
kısası cezasının sınırlandırılmasının en önemli güvencelerini oluşturmaktadır.

3 Bû Aziz, Abdulvehhab, Ukûbetu’l idam beyne’tteşrîi’lİslâmive’lkanûni’lvazî, 2008, s.41
4 Ali Mavenci Said, Makâsu’ş-şerîaminukûbeti’lkatlkısasanmukâranatenmeaukûbeti’l idam fi’lkanûni’lvazî, Yüksek Lisans Tezi, Arap Güvenlik
Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Fakültesi, 2005, s.89

B. Allah’ın Hadlerinden Bir Had Olarak İdam
El-Mu’cemu’lVasît “Had (sınır)”di iki şey arasındaki engel olarak tarif etmiştir. Ve her şeyin ince ve keskin tarafı ve son ulaştığı yerdir. Mantıkçılarında teriminde had “bir şeyin mahiyetini gösteren- delalet
eden- sözdür. İslam hukuku teriminde ise had, suçluya uygulanması gereken takdir edilmiş cezadır.
Çoğulu huduttur. Allah’ın hudutları ise: Emirleri ve yasaklarıyla koyduğu sınırlar -hadler- dır.
İslam hukukçularının teriminde ise had, Allah Teâla’nın hakkı olarak belirlenmiş vacip bir cezadır ve
bu cezada sulh yapmak veya affetmek caiz değildir. Haddin toplumun istikrarı ve canlılığına büyük
etkisi vardır. İslami hükümler ve hadlerde takip edilen yolu düşündüğümüzde toplumda güven ve
istikrarı yaymayı hedeflediği görülür. Hikmet sahibi olan şâri’/kanun koyucu, günahın affedilmesi ve
örtülmesini talep etti ve herhangi bir hüküm ancak günahın ve suçun bilgisi hâkime ya da kadıya ulaşınca uygulanabilir. Yine İslam kendisine tabi olanlardan hiçbir hatası ve günahı olmayan melekler
olmalarını istememiştir, bilakis onun özü hataya düşüldüğünde bunun açıkça ilan edilmemesidir. Çünkü açıkça ilan diğer insanların bu gibi hataları -günahları- işleme cüretini artırdığı gibi aynı zamanda
toplumda Allah’ın emirlerini uygulayan gücü küçük görmektir.5
Öldürülme cezasını gerektiren suçlar:
1- Muhsan (evli ya da başından evlilik geçmiş) bir kişiyle zina etmek.
2- Dinden dönmek.
3- Yol kesme ve eşkıyalık yapmak.
Bu suçların her birini özel olarak tek tek arz edeceğiz.
1. Muhsanın Zinası
Kur’an’da pek çok yerde zinayı yasaklayan ayetler 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:151)
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “of!” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.”(İsra: 23)
“Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana
haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahı (-nın cezasını) bulur;- Kıyamet günü
azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır.-- Ancak tövbe ve iman edip iyi
davranışta bulunanlar başkadır; Allah’ı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır,
engin merhamet sahibidir.” (Furkan: 68-70)
Muhsan olmayan (bekar)zaninin cezası Nur suresinde gelmiştir:
“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)
5 Bû Aziz, Abdulvehhab, Ukûbetu’l idam beyne’tteşrîi’lİslâmive’lkanûni’lvazî, s.44-45
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Muhsan olanın cezası ise sahih hadislerle, sahabenin ameliyle ve asırlar boyu alimlerin icmasıyla
varid olmuştur. Muhsanın zinasının cezasının zikredildiği hadislerden bazıları şunlardır:
“Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Rasulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kişinin kanı şu üç şeyden birinin dışında helal olmaz: cana karşı alınan can, zina eden evli kişi ve dini
terk edip cemaatten ayrılan” (Müslim 3182)
Ubeyde b. Sabit’ten: Rasulullah şöyle buyurdu:
“(Hükümleri) benden alıp öğreniniz. (Hükümleri) benden alıp öğreniniz. Allah onlar için bir yol belirledi. Bekar bir erkek bekar bir kadınla zina etmişse (her birine) yüzer değnek sopa vurun ve bir sene
sürgün cezası vardır.” (Müslim:8206)
Had cezasının uygulanma şartları gerçekleştiğinde yönetici, kadın olsun erkek olsun muhsan olan
zani kişiye recm haddini uygulaması gerekir. İbn Kudâme bu konuda şöyle der: Bu, sahabe ve tabiinden ilim ehli olanların genelinin ve onlardan sonra gelen bütün bölgelerdeki alimlerin sözüdür. Buna
Haricilerden başka karşı çıkanı bilmiyoruz. Rasulullah hayatında Maiz ve Gamidiye’ye recm uygulamış ve bunu Ömer İbn Hattab yapmıştır.6
Süleyman b. Büreyde babasından rivayet ediyor: Mâiz b. Mâlik, Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelerek,
“Beni temizle” dedi. Hz. peygamber (s.a.v) “Yazık sana, çık git, Allah’a tövbe ve istiğfar et” buyurdu.
Mâiz, pek uzaklaşmadan geri döndü ve “Ey Allah’ın Resulu! Beni temizle” dedi. Hz. Peygamber
(s.a.v) aynı sözlerle üç defa daha geri gönderdi. Dördüncü ikrarında “Seni hangi konuda temizleyeyim?” diye sordu. Mâiz; “Zinadan” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v) “Bunda akıl hastalığı var mıdır?” diye
sordu. Böyle bir rahatsızlığı olmadığını söylediler. “Şarap içmiş olabilir mi?” diye sordu. Bir adam
kalkıp içki kontrolü yaptı. Onda şarap kokusu tespit edemedi. Hz. Peygamber (s.a.v) tekrar “Sen zina
ettin mi?” diye sordu. Mâiz “Evet” cevabını verdi. Artık emir buyurdular ve Mâiz recmedildi.
Recmden sonra onun hakkında sahabeler iki kısma ayrıldılar. Bir bölümü Mâiz’in helâk olduğunu,
başka bir grup ise onun en faziletli tövbeyi yaptığını söylediler. Bu farklı yaklaşım iki veya üç gün
sürdü. Daha sonra yanlarına gelen Resulullah (s.a.s) “Mâiz b. Mâlik için dua edin” buyurdu. “Allah
Mâiz’e mağfiret eylesin” dediler. Ve devamla şöyle buyurdular: “Mâiz öyle bir tövbe etti ki, bu tövbe
bir ümmet arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi.»
Hadis, Rasulullah’ın şüphelerden dolayı had cezası uygulamayı reddetme gayretini açıklıyor. Rasulullah (s.a.v) suçu işleyenin itiraf ve kabulüyle yetinmedi ve üç defa onu geri çevirdi, ta ki dördüncü
defa bu suçu işlediğine kendisi şahitlik yaptı. Şahitlik yapınca da delilik veya sarhoşluk gibi onun
iradesine sürekli ya da geçici bir şekilde etki eden bir ârız aradı ve iradesini engelleyen herhangi bir
ârız bulamayınca da üzerinde had uyguladı. Zina ancak iki şeyle sabit olur: İlki: Zina edenin akıl baliğ
iken bir mecliste veya meclislerde dört defa bu suçu işlediğini ikrar etmesi ve cinsel ilişkinin hakikatini
zikrederek açıkça söylemesi ve had cezası uygulanana dek ikrarını geri çekmemesi. İkincisi: Bu suçu
işlediğine dair dört adil hür erkek şahitlik eder, zinanın nasıl olduğunu vasfederler ve gerek ayrı ayrı,
gerekse toplu olarak aynı meclise gelirler. Eğer bazıları hakim meclisten kalktıktan sonra gelir, ya
da üç kişi şahitlik yapar dördüncüsü bundan kaçınır veya tamamlamazsa (yani ikisini de bir yorgan
altında gördüm deyip daha fazla bir şey eklemese) onlar iftiracıdır ve zina iftirası haddi uygulanır. Şahitler fasık ya da âmâ olurlarsa, ya da şahitlerin bazıları böyleyse onlara zina iftirası haddi uygulanır.
6 A.g.e. s.86

Eğer dört kişiden biri kadının kocası ise üçüne zina iftirası haddi uygulanır, kocası ise isterse lian
yapar. Eğer dört kişiden ikisi erkeğin kadınla bir evde veya beldede zina ettiğini söyler, diğer ikisi ise
başka bir ev veya beldede zina ettiğini söylerse onlar iftiracıdır ve zina iftirası haddi uygulanır. Aleyhine şahitlik yapılana had uygulanır da denilmiştir fakat bu uzak bir görüştür. Eğer ikisi onun evin bir
köşesinde zina ettiğine diğer ikisi diğer köşesinde zina ettiğine şahitlik ederse veya birisi onunla zina
ederken beyaz gömleği olduğuna diğer ikisi ise kırmızı gömleği olduğuna şahitlik ederse şahitlikleri
tamam olur. Daha önceki gibi tamamlanmama ihtimali de vardır. Şahitlerden ikisi kadınla o buna razı
iken zina ettiğine, diğer ikisi ise kadınla zorla zina ettiğine şahitlik ederse şahitlikleri tamam olmaz.
Burada hepsine zina iftirası mı uygulanır yoksa sadece kadının kendi isteğiyle zina ettiğini söyleyen
iki kişiye mi iftira haddi uygulanır? Bu konuda iki görüş vardır: Ebu’l Hattab’a göre kadına ve şahitlik
yapanlara değil hakkında şahitlik yapılan zaniye had uygulanır.7
2. Mürtedin/İslam’dan Dönenin Katledilmesi
İslam, “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip
Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir”(Bakara:256) ayetiyle inanç
hürriyeti ilkesini kabul etmiştir. Fakat İslam bütün haklar gibi bu hakkı da, kötüye kullanımını engelleyecek şekilde orta bir yol tutarak düzenlemeye gayret gösterdi. Bu yüzden verdiği bu inanç hürriyeti mukabilinde dinlerine düşmanlık göstererek açıkça ondan dönenler için dünyevi bir ceza ve had koymuştur.
Riddet/İslam’dan dönmek, hakikatinde İslam’a düşmanlığın açıkça ilanıdır ve hedefi de İslam toplumunun bünyesini yıkmaktır. Bu ceza “Dinde zorlama yoktur” ayetiyle çelişmez. Çünkü cezanın sebebi, dinden dönenin Müslümanlardan bir cemaati terk etmek ve yaşamlarının prensiplerini yıkmaya
çalışma kastıyla gösterdiği fiiller ve sözlerdir.
Kur’an’da dinden dönme hakkında iki ayet geçtiği dikkat çekmektedir. “Sizden kim, dininden döner ve
kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler
ve orada devamlı kalırlar.” (Bakara: 217) “Ey iman edenler içinizden kim dininden dönerse Allah kendisinin onları seveceği onların da kendisini seveceği bir kavm getirir….”(Maide: 54) Ne bu iki ayette
ne de Kur’an’daki diğer ayetlerde dinden dönme için belirlenmiş dünyevi bir ceza yoktur. Ne dövme,
ne recmetme ne de öldürme….vs.
Dünyevi cezayı Sünnet-i Nebeviyye belirlemiştir. Buhari ve Ebu Davud’un rivayetinde Rasulullah “Kim
dinini değiştirirse onu öldürün” buyurmuştur. Darakutni ise Ümmü Mervan isimli bir kadının dinden
döndüğü ve Rasulullah’ın onu tövbe etmeye davet edilmesini aksi halde (tövbe etmezse) öldürülmesini emrettiğini rivayet etmiştir. İslam hukukçuları ve eski alimler, erkek ve kadın mürtedin öldürülmesinin vücûbunda (gerekliliğinde) ittifak etmişlerdir. Fakat Hanefiler kadın mürtedin öldürülmeyeceğini
söylediler, çünkü savaşta kadınların öldürülmesi nehyedilmiştir. Kadının küfürden dolayı katledilmekten affı asıldır, İslam’dan dönme sebebiyle öldürülmekten affı ise daha evladır.8
İslam’dan dönme haddinin uygulanması için mürtedin akıl baliğ ve ihtiyar sahibi –kendi iradesiyle seçen- olması gerekir. Yine üç defa tövbeye davet edilmesi gerekir ve tövbeye davet edilmeden had uygulanmaz. İslam hukukundaki genel görüş, İslam’dan dönme haddinin uygulanması için gerekli şartlar oluşması halinde dininden dönen herkesin öldürülmesi gerektiği olsa da mürtedin katledilmesinin
mutlak olarak sabit, geçerli ve tek şerî had cezası olmadığını düşünen başka bir görüş de vardır. Bazı
alimler de mürtedin had cezasının, kararı hakime kalan şerî siyaset babına girdiğine, Rasulullah’ın
7 Ebu İshak Burhanettin b. Muhammed b. Abdullah Hanbeli, el-Mübdi’ fî şerhi’lmukni,el-Mektebu’lİslamî, 2000, s.75
8 A.g.e. s,85
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“Kim dinini değiştirirse öldürün.” emrinin, namaz, oruç vd. gibi sürekli şeri taabbüdi hüküm sıfatını
taşımayan şerî siyaset babından olduğuna inanmaktadırlar. Daha da ötesi o zaman nefisleri zayıf
olanları engellemek ve münafıkların fitnesini yatıştırmak için İslam’dan dönenin katlinde maslahat
vardı. Bu görüş sahipleri belki şimdi maslahatın değişmiş olduğunu ve maslahatın onları ve inandıkları inançlarını kendi haline bırakmakta olacağını ilave etmektedirler. Çünkü fikir ve fikrini ifade etme
hürriyeti herhangi bir fitnenin maslahatına/menfaatine olmaktan önce İslam davetinin maslahatınadır.
Mürtedle (dinden dönmüş de olsa) diyalog yapılmalı, tamamen terk edilmemeli ve mümkün olan
bütün mantıki ve tebliğ yollarıyla Allah’ın dinine dönmesi teklif edilmelidir.
Hanefilerde olduğu gibi (yedinci maddede arz edeceğim gibi) bazı alimler ise mürtedin katledilmesindeki illetin hırabe (yani devlete karşı silah doğrultmak) olduğunu düşünmektedirler. Bu yüzden
onlar erkek mürtedin öldürüleceğini kadın mürtedin ise öldürülmeyeceğine inanırlar.(çünkü o silah
taşımaktan çok uzaktır) Bu yüzden de mürtedin öldürülmesi üzerinde ittifak edilen bir meseledir sözü,
üzerinde çok düşünülmesi gereken bir sözdür.9
3. Yol Kesicilerin ve Yeryüzünde Bozgunculuk Yapanların Katledilmesi
Allah (cc.) şöyle buyurdu: “Allah’a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette
de onlara büyük bir azap vardır--Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah’ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. (Maide: 33-34)
Muharib (yol kesici, eşkiya) yol kesme fiilini işlemeden kanının dökülmesi yasak olan kimsedir. Bu,
Müslüman veya zimmi olabilir, fakat silahını çekmiş ve yeryüzünde bozgunculuk-yol kesicilik- yapmıştır. Alimler yol kesiciliğin sadece şehrin içinde mi yoksa şehrin dışındaki yerlerde de mi olacağı
konusunda ihtilaf etmişlerdir.10 Yine alimler yol kesen için belirlenmiş cezalar ve hakimin bunlardan
birini mi seçeceği yoksa cezanın yol kesenin işlediği eşkıyalığın doğasına göre mi olduğu; katleden
katledilir, hem çalıp hem katleden asılır, sadece hırsızlık yapanın ise eli ve ayağı çapraz kesilir; konusunda da ihtilaf ettiler.
Ayet-i kerime bu had cezasının nasıl uygulanacağının sınırlarını belirledi. Yönetici onu yakalamadan
önce tövbe edene had cezası uygulanmaz. Bu durumda cezadan muaf olur.
Yol kesmenin had cezasına çağımızda terör suçlarından bahsedilince çokça işaret edilmektedir. O,
pek çok teröristin muhakeme edilmesinde kanuni temeldir. Tabi ki bunu onların adil bir şekilde yargılanma güvenceleri bulunduğunu varsayarak söylüyoruz. Tüm hadlerin cezasının uygulanmasında
hâkim olan bir kural vardır. Bu da Rasulullah’ın şu sözüdür: “Elinizden geldikçe şüphelerle had cezalarını defedin.” Dolayısıyla kadı tüm şartlar ve hükümlerin bulunmasıyla bir haddin uygulanmasına
karar vermez, ancak vakıanın doğruluğu, yapan kişiye isnadı ve bu bilgiye meşru yollardan ulaşıldığını kesin bildikten sonra karar verir, yani suçun isnadındaki her şüphe itham olunmuş kişinin lehine
yorumlanmalı ve berati için bir sebep olmalıdır.

9 Bu görüşün detayları ve dayanılan diğer deliller için Dr. Tarık Süveydan’ınresmi sayfasında 18 Mayıs 2012 tarihli açıklamasına bakılabilir.
https://www.facebook.com/Dr.TareqAlSuwaidan/posts/10151635618256677
10 Hirâbe’nin (yol kesme) şehir dışında silah çekip yol kesme olduğunda ittifak ettiler, fakat şehrin içinde yol kesen kimse hakkında ihtilaf ettiler. İmam
Malik, şehrin içinde veya dışında aynıdır der. Şafii ise sayı şartı koşmasa da gücü şart koştu. Onun kastettiği gücün anlamı, mücadeleve savaş gücüdür.
Bu yüzden yerleşim yerinden uzakta olması şart koşulmuştur. Çünkü savaş yerleşim yerinden uzak olmakla gerçekleşir. Yine İmam Şafii, Sultanın gücü
zayıflar ve şehrin içinde savaş olursa hırabe gerçekleşir demiştir. Bunun dışındaki ise ona göre “ihtilastır” Ebu Hanife, şehrin içinde hırabe olmaz
demiştir. (Ebu’lVelid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed İbnRüşd el-Kurtubi, Bidêyetu’lMüctehit ve Nihêyetu’lMuktasıd, DâruİbnHazm, 1999, s. 764.

Bu sunumun tümünden İslam hukukundaki idam cezası ve onun uygulanmasındaki güvenceler ile
idam cezasının Batı toplumlarındaki gelişimi arasındaki büyük fark açıklığa kavuşmuştur. Öyle ki
hiçbir zaman idam cezası şiddet kullanma ve işkence aracı olmamıştır, bilakis suçu işleyene işkence edilmesine karşı açık bir yasak vardır. Yine İslam hukukunun had cezalarının uygulanmasında
keskin sınırlamalar ve güvenceler koyduğu ve cezanın affedilmesi veya değiştirilmesi için oldukça
fazla alanlar açtığı açıklığa kavuşmuştur. İdam cezasının uygulanması için bu kapsamlı metot ve
mütekâmil bakış, bazıları istisnai olarak uygulamasını kötüye kullansa dahi bu düşüncenin ve onun
güvencelerinin iyice kökleşip yerleşmesine yardımcı oldu.

II. Mısır’da İdam Cezası
Mısır örneğinin incelenmesinin önemi, sadece Mısır’ın ne pek çok Arap ülkesinin
tarihsel hukuk kaynağı olarak merkeziliği ile ne de büyük düşünürlerinin yazıları ve
düşünceleri ile hukukunun zenginliği ile sınırlı değildir. Fakat zorba iktidarlarda idam
cezasının uygulanmasıyla vahim sonuçlar ortaya çıkaran son siyasi gelişmeler, Mısır
örneğinin önemini dikte etmiştir. Burada önce idam cezasına has kanuni metinleri
inceleyeceğiz, daha sonra mahkumların sayısındaki büyük artıştan sonra Mısır’da
idam cezasının pratikteki uygulanma gerçeğini ele alacağız.
A. İdam Cezası için Düzenlenmiş Kanuni Hükümler
Başlangıçta Mısır’da idam cezası verilen suçları, daha sonra idam hükmü için düzenlenmiş metinleri,
en son olarak da kanun koyucunun bu ceza ve uygulaması için koyduğu güvenceleri/emniyet tedbirleri özet olarak ele alacağız.
1. Mısır’da İdam Cezası Verilen Suçlar
On yıllar boyunca Mısır’da siyasi durumlar Mısır’daki cezaî çevreye etki etmiştir, öyle ki kanun koyucunun bir taraftan suç isnadında aşırı gittiği, diğer yandan ise ceza maddelerinde geniş davranıp net
bir şekilde bunları belirlemediği açıkça görülmektedir. Bunu da genel ve tam olarak belirlenmemiş
terimler kullanarak yapmaktadır. Bu durum pek çok fiilin ceza maddeleri kapsamına giren suçlar olarak uyarlanmasının önünde geniş bir yol açmaktadır. Araştırma konumuza işaret etmesi bakımından,
Mısır’da verilen cezalarda aşırı gidildiğinin açık örneklerinde birisi olarak Mısır kanunları gereğince
idam cezası verilen 105 suç olduğunu görmekteyiz.11 Maalesef ceza hükümlerinin net bir şekilde
belirlenmemesi -sınırlandırılmaması- idam cezası ile cezalandırılan suçlara kadar ulaşmıştır. Mesela
1954 yılı 394 sayılı mühimmat ve silah kanunun 26. maddesinin son paragrafı bunlardandır. Öyle ki
bu madde, “bu silahların, mühimmatın ve patlayıcıların genel güvenliği ihlal eden herhangi bir faaliyette kullanılması gayesiyle ya da anayasanın ilkeleri ve yönetim düzenine, toplumsal yapının temel
sistemlerine, ulusal birliğe veya toplumsal barışa zarar verme kastıyla sahip olunması veya elde
edilmesini” idamla cezalandırmaktadır.
Yine 1966 yılı 25 sayılı Mısır Askeri Hükümler Kanunun 151. maddesi de bunlardandır. Bu kanuna
boyun eğen herkes eğer aşağıdaki suçu işlerse idamla veya kanunda belirtilmiş olan ondan daha
az bir ceza ile cezalandırılır: “ Görevini yerine getirdiği vakitte, kendinden yüksek rütbeli subaydan
gelen kanuni bir emre, bu emir gerek sözlü gerek yazılı gerekse işaretle ortaya çıksın, otoriteyi kas11 Mısır’da idam cezası hakkında daha detaylı bilgi için, “ Bağımsız Hakimler ve Avukatlar Arap Merkezi”nin Mısır’da idam cezası hakkında
2012’deki raporuna müracaat edilebilir.
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ten reddettiğini gösterir bir yolla itaat etmemesi veya başkalarını buna kışkırtması halinde idamla
cezalandırılır.”
Bunlar en yüksek derecede genel ve unsurları belirlenmemiş terimlerdir ve önemli ya da basit olsun
herhangi bir fiilin bu vasıflardan birinin altına uyarlanması mümkündür. Gerçekten de bazı siyasi muhaliflerin bu tam olarak belirli olmayan genel metinlerle itham edilmesi gerçekleşmektedir.
2. Mısır’da İdam Hükmünün Güvenceleri
Mısır kanun koyucusu idam cezası hükmünü sınırlamak/azaltmak için üç temel güvence koymuştur:
İlk olarak: İdam hükmünün çıkarılması mahkeme heyetinin görüşlerinin ittifakıyla olmalıdır
1950 yılı 150 sayılı Mısır Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 381. maddesi ikinci paragrafı gereğince
“ Ceza mahkemelerinin, üyelerinin görüş birliği olmadan idam kararı vermeleri kanuni değildir.” Askeri
Hükümler Kanunu 80. maddesi de aynı kararı vermiştir. Mısır kanunu gereğince bütün hükümler oy
çokluğu ile verilirken bu cezanın tehlikesini -önemini- dikkate alarak Mısır kanun koyucusu idam kararının resmen ilan edilmesi için mahkeme heyetinin görüş birliği içinde olmasını -istisnai olarak- gerekli
bir şart olarak talep edebilir.
İkincisi: Mısır müftüsünün görüşünün alınmasının gerekliliği
Bu şart da aynı şekilde ceza muhakemeleri usulü kanunu 381. maddesinin ikinci paragrafında zikredilmiştir. Mahkemenin bu kararı ilan etmeden önce cumhuriyet müftüsünün görüşünü alması ve dava
evraklarının ona gönderilmesi gerekir. On gün içinde müftünün kararı ulaşmazsa mahkeme davada
hükmünü verir. Müftünün görevinin boş olması, müftünün olmaması veya bir engel olması halinde
adalet bakanı onun yerine başka birini görevlendirir. Bu hükmün hedefi, itham olunan kişilerde idam
cezasının uygulanmasına izin verilmesinin ne kadar önemli olduğu konusunda dinin görüşünü mahkemenin önüne koymaktır. Bu kanun maddesi gereğince mahkemenin yapması gerekli olan, mahkemeyi bu görüş gereğince karar vermekle sorumlu tutmaksızın sadece cumhuriyet müftüsünün görüşünü istemesidir. Bilakis bu kanun maddesi gereğince mahkeme belirlenen süre zarfında müftünün
görüşü mahkemeye ulaşmadıkça müftünün görüşünü beklemeden kararını ilan edebilir.
Müftünün görüşünü aldıktan sonra mahkeme idam kararı vermekle zorunlu tutulamaz. Mahkemenin
ondan sonra idam hükmünü vermek veya başka bir ceza ile hafifletmekte tam bir hürriyeti vardır.
Evrakların müftüye gönderilmesine rağmen idam cezasının verilmediği gerçekten meşhur bir örnek
vardır. Minya cinayet mahkemesi onlar hakkında idam kararı vermeye hazırlık için toplamda 1211
kişi olan şüphelinin müftüye gönderilmesi konusunda iki hüküm verdi. Fakat uluslararası tepkiler karşısında mahkeme idam hükümlerinden vazgeçti ve bunlardan sadece 220 kişiye idam hükmü verdi,
geri kalanların cezalarını ise hafifletti.
Üçüncüsü: Savcılığın Davayı Temyiz Mahkemesine Götürme Zorunluluğu
Bunu, 1959 Yılı 57 Sayılı Kanunun 46. maddesi içermektedir. Bu kanun maddesi şöyle der: Eğer idam
kararı suçlunun huzurunda verilmişse savcılığın davayı, hüküm hakkında görüşünü de ekleyerek
temyiz mahkemesine göndermesi gerekir, bu da kanunun 34. maddesinde belirlenmiş süre zarfında
yapılır.” İdam hükmünün tehlikesini dikkate alarak ve bu kararın verilmesinin, kesin olarak hükmün
idam olmasına götüren, belirlenen süre içerisinde şüphelinin ve onun haklarının savunulmasındaki
ihmalkarlıktan dolayı telafisi mümkün olmayan kanunun tatbik edilmesindeki hatalardan kaynaklan-

ması korkusuyla kanun koyucu, savcılığı, itham edilen şahsın huzurunda verilen idam cezasının
davasını, hüküm hakkındaki hukuki görüşüyle birlikte temyiz mahkemesine arz etmekle zorunlu tuttu.
B. Mısırda İdamların Çok Fazla Artışı
Mısır hiçbir zaman idam cezasını kaldırmadığı gibi uygulanmasını durdurmadı. Mısır mahkemeleri
yıllık olarak ortalama 100-150 arası idam cezası vermeye devam etmektedir. Ancak Mısır’ın şahit
olduğu 3 Temmuz 2013’teki siyasi gelişmelerden sonra, Mısır idam hükümlerinde kuvvetli bir sele ve
cinayet davalarının gidişatında en basit temizlik kuralları ve tarafsızlıktan yoksun açık haddi aşmalara- tecavüzlere- şahit oldu.
Yargı otoriteleri terör suçları ve siyasi davalara bakmak için özel daireler oluşturdular. Bu fiil, bu dairelerin tarafsızlık sıfatını kaybettirdi ve temizliği hakkında pek çok şüphelere sebep oldu. Bu durum, bahsedilen dairelerin önündeki yargılamaları şaibeli hale getiren pek çok tecavüzün meydana gelmesine
yardımcı oldu. Hatta bu mahkemelerden biri tüm oturumları bir saate varmayan bir yargılamada yüzlerce şüpheli hakkında idam kararı çıkardı. Kurulduğundan bu yana en fazla idam kararı çıkaran mahkemeler işte bunlardır. Toplanması mümkün olan sayıların incelenmesiyle üç Temmuz 2013 yılından
şimdiye kadar verilen idam hükümleri 900 idam hükmünü aşmış olduğunu gözlemledik. Hatta daha da
ötesi Mısır 2014 yılında tüm dünyada verilen idam kararlarının beşte birinden daha fazlasını vermiştir.
Dünya seviyesinde 2466 idam kararı verilmiş ve bunlardan 509 hüküm Mısır’ın payına düşmüştür.
Mısır ve Nijerya’daki siyasi değişimler idam hükümlerinin yıllık olarak 4 kat artmasına sebep olmuştur.
En ufak bağımsızlık, tarafsızlık ve adalet kurallarından yoksun olan bu yargılamaların gölgesinde,
Mısır hukukunun idam cezasının uygulanması için koyduğu güvenceler kıymetsiz hale geldi. Onların
içerisinden temyiz mahkemesinin bu hükümlerin kanuniliğini denetlemesinden başka bir şey de kalmadı. Bu açık zulüm, Mısır’da yayılmış olan genel zorba iklimle uyumlu olarak geldi. Uluslararası Af
Örgütü 2014 yılında Mısır’daki insan hakları durumu hakkındaki raporunda, hükümetin ifade hürriyetini ve derneklerin ve birliklerin oluşumunu büyük bir şekilde sınırladığını arz etmiştir. Muhaliflere karşı
yapılan kapsamlı bir baskın operasyonu çerçevesinde binlerce kişinin tutuklanması gerçekleştirildi ve
bu operasyonda bazıları zorunlu gaipliğe maruz bırakıldı. İhvan-ı Müslimin sakıncalı bir cemaat oldu,
önderleri tutuklanıp hapse atıldılar. Tutuklular rutin bir şekilde devam eden işkence ve çeşitli kötü
muamelelere maruz kaldılar. Kaba bir şekilde olan zorba yargılamalar akabinde yüzlerce kişiye idam
veya hapis cezası verildi. Güvenlik güçleri yargılamadan kaçma ikliminin gölgesinde protestoculara
karşı aşırı güç kullandı ve gayri meşru olan öldürme fiilleri işledi.12
İdam cezasının bu gibi uygulamalarını savunmak, hatta kabul etmek mümkün müdür? Yoksa mahkemeleri, bağımsızlığının garantisi ve hükümlerinin tarafsızlığı için gerekli olan en alt sınırdan yoksun
olan bütün zorba sistemlerde idam cezasının uygulanmasını etkin bir şekilde sınırlayan dünya çağında bir hareket mi olması gereklidir? İdam cezasını destekleyen ya da karşı çıkan değerli kimselerin
tüm zorba sistemlerde idam cezasının uygulanmasını reddetmek için gayretlerini birleştirme vakti
daha gelmemiş midir!?

12 Uluslararası Af Örgütü 2014-2015 raporu, Dünyada İnsan Haklarının Durumu
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Abstract
In this study the crimes requiring death penalty, which is the most severe punishment
in Islam, will be held. It will also be argued that, whether death penalty is limited to
such crimes or not and whether is it possible to extend its scope by analogy or not.
Also, general and specific legal guarantees regarding the most severe punishment
in Islam will be held.
Existence or absence of the legal guarantees concerning the execution of death penalty will be scrutinised by mentioning about the development process of death penalty and types of crimes punished
with such penalty in different judicial systems.
Finally, we will mention about the crimes requiring death penalty, the legal guarantees and the applications of death penalty in some modern Arabic countries. After referring to the practices of countries which revoke the death penalty and give alternative punishment, we will examine the situations
where such punishment is abused especially by being used as a tool to suppress political opposition.
We will also evaluate the success of legal guarantees which are used to obstruct the abuse of death
penalty.
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مقدمة
عقوبة اإلعدام ،أو العقوبة القصوى حازت على اهتمام بالغ في مجال القانون الجنائي المقارن .ووسط
الصراع الشرس الدائر ما بين فريقي مناهضة تطبيقها و الفريق المقابل المؤيد لتطبيقها والمدافع
عن استمرارها ،حاولنا من خالل هذا البحث أن نشيد جسراً بين الفريقين ،يتجاوز عن جدليات إلغاء
العقوبة أو استمرارها ،و يركز أكثر على األهداف و العناصر المشتركة التي تجمع الفريقين.
إن أكثر التيارات الداعمة لتطبيق عقوبة اإلعدام هو التيار اإلسالمي؛ ذلك أن هذه العقوبة ورد النص عليها صراحة
بأوامر إلهية مقدسة ،و ال يوجد أي مجال للتحايل على هذه النصوص و األحكام الواضحة و الصريحة.
لذا ،فقد كان رجال الدين اإلسالمي باإلضافة إلى االتجاهات السياسية اإلسالمية هم األكثر مناهضة للجماعات الحقوقية
المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام ،من منطلق أن هذا اإللغاء المطلق يتعارض صراحة مع النصوص اإلسالمية المقدسة .و
هو جعل هناك هوة كبيرة ما بين االتجاهين.
وفي ظل هذا الصراع ،كانت الكثير من نظم الحكم االستبدادية تحاول أن تستخدم ذات الحجج الدينية من أجل اإلبقاء
على تطبيق عقوبة اإلعدام؛ تلك العقوبة التي كثيراً ما تسيء تلك النظم استخدامها و تطبيقها ،بل و تستخدمها صراحة
في بعض األحيان كوسيلة للبطش بالمعارضين السياسيين.
وكان للتطورات السياسية في مصر منذ  3يوليو  2013أكبر األثر في إظهار مدى فداحة النتائج الخاصة باستمرار
النظم االستبدادية في تطبيق عقوبة اإلعدام؛ حيث تم تخصيص دوائر جنائية معينة خصصت لنظر القضايا السياسية و
اإلرهاب ،و تم تشكيل هذه الدوائر و اختيار أعضائها بعناية بما يتوافق مع الرغبة الرسمية في البطش بكل المعارضين
السياسيين في مصر.
وكان من نتيجة ذلك أن صدرت الكثير من أحكام اإلدانة بعقوبات مغلظة و مشددة بحق المعارضين السياسيين من
مختلف التيارات ،و لم يقتصر تغليظ العقوبات على السجن و الحبس فقط ،و إنما وصل األمر إلى العقوبة العظمى ،حيث
فاضت المحاكم بمئات أحكام اإلعدام في محاكمات افتقرت كافة قواعد النزاهة و العدالة و الحيادية ،بعضها أدين فيه
المئات في جلسة محاكمة استمرت عشرات الدقائق فقط ال غير!
من هنا ظهرت الحاجة إلى اقتراح طرح جديد للتعامل مع عقوبة اإلعدام ،ال يقوم على الدفاع المطلق عن تطبيق هذه
طرح ال يؤيد التيار المناهض لها ،و لكن في ذات الوقت يلتقي معه و يتعاون معه من
العقوبة ،و ال اإللغاء المطلق لها.
ٌ
أجل العمل معاً وفقاً لقواعد مشتركة يجمع عليها المفكرين من كال التيارين.
إن المشكلة التي يطرحها هذا البحث هي ما إذا كان الدفاع عن تطبيق عقوبة اإلعدام في النظم االستبدادية أمراً يتفق مع
الشريعة اإلسالمية أم ال؟
و ما هي الشروط التي يتطلبها تطبيق هذه العقوبة ،و بصفة خاصة فيما يتعلق بنزاهة و استقالل و حيادية السلطة
القضائية ،و ما إذا كان الدفاع عن تطبيق هذه العقوبة مطلقاً في النظم االستبدادية أمراً جائزاً شرعاً؟
أم أن إيقاف تطبيق العقوبة في النظم القضائية و السياسية التي تفتقد الحد األدنى من قواعد النزاهة و العدالة أمر تقتضيه
الضرورة الشرعية؟
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و المنهج المتبع في هذا البحث هو بعرض حاالت اإلعدام المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية و تحديد كافة هذه
الحالة و شروط و ضمانات تطبيقها .ثم بمقارنة ذلك بما عليه الوضع في القانون المصري كمثال للنظم الوضعية.
لنعرض بعدها الستخدام عقوبة اإلعدام في مصر كوسيلة للبطش بالمعارضين.
و لكن في البداية سنعرض لتاريخ عقوبة اإلعدام في العالم و تطور النظرة إليها.
مطلب تمهيدي :تاريخ عقوبة اإلعدام

1

يعود تاريخ أقدم مسودة قانونية نصت على اإلعدام كعقوبة إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد ،من خالل مدونة حمورابي
في بابل ،حيث نصت هذه المدونة على عقوبة اإلعدام لحوالي  25جريمة.
ومع الوقت تزايد اللجوء إلى عقوبة اإلعدام في غالبية دول العالم ،حتى وصل ً
مثال في القرن السادس عشر الميالدي في
عصر هنري الثامن أن ُقدرت أعداد المنفذ فيهم حكم اإلعدام بحوالي  72,000شخص .و مع مطلع القرن الثامن عشر
مثال حوالي  222جريمة يعاقب عليها باإلعدام ،بعضها جرائم بسيطة جداً ،كقطع األشجار ً
كان هناك في بريطانيا ً
مثال!
وتجدر اإلشارة إلى أن عقوبة اإلعدام في تلك المجتمعات قد اقترنت بأساليب مختلفة من التعذيب والبشاعة في تطبيقها،
حيث كان القاضي يختارها بما يتناسب مع المجرم و درجة خطورته و من بين تلك األساليب الرهيبة :عقوبة التمزيق،
عقوبة النار الحمراء  ،الدوالب  ،الرجم  ،قطع الرأس  ،دفن المحكوم عليه حياً.
مما سبق نستخلص أن عقوبة اإلعدام في الشرائع القديمة كانت على درجات كعقوبة الحبس ،وكانت تتميز على األخص
بنوع التعذيب و قد نفذت في وحشيتها على المجرم وكان الحاكم يستسيغ ذلك ويستزيد جالديه في الشدة و القسوة ألن همه
الوحيد هو ضمان األمن في رعيته فإذا كان المجرم يروع فواجبه كراع أن يروعه فوق ما يروع رعيته ببطئه الشديد ،كي
يعلم المجرم وذووه و من يسمع عنه أو يشاهده أن الحاكم أقوى منه و قسوته أقوى من وحشية و قسوة المجرم ومن هذا
المنطلق ظهرت فنون التعذيب و ازدهرت وتنوعت ألن الحاكم كان يرى في التعذيب وسيلة من وسائل الحكم لذلك كان
يسعى ويجتهد في اقتناء الوسائل األكثر رعبا و فتكا و هو يعتقد أنه بقدر ما تتصف آلة التعذيب بالغرابة تزداد عظمته و
مهابته .و في هذا السياق خرجت وسائل غريبة ومتوحشة في التعذيب كالتي سبق ذكرها (التمزيق ،عقوبة الدوالب )،
و كان هذا هو الشأن في فرنسا إلى أن صدر قانون  28سبتمبر سنة  1791مفاده أن عقوبة اإلعدام ال تكون إال بإزهاق
الروح ،و أدرجت هذه العبارة في قانون العقوبات الفرنسي الصادر في نفس السنة وصارت بمثابة مبدأ قانوني مشترك
بين جميع األمم المتمدينة و من ذلك الحين أصبح هم جميع األمم التي أتبعت عقوبة اإلعدام منصرفا إلى البحث عن
الطريقة المثلى إلماتة الشخص دون إيالمه فاهتدى المشرع الفرنسي إلى طريقة قطع الرأس.2
و كرد فعل على االستخدام المبالغ فيه و القاسي لعقوبة اإلعدام في الكثير من الجرائم ،بما فيها الجرائم البسيطة ،فقد
اتجهت كتابات الكثير من المفكرين إلى نقد عقوبة اإلعدام ذاتها .و كان في مقدمة هؤالء المفكرين مونتسكيو ،بنتام و
فولتير.
إال أن الفضل األبرز في تدعيم الحملة المناهضة لعقوبة اإلعدام يرجع إلى سيزار بيكاريا ،بسبب مقالته الخاصة بالجرائم
و العقوبة عام 1767؛ حيث صاغ نظرية متكاملة مشككاً في جدوى تلك العقوبة ،و منكراً مشروعيتها ،حيث ال يحق
للدولة أن تسلب أحداً ما حقه في الحياة.
نتج عن ذلك أن بدأت التحركات للحد من تطبيق عقوبة اإلعدام في انجلترا خالل القرن التاسع عشر؛ حيث إنه خالل
الفترة من  1823إلى  1837تم إلغاء أكثر من  100جريمة من التي كان يعاقب عليها باإلعدام.
و استمر بعدها الحد من عقوبة اإلعدام يتنامي و يتدرج؛ حيث شرعت معظم الدول فيما بعد في تعديل قوانينها و حصر
عقوبة اإلعدام فقط في الجرائم الخطيرة ،و من هنا ظهرت و ترسخت فكرة تقييد عقوبة اإلعدام بأخطر الجرائم و إحاطتها
بضمانات تحد من إساءة استخدامها.
.2006 Michigan State University and death penalty information center 1
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تطورت الحملة المناهضة لعقوبة اإلعدام في مطلع القرن العشرين ،و نجحت في إلغاء العقوبة بعدد من الواليات
األمريكية .و بعد الحرب العالمية الثانية ،تعالت األصوات المناهضة للعقوبة ،و نجحت في إلغاء العقوبة في الكثير من
دول العالم ،و تقييدها في الدول األخرى.
و وسط هذه التطورات ،اتسم النظام القانوني اإلسالمي باستقاللية و خصوصية على مر العصور.
المبحث األول :اإلعدام في أحكام الشريعة اإلسالمية
اإلعدام هو إزهاق روح إنسان كعقوبة توقع عليه نتيجة ارتكابه جريمة مخالفة ألحكام القانون ،وذلك بغض النظر عن
طريقة توقيع هذه العقوبة .وأحكام التجريم وفقاً للشريعة اإلسالمية مقسمة إلى ثالثة أنواع:
جرائم القصاص.
جرائم الحدود.
جرائم التعزير.
ومن المتفق عليه أن عقوبة اإلعدام (مع اختالف مسماها) مقررة في النوعين األولين من الجرائم ،بينما جواز تطبيقها
على النوع الثالث قد تكون محل خالف.
وسنتناول ببعض اإليجاز عقوبة اإلعدام في كل نوع من هذه الجرائم ،دون التطرق لالختالفات الفقهية الدقيقة الخاصة
ببعض تفاصيلها.
المطلب األول :اإلعدام قصاصاً
ص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداً.
ص األمير فالناً من فالن إذا ْاق َت َّ
اص القود وقد َاق َّ
ص ُ
ال ِق َ
مساو – كلما أمكن – لفعل و
ويعني توقيع عقوبة من ذات جنس فعل الجاني و بذات درجتها إن أمكن ،فهو رد فعل
ٍ
جريمة الجاني ،فالضارب يُضرب ،و الجارح يُجرح ،و القاتل يُقتل.
وقد ورد النص على القصاص من القرآن الكريم في اآليات اآلتية:
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 ُ
}يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
األ َنثى َف َم ْن ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء
ْك ُم ْال ِق َ
ِ ِ َ
َ
ص ُ ِ
ِ
ِ
يف مِّن َّرب ُ
ْر ِ َ َ
ان َذلِ َك َت ْخ ِف ٌ
َفاتِّب ٌ
ِّك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
اع َتدَى َب ْع َد َذلِ َك َفلَ ُه َع َذ ٌ
اب أَلِي ٌم{ البقرة .178
َاع ِب ْال َمع ُ
وف َوأدَاء إِل ْي ِه ِبإِ ْح َس ٍ
}الشه ُ ْ
وا ّ
ْك ْم َواتَّ ُق ْ
اع َت ُد ْ
اع َتدَى َعلَي ُ
اع َتدَى َعلَي ُ
َّ
َّ
ْر ْال َح َرام َو ْال ُح ُر َم ُ
وا َعلَ ْي ِه ِب ِم ْث ِل َما ْ
ْك ْم َف ْ
اص َف َم ِن ْ
الل
ص ٌ
ات ِق َ
ْر َال َح َرا ُم ِبالشه ِ
ِ
ُوا أ َّن ّ
اعلَم ْ
الل َم َع ْالمُتَّ ِق َ
َو ْ
ين {البقرة .194
َ
} ِم ْن أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَى َب ِني إ ْس َرا ِئ َ
يل أَنَّ ُه َمن َق َت َل َن ْف ًسا ِب َغيْر َن ْف ٍ َ َ
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَ ْحي َ
َاها
ض َف َكأَنَّ َما َق َت َل النَّ َ
س أ ْو ف َسا ٍد ِفي األ ْر ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
ُس ِر ُف َ
ون{ المائدة .32
ات ثُ َّم إِ َّن َك ِث ً
ض لَم ْ
َف َكأَنَّ َما أَ ْحيَا النَّ َ
اس َج ِميعًا َولَ َق ْد َجاء ْت ُه ْم ُر ُسلَُنا ِبالبَيِّ َن ِ
يرا ِّم ْنهُم َب ْع َد ذلِك ِفي األ ْر ِ
األ ُذ َن ب ُ
األنف و ُ
ْن ب ْال َعيْن َو َ
ْ
َ
ْ
َ
األ َ
اص َف َمن
ص ٌ
الس َّن ِب ِّ
األ ُذ ِن َو ِّ
الس ِّن َو ْال ُج ُر َ
ْه ْم ِفي َها أَ َّن النَّ ْف َ
وح ِق َ
نف ِب َ ِ َ
ِ
} َوك َت ْب َنا َعلي ِ
س َوال َعي َ ِ ِ
س ِبالنَّف ِ
ُ
َّ
َّ
َّ
ّ
ُ
َحكم ِب َما َ
أنز َل الل َفأ ْولَِئ َك ُه ُم الظالِم َ
ُون{ المائدة .45
ار ٌة ل ُه َو َمن ل ْم ي ْ
ص َّد َق ِب ِه َف ُه َو َك َّف َ
َت َ
وا النَّ ْف َ َّ
ّ
ال َت ْقتُلُ ْ
الل إ َّ
الح ِّق َو َمن ُق ِت َل َم ْظلُومًا َف َق ْد َج َع ْل َنا لِ َولِيِّ ِه ُس ْل َطا ًنا َف َ
} َو َ
ُس ِرف ِّفي ْال َق ْت ِل إِنَّ ُه َك َ
ورا{
ص ً
ان َم ْن ُ
ال ي ْ
ال ِب َ
س ال ِتي َح َّر َم ِ
اإلسراء .33
وقد ورد النص على القصاص أيضاً بأحاديث نبوية شريفة ،منها:
ال « :إ َّن َّ
ول َّ
ْ َ ُ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق َ
الكعْب ِّي ،أَ َّن َر ُس َ
ان ي ْ
اسَ ،م ْن َك َ
ُؤ ِم ُن
ُح ِّر ْم َها النَّ ُ
اللَ َح َّر َم َم َّك َة َولَ ْم ي َ
اللِ َ
ْح َ ِ
ِ
َعن أ ِبي ش َري ٍ
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ال :أُ ِحلَّ ْت لِ َر ُسول َّ
ب َّ
صَ ،ف َق َ
ْضد َّ
صلَّى
ص ُم َت َر ِّخ ٌ
اآلخ ِر َف َل ي ْ
اللِ َوالي ْ
َن ِفي َها َش َج ًراَ ،فإِ ْن َت َر َّخ َ
اللِ َ
َس ِف َك َّن ِفي َها َدمًاَ ،و َل َيع ِ
َو ِم ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُحل َها لِلنَّاسَ ،وإنَّ َما أ ِحل ْت لِي َس َ ً
اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسل َمَ ،فإ َّن َّ
َو ِم ال ِقيَا َم ِة ،ثُ َّم إِنَّ ُك ْم
ار ،ثُ َّم ِه َي َح َرا ٌم إِلَى ي ْ
اللَ أ َحل َها لِي َولَ ْم ي ِ
اعة ِم ْن َن َه ٍ
ِ
ِ
ِ
الر ُج َل ِم ْن ُه َذيْل َوإنِّي َعا ِقلُ ُهَ ،ف َم ْن ُق ِت َل لَ ُه َق ِت ٌ
َمع َ
َو ِمَ ،فأَ ْهلُ ُه َبي َ
ْن ،إِمَّا أَ ْن ي َْقتُلُوا ،أَ ْو
اع َة َق َت ْلتُ ْم َه َذا َّ
ْش َر ُخ َز َ
يل َب ْع َد الي ْ
ْن ِخ َ
ير َتي ِ
ٍ ِ
ي َْأ ُخ ُذوا ال َع ْق َل – سنن الترمذي ،حديث .1406
َ َ
ال َر ُس ُ
ُر َة َ ،ع ْن َم ْس ُروق َ ،ع ْن َع ْب ِد َّ
َّ
َ َْ ُ
ال َ :ق َ
اللِ َ ،ق َ
َح َّد َث َنا ُع َم ُر ب ُ ْ
ول
ْن م َّ
ْن َحف ٍ
ٍ
ص َ ،ح َّدث َنا أ ِبي َ ،ح َّدث َنا ال ْع َمش َ ،ع ْن َع ْب ِد اللِ ب ِ
َ
َ
ُ
ُّ
َّ
َّ
َُّ
َّ
َّ
َّ
ُسلِم  ،ي ْ
س
َش َه ُد أ ْن َل إِلَ َه إِل الل َوأنِّي َر ُسول اللِ  ،إِل ِبإِ ْحدَى َث َل ٍث  :النَّ ْف ُ
ْر ٍئ م ْ
اللِ َ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسل َم َ « :ل ي ِ
َحل َد ُم ام ِ
ٍ
ْ
الزا ِني َ ،و ْال َم ُ
الد َّ
ِّب َّ
س َ ،والثَّي ُ
اع ِة « – البخاري .6398
ار ُك لِْل َج َم َ
ارق ِم َن ِّ ِ
ِبالنَّف ِ
ين الت ِ
ِ
ال َر ُس ُ
ول َّ
ال َ :ق َ
ُر َة َ ,ق َ
َع َع ْب َد ُه َجد ْ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َق َت َل َع ْب َد ُه َق َت ْل َنا ُه َ ,و َم ْن َجد َ
َع َنا ُه
َع ْن ْال َح َس ِن َ ,ع ْن َسم َ
اللِ َ
« – الترمذي .1330
ُ
يب بد َ
ال َ :و ْال َخب ُ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،ي َُق ُ
َل َ ،ق َ
اع ِّي َ ،ق َ
ال َ :س ِمع ُ
َل
َع ْن أَِبي ُش َري
ْت النَّ ِب َّي َ
ول َ « :م ْن أ ِ
ْح ْال ُخ َز ِ
َم أ ْو َخب ٍ
ص َ ِ
ٍ
ٍ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ص  ،أ ْو َيع ُ
َ
َار َبي َ
ْف َو  ،أ ْو يَأ ُخ َذ ال َع ْق َل ،
الث َ ،م ْن أ َرا َد َّ
الر ِاب َع َة َف ُخ ُذوا َعلَى َي َد ْي ِه ِ ،م ْن أ ْن ي َْق َت َّ
ْن إِ ْحدَى َث ٍ
ال ُج ْر ُح  ،ف ُه َو ِبال ِخي ِ
ار َخالِ ًدا في َها م َ
ُخلَّ ًدا».
َف َم ْن َق ِب َل َشي ًْئا ِم ْن َذلِ َك ثُ َّم َعدَا َب ْع َد َع َملِ ِه َف َق َت َل َ ،فله النَّ ُ
و قد أجمع علماء األمة في مختلف العصور على وجوب القصاص كأساس لمنظومة القانون الجنائي اإلسالمي.
و هناك شروط يجب أن تتوافر للقصاص من الجاني ،و هي:
أن يكون الجاني مكلفاً:فال عقاب على الطفل أو المجنون ،حيث إن ً
كال منهما مرفوع عنه القلم و غير محاسب عن جرائمه.
ف َعن ْال َح َسن  ،أَ َّن ُع َم َر ب َ ْ َّ
صلَّى اللَُّ
ول َّ
ْت َر ُس َ
ال لَ ُه َعلِ ٌّي َ :ما لَ َك َذلِ َك َ ،ق َ
َر ُج َم َم ْجنُو َن ًة َ ،ف َق َ
ال َ :س ِمع ُ
اب أَ َرا َد أَ ْن ي ْ
اللِ َ
ْن ال َخط ِ
ِ
ِ
َ
ِّ
ْ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ي َُق ُ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ْرأ ،
َس َت ْي ِقظ َ ،و َع ِن الطف ِل َحتى ي ْ
ول ُ « :ر ِف َع ْال َقلَ ُم َع ْن ثلث ٍة َ :ع ِن النَّا ِئ ِم َحتى ي ْ
ون َحتى َيب َ
َح َتلِ َم َ ،و َع ِن ال َم ْجنُ ِ
ض َي اللَُّ َع ْن ُه( .مسند أحمد بن حنبل .)1143
أَ ْو َي ْع ِق َل « َ ،فأَ ْد َرأَ َع ْن َها ُع َم ُر َر ِ
أن يكون الجاني عامداً:وقد اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف العمد .و المقصود بالعمد هنا هو اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث موت المجني
عليه .و كما يتضح فإن العمد هنا يقابله القصد الجنائي في الفكر الجنائي الحديث.
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ْ :
ال َر ُس ُ
ول َّ
ال َ :ق َ
وقد ُروي عن ابْن َعبَّاس َ ,ق َ
«ال َع ْم ُد َق َو ُد ْال َي ِد َ ,و ْال َخ َطأُ َع ْق ٌل ال َق َو َد ِفي ِه َ ,و َم ْن
اللِ َ
ٍ
ِ
َة ُم َغلَّ َظ ٌة ِفي أَ
ُق ِت َل ِفي ِعمِّيَّ ٍة ب َح َجر  ،أَ
صا  ،أَ ْو َس ْو ٍط َف ُه َو ِدي ٌ
َ
اإل ِب ِل «( .سنن الدارقطني .)2761
ان
ن
س
ع
و
ً
ْ
َ
ْ
ِ
ٍ
ِ ِ
وقد اختلف العلماء في استبيان توافر العمد بناء على وقائع الجريمة ،سواء بالنظر إلى األداة المستخدمة في الجريمة و
(كسكر ً
مثال)،
طبيعتها ،أو بالنظر إلى توافر اإلدراك التام في الجاني أو وجود عارض مؤقت يؤثر على إدراكه و إرادته ُ
كما اختلف العلماء في حالة الضرب الذي يفضي إلى الموت.
وهذا االختالف يوجد صدى له في الكثير من التشريعات الجنائية في العصر الحديث ،و يختلف الرأي القانوني فيها من
دولة إلى أخرى ،بل و في ذات الدولة من وقت إلى آخر ،حيث تتطور أو تتغير المعالجة الفقهية و القضائية لبعض هذه
العناصر.
أن يكون الجاني مختاراً:واالختيار هو مناط التكليف و مناط العقاب أيضاً ،فمن لم تتجه إرادته إلى ارتكاب الجريمة ال يمكن معاقبته عليها .فإذا
كان الجاني مكرهاً بوسيلة ما أدت إلى انعدام إرادته ،و قام أثناء ذلك بارتكاب هذه الجريمة على غير إرادته ،فهنا ال
يكون الجاني مختاراً لفعله ،و من ثم ال يجوز عقابه عليه.

ال َر ُس ُ
ول َّ
ال َ :ق َ
ف َعن ابْن َعبَّاس َ ،ق َ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ُ « :ر ِف َع َع ْن أُ َّم ِتي ْال َخ َطأُ َ ،والنِّ ْسي ُ
استُ ْك ِر ُهوا َعلَ ْي ِه «.
َان َ ،و َما ْ
اللِ َ ،
ٍ
ِ ِ
و على ذات المنهج ،إذا كان الشخص قد أتى فعل القتل دفاعاً عن النفس مع توافر شروط حالة الدفاع عن النفس ،فهنا
لم يعد لفعله صفة التجريم.
المكره) إلى أقوال  :فذهب بعضهم إلى
(المكره و
فإذا كان القاتل مكرها فقد اختلف الفقهاء بشأن كل من اآلمر و المباشر
َ
ِ
ً
وجوب القتل على المباشر دون اآلمر و يعاقب اآلمر ،و ذهب آخرون إلى أنهم يقتلون جميعا إذا لم يكن هناك سلطان
لآلمر على المأمور أما إذا كان لآلمر سلطان على المأمور فقيل يقتل اآلمر دون المأمور و يعاقب هذا األخير و قيل يُقتل
المأمور دون اآلمر و قيل يقتالن جميعاً.3
شروط أخرى باإلضافة إلى السالف ذكرها .و لكن ،في جميع األحوال ،حتى لو توافرت كافة
و قد اختلف العلماء على
ٍ
الشروط المتطلبة للقصاص من القاتل ،فإن القصاص ال يجب تنفيذه مباشر ًة؛ فمن رحمة اهلل عز و جل أن فتح الباب
للعفو من أولياء الدم.
و قد ثار الخالف بين العلماء حول من يملك العفو في القصاص إذا تعدد أولياء الدم ،و انقسموا إلى رأيين:
الرأي األول :ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بأنه ينفذ عفو أحد مستحقي القصاص عند تعددهم ولو لم يعف
الباقون ،فإذا تعدد مستحقو القصاص ،فعفا أحدهم ،سقط القصاص عن القاتل وإن لم يعف اآلخرون.
أدلتهم:
 -1قالوا :بأن القصاص حق مشترك بين المستحقين ،فإذا عفا أحدهم سقط القصاص بعفوه ،ألنه ال يتجزأ بطبيعته ،إذ ال
يمكن قتل بعض الجاني وإحياء بعضه .وكذلك كون العفو أقرب للتقوى فهو أفضل من طلب القصاص.
 -2ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه من أنه أتى برجل قتل ً
قتيال ،فجاء ورثة المقتول ليقتلوه ،فقالت امرأة
المقتول وهي أخت القاتل ،قد عفوت عن حقي .فقال عمر :اهلل أكبر عتق القتيل.
الرأي الثاني :اإلمام مالك يفرق بين المستحقين من حيث الجنس والدرجة .فقال :إذا كان المستحقون رجاال متساويين في
الدرجة ،فيرى مالك جواز عفو أي واحد منهم.
وأما إذا كانوا يتفاوتون في الدرجة فالعفو يملكه من هو أعلى درجة دون غيره .هذا ما يتعلق بالرجال .وإن كان مستحقو
القصاص نساء يتفاوتن في الدرجة فالعفو يملكه من هي أعلى درجة ،وإن ّ
كن على درجة واحدة فال يعتبر عفو إحدى
ّ
هن إال بعد إقرار الحاكم.4
مساو له .وليس المقصود منه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل
وهكذا ،فإن القصاص هو جزاء من نفس الجرم و
ٍ
االعتداء ،و لكن المقصود تحقيق عدة أهداف :األول :الردع العام لكل من تسول له نفسه االعتداء على األشخاص .و
الثاني :الحد من غضب المجني عليه ورغبته من االنتقام من الجاني أو من أهله ،و بالتالي غل يد أولياء الدم عن االنتقام
و الثأر والتجاوز في الردع والعقاب بما يجاوز حد االعتداء ذاته ،حيث القصاص ال يقع إال على الشخص المعتدي و
ليس على أي شخص آخر مهماً كانت صفته .ويشترط لتوقيعه عدة شروط ،بدونها ال يكون هناك مجال لتطبيقه و يتم
استبداله بجزاء آخر غيره.
وباإلضافة إلى الشروط الواجب توافرها للقصاص ً
قتال ،فإن باب العفو يظل مفتوحاً بمجرد عفو أي من أولياء الدم ،فيكفي
ُ
عفو أحدهم حتى يسقط القصاص و يستبدل بالدية .وهكذا فقد قيد القصاص بالكثير من القيود و الشروط ،وفي المقابل فإن
مجال اإلعفاء من العقوبة واستبدالها تم التوسع فيه .وتلك القيود والشروط باإلضافة إلى إمكانية العفو عن العقوبة شكال
معاً أهم ضمانات للحد من عقوبة القتل قصاصاً في اإلسالم.
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المطلب الثاني :اإلعدام كح ٍد من حدود اهلل
(الح ُّد ) :بأنه الحاجز بين الشيئين .وـ من ِّ
كل شيءَ :ط َرفه الرقيق الحاد .وـ منتهاه .ويقال :وضع
عرف المعجم الوسيط َ
ِّ
َّ
ُ
َ
ُّ
َّ
ًّ
بأسه ونفاذه في ن ْجدته .وـ ( في
وحد
الرجلُ :
حدا لألمر :أ ْنهاه .وـ من كل شي ٍءِ :حدته .وـ من الخمْر والش َرابَ :س ْو َرتهَ .
ِ
ُّ
اصطالح الشرع ) :عقوبة َّ
ماهيَّ ِة الشيء ( .ج
مقدرة وجبت على الجاني .وـ ( في اصطالح المناطقة ) :القول الدال على ِ
َ
َ
َّ
الحدَد ) :يقال :أمر َحدَدُ :م ْمت ِنع باطل .ويقال :دون ما سألت عنه
) ُح ُدود .وحدود اهلل تعالى :ما حده بأوامره ونواهيهَ (.
ً
وحدَدا أن يكون كذاَ :م َ
َح َد ٌد :أي َم ْنعٌ .وال َح َد َد عنه :ال َم ْن َع وال دفع ،ومالي ْ
عن هذا األمر َحدَد :ب ٌّ
عاذ اهلل.
ُدَ .
و الحد في اصطالح الفقهاء هو عقوبة مقدرة و واجبة هلل تعالى ،و ال يجوز فيها الصلح أو العفو .و للحد أثر بالغ في
استقرار المجتمع و نشاطه  ،فلو تأملنا النهج المتبع في األحكام و الحدود لوجدناه يهدف إلى إشاعة األمن و االستقرار
في المجتمع ،فقد طالب الشارع الحكيم بالعفو و ستر المعصية و ال يطبق حكم إال إذا وصل علم المعصية إلى الحاكم
أو القاضي كما أن اإلسالم ال يريد من أفراده أن يصبحوا مالئكة ال أخطاء لهم و ال آثام و إنما جوهره عند الوقوع في
الخطأ عدم المجاهرة كون هذه األخيرة استخفافا بالسلطة القائمة على أمر اهلل في المجتمع ،كما تزيد في جرأة اآلخرين
على ارتكاب مثل هذه الجرائم.5
و الجرائم الموجبة لعقوبة القتل هي:
زنا المحصن.
الردة.
الحرابة.
و نعرض لكل جريمة منها بشيء من اإليجاز.
الفرع األول :زنا المحصن
ورد النهي عن الزنا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ،منها:
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما ب َ
قوله تعالىَ } :و َ
اح َ
َط َن{ (األنعام – .)151
ال َت ْق َربُوا ْال َف َو ِ
اح َش ًة َو َسا َء َسب ً
وقوله تعالىَ } :و َ
ال َت ْق َربُوا ِّ
الز َنا إِنَّ ُه َك َ
يال{ (اإلسراء – .)23
ان َف ِ
ِ
ون َم َع َّ
س الَِّتي َح َّر َم اللَُّ إال ِب ْال َح ِّق َو َ
آخ َر َو َ
ين َ
ال ي ْ
اللِ إِلَهًا َ
َزنُ َ
ال ي َْقتُلُ َ
ال َي ْد ُع َ
وقوله تعالىَ } :والَّ ِذ َ
ون َو َم ْن ي َْف َع ْل َذلِ َك ي َْل َق
ون النَّ ْف َ
ِ
صالِ ًحا َفأُولَِئ َك يُب َِّد ُل اللَُّ
َو َم ْال ِقيَا َم ِة َوي ْ
أََثامًا ( )68ي َ
اع ْف لَ ُه ْال َع َذ ُ
ُض َ
َخلُ ْد ِفي ِه ُم َها ًنا ( )69إِال َم ْن َت َ
اب ي ْ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َمال َ
ات َو َك َ
ورا َر ِحيمًا{ (الفرقان –  68إلى .)70
ان اللَُّ َغ ُف ً
َسيِّ َئا ِت ِه ْم َح َس َن ٍ
}الزا ِني ُ
َة َو َّ
وجاءت عقوبة الزاني غير المحصن بسورة النور ،في قوله تعالىَّ :
اح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْل َد ٍة
الزا ِني َف ْ
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِ
ْ
اللِ إن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ َّ ْ
ٌ
َو َل َت ْأ ُخ ْذ ُكم به َما َر ْأ َف ٌة ِفي ِد َّ
َ
َوم ْال ِخر َو ْلي ْ
ِّن الم ْ
ُؤ ِم ِن َ
َش َه ْد َع َذا َب ُه َما طا ِئ َفة م َ
ين{ (النور – .)2
ِِ
ِ
ِ
ين ِ
ون ِباللِ َوالي ْ ِ
أما الزاني المحصن فقد ورد حكمه باألحاديث النبوية الصحيحة و بعمل الصحابة و إجماع علماء األمة على مر العصور.
من األحاديث النبوية التي ورد بها عقوبة زنا المحصن ،قوله صلى اهلل عليه و سلم « :ال ي ِ ُّ
ُسلِم ي ْ
َش َه ُد أَ ْن ال إِلَ َه إِال
َحل َد ُم ام ِ
ْر ٍئ م ْ ٍ
س بالنَّ ْفس َ ،والتَّ ُ
اللَُّ َوأَنِّي َر ُس ُ
ول َّ
ْ
ِّب َّ
ْ َ
اللِ  ،إال ِبإِ ْحدَى َث َل ٍث الثَّي ُ
اع ِة «( .رواه مسلم – .)3182
ار ُق لِْل َج َم َ
الزاِني َ ،والنَّف ُ ِ ِ
ارك لِ ِدي ِن ِه ال ُمف ِ
ِ
ان َنب ُّي َّ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم إ َذا أُ ْنز َل َعلَ ْي ِه ُكر َب لِ َذلِ َك َ ،و َت َربَّ َد لَ ُه َو ْج ُه ُه َ ،ق َ
َ
ال :
ْن َّ
َ
اللِ َ
الصا ِم ِت َ ،قال َ « :ك َ ِ
وع ْن ُعبَا َد َة ب ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
َُّ
ُ
َّ
َّ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ْ
َُْ
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ
ِّب َ ،وال ِبك ُر ِبال ِبك ِر
ي
الث
ب
ِّب
ي
الث
يل
ب
س
ُن
ه
ل
الل
ل
ع
ج
د
ق
ف
ي
ن
ع
وا
ذ
خ
:
ال
ق
،
ه
ن
ع
ي
ر
س
َّا
م
ل
ف
ك
ل
ذ
ك
ي
ق
ل
ف
،
م
َو
ي
ات
ذ
ه
ي
ل
ع
ل
ز
ِّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٍ َِ ِ
ِ
ِ ِ
َِ
فأن ِ
الثَّي ُ
ار ِة َ ،و ْال ِب ْك ُر َج ْل ُد ِما َئ ٍة ثُ َّم َن ْف ُي َس َن ٍة « (رواه مسلم – .)8206
ِّب َج ْل ُد ِما َئ ٍة ثُ َّم َر ْج ٌم ِب ْال ِح َج َ
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ويجب على اإلمام إقامة حد الرجم على الزاني المحصن رجال كان أو امرأة متى توافرت شرائط إقامة الحد حيث قال ابن
قدامة :و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء األمصار في جميع األعصار وال نعلم فيه
مخالفة إال الخوارج  ،كما أن الرسول (ص) أقام حد الرجم في حياته رجم ماعزاً والغامدية وفعل ذلك عمر بن الخطاب.6
ول َّ
ال  :يَا َر ُس َ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،ف َق َ
ُر ْي َد َة َ ،ع ْن أَبي ِه َ ،ق َ
اع ُز ب ُ
ف َع ْن ُسلَ ْي َم َ
اللِ ،
ْن ب َ
ْن َمالِ ٍك إِلَى النَّ ِب ِّي َ
ال َ :جا َء َم ِ
ِ
ان ب ِ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِّر ِني،
ْر َب ِعي ٍد  ،ث َّم َجا َء ُه  ،فقال  :يَا َر ُسول اللِ  ،طه ْ
ْحك ! ْ
َطه ْ
ار ِج ْع  ،ف ْ
استغ ِف ِر الل َ ،وت ْب إِل ْي ِه  ،ف َر َج َع غي َ
ِّر ِنيَ ،ف َقال َ « :وي َ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َُّ
َُّ
ْ
َ
الراب َعة َ ،ف َق َ
َ َ َ
َ
َف َق َ
َ
ِّر َك ؟
صلى الل َعلَ ْي ِه َو َسل َم ِ :م َّم أطه ُ
ال لَ ُه النَّ ِب ُّي َ
ال النَّ ِب ُّي َ
صلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم ِمثل ذلِك َ ،حتَّى إِذا َكا َن ِت َّ ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َُّ
َ
َ
َ
َ
َق َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
ْرا ؟ فقا َم
ون َ ،و َسأل  :أش ِربْت خم ً
صلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم  :أ ِب ِه ُجنون ؟ فأخ ِب َر أنه لي َ
ال ِ :م َن الزنا  ،ف َسأل الن ِب ُّي َ
ْس ِب َم ْجن ٍ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ٌ
َُّ
ِّب أ ْن َت ؟ َق َ
يح َخمْرَ ،ف َق َ
َ
صلى الل َعلَ ْي ِه َو َسل َم  :أ َثي ٌ
ال َ :ن َع ْم َ .فأ َم َر ِب ِه َ ،ف ُر ِج َم ،
َر ُجل َ ،ف ْ
َج ْد ِم ْن ُه ِر َ
ال النَّ ِب ُّي َ
اس َت ْن َك َه ُه َ ،فل ْم ي ِ
ٍ
َ
َ
َ
ضلُ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
اعز َعلى أسوأ َع َملِ ِه  ،لقد أ َحاطت ِب ِه خ ِطيئته َ ،وقا ِئل يَقول  :أت ْوبَة أف َ
َف َك َ
ان النَّ ُ
ْن ،قا ِئل يَقول  :لقد َهلك َم ِ
اس ِفي ِه ِف ْرقتي ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َُّ
َّ
ْ
ض َع َي َد ُه ِفي َي ِد ِه َ ،و َق َ
صلى الل َعلَ ْي ِه َو َسل َم َ ،ف َو َ
ار ِة ؟ !
ال  :اقتُل ِني ِبال ِح َج َ
ول اللِ َ
ِم ْن َت ْو َب ِة َم ِ
ْن َمالِ ٍك  ،أ ْن َجا َء إِلَى َر ُس ِ
اع ِز ب ِ
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
ً
َُّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ْن
صلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم َوه ْم ُجل ٌ
س  ،فقال ْ :
َفلَِبثُوا ِب َذلِ َك ي ْ
وس  ،ف َسل َم  ،ث َّم َجل َ
ْن أ ْو ثالثة  ،ف َجا َء الن ِب ُّي َ
استغ ِف ُروا لِ َم ِ
اع ِز ب ِ
َو َمي ِ
َّ
َّ
ََ ُ
ً
َُّ
َُّ
ُ
اعز بْن َمالِ ٍك َ ،ف َق َ
اب َت ْوبَة  ،لَ ْو ق ِس َم ْت َبي َ
ْن ِم َئ ٍة  ،لَ َو ِس َع ْت ُه ْم».
صلى الل َعلَ ْي ِه َو َسل َم  :لَ َق ْد َت َ
ال النَّ ِب ُّي َ
َمالِ ٍك ،فقالوا َ :ي ْغ ِف ِر الل لِ َم ِ ِ ِ
يكتف صلى اهلل عليه و سلم بإقرار
والحديث يوضح حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم في درأ الحد بالشبهات ،فلم ِ
و اعتراف الجاني ،و لكن رده ثالثاً حتى شهد على نفسه الرابعة ،و عندما شهدها بحث عن وجود أي عارض يؤثر على
إرادته بصورة دائمة أو مؤقتة (جنون أو ُسكر) ،فعندما لم يجد أي عارض إلرادته ،أقام عليه حد اهلل.
وال يثبت الزنا إال بشيئين :أحدهما  :أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل  ،ويصرح بذكر حقيقة
الوطء ،وال ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد .
الثاني :أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول  ،يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد  ،سواء جاءوا متفرقين أو
مجتمعين ،فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم  ،أو شهد ثالثة وامتنع الرابع من الشهادة ،أو لم يكملها  ،فهم قذفة ،وعليهم
الحد  .وإن كانوا فساقا أو عميانا  ،أو بعضهم  ،فعليهم الحد  ،وعنه :ال حد عليهم ،وإن كان أحدهم زوجا ،حد الثالثة،
والعن الزوج إن شاء  ،وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد ،واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر ،فهم قذفة،
وعليهم الحد  .وعنه  :يحد المشهود عليه وهو بعيد  ،وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت  ،وشهد اآلخران أنه زنى
بها في زاويته األخرى  ،أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض ،وشهد اآلخران أنه زنى بها في قميص أحمر ،كملت
شهادتهم  ،ويحتمل أال تكمل كالتي قبلها  .وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة  ،وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة ،لم تكمل
شهادتهم  ،وهل يحد الجميع  ،أو شاهدا المطاوعة ؛ على وجهين .وعند أبي الخطاب  :يحد الزاني المشهود عليه دون
المرأة والشهود.7
الفرع الثاني :قتل المرتد
َك ُف ْر ب َّ
ْ
ُؤ ِمن ب ّ
ْ
َّن ُّ ْ
أقر اإلسالم مبدأ حرية العقيدة بقوله تعالىَ :
الط ُ
}ال إِ ْك َرا َه ِفي ِّ
ين َقد تَّبَي َ
الل
اغ ِ
وت َوي ْ ِ
الرش ُد ِم َن ال َغ ِّي َف َم ْن ي ِ
الد ِ
صا َم لَ َها َو ّ
ُر َو ِة ْالو ْ
ُث َق َى َ
الل َس ِمي ٌع َعلِي ٌم{ (البقرة – .)256
ْس َك ِب ْالع ْ
َف َق ِد ْ
ال ان ِف َ
اس َتم َ
ولكن ككل الحقوق حرص الشرع على تنظيمها بصورة وسطية تحول دون إساءة استخدامها ،لذا ففي مقابل حرية العقيدة،
وضع الشرع حداً و عقوبة دنيوية ألولئك الذين يرتدون جهراً عن دينهم حرباً و معادا ًة له.
والردة في حقيقتها مجاهرة بالعداء لإلسالم ،هدفه تقويض بنيان المجتمع المسلم وهي ال تناقض قوله تعالى  (:ال إكراه
في الدين) ألن مناط العقاب هو األقوال واألفعال التي يظهرها المرتد بقصد مفارقة جماعة من المسلمين والعمل على
هدم أساسيات حياتهم.
والمالحظ أن القرآن الكريم وردت فيه آيتان عن الردة في الدين هما قوله تعالى  ( :ومن يرتدد منكم عن دينه ويمت وهو
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و اآلخرة وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون)  .وقوله تعالى (:يأيها الذين
أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهلل بقوم يحبهم و يحبونه  ،) ..وليس في اآليتين وال في آيات أخرى من القرآن
 6المرجع السابق ،ص.84 .
 7أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد اهلل الحنبلي ،المبدع في شرح المقنع ،المكتب اإلسالمي( ،طبعة 1421هـ  2000 -م) ،ص.75 .
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الكريم عقاب دنيوي محدد للردة .عن الدين ...ال القتل وال الرجم وال الضرب.
وقررت السنة الكريمة عقوبة دنيوية ،روى البخاري و أبو داود أن الرسول (ص) قال« :من بدل دينه فاقتلوه « و روى
الدارقطني أن امرأة تسمى أم مروان ارتدت فأمر النبي أن تستتاب و إال قتلت ،و اتفق الفقهاء و األقدمون على وجوب
قتل المرتد و المرتدة ،ولكن الحنفية قالوا ال تقتل المرأة المرتدة ألنه نهي عن قتل النساء في الجهاد فعفاها من القتل بالكفر
األصل ،فمن باب أولى أن تعفى من القتل بالردة.8
ً
عاقال و مختاراً .كما يجب أن يستتاب ثالثاً و ال يقام عليه الحد إال بعد
ولتطبيق حد الردة فيجب أن يكون المرتد بالغاً،
االستتابة.
وإذا كان الرأي الغالب في الفقه اإلسالمي يرى أن كل من بدل دينه يجب قتله حداً إذا توافرت فيه شروط تطبيق هذا
الحد ،إال أن هناك رأياً آخر يرى أن قتل المرتد على إطالقه ليس هو الحد الشرعي الوحيد والثابت والمعتبر ،فبعض
العلماء يرى أن حد المرتد يدخل في باب السياسة الشرعية التي يرجع أمرها للحاكم  ,وأن أمر النبي صلى اهلل عليه
وسلم حين قال ( من ب ّدل دينه فاقتلوه ) هو من باب السياسة الشرعية التي ال تحمل صفة الحكم التعبدي الشرعي الدائم
كالصالة و الزكاة و غيرها ،بل كان في ذلك الوقت مصلحة في قتل المرتد لردع ضعاف النفوس و خمد فتنة المنافقين .
ويضيف ذات الرأي أنه ربّما اآلن تكون المصلحة قد تغيرت و أصبحت في ترك هؤالء و ما يعتقدون ّ
ألن حرية الرأي
و التعبير هي مصلحة للدعوة اإلسالمية قبل أن تكون مصلحة ألي فتنة ،والمرتد (رغم كفره) يجب أن يحاور وال يترك
أبدا ,وأن يعرض عليه الرجوع إلى دين اهلل بكل الطرق الدعوية والمنطقية الممكنة.
كما أن بعض العلماء يرى أن العلة في قتل المرتد هي الحرابة (أي رفع السالح ضد الدولة) ،ولذلك فهم يرون قتل
الرجل المرتد وعدم قتل المرأة المرتدة (ألنها أبعد عن حمل السالح) كما هو الرأي المعتمد لدى األحناف (الذي
سأعرضه في البند السابع)  ,ولذلك القول بان األمر مجمع عليه فيه نظر شديد.9
الفرع الثالث :قتل المحارب و المفسد في األرض
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َقب ِ َ ْ
َ
َ
ُ
ْه ْم َف ْ
ور َّر ِحي ٌم (( {)34المائدة –  33و .)34
اعلمُوا أ َّن الل َغف ٌ
ْل أن َتق ِد ُروا َعلي ِ
والمحارب هو شخص كان دمه محقوناً قبل الحرابة ،و قد يكون مسلماً أو ذمياً ،و لكنه أشهر سالحه و أفسد في األرض.
و قد اختلف العلماء فيما إذا كانت الحرابة داخل المصر فقط أم تجوز أن تكون خارجه أيضاً.10
كما أن العلماء قد اختلفوا أيضاً في العقوبات المقررة للمحارب ،و ما إذا كان اختيار أحدها للحاكم ،أم أن العقوبة تحدد
بطبيعة فعل الحرابة التي ارتكبها المحارب؛ فمن قتل يُقتل ،و من سرق و قتل يُصلب ،و من سرق فقط تقطع أيديه و
أرجله من خالف  ...إلخ.
وقد حددت اآلية الكريمة حدود تطبيق هذا الحد ،فال تطبق العقوبة على من تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم ،ففي هذه
الحالة يُعفى من العقاب.

 8المرجع السابق ،ص.85 .
 9في تفصيل هذا الرأي و الحجج األخرى التي يستند إليها يمكن الرجوع إلى الصفحة الرسمية للدكتور /طارق السويدان و بيانه المنشور عليها بتاريخ  18مايو  ،2012و ذلك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/Dr.TareqAlSuwaidan/posts/10151635618256677
 10فأما الحرابة  ،فاتفقوا على أنها إشهار السالح وقطع السبيل خارج المصر  ،واختلفوا فيمن حارب داخل المصر  ،فقال مالك  :داخل المصر وخارجه سواء  ،واشترط الشافعي الشوكة  ،وإن كان لم
يشترط العدد  ،وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة  ،ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ; ألن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران  ،وكذلك يقول الشافعي  :أنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة
في المصر كانت محاربة  ،وأما غير ذلك فهو عنده اختالس  ،وقال أبو حنيفة  :ال تكون المحاربة في المصر .
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد 595 -520( ،هـ) ،دار ابن حزم1420 ،هـ1999 -م ،ص.764 .

وحد الحرابة يُشار إليه كثيراً في عصرنا الحديث عند الحديث عن جرائم اإلرهاب .و هو األساس الشرعي في محاكمة
الكثير من اإلرهابيين ،و ذلك على فرض توافر ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
وهناك قاعدة حاكمة لتوقيع العقوبة في كافة الحدود و هي قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم« :ادرأوا الحدود بالشبهات
ما استطعتم» .فالقاضي ال يقضي بح ٍد إال عند توافر كافة شروطه و أحكامه ،و فقط عندما يتيقن من صحة الواقعة و
صحة إسنادها و شرعية الوصول إليها ،أي أن كل شك في إسناد الجريمة يجب أن يفسر في صالح المتهم و يكون سبباً
في برائته.
و من مجمل هذا العرض يتضح لنا الفارق الكبير ما بين عقوبة اإلعدام و ضماناتها في الشريعة اإلسالمية ،و بين عقوبة
اإلعدام و تطورها في المجتمعات الغربية؛ حيث لم تكن العقوبة في أي وقت من األوقات وسيلة للبطش و التعذيب ،بل
إن هناك نهي واضح عن تعذيب الجاني.
كما يتضح أن الشريعة اإلسالمية قد وضعت ضمانات و قيود صارمة لتطبيق العقوبة ،و أفاضت في فتح مجاالت للعفو
عنها أو استبدالها .هذا المنهج الشامل و الرؤية المتكاملة لتطبيق عقوبة اإلعدام ساعد على رسوخ الفكرة و ضماناتها،
حتى و إن أساء البعض استثنا ًء تطبيقها.
المبحث الثاني :عقوبة اإلعدام في مصر
إن أهمية دراسة النموذج المصري ال تقتصر فقط على محورية مصر كمصدر تاريخي للتشريع للكثير من الدول العربية،
و ال حتى من ثراء فقهها بكتابات و أفكار كبار المفكرين .و لكن أهمية النموذج المصري فرضته التطورات السياسية
األخيرة ،التي أظهرت النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تطبيق عقوبة اإلعدام في النظم االستبدادية.
وسنبحث ً
أوال النصوص القانونية للنصوص الخاصة باإلعدام ،ثم نتناول بعدها واقع التطبيق العملي لعقوبة اإلعدام في
مصر بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المحكومين.
المطلب األول :النصوص القانونية المنظمة لعقوبة اإلعدام
سنتناول في البداية عرضاً ملخصاً للجرائم المعاقب عليها باإلعدام في مصر ،ثم نتبع ذلك بالنصوص المنظمة للحكم
باإلعدام ،وأخيراً الضمانات التي وضعه المشرع لهذه العقوبة ولتنفيذها.
الفرع األول :الجرائم المعاقب عليها باإلعدام في مصر.
على مدى عقود أثرت األوضاع السياسية في مصر على البيئة العقابية بها ،حيث يظهر جلياً إسراف المشرع في التجريم
من ناحية ،و من ناحية أخرى سعي المشرع المصري إلى توسعة النصوص العقابية و عدم تحديدها تحديداً واضحاً ،و
ذلك من خالل استخدام مصطلحات عامة و غير منضبطة ،مما يفتح الباب واسعاً لتكييف الكثير من األفعال باعتبارها
جرائم تدخل في نطاق النصوص العقابية.
وباإلشارة إلى موضوع بحثنا ،و من األمثلة الواضحة على اإلسراف العقابي في مصر نجد أن هناك  105جريمة معاقب
عليها باإلعدام بموجب القوانين المصرية.11
ومع األسف فإن عدم تحديد النصوص العقابية تحديداً واضحاً قد امتد أيضاً إلى الجرائم المعاقب عليها باإلعدام ،من
ذلك ً
مثال الفقرة األخيرة من المادة  26من قانون األسلحة و الذخائر رقم  394لسنة  1954حيث تعاقب باإلعدام «إذا
كانت حيازة أو إحراز تلك األسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل باألمن العام أو بالنظام
العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئة االجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السالم
االجتماعي».

تفصيل أكثر عن عقوبة اإلعدام في مصر ،يمكن الرجوع إلى :تقرير حول عقوبة اإلعدام في مصر ،المركز العربي الستقالل القضاة و المحاماة.2012 ،
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ومن ذلك أيضاً المادة  151من قانون األحكام العسكرية المصري رقم  25لسنة »1966عاقب باإلعدام أو بجزاء اقل
منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب الجريمة اآلتية -:
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادراً له من شخص ضابطه األعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة
عمدا سواء صدر له هذا األمر شفهيا أو كتابة أو باإلشارة أو بغير ذلك أو تحريضه اآلخرين على ذلك».
و هي مصطلحات غاية في العمومية و غير محددة العناصر و يمكن أن يكيف أي فعل مهماً كان بسيطاً تحت أكثر من
وصف من هذه األوصاف .و بالفعل يتم اتهام بعض المعارضين السياسيين اآلن بهذه النصوص العامة غير المنضبطة.
الفرع الثاني :ضمانات إصدار حكم اإلعدام في مصر
وضع المشرع المصري ثالثة ضمانات أساسية للحد من الحكم بعقوبة اإلعدام ،و هي:
ً
أوال :صدور حكم اإلعدام بإجماع آراء هيئة المحكمة
بموجب الفقرة الثانية من المادة  381من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  150لسنة  ،1950فإنه «ال يجوز
لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً باإلعدام إال بإجماع آراء أعضائها» .و ذات الحكم قررته المادة  80من قانون األحكام
العسكرية.
وإذا كانت كافة األحكام بموجب القانون المصري تصدر باألغلبية ،إال أنه نظراً لخطورة هذه العقوبة ،فقد تطلب فيها
المشرع – استثنا ًء – إجماع آراء هيئة المحكمة كشرط الزم لصدور حكم اإلعدام.
ثانياً :وجوب أخذ رأي مفتي الجمهورية
نصت على هذا الشرط أيضاً الفقرة الثانية من المادة  381من قانون اإلجراءات الجنائية ،حيث تنص على أنه «يجب
عليها }المحكمة{ قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق النصية إليه فإذا لم يصل
رأيه إلى المحكمة خالل العشرة أيام التالية إلرسال الورق إليه ،حكمت المحكمة في الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».
والهدف من هذا الحكم هو أن يوضع أمام المحكمة رأي الدين في مدى جواز تطبيق حكم اإلعدام في المتهمين محل
االتهام .و بموجب هذا النص فإن اإللزام الوارد على المحكمة هو فقط في أن تطلب رأي مفتي الجمهورية ،دون أن تلتزم
المحكمة بالحكم بموجب هذا الرأي .بل إنه بموجب هذا النص فإن المحكمة يمكنها أن تصدر حكمها دون االنتظار لرأي
المفتي طالما لم يصل هذا الرأي إلى المحكمة خالل المدة المشار إليها.
وال تلتزم المحكمة بإصدار حكم اإلعدام بعد أخذ رأي المفتي ،فلها الحرية كاملة في إصدار حكم اإلعدام بعد ذلك ،أو
تخفيفه و الحكم بعقوبة أخرى .وهناك مثال شهير جداً على عدم الحكم باإلعدام برغم إحالة األوراق إلى المفتي؛ حيث
صدر حكمان من محكمة جنايات المنيا بإحالة ما مجموعه  1211متهم إلى المفتي ،تمهيداً إلصدار حكم اإلعدام عليهم.
إال أنه و إزاء رد الفعل الدولي ،فقد عدلت المحكمة عن أحكام اإلعدام ولم تصدر الحكم باإلعدام إال على  220فقط منهم
و خففت األحكام بالنسبة للباقين.
ثالثاً :التزام النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض
نصت على ذلك المادة  46من القانون رقم  57لسنة  1959و التي نصت على أنه « إذا كان الحكم صادراً حضورياً
بعقوبة اإلعدام ،يجب علي النيابة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في
الميعاد المبين بالمادة  34من هذا القانون».
ً
خشية من أن يكون صدور هذا الحكم راجعاً إلى أخطاء في تطبيق القانون قد ال يمكن
نظراً إلى خطورة عقوبة اإلعدام ،و
تداركها إن قصر الدفاع في الزود عن المتهم و الدفاع عن حقوقه في المواعيد المحددة ،مما قد يعرضه إلى صيرورة

الحكم باإلعدام باتاً و واجب النفاذ .لذا فقد ألزم المشرع النيابة العامة بأن تعرض على محكمة النقض القضية المحكوم
فيها باإلعدام حضورياً ،مصحوبة برأيها القانوني في الحكم.
المطلب الثاني :سيل اإلعدامات في مصر
تلغ مصر تطبيق عقوبة اإلعدام و لم توقف تنفيذها في أي وقت من األوقات .و ظلت المحاكم المصرية تصدر أحكام
لم ِ
ً
إعدام سنوية بمتوسط ما بين  100إلى  150حكما .إال أنه و بعد التطورات السياسية التي شهدتها مصر في  3يوليو
 ،2013فقد شهدت مصر ً
سيال جارفاً من أحكام اإلعدام ،و تجاوزات ظاهرة في سير المحاكمات الجنائية تفقدها أبسط
قواعد النزاهة و الحيادية.
فقد شكلت السلطات القضائية دوائر خاصة لنظر القضايا السياسية و جرائم اإلرهاب ،و هو ما أفقد هذه الدوائر صفة
الحيادية و شكك كثيراً في نزاهتها .و عضد من ذلك التجاوزات الكثيرة التي شابت معظم المحاكمات أمام هذه الدوائر،
حتى أن إحدى المحاكم أصدر حكماً باإلعدام على مئات المتهمين في محاكمة لم تكمل جلساتها جميعاً و لو ساعة واحدة!
وهذه الدوائر هي التي أصدرت السواد األعظم من أحكام اإلعدام منذ نشأتها.
وبمراجعة األرقام التي أمكن حصرها ،فقد تالحظ لنا أن أحكام اإلعدام منذ  3يوليو  2013و حتى اآلن تجاوزت 900
حكم إعدام ،بل أكثر من ذلك فإن مصر وحدها خالل عام  2014أصدرت أكثر من ُخمس أحكام اإلعدام الصادرة في
العالم؛ حيث صدر  2466حكماً باإلعدام على مستوى العالم ،كان نصيب مصر منها  509حكماً.
بل إن التحوالت السياسية في مصر و نيجيريا تسببا في زيادة سنوية في أعداد أحكام اإلعدام بنسبة الربع!
وفي ظل افتقاد تلك المحاكمات ألبسط قواعد العدالة و النزاهة و االستقالل ،فإن الضمانات التي أوردها القانون المصري
لتوقيع عقوبة اإلعدام أصبحت بال جدوى أو قيمة ،و لم َ
يبق منها سوى رقابة محكمة النقض لقانونية تلك األحكام.
وهذا الجور الظاهر جاء متماشياً مع المناخ العام االستبدادي السائد في مصر .و قد عرضت منظمة العفو الدولية ألوضاع
حقوق اإلنسان في مصر في تقريرها  ،2014حيث قيدت الحكومة حرية التعبير و تكوين الجمعيات و التجمع تقييداً
شديداً .و تم توقيف و اعتقال اآلالف في إطار عملية انقضاض شاملة على المعارضة تعرض خاللها بعض المعتقلين
لالختفاء القسري .و ظل «اإلخوان المسلمون» جماعة محظورة ،واعتقل قادتها و أودعوا السجون .و استمر تعذيب
المعتقلين وغيره من ضروب المعاملة السيئة يُستخدم بصورة روتينية و يرتكب في ظل مناخ اإلفالت من العقاب .و حكم
على المئات بالسجن أو اإلعدام في أعقاب محاكمات جائرة بصورة فجة .واستخدمت قوات األمن القوة المفرطة ضد
المتظاهرين ،وارتكبت أعمال قتل غير مشروعة في ظل مناخ اإلفالت من العقاب.12
فهل مثل هذه التطبيقات ألحكام اإلعدام يمكن الدفاع عنها أو حتى قبولها؟
أم أنه يجب أن يكون هناك تحركاً عالمياً يقيد بصورة فعالة من تطبيق أحكام اإلعدام في كافة النظم االستبدادية و التي
تفتقد محاكمها الحد األدنى الالزم لضمان استقالل و نزاهة أحكامها.
أما آن األوان أن تتوحد جهود كافة الشرفاء من مؤيدي و معارضي تطبيق عقوبة اإلعدام لرفض تطبيقها في كافة هذه
النظم االستبدادية؟!

 12تقرير منظمة العفو الدولية لعام  – 2014/15حالة حقوق اإلنسان في العالم.
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I. Giriş
İdam cezasına karşı olan argümanlar genelde bedensel cezalara karşı olan
görüşlerden farklıdır ama bazen de yakınsarlar. Yakınsamalar, bu ikisinden sadece
birisini kaldıran ama diğerini koruyan, bedeni cezayı kaldıran ama idam cezasını uygulayan veyahut da tam tersi, sistemler için bir problemin göstergesidir. Burada idam
cezasına karşı olan, hem onu tamamıyla etkisiz duruma getirmeyi hedefleyen hem
de onun pratikte ertelenmesini hedefleyen görüşlere yer vereceğim, ve bedensel
cezalara karşı olan argümanlarla örtüştükleri noktaları işaret edeceğim.
Öncelikle, aşağıdakilerin sadece sebep-temelli argümanları göz önünde tuttuğunu belirtmeliyim.
Metinlerden cezalar ihdas etmeye çalışan argümanlara yer verilmemiştir. Kesin bir ceza ihdas etmek
için metinlerin yeterli kaynaklar olduğunu inananlarla daha fazla tartışmaya gerek yoktur. Ancak onlar
açıklamadan yoksun suçlar arasında bir ayrım yapmaya çalıştıklarından dolayı farklı bir problemler
demetini çözmek zorundadırlar. Zira bir suçun açıklaması onun cezasının arkasındaki gerekçe hakkında bir varsayımı içermektedir.
Hukuki içtihadı her türlü başarılı yasal sistemin en temel bileşeni olarak görüyorum. Yasaların aşırı
eksikliği bir avantaj değildir,fakat hiçbir kanun yapma faaliyeti de özel koşullardaki bir arabulucunun
yerini tutamaz. Bu, suç ortamındaki farklılığın (örneğin kente karşılık varoşlar)uygun hükmü tanımlamakta hayati olabileceği ceza kanunlarında özellikle geçerlidir.
Burada anlattıklarımın hiçbirisi herhangi bir cezalandırma türüne karşı nihai bir argüman ortaya koymak veya kendi suçlarından dolayı suçluların sorumluluklarına isnat edilen bir argümanın onaylanması anlamına gelmemektedir. Ancak, burada yaptığım, edep ölçülerinin(demokratik pratiklerden
türetilen veya toplumsal göstergelerden (örf) sabit iddiaları olup olmadığına bakılmaksızın), kanun
yapıcılar veya yargıçlar tarafından görmezden gelinmemesidir.

II. İslam Ceza Hukuku ve Bedensel Ceza
İslami ceza hukuku geleneği insan doğasını, Kur’an’ın ısrarla vurguladığı,verili bir
teori olarak alır. Esas itibariyle, insanlar içlerinde hem iyiyi hem de kötüyü taşırlar ve
kötü yönler ya bağışlanır ya da cezalandırılır.Takdir yetkisi babaya, öğretmene, yargıca ve hükümdara kendi yargısını özel durumlara uyarlamaya izin verir.Hiçbir şekilde
kötü davranışları “düzeltmenin” ne tek ne de temel bir yolu yokken, cezalandırmalar
da en azından düzeltme için bir yoldur.
Bu yüzden geleneksel ceza fıkıh ilmi içerisinden konuşmak gerekirse; ‘cezada hata yapmaktan’ sakınmak için ‘hataları bağışlamak’ ilkesini uygulamak gerekir. ()الخطأ فيالعفو خير من الخطأ في العقوبة. Daha
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yenilikçi, fakat hala geleneksel mantık normlarına hala yakın tarafta reformcu hukukçular bedensel
cezaların belli biçimleriyle alakalı bir erteleme önermektedir (kırbaçlama, ölene kadar taşlama veya
hepsi birden ölüm cezası).
İslam hukuku içerisinde ölüm cezasını kurumsallaşması için seçilen üç suçta da (cinayet, zina,
dinden dönme) bir insan hayatı ile diğeri arasında (cinayet) ve insan hayatı ile toplumdaki potansiyel
kargaşa (zina ve dinden dönme) arasında bir denge olduğu kabul edilir.11Eşin aldatılması ile olan zina
ile gayri meşru cinsel ilişkiarasında zina yapanın evli olması gibi bir fark vardır. Bu yüzden evli olan
kişiden evliliğin bütün manasını ve bunun toplumu muhafazası için olan değerini kavraması beklenir.
Ölüm cezasını kaldırmaya yönelik iki argüman cezaya ilişkin toplumsal duyarlılığın farklı bileşenlerine tamamen müracaat etmektedir. Üçüncü argümantoplumun değişen doğasının bir sonucu olarak
oluşan suçun değişen doğasına başvurmaktadır.
A. Değişen Duyarlılık Argümanı
1870’lerde Ermeni asıllı Mısırlı Nubar Paşa, Mısır hıdivi İsmail’i Mısırdaki yabancıların sorunlarına
çözüm olmak için onların kendi hukuki mahkemelerinin olması gerektiğine ikna etmiştir. Mısır’ın karışık mahkemeleri bu şekilde doğmuş, 1875 kurulmuş ve 1876 haziranında faaliyete başlamıştır. Bu
mahkemeler kendi medeni ve ceza kanunlarına sahiptiler ancak bir başka kanun da, 1883’te faaliyete
başlayan Ulusal Mahkemeler için kurulmuştur.
Bu tarihten itibaren,Mısır yasası herhangi bir suç için bedensel cezayı haklı bulmamıştır. 1933’de
M.L. Atiyya şöyle yazmıştır: “Modern Mısır ceza hukuku, tarihle bağlarını ayırmıştır.”2
Buradaki argüman, Mısır’ın, zamanında yaşanan dünyadaki değişikliklere karşı tepki göstermede
geç kaldığı içinbuna zorlanmasıdır. Şehirlerin yükselişi büyük bir gelişmeyi işaret etmektedir fakat
Mısır kriminolojisi, bir yandan prensipteyasal ceza kaideleri medeni(şehir) değerlerini ülke genelinde uygulamayıkabul ederken, diğer yandan köy ve şehir suçları arasındaki karşıtlığa odaklanmaktaydı.Ölüm cezası kaldırılmadı fakat––avrupai eğitim görmüş elitlerin hüsnütabiriyle––“halktaki
duyarlılığın değişmesi” neticesinde bedensel cezalara karşı argümanlarölüm cezasına karşı da aynı
şekilde etkili oldu.
B. Zalimce Oluşu Argümanı
Değişen duyarlılık aynı zamanda bu ikinci argümanın da özüdür. Her ne kadar, kapsamı cezanın
uygulanma şekliyle sınırlı olsa da, ölüm cezasının kendisi kabul edilebilir olarak görülebilir (anayasal
bir bakış açısından). Furman’ın Georgia’ya karşı duruşmasında(1972), ABD Yargıtayı, Anayasanın
8. Düzenlemesindeki zalim ve olağandışı cezayı yasaklayan maddesine muhalif olduğu durumlarda
ölüm cezasının icra edileceği araçları dikkate almıştır.Mahkeme ölüm cezasının kendisinin anayasadışı olduğunu inkar etmek için Gregg’in Georgia’ya karşı (1976) duruşmasında da tekrar karşı
karşıya gelmiştir zira yargı süreci ifadeleri hiçbir insanın yaşamdan veya herhangi bir özgürlükten,
hukuk kuralları olmaksızın, mahrum bırakılamayacağını ifade etmektedir. Bu,yaşama son vermenin
ancak yargı süreci takip edildiğinde kabul edilebilir olduğu anlamına gelmesidir. Bu tarihten sonra,
Yargıtay nezdinde ölüm cezalarına karşı başarılı argümanlar cezadan belli sınıfların, mesela reşit
olmayanların ve akli olarak yavaş gelişen bireylerin, çıkartılmasıyla sonuçlanmıştır. Bugüne kadar,
18 eyalet ve Kolombiya bölgesi bunu kaldırmış ve Kaliforniya da buna bir erteleme koymuştur (ki bu

1 Kur’an, 2/197 ayeti tefsircilere, cinayet durumunda öç almanın mantığını anlatma fırsatı vermektedir.
2 National Courts 50th Anniversary Commemorative Volumes. (Ulusal Mahkemeler 50. Yıldönümü Hatırası Kitapları, 1938, cilt 2, s.5.

tekrar canlanmayacağı anlamına gelmez). Bunların hepsi anayasal gerekçelerden ziyade yargısal
yetkilere dayalıdır.
C. Uygulama için Uygun Bir Bağlamın Olmadığı Argümanı
Üçüncü argüman al-naskhbi-l-‘aql or naskh al-hukm li-irtifa al-mahallilkesinin genişletilmesi, bugün
Müslüman bir ülkede ölüm cezasına karşı tartışma oluşturmanın etkili ve kapsamlı bir yolu olacaktır. Bu ilke geleneksel biçimini, kolları olmayan bir bireyin abdest için zorunlu olan “kolunu” yıkama
eylemini nasıl yapacağı sorusunu çözmek için almıştır. Bunun çözümü, bu hükmün veya kanunun,
uygulama mahalinin yoksunluğu dolayısıyla feshedilecek veya kaldırılacaktır.
Bu ilkeyi ceza kanunu dünyasında uygulamak, ölüm cezasının caydırıcılık değerli taşıdığı geleneksel toplumlardaki sonunu gösterecektir. Ortaçağ İslami hukuki muhakemesi, cezanın temeli olan bir
katilin cinayet dolayısıyla kendisinin de öldürüleceğini öngörmesi gerçeği üzerinde durmaktadır. Ve
bu katilin kendi hayatıyla paralel ve onların da toplumun kardeş bir üyesi olduğu hissiyatı tarafından
desteklenir (eğer Hanefiysek, müslüman ya da gayri müslim olup olmadığı fark etmez). Bu, modern
şehirlerin yabancı toplumlarından farklı bir toplumu koşul olarak gerektirir. Aynı şey, zinayla ilişkili
olarak da doğrudur. Evlilik alanı dışında cinsel birliktelik yaşayan evli bir insan, aile bağlarını hiçe
saymıştır ve toplumun yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. Bu “yeniden düzenlenmenin” veya
“düzensizliğin” eşdeğeri pek çok modern Müslüman toplumda bulunamaz. Ölüm cezasının, toplumda husumete neden olduğu içintehir edilmesi argümanı, bunun barış zamanındaki normal toplumsal
suçlardan çok savaş zamanındaki bir suç olduğu mantığına doğrudan götürmez.Ebu Bekir’in dinden
dönenleri cezalandırması, onların Müslüman orduya karşı bir ordu olması dolayısıyla olduğu konusunda bir mutabakat kurulmuştur. Ve ortaçağ fıkıhçıları bu mantığı dinin temellerinin inkar edildiği ihanet içeren faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletmişlerdir.Bu da bir taraftar kitlesi oluşturan dinden
dönen bireylerin cezalandırılmasına izin vermiştir.
Bunlar ( )النسخ بالعقلilkesine veya “mahalin yokluğu, ilkenin yokluğu”na dayananbu ve benzer yaratıcı
mantık yürütme biçimlerinin çeşitli yörüngelerdendir. Düşündüğüm bazı ihtimalleri izleyen özette bir
bir anlatmaya çalışacağım.
Gayet açık ki, ölüm cezası nadiren ciddi olarak addedilen belli suçlara tahsis edilmiştir. Bu, yukarıda
önerilen (yaşam-yaşam; yaşam-düzen) eşitliğinin yanısıra çalışabileceğimiz bir diğer göstergedir. Bu
suçlar, “din”3, “nefs” veya “onur”dan herhangi birisinin tamamen ihlal edilmesinin nedenleri değildir––
bunlar bütün bu kategorilere de uygulanır.“mantık” veya “mülk”ten birinin ihlal edilmesinden dolayı
ölüm cezası yoktur. İstisnai bir düşünce olarak tekraren içki içen suçlular idam edilebilirler(fakat buradaki tetikleyen unsur içki değil, tekerrürdür). Bir diğer istisna da bir hiraba(”)حرابةnefsin” ve “mülkün”
basit birikiminin ihlali olarak görürseniz olacaktır (ki bu kötü bir okumadır; aslında bu özünde bir güvenlik suçudur). Her durumda, normal hukuki ölüm cezası “din”, “nefs” veya “onur” ihlallerindeki ciddi
suçlara tahsis edilmiştir. Şimdi, eğer yukarıdaki ilkeyi ölüm cezasının ilga edilmesinin temeli olarak
sunarsak,bu cezaları gerektiren modern öncesi suçların doğasının modern toplumda artık mevcut
olmadığını görürürüz. Hatta eğer modern ulus devlete geleneksel İslam ceza hukukunu uygulaması
konusunda güvenirsek, suçun değişen doğası gereği idam artık masada olmayacaktır.Mahal,bütün
normal modern öncesi özellikleriyle(insan oğluyla ilişkili sosyal ve psikolojik nitelikler) ve düzenli insan gözleminde artık bulunamayan “suç” davranışıdoğal fiziksel insan oğlu olarak görülebilir.

3 Bu kısa listeden“din” unsurunu çıkartmak gerektiği üzerine bir argüman vardır. Zira burada bahsedilen suç “dinden dönme” olduğundan dolayı
ve Ebu Bekir dinden dönenlere karşı savaşının toplu olarak dinden dönenlere karşı ölüm cezasına izin verdiği üzerinde mutabakat vardır.
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Diğer bedensel cezalarda, mantık yürütme aynı şekilde işler fakat mülk ve mantığın korunmuş kategorilerinin içerilmesi gereklidir, zira bedensel ceza geleneksel olarak içki ve hırsızlığa uzanmıştır.
Eğer özelden genele gidecek olursak, soru, yeni toplumsallaşma bağlamları ve insan doğası ve suç
psikolojisi hakkında insanların geliştirdiği yeni mahkumiyetlere gelir. Temel fikir, sosyoloji ve psikoloji
bilimlerindeki gelişmelerin (tam olarak değil ama potansiyel olarak ufukta belirdiği şekliyle),suçluların
yeni cezaları gerektiren kategorilere ve diğer müdahalelerin ve düzeltmelerin de yeni kategorileri
gerektiren şekildeyeniden sınıflandırılmasına götürür mü olacağıdır. Bunlardan bir kısmı yeni değildir;
yeni olan kısmı bunun geniş ölçüde uygulanmasıdır.
D. Ölüm Cezasının Asli İlgası
Ölüm cezasına karşı özel argümanlar, üç cinayet durumuna, zinaya ve dinden dönmeye başvurarak
da yapılabilir. Cinayetin idam ile cezalandırılması bir kısas ölçüsüdür, fakat bu kurbanın ailesinin
kararına bırakılmıştır. Bu şu anlama gelir ki, modern devlet bunu tahsis ettiği için sorumlu değildir,
fakat bunu kurbanın ailesi adına uyguladığı içindir. Zinanın yüksek kanıtsal göstergesi aynı zamanda cezayı da etkisiz kılmaktadır. Eğer dinden dönme savaş ve politik suçlar bölgesinde kalırsa, bu
sayede normal suç hukukundan da dışlanacaktır. Ancak bu argümanların hiçbirisi birlikte cezayı
ortadan kaldırmıyor.

III. Sonuç Açıklamaları
Cinayet, zina ve dinden dönme durumlarında ölüm cezası tahsis edilmesine karşı
argümanların itiraz noktalarından birisi, cinayet ve zinayı birlikte suçlu muamelesi
yaparak eşitlemesidir. Bu, bana göre, zayıf bir itirazdır. Ölüm cezası, yukarıda ifade
edilen kendi mantık yürütmesini gerektiren kendine mahsus bir ceza türüdür. Fakat
yüksek bir suçu konumlandırmakta başarısız olmak, doğrudan farklı bir doğaya sahip
cezanın teşekkül edemeyeceği sonucuna götürmez.
Modern psikoloji ve sosyoloji çalışmalarını değerlendirirken bir harekete karşı muhafazakar bir görüş,
“suç” kategorisine karşı bir meydan okuyuş iki mantık üzerine temellenir. İlki, pek çok modern sorunun cevaplandırılmasında tercih edilebilecek  نسخ الحكم الرتفاع المحلilkesinin açık bir okuması bile, suçun
değişen doğası hakkında, insan sosyalleşmesindeki ve modern şehir yaşamındaki farklılara dayalı
nihai bir argüman sağlamaz.
İkinci mantık, akıl hastalığının kategorisini ve seçeneklerin yoksunluğu ve eksikliğine dayalı gönülsüz
eylemi genişleten modern sosyo-psikolojinin doğasına eşlik eder. Diğer hukuki suç geleneklerine
ilişkin bazı argümanlar aynı zamanda kendi suçlu geleneğimizi de uygulanabilir. Mesela, cezayı bir
tazminat veya kısas olarak değerlendirmek ve caydırıcılığın önemini azaltmak gibi.
Birleşik Devletlerde, hem yüksek hem de düşük mahkemeler, suç ve suçlu kategorisindeki ve “cezalandırma” üzerine eklenen ısrar üzerinden faaliyet göstermektedir. Aslında,bir yandan sosyal ve
insan bilimleri akademik ruhsat arasında bocalarken, hukuk, bugün Amerika’daki suç ve ceza kategorilerinin tutma gerekliliğinin açıklığına sahip olmayan tek sosyal bilim olarak görünmektedir. Aynı
zamanda, ceza yargılama sisteminin hakkıyla topladığı kötü şöhretle beraber, Amerika’da ölüm cezası ve diğer sert cezalara karşı belli bir miktar aktivizm bulunmaktadır.

Bir Yargıtay yargıcı(bu konuda sessiz kalması için birçok nedene sahip) 2003’te Amerika Baro Birliği
Geleneksel Buluşmasında, mevcut hapis sisteminin (ABD’de) aktif olarak mahkum sayısını azaltmaya ve düşürmeye çalıştığını––kabul edilemez bir amaç––kabul etmek zorunda kalmış ve bir toplumda
insanların devredilemez haklarına saygı üzerine kurulduğu sonucuna varmıştır.4Azaltma ve küçültme
aynı zamanda,iftiracı suçluları yasaklayan bir iradeyi içeren bir sistem için kabul edilebilir bir amaçtır.
Son bir nokta. Sözlü sunumum boyunca benim iddialarıma bir itiraz, ictihadın eşit oranda had sorularına uygulanabileceği, aynı şekilde faize kaynaklarına uygulanabileceği ve geri kalan yasal kaynaklara uygulanabileceği sorusu seyirciler arasından geldi.İtirazı yönelten kişi, Ömer’in el kesmeyi
tehir etmesi cezanın(had) uygulanacağı koşulların bir incelemesinden başka bir şey olmadığı
vebir ictihad örneği olmadığı, aynı şeyin Ali’nin Osman’ın katillerini idam etmeden çekinmesinde
de geçerli olduğunu, iddia etmektedir.İtiraz bu ayrımı(bir şekilde anlaşılmaz) kendinden çok emin
kavramlarla yapmıştır:bir had cezasının ve hadde ictihad korunması koşullarının emniyete alınması
arasında farklılık vardır.Bu itirazın aşırı derecede kolay bir hedef olduğunu itiraf etmeliyim. Ona
cevaben, onun ictihad kavramının ima ettiği şeyin ne olduğunu sorarak bir itiraz yapmak istiyorum.
Bir cezanın uygulanmasının koşullarının araştırması tam olarak nereye tekabül eder, eğer cezanın
uygulanmasında bir ictihad yoksa? Bu kitaba mı dayalıdır? Bu durumda,çalınan nesnenin doğasına
uygun olan güvenli bir yer olmadığı sürece,“hırsızların” ellerinin kesilmesinin gerektiğini söyleyen
Kur’an ayetine aktarmalıyım.Veya “kısasta sizin için hayat vardır. Ta ki bir lider onun daha büyük
sorunlara yol açacağını düşünürse, bu lider bu durumdan dolayı tenkit edilemez.”Bu metinler tabi ki
yoklar. Bütün bunlar ictihad, ve tabi ki de biz bunlardan hangisinin, ne zaman uygun olduğu konusunda aynı fikirde olmayabiliriz.

4 Robert A Ferguson, Inferno: An Anatomy of American Punishment (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), s. 17. İlgili alıntı yapılan
adalet Anthony Kennedy’nindir. Buradaki argümanlar, cezanın ‘modern’ biçimleri(modern hapishane ilk örnektir) ile ‘modernitenin’ kendisini
birleştirmenin gerekli olup olmadığına kadar devam edebilir ki, modernitenin ne olduğu üzerine sonsuz sayıda argüman üretilebilir.
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Introduction
Arguments against capital punishment diverge from, and sometimes converge
with, arguments against corporal punishment. The conver gences be speak a
problem for systems that abolish one but not the other, whether abolishing corporal
punishment and allowing an application of the death penalty or vice versa. I
will address arguments against capital punishment, both those that aim to fully
neutralize it and those that aim to put a practical moratorium on it, and point their
overlaps with arguments against corporal punishments.
I must first note the following considers only reason-based arguments; it does not attend to arguments
from texts to establish punishments. For those for whom texts are sufficient foundation for establishing
a certain punishment, there is no need for further argument. They will, however, have to solve a different set of problems, as they attempt a distinction between crimes that is devoid of explanation, since
explanations of what a crime is must include an assumption about the rationale behind its punishment.
I take judicial ijtihad to be an essential element of any successful criminal legal system. Excessive dearth
of legislation is not an advantage, but no lawmaking activities can replace an arbiter of the specific circumstances. This is especially true of criminal laws, where the difference in the crime’s setting (eg, urban vs.
suburban) can be crucial in determining the fitting ruling. None of what I include here is meant to amount to
a conclusive argument against any form of punishment or an endorsement of an argument against attributing to criminals responsibility for their crime. I do note, however, that standards of decency (whether derived from democratic practice or claims of stable social standards (‘urf)) could not be ignored by lawmaking bodies (whether representative democratic, essentially lay, or private specialized jurists) or by judges.

I. Islamic Criminal Law And Corporal Punishment
The Islamic criminal law tradition took for granted a theory of human nature, which
the Qur’an seems to support in broad strokes. In essence, humans have good and
bad in them, and the bad aspects may either be forgiven or punished. Discretion
allows father, teacher, judge, and ‘sultan’ to tailor their judgment to specific cases.
While by no means the only or even main way to ‘correct’ bad behavior, punishments
are at least one way for this correction.
It is hence within traditional criminal jurisprudence to speak of applying the principle of ‘allowing mistakes
in forgiveness’ to avoid ‘mistakes in punishment’ .) (الخطأ فيالعفو خير من الخطأ في العقوبةOn the more innovative
side, but still close to traditional norms of reasoning, reformist jurists suggested a moratorium on certain
forms of corporal punishments (flogging, stoning that leads to death, or capital punishment altogether).

In instituting the death penalty in Islamic law in the three ‘singled out’ crimes (murder, adultery, apostasy),
an equivalence is assumed between a human life and another (murder) and between human life and a
potential disorder of the community (adultery and apostasy).1 Adultery is distinguished from fornication
by the marriage of the adulterer, who is supposed to have fully comprehended the meaning of marriage
and its value for the preservation of the community by entering into it, which is emphasized after one has
reached an age of reason.2 Two arguments against the death penalty that attempt to remove it completely
appeal to different elements of the social sensibility regarding the punishment. The third argument appeals to the changing nature of the crime, as an outcome of the change in the nature of society.
A. The Argument From Changed Sensibility
In the 1870s the Armenian Egyptian Nubar Pasha convinced KhadieveIsma‘il of Egypt that a solution
to the problem of foreigners of Egypt is that they must have their own law courts. The Mixed Courts of
Egypt were thus born, instituted in 1875, and started to function January 1876. These courts had their
own civil and criminal code, but another code was also instituted for the National Courts, which started
to function in 1883. Since then, it became established that Egyptian law does not recognize corporal
punishment for any crime. “Modern Egyptian criminal law had severed its ties with the history,” wrote
M. L. Atiyya in 1933.3 The argument here is that Egypt was forced to do that, given its delayed reaction
to changes in the world of its time. The rise of cities was indicated as a major development, but Egyptian criminology focused on contrasting rural and urban crime, while accepting in principle that criminal
legal doctrines apply civilized (urban) values to the whole country, its rural and even Bedouin regions
included. The death penalty was not removed, but the argument against corporal punishment, which
was based on ‘a change in the sensibility of the people’—often a euphemism for the European trained
legal elites—would be just as efficient to employ against the death penalty.
B. The Argument From Cruel Application
The argument from changed sensibility is also the essence of this second argument, although its
scope is limited to the way the punishment is carried out, while capital punishment itself is seen as
acceptable (from a constitutional standpoint). In Furman vs. Georgia (1972), the US Supreme Court
considered the means with which capital punishment is executed in the case to be repugnant to the
Constitutional 8th Amendment’s prohibition of delivering cruel and unusual punishment. The Court
came back in Gregg vs. Georgia (1976) to deny that capital punishment itself was unconstitutional,
since due process phrases state that no person should be deprived of life or liberty without due process of the law, which indicates (expressiouniosest exclusion ulterious or as we would say by mafhum
al-mukhalafa) that deprivation of life is acceptable if due process is pursued. Since then, successful
arguments against capital punishment before the High Court were limited to subtracting certain classes from the penalty, such as underage and mentally retarded individuals. To-date 18 States and the
District of Columbia, however, abolished it, and California put a moratorium on it (which does not mean
it may not be revived)—all based on legislative prerogatives, rather than constitutional reasoning.
1 Q: 2/197 gives commentators the opportunity to spell out the logic for retaliation in the case of murder.
Tabari:
ّ  إذا خاف هذا أن يُقتل بي. بقية، حيا ٌة، “ ولكم في القصاص حياة “ قال: قال ابن زيد في قوله، أخبرنا ابن وهب قال،حدثني يونس قال
, فيذكر أن ي ُْق َتل في القصاص, لعله يكون عدوًّا لي يريد قتلي,كف عني
َّ ,فيخشى أن يقتل بي
َ فيكف بالقصاص الذي
. لوال ذلك قتل هذا،خاف أن يقتل
Baghawi:
قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) أي بقاء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله وقيل في المثل القتل قلل القتل وقيل في المثل القتل أنفى للقتل
2 Ibn Qudama (Mughni):
فإن من كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة والنعمة في العاقل البالغ أكمل
3 National Courts 50th Anniversary Commemorative Volumes #2 )8391  بوالق القاهرة.)الكتاب الذهبي, p 5
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C. The Argument From Absence Of An Appropriate Context For Application
The third argument is that an extension of the principle of al-naskhbi-l-‘aql or naskh al-hukm li-irtifa
al-mahall would be an efficient and comprehensive way to argue against capital punishment in a Muslim
country today. The principle in its traditional form is taken to solve problems such as how an individual
whose arm has been amputated washeshis‘arm’which (washing) is obligatory for ablution. The solution
is that this hukm, or law, becomes abrogated or put aside, given the lack of locus for its application.
Applying this principle in the criminal law realm would appeal to the end of traditional communities
where capital punishment would carry the value of deterrence. Medieval Islamic legal reasoning
has emphatically appealed to the fact that a killer’s foreseeing of his own death as a punishment for
murder is the foundation of the punishment, and this is supported by the killer’s sense of the parallel
between his or her life and that of a fellow member of their community (whether Muslim or non-Muslim, if we are Hanafis). This presupposes a society unlike the society of strangers modern cities
have. The same is true regarding adultery, where a married person who consorts sexually outside of
the realm of marriage ignores family ties and causes a reordering of the community. An equivalent of
this ‘reordering’ or ‘disorder’ is not to be found in most modern Muslim communities. The argument
of a suspension of capital punishment for animosity to the community (ridda) is not needed on the
reasoning that this crime is conceived more or less as a crime of war, rather than a normal societal
crime of peacetime. Consensus was established on the punishment of apostates under Abu Bakr
only because they were an army against a Muslim army, and medieval jurists expanded this reasoning to include treason like activities of negating the basics of the religion, which allowed for punishing
individual apostates, as long as they developed a following.
There are multiple trajectories for this and similar innovative forms of reasoning based on the principle of ( )النسخ بالعقلor‘absent locus, absent ruling.’ I will spell out some of the possibilities I am thinking
of in the following summary.
It goes without saying that capital punishment is assigned to specific crimes that are deemed unusually serious. This is another standard we can work with, besides the equivalence (life-life; life-order) suggested above. These crimes are not all violations of the causes of either ‘religion’4 ‘self’ or
‘honor’—they apply to all three categories. There is no capital punishment for the violation of either
‘reason’ or ‘property’—except on the opinion that repeat offenders of drinking may be executed (but
the trigger here is repetition, not drinking) and another exception would be if you see hiraba ( )حرابةas
a simple aggregation of violations of ‘self’ and ‘property’ (which is a poor reading of it; it is in essence
a security crime). In any case, normal juristic capital punishment is assigned in serious crimes that
are violations of ‘religion’ ‘self’ or ‘honor.’ Now, if we propose the above principle as a foundation for
the abolition of capital punishment, the idea is that standard, premodern crimes of the nature requiring these punishments are no longer present in modern society. Even if we were to trust the modern
nation state to apply traditional Islamic criminal law, execution would still not be on the table, given
the changing nature of the crime. The mahall or locus may be seen as he physical natural human
being (the criminal) with all the normal premodern (social and psychological qualities associated with
that human being) and as the ‘act’ of the crime that is no longer found in regular human observation.

4 There is an argument for excluding ‘religion’ from this short list, since the crime that qualifies here is ‘apostasy’ where the consensus in the Abu
Bakr apostasy wars applied to collective apostasy only (as opposed to individual apostasy) whose punishment by war allows for ‘death.’

In other corporal punishments, the reasoning would work similarly, but the protected categories of
property and reason would have to be included, since corporal punishment traditionally extended to
drinking and theft.
If we now move from the particular to the general, the question becomes the new context of socialization and the new convictions humans have developed about human nature and the psychology of
crime. The central idea is whether an advancement in psychological and sociological science (not
yet there, but potentially on the horizon) may lead to a reclassification of criminals into categories that
require punishments and categories that require other intervention or correction. Some of this is not
new; what is possibly new is the large scale of its application.
D. Virtual Abolishment Of Capital Punishment
Specific arguments against capital punishment, attending to the three cases of murder, adultery,
and apostasy can also be made. Murder’s punishment with execution is a retaliation measure, but
it is left to the family of the victim to decide. This means that the modern state is not responsible for
assigning it, but it implements it in behalf of the victim’s family. Adultery’s high evidentiary standard
also neutralizes the punishment. If apostasy remains in the realm of war and political crime, it is
hence excluded from normal criminal jurisprudence. None of these arguments, however, eliminates
the penalty altogether.

III. Concluding Remarks
One objection to arguments against assigning capital punishment in murder, adultery
& apostasy cases is that it may amount to an argument against criminalizing murder
and adultery altogether. This, I take it, is a weak objection. Capital punishment is a
unique form of punishment, which required the reasoning indicated above, but failing
to locate a high crime does not lead to the conclusion that a crime of a different nature cannot be established.
A conservative view against a move in the direction of considering modern studies of psychology
and sociology a challenge to the category of ‘crime’ would be based on two reasons. The first is
that even an open reading of the principle of نسخ الحكم الرتفاع المحل, which may be favored in answering many modern questions, does not provide a conclusive argument about the changing nature of
crime, based on the differences in human socialization, modern urban life, etc. The second reason
attends to the nature of modern socio-psychology that broadens the category of mental illness and
involuntary action based on deprivation and shortage of options. Some of the arguments that pertain
to other criminal legal traditions also apply to our criminal tradition, such as considering punishment
as compensation or retribution and deemphasizing deterrence.
In the United States, both the high and low courts are functioning on an insistence on the category of
crime and criminal, and an added insistence on ‘punishment.’ In fact, law seems to be the only social
science in America today that has any clarity on the necessity for keeping the categories of crime and
punishment, while the social and human sciences waver within academic license. At the same time,
there is much activism against capital punishment and other severe punishments in America, given
the bad reputation the criminal justice system has deservedly accumulated. A US Supreme Court
Justice (who has many reasons to keep silent about this) had to admit in 2003 before the Annual
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Meeting of the American Bar Association that the current prison system (in the US) actively seeks
to degrade and demean the prisoner, an unacceptable purpose, he concludes, in a society founded
on respect for the inalienable rights of the people5. Degrading and demeaning is also an acceptable
purpose for a system that includes an edict that prohibits vilifying criminals, lest it lead to further encouragement of unwieldy elements of the criminal’s nature .)(ال تكن عوناً للشيطان على أخيك
One last point. An objection to my assertion during the oral presentation that ijtihad applies uniformly
to hudud questions, just as applies to riba/usury inquiries and the rest of legal inquiries, came from
the audience. The person who raised the objection asserted that ‘Umar’s suspension of hand-cutting
was nothing but an inquiry into the conditions of applying the punishment (hadd) and not an instance
of ijtihad, and the same is true of Ali’s abstention from executing Uthman’s killers. The objection
made this (somewhat unintelligible) distinction in very confident terms: There is a difference between
ensuring that the conditions of a hadd punishment are secured and an ijtihad in the hudud. I acknowledge that this objection is something of an unusually easy target. To it I reply by asking the
person with the objection what his concept of ijtihad indicates. Where does an inquiry into the conditions of the application of a punishment fall, if it is not an ijtihad in the application of the punishment?
Is it based on text? In this case, cite me the Qur’anic verse that said ‘Thieves’ hands are to be cut,
unless the stolen object is not in a safe place that is appropriate to the nature of the object, or unless
famine strikes” .) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما لم يكن المسروق في غير حرز مثلهأو ما لم يعم الفقرOr that ‘Retaliatory
killing begets life, unless a leader thinks it may lead to larger problems, and this leader cannot be
reviewed on this matter”(ولكم في القصاص حياة إال أن يرى الحاكم أن في القصاص شراً وفساداً على أال يراجع الحاكم في تقديره
.) هذاThese texts of course do not exist. It is all ijtihad, though of course we could disagree on which
one is appropriate and when.

5

Robert A Ferguson, Inferno: An Anatomy of American Punishment (Cambridge, MA: Harvard University Press,

2014), p 17. The associate justice quoted is Anthony Kennedy. Arguments can go on about whether one should
associate ‘modern’ forms of punishment (the modern prison being the ‘archetype’) with ‘modernity’ itself, as
infinite arguments can be produced about what modernity is.
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ملخص
اعتبرت تقاليدنا القانون الجنائي نظرية الطبيعة البشرية بديهيا ،والتي يبدو أن القرآن يدعمه في نطاق
واسع .في الجوهر ،في نفس اإلنسان جيد وسيئ ،والجوانب السيئة إما تغفر أو تعاقب .يسمح التقدير
لألب ،والمعلم ،والقاضي ،والسلطان أن يضبط حكمه لقضايا محددة .بينما ال يوجد على اإلطالق
طريقة وحيدة أو حتى رئيسية لـ»تصحيح» السلوك السيئ ،فالعقاب طريقة من الطرق على األقل
لهذا التصحيح.
لذا الفقه الجنائي التقليدي يتحدث عن تطبيق مبدأ «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة» .في جانب آخر أكثر
ابتكارا ،ولكن ال يزال قريبا من المعايير التقليدية المنطقية ،يمكن للمرء أن يقترح التأجيل في العقوبات الجسدية (الجلد
والرجم الذي يؤدي إلى الموت ،أو عقوبة اإلعدام).
هناك مسارات متعددة لهذا وألشكال منطقية مبتكرة مماثلة .أنا مهتم بشكل خاص في إمكانية استخدام مبدأ (نسخ الحكم
الرتفاع المحل) .هذا المبدأ الذي يحبط كل محاوالت ترجمته إلى اإلنجليزية فصيحة يمكن ترجمته على النحو التالي:
يلغي الفقهاء الحكم في حاالت عدم وجود محل الحكم (يمكن الترجمة القصيرة :إذا ارتفع المحل ،نسخ الحكم) .ويفهم
محل الحكم في كثير من األحيان بأنه حالة مادية طبيعية ،والتي بدونها ال يمكن أن يطبق الحكم .المثال التقليدي األكثر
صراحة حول ارتفاع المحل هو مثال عضو اإلنسان ،على سبيل المثال اليد .عندما يتم بتر اليد ،وغسلها من فروض
الوضوء ،ال يكون فرضا ،وهكذا يصلي األبتر بعد غسل وجهه وقدميه ومسح رأسه.
اقتراحي هو اختبار حدود تطبيقات القانون الجنائي لهذا المبدأ في نطاق أوسع .الفكرة تحت «تجربة فكرية» في هذه
المرحلة ،وتتطلب مشاركة المؤهلين من بينكم .وسوف أوضح بعض االحتماالت التي أفكر فيها في الملخص التالي:
كيف يمكن تطبيق المبدأ في حاالت التنفيذ التي تم نسخا .خصصت عقوبة اإلعدام على الجرائم المحددة التي تعتبر
خطيرة على نحو غير عادي .ليس هناك معيار آخر يمكن أن نعمل به .هذه الجرائم ليست كلها انتهاكات ألسباب الدين،1
والنفس أو الشرف .إنها تنطبق على جميع األصناف .ليست هناك عقوبة اإلعدام النتهاك العقل أو المال ،إال على رأي
القائل بأن من يشرب الخمر مرارا قد يتم عقابه (ولكن السبب هنا التكرار ،ال الشرب) ،و استثناء آخر هو إذا اعتبرت
الحرابة مجموعة بسيطة من انتهاكات النفس و المال( .وهو قراءة فقيرة في رأيي ،ألنها في جوهرها جريمة أمنية) في
أي حال ،يتم تخصيص عقوبة اإلعدام على الجرائم الخطيرة التي هي انتهاكات الدين ،والنفس أو «الشرف .اآلن ،إذا
اقترحنا نسخ الحكم الرتفاع المحل كأساس إللغاء عقوبة اإلعدام ،الفكرة هي أن الجرائم العادية قبل العصر الحديث والتي
تتطلب هذه العقوبات لم تعد موجودة في المجتمع الحديث .حتى لو كنا على ثقة بأن الدولة الحديثة ستطبق القانون الجنائي
اإلسالمي التقليدي ،التطبيق لن تكون مطروحة على الطاولة ،نظرا إلى الطبيعة المتغيرة للجريمة .الحظ هنا أنه يمكن
أن يعتبر المحل على أنه إنسان (المجرم) مع كل (الصفات االجتماعية والنفسية المرتبطة بذلك اإلنسان) ويمكن أن يعتبر
«فعل» الجريمة التي لم تعد موجودة في المالحظة البشرية العادية.
في عقوبات مادية أخرى ،فإن المنطق يعمل على نحو مماثل ،ولكن يجب أن يشمل العقل والشرف ،بحيث العقوبة
الجسدية وسعت تقليديا حتى الشرب والسرقة.
وإذا انتقلنا اآلن من الخاص إلى العام -وهذا هو جوهر النقاش -أود اختبار االقتراحات التالية .الفكرة المركزية هي ما
 1هناك حجة الستبعاد "الدين" من هذه القائمة القصيرة ،حيث الجريمة التي تتأهل هنا هي "الردة" .واإلجماع في حروب الردة ألبي بكر رضي اهلل عنه كان على تطبيقها على الردة الجماعية فقط ،بدال
من الردة الفردية ،والعقوبة موت.
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إذا كان التقدم في العلوم النفسية والسوسيولوجية -وليس هناك تقدم حتى اآلن ،ولكن يظهر في األفق -قد يؤدي إلى إعادة
تصنيف المجرمين إلى فئات تستلزم العقوبات وفئات تستلزم تدخل اآلخرين أو التصحيح .بعض هذا ليس جديدا؛ ربما ما
هو الجديد هو تطبيقه على نطاق واسع .وسوف أدافع عن وجهة نظر محافظة ضد ضد تحرك في اتجاه اعتبار الدراسات
الحديثة في علم النفس وعلم االجتماع تحديا للجريمة .لدي سببين رئيسيين .األول هو أنه حتى القراءة المنفتحة لمبدأ
«نسخ الحكم الرتفاع المحل» ،والتي قد تكون مفضلة في اإلجابة على العديد من األسئلة الحديثة ،ال توفر حجة قاطعة
حول الطبيعة المتغيرة للجريمة المستندة على االختالفات في التنشئة اإلجتماعية البشرية ،والمناطق الحياة العصرية
الحديثة وغير ذلك .السبب الثاني يستصحب طبيعة علم النفس االجتماعي الذي يوسع أصناف األمراض النفسية والعمل
القسري على أساس الحرمان ونقص الخيارات .بعض الحجج التي تتعلق بتقاليد قانونية جنائية أخرى ينطبق أيضا تقاليدنا
الجنائية ،مثل اعتبار العقوبة تعويضا وليس فقط االنتقام.
من أجل المقارنة فقط ،سوف أتحدث عن الواليات المتحدة .في الواليات المتحدة ،المحاكم العليا والسفلى تعمل على حد
سواء على اإلصرار على صنف الجريمة والمجرم ،واإلصرار المضاف على العقاب .في الواقع ،يبدو أن القانون هو
العلم االجتماعي الوحيد في أمريكا اليوم والذي لديه وضوح على ضرورة الحفاظ على أصناف الجريمة والعقاب ،في
حين تتردد العلوم االجتماعية واإلنسانية في إطار الرخصة األكاديمية .وفي الوقت نفسه ،هناك الكثير من النشاط ضد
عقوبة اإلعدام وعقوبات شديدة أخرى في أمريكا ،نظرا لسمعتها السيئة في نظام العدالة الجنائية التي تراكمت لديها
بجدارة .اضطر قاض في المحكمة العليا في الواليات المتحدة (الذي لديه أسباب كثيرة للسكوت في هذا الموضوع) إلى
االعتراف في عام  2003قبل االجتماع السنوي لنقابة المحامين األمريكية أن نظام السجون الحالي في الواليات المتحدة
يسعى إلهانة وتحقير السجين ،ويخلص القاضي بأن هذا غير مقبول في مجتمع قائم على احترام حقوق اإلنسان الغير
2
قابلة للمساس بها.

Robert A Ferguson, Inferno: An Anatomy of American Punishment (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), p 17. 2
قائل هذا الكالم هو القاضي أنتوني كينيدي .يمكن استمرار النقاش حول ما إذا كان ينبغي ألحد ربط أشكال 'الحديثة' من العقاب (السجن الحديثة كونها "نسخة أصلية") مع "الحداثة" نفسها ،ألن النقاش حول
"ما هي الحداثة" قد تستمر ،وهذا ما حاولت استباقه سابقا في المقدمة.
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Giriş
İnsan hakları meselesi bu günlerde millet ve toplumların gelişmişlik seviyesini ölçmede uluslararası ölçülerin en önemlilerinden olmuş, uluslararası örgütlerden birkaçı bunun ne ölçüde uygulandığını denetlemeye başlamıştır. İnsan hakları meselesi
İslam’da on dört asırlık zaman dilimi boyunca herhangi bir propaganda ya da göstermelik çaba söz konusu olmaksızın geniş bir özenle ele alınmış, Müslümanların ilk
nesilleri bunu pratiğe geçirmişlerdir.
İnsanın gücü ve özgüveni hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın insan kendisini zayıf kılacak, düzgün bir
davranışta bulunamayacağı ve içinden geçenleri anlatamayacağı bir takım durumlarla karşılaşabilir.
İşte insanın, kendi haklarına saygı gösterilmesine en çok ihtiyaç duyduğu anlar bu anlardır; çünkü
bu zayıflığa daha önceden hazırlanmış değildir. Kişi, bireysel özgürlüğe riayet ettiği ve kamu yararı
ve düzenini koruduğu halde, zâhiri itibarıyla onu bir şeyle suçlayan bir takım delillerin bir araya getirilmesinden sonra “sanık” sıfatı ile nitelenmiş olabilir. İnsanın suçsuz olması asıldır. İnsanın “sanık”
olarak nitelendiği bu aşama, suçsuzluk ile suçluluk arasında orta bir aşamadır. Ancak kişi hakkında
“sanık” niteliği söz konusu olsa bile onun suçluluğunu ortaya koyan kesin bir yargı kararı verilmedikçe
kişi suçsuz olmaya devam eder.
Sanığa yönelik hürriyetini kısıtlama, cezaî uygulamalar yoluyla haklarını çiğneme gibi ihtimallere karşı onu korumak amacıyla, kendisine ithamın yöneltildiği esnada, bu ithamı reddetme ve kanunen
kendisine tanınan her türlü yöntemi kullanarak kendisini savunmaya ilişkin bütün garanti ve hakların
tanınması gerekir. Modern ifade alma araçlarının gelişmesi karşısında bazıları sanığa inceleme yetkisi karşısında daha çok hak tanınmasının zorunlu olduğunu ifade etmektedir. Bu hakların en önemlilerinden biri sanığın susma hakkını kullanma zorunluluğudur. Yani sanık kendisine yöneltilen sorulara,
suçu işlediğine ilişkin itirafta bulunmasını isteyen herhangi bir baskı görmeden ve sorular karşısında
sessiz kalması halinde bu sessizlik, suçlamayı kabul ettiğine dair bir karine olarak görülmeksizin
cevap verme veya sessiz kalma hakkına sahip olmalıdır.
Buradan, sanığın susma hakkının bizzat insan hakları meselesiyle ilişkili olduğu açığa çıkmaktadır.
Bu hak, âdil yargılamaya ilişkin uluslararası ölçülerden biri olmuştur. Bu hakkın önemine rağmen,
gerek fıkıhçı gerekse hukukçulardan konunun uzmanlarının bu meseleye ilişkin görüşleri farklı kısımlara ayrılmıştır. İslam ceza hukuku doktrininde konuya ilişkin iki eğilim bulunmaktadır. Bunlardan biri
sanığın susma hakkını desteklediği halde diğeri karşı çıkmaktadır. Yürürlükteki kanunlarda da durum
aynıdır; kimi kanunlar açıkça veya örtülü bir şekilde bu hakkı tanıdığı halde başka bazı kanunlar ise
bu haktan söz etmemiştir. Yine sanığın susması konusunda yargının konumu da ülkeden ülkeye
değişmektedir. Dahası aynı ülke içinde bu hakka ilişkin yargı hükümleri arasında çelişki söz konusu
olabilmektedir.

I. İslam Hukukunda Sanığın Hakları
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A. Kanun Açısından Sanığın Tanımı
Kanuna göre sanık, suç sayılan bir fiili işlediğine ilişkin şüpheler bulunan kimsedir.
Buna bağlı olarak savcılığın kendisine yönelttiği sorumluluğu üstlenmek, kanunun belirlediği uygulamalara boyun eğmek durumundadır. Bu uygulamaların hedefi şüpheleri
araştırmak, değerini ölçmek, daha sonra suçsuzluk veya suçluluğa karar vermektir.1
B. İslam Hukukunda Sanığın Hakları
İslam Hukuku, sanığın hâkim önünde bir takım haklarının bulunduğunu kabul etmiştir. Bunlar arasında; adalet hakkı, âdil yargılanma hakkı, otoritenin haksızlığına ve işkenceye karşı himâye edilme
hakkı bulunmaktadır.
1. Adalet Hakkı
Kişinin yalnız ve yalnız Allah’ın şeriatına göre yargılanmayı isteme hakkı bulunmaktadır. Bunun delili
şu âyettir: “Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz bunu Allah’a ve Resûl’e götürün.” (Nisâ, 59)
Kişinin gücü yettiği takdirde kendisine yönelik haksızlığı giderme ve yine kendisinden talep edilmemiş olsa
bile gücü yettiği takdirde başkasının haksızlığını gidermek için şahitlik yapma hakkı vardır. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Size şahitlerin en hayırlısını söyleyeyim mi? Kendisinden talep edilmeden önce şahitlik yapandır.” Yalnızca davacının şahitliğiyle yetinmeyip davalının şahitliğini de dinlemek.
2. Adaletli Yargılanma Hakkı
İnsanın suçsuz olması asıldır. Sanık da suçluluğu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur. Kanunsuz ceza
yoktur. Suç işlendiği kesin bir delille ortaya konmadığı sürece ceza uygulanamaz. Hukukun suç için
öngördüğü cezanın ötesine geçilemez. Hiç kimse başkasının işlediği suçtan sorumlu tutulamaz.
“Kimse başkasının yükünü yüklenmez.”
3. Otoritenin baskı ve işkencesine karşı korunma hakkı
Değil sanığa, suçluya bile işkence yapılamaz. Suçlunun insanlık onuru korunmalıdır.
4. Konuşmama /Susma Hakkı
Sanığın konuşmama hakkı, kendisine sorulan sorulara karşı konuşup cevap vermeme hakkıdır. Bu,
kendisi aleyhine bir delil sayılamaz. Sanığa kendisi ile ilgili tahkikat yapılırken böyle bir hakkının olduğunun ifade edilmesi gerekir. Sanığın susma hakkının özellikleri şunlardır:
1. Köklü ve fıtrî bir haktır.
Sanığın susma hakkı köklü ve fıtrî bir haktır. Çünkü sanık, kendisine yöneltilen töhmeti reddetmek
için konuşabileceği gibi susmanın kendisi için daha yararlı olduğuna inandığı taktirde susabilir de.
Çünkü sanık konuşmaya zorlanamaz, suçsuzluğunu ispat etmekle yükümlü tutulamaz.
2. Şahsî bir haktır.
Susma hakkı, sanığın kendisini yargı önünde savunabilme hakkını pratiğe yansıtmasının mümkün
olması için onun yararına kabul edilmiş bir hak olduğundan susma hakkı onun kendisini savunma
hürriyetinin göstergelerinden biri olmanın dışına çıkmaz.
1 Mahmud el-Hasenî, Şerhu Kânuni’l-icrâati’l-cinâiyye.

3. Genel bir haktır.
Susma hakkı bireysel olduğu için aynı zamanda genel olma özelliğine de sahiptir. Çünkü sanığı
konuşmaya zorlamak mümkün olsa bile onu doğru söylemeye zorlamak zordur. Buna bağlı olarak
da susma hakkı aynı zamanda cezaî adaleti korumak ve himâye etmekle somutlaşan kamu yararını
himâye etmek için de kabul edilmiştir. İslam fıkhı sanığın hâkim önünde konuşup konuşmama hürriyetini ona tam olarak tanımıştır. Fakihler bunun için şu âyeti delil getirmişlerdir: “Kim iman ettikten
sonra Allah’ı inkâr ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka- fakat kim kalbini
kâfirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır.” [Nahl, 106]
Fıkıhçılar buna dair sünnetten de şu hadisi delil olarak zikretmişlerdir: “Benim ümmetimden, yanılma,
unutma ve zorlanarak yaptıkları şeylerin sorumluluğu kaldırılmıştır.” Hz. Ali, Resûlullah (s.a.v.)’tan
şunu rivayet etmiştir: “Belâdan (işkenceden) sonra itirafta bulunan kimseye had cezası yoktur.” Yine
rivayet edildiğine göre Hz. Ali şöyle söylemiştir: “Tek başına alındığında veya hapsedildiğinde yahut
korkutulduğunda itiraf eden kimseye had cezası uygulanmaz.” Hz. Ali’den şöyle bir olay nakledilmiştir: “Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hâmile bir kadın onun huzuruna getirildi. Hz. Ömer kendisini
sorguladığında kadın zina ettiğini itiraf etti. Ömer onun recmedilmesini emretti. Hz. Ali o kadınla karşılaşınca kendisine “bu kadının durumu nedir?” diye sordu. Oradakiler “Ömer onun recmedilmesini
emretti” dediler. Bunun üzerine Hz. Ali kadını geri çevirdi ve Ömer’e “sen onun recmedilmesini mi
emrettin?” diye sordu. Hz. Ömer “evet, benim yanımda zina ettiğini itiraf etti” dedi. Bunun üzerine Hz.
Ali “haydi diyelim ki senin bu kadın üzerinde ceza uygulama yetkin var, peki ya karnındakine ceza
vermeye yetkin var mı?” diye sordu. Hz. Ömer “onun hâmile olduğunu bilmiyordum” dedi. Hz. Ali
“madem bilmiyordun, şimdi onun rahminin boşalmasını (doğum yapmasını) bekle!” dedi. Daha sonra
da ona “muhtemelen sen bu kadını azarladın ve korkuttun, değil mi?” dedi. Hz. Ömer “evet böyle
oldu” dedi. Bunun üzerine Hz. Ali şöyle dedi: “Sen, Resûlullah (s.a.v.)’ın, işkence sonrasında itirafta
bulunan kimseye had cezası uygulanmaz, sözünü işitmedin mi? Senin bağladığın, hapsettiğin veya
tehdit ettiğin kimsenin ikrarı geçerli değildir.” Bunun üzerine Hz. Ömer kadını serbest bıraktı ve şöyle
dedi: “Kadınlar, Ali’nin bir benzerini doğuramaz! Ali olmasaydı Ömer helak olurdu!”

II. İslam Ceza Hukukunda Sanığın Susma Hakkı
Sanığın konuşmaktan kaçınma hakkı yalnızca onun kendi isteği ile sınırlı değildir,
bilakis şayet susmayı seçerse onun bu suskunluğunu aleyhine bir karine olarak da
görmemek gerekir. Kendisine yöneltilen ithamla yüzleşmek durumunda kalan ve konuşmaktan veya kendisine yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçınan sanığı susmaya yönelten şey, kendisine yöneltilen töhmet karşısında şoka girmesi, afallaması,
ciddiye almaması veya ilgilenmemesi olabileceği gibi suçu ikrar etmesi de olabilir.
Sanığı bunun dışında susmaya yönlendiren başka etmenler de bulunabilir. Bu etmenler sanığın kendisine isnad edilen suçu işlememiş olması ihtimalini gündeme
getirmektedir. Bu sebeple susma yoluna başvuran sanığı, bu susmasına dayanarak
suçlayıcı bir hüküm vermek sanığa haksızlık etmek anlamına gelebilir. Sanığın susmasının İslam ceza hukuku açısından hükmü nedir?
Fakihler, ceza davasında davalının (sanığın) susmasının hükmü konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları şu görüşü ileri sürmüştür: “Hâkim, [kendisine sorulan soruya] cevap verinceye kadar sanığı hapsedebilir; çünkü her davacı davalının cevap vermesini isteme hakkına sahiptir.” Diğer bir eğilim ise
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davalının susmasının inkârdan çok ikrara yakın olduğunu belirtir. Çünkü itham edildiği halde susan
kişinin bu susması, kendisine yönelik olarak def etmediği ithamı inkâr ettiği anlamına gelmez. Çünkü
İslam hukukunda her ne kadar “susan kimseye bir söz isnad edilmez” şeklindeki genel kural benimsenmiş olsa da burada şu şekilde ifade edilebilecek bir başka genel kural da vardır: “Konuşmaya
ihtiyaç bulunan yerde susmak, kabul etme veya ikrar anlamına gelir.” Bir diğer grup ise şu görüşü benimsemiştir: Hâkim böyle bir durumda davalıya “[sana sorulan soruya] cevap ver, aksi takdirde seni
yemin etmekten kaçınmış sayarım ve yemin etme hakkını davacıya tanırım” der. Davalı buna rağmen
konuşmamakta ısrar ederse hâkim ona yeminden kaçınan kişiye ilişkin hükümleri uygular, davacıya
yemin ettirdikten sonra onun lehine hükmeder.
El-Mebsut adlı eserde [İmam Serahsî] şöyle demiştir: “Hasım [davalı] hâkime “ikrar da inkâr da etmiyorum” derse Ebû Hanîfe’ye göre hâkim onu buna zorlayamaz. Bu durumda davacıyı şahitleriyle birlikte
çağırır. İbn Ebî Leylâ şöyle demiştir: “Ben, o kişi ikrar veya inkârda bulununcaya kadar kendisini salmam;
çünkü onun cevap verme yükümlülüğü vardır. Gücü yettiği halde yapması gereken şeyden kaçınırsa
hâkim onu yerine getirmesi için kendisini hapis cezasıyla zorlar.” Fıkıh Ansiklopedisinde şöyle denilmiştir:
“Sahnûn –ve bir rivayete göre Eşheb- şöyle demiştir: Davalı, mahkemede “ben [hakkımdaki suçlamayı]
ikrar da inkâr da etmiyorum” dediğinde şayet inadında ısrar eder ve davacının da delili olmazsa hâkimin
davalıyı hapsetme ve tedib etme hakkı vardır. Şâfiî de bu yönde görüş belirtmiştir.” Şemseddin es-Serahsî şöyle demiştir: “Davalılar yemin etmekten kaçındıklarında yemin edinceye kadar hapsedilirler; çünkü
kasâme uygulamasında dinin cana verdiği önemi göstermek adına [töhmet altında bulunanlar tarafından
edilmesi istenen] yeminler, doğrudan elde edilmesi amaçlanan bir haktır. Doğrudan bir hak ile yükümlü
olan bir kimsenin bunu yerine getirirken başkasına vekâlet vermesi söz konusu olamaz. Bunu yerine
getirmekten kaçındığında ifayı gerçekleştirinceye kadar hapsedilir. Lian işleminde söylenmesi gereken
kelimeler de böyledir. Konuya ilgili dördüncü bir görüş ise şunları söyler: “Sanığın susması durumunda
hâkim davanın şartları ve ilgili durumları göz önünde bulundurarak takdir yetkisini kullanır. Çünkü davalıyı yeminden kaçınmış sayabileceği gibi davacıyı davasını ispatla yükümlü tutmayı da uygun görebilir.”
Kanaatimize göre son görüş adalete daha yakındır; çünkü cezaya ilişkin konularda dikkate alınması
gereken, kendisine sunulan delillere binâen hâkimde oluşacak kanaattir. Yine kanaatimize göre bir
ceza davasında, kendisine sunulan diğer unsurlara göre sonuçları çıkaracak olan kişi ceza hâkimidir.
Bu görüşümüzde İslam fıkhında yerleşik olan şu kurallara dayanıyoruz: “Susan bir kimseye bir söz
isnad edilemez.”, “Had cezaları şüpheli durumlarda uygulanmaz.”
1. “Susan bir kimseye bir söz isnad edilemez. Ancak açıklama yapılması gereken yerde susmak
beyan kabul edilir” kuralı
Fıkıhtaki genel kurala göre susan bir kimseye herhangi bir söz isnad edilemez. Sorgulama esnasında
kendisine yöneltilen sorulara karşı susma yoluna başvuran sanığa da herhangi bir söz isnad edilemez. Buna göre İslam fıkhında davacının susması, kendisine nispet edilen şeyi kabul ettiği anlamına
gelmediği gibi ceza davalarında susmak ikrar anlamına gelmez, hatta ahvâl-i şahsiyye gibi medenî
yargılama alanında da durum böyledir. Sanık, suçluluğu ispat edilinceye kadar suçsuzdur. Davacı davasını delille ispat etmek zorundadır. Sanık, suçsuzluğunu ispatla yükümlü değildir. Sanıktan,
kendisine yöneltilen ithamı reddetmesi için delil getirmesi talep edilemez; çünkü ispat yükümlülüğü
savcılık makamının üzerindedir.
2. “Had cezalarının şüpheli durumlarda düşmesi” kuralı
“Had cezalarının şüpheli durumlarda düşmesi” kuralı her ne kadar had cezaları ile ilgili olsa da aslında bu kural İslam fıkhında adaletin genel ilkelerindendir ve bu kuralı sanığın susması durumunda da

işletmek mümkündür. Bu kuralın şer’î dayanağı “had cezalarını şüpheli durumlarda düşürün!” genel
hadisidir. Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İmkân bulduğunuz ölçüde had cezalarını def edin!”. Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Gücünüz ölçüsünde Müslümanlardan had cezalarını def edin. Bir çıkış yolu varsa [sanığı]
salın. Devlet başkanının af konusunda yanılması, cezalandırma konusunda yanılmasından daha iyidir.”
İslam hukukunda ispat konusundaki genel kurala göre delil getirmek, davacının, [davacı delil getiremediğinde] yemin etmek de inkâr edenin yükümlülüğüdür. Bu sebeple Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Delil getirmek davacının, yemin etmek ise davalının yükümlülüğüdür.” Son olarak sanığa insanca muamele edilmesi hakkını hatırlatmamız gerekir. Nitekim bu konu, hanif olan dinimizde yaygın
bir şekilde yer almaktadır. Müslim’in sahihinde Ebû Hureyre’den rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her bir Müslümanın canı, malı ve ırzı diğer Müslümana haramdır.”
Sanığın diğer bir hakkı da kendisine yöneltilen töhmeti bilmektir. Hatta ilim ehlinden pek çok kişi onun,
hakkın hangi sebeple kendisi üzerine gerekli olduğunu bilme hakkı bulunduğunu söylemişlerdir. Mevvâk, et-Tâc ve’l-İklîl adlı eserde şöyle demiştir: “Eşheb şöyle dedi: Davalı kendisinden [bir mal konusunda] hak talep eden kimseye bu malı hangi sebepten dolayı talep ettiğini sorduğunda davacı “benimle
onun arasında bir şirket kurulmuştu” dese, ona bununla ilgili sorular sorulur. Davacı, hangi sebebe
binaen hak sahibi olduğunu belirtmediği sürece hâkim davalı aleyhine herhangi bir hüküm vermez.”

III. Beşerî Kanunlarda Soruşturma ve İtiraflar
A. Tarihî Sürece Dair
Sanığı konuşmaya zorlamak geçmiş çağlarda ve Roma döneminde izin verilen işlerdendi. Konuşmak istemeyen sanık, işkence yapmak suretiyle bile olsa kendisine
sorulan sorulara cevap vermeye zorlanırdı. Çünkü hâkimleri ilgilendiren yegâne şey
hüküm vermek için sanığın itirafta bulunmasıydı. Bu itirafların hangi araçlar yordamıyla elde edildiğine bakılmazdı. Ortaçağlarda sanık, tahkik ve muhâkeme aşamasında sessiz kalmayı tercih ettiğinde çeşitli işkence şekillerine maruz kalırdı.
Sanığın susmayı tercih etme hakkının arkasındaki sebepler ve tarihsel etkenler yeterince açık değildir. Latin Kanununda yer alan “hiç kimse, kendisini itham etmeye [bir suçu itiraf etmeye] zorlanamaz”
şeklindeki genel kural, İngiltere’de on altıncı yüzyılda tarihte “yıldız salonu” (star chamber) diye bilinen
yerde çocuklarına işkence yapan aileler ve büyükelçilik için en büyük delile dönüşmüştür. Buralarda,
belirtilen mahkemelerin önüne getirilen sanığa, kendisine yöneltilen ithamın ne olduğunu henüz bilmeden, sorulacak sorulara doğru cevap vereceğine dair yemin ettirilirdi. Bu, büyük karışıklıklara yol
açmıştı. Zira sanık kendisini şu şıklardan birini seçmeye mecbur hissediyordu: Şayet yalan söylerse,
kendisini korumak için yeminin arkasına sığınarak adaleti yanıltmış olacak. Kendisine sorulan sorulara cevap vermemeyi tercih ederse mahkemeyi küçük görmesi sebebiyle şiddetli cezaya çarptırılacak,
yemine sadık kalarak doğru şekilde cevap verirse, bu sefer de kendisini koruma konusundaki doğal
hakkına ihanet etmiş olacaktı.
1640 yılı öncesinde İngiltere’de durum böyleydi. Sanık, muhakemeden önce ve muhakeme esnasında sorgulamaya boyun eğmek durumunda kalıyor, bazı durumlarda işkence görüyordu. Ortada
sorulacak soruların türleri veya kimin soracağına ilişkin herhangi bir kayıt yoktu. Sanık, sorgulama
esnasında suçunu itiraf ederse henüz itiraf etmediği suçlara ilişkin de itiraflarda bulunabileceği ümit
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edilerek çok daha fazla sorgulamaya muhatap oluyordu. Sanığı sorgulama hakkı hâkimlere ve yardımcılarına verilmişti. Hatta kilise mahkemelerinde kilise adamlarına da bu hak tanınmıştı. Onlar bu
hakka dayalı olarak sanıkları sorguluyorlar ve itiraf etmeleri beklentisiyle işkence yapıyorlardı. 1641
yılında parlamento Magna Carta adı verilen “İngiliz vatandaşının hak ve hürriyetleri” kanununu kabul
etti. Bu kanun, Theodors Stewart antlaşması ile delinmiştir. Bunun sonucu olarak sanıklara işkence
yapmak üzere kurulmuş olan “yıldızlar salonu” kaldırılmıştır.
On yedinci yüzyılda durum biraz değişmiş, hâkimler baskı, tehdit ve işkence sonucunda elde edilen
hiçbir itirafı kabul etmemeye zorlanmışlardır. Ancak ortada, muhakeme esnasında suçunu itiraf etmek gibi korkutma sonucunda elde edilmiş bu delilleri kullanmayı engelleyen bir yasa yoktu. İtirafın
nasıl alındığına bakılmaksızın her türlü itiraf sanık aleyhine bir delil olarak kullanılabiliyordu.
On sekizinci yüzyılın başında soruşturma yöntemlerini değerlendirmede bir ölçü olarak delillere ilişkin yargı kanunları geliştirildi ve 1800 ile 1852 yılları arasında bütün mahkemelerde, sanığı her türlü
soruşturma yöntemine karşı himaye etmek amacıyla soruşturmada “isteğe bağlı cevap verme” ilkesi
uygulandı. Mahkemeler sanığı büyük ölçüde himâye ediyor ve herhangi bir itirafın elde edilme yöntemine ilişkin en ufak bir şüphe söz konusu olduğunda bu itirafı dikkate almama konusunda hazır
oluyordu. Ancak durum 1852 yılından sonra yavaşça değişti, zira mahkemeler bazı tarihçilerin görüşüne göre sanığı daha az himâye etmeye başladı. 1848 yılında muhalefet kanunlarının 18. maddesi
yasalaştırıldı. Bu madde, sanığı sorgulamakla görevlendirilmiş olan adalet mensuplarını, sorgulama
esnasında herhangi bir şey söylemekle yükümlü olmadığını sanığa bildirmekle yükümlü tutuyordu.
Durum, 1912 yılında hâkimler kanunu çıkarılıncaya kadar devam etti. Bu kanun, emniyet güçlerinin
tahkikat sırasında sanığı sorgularken uyması gereken prosedürü belirliyordu. Kanun, ceza muhakemesi esnasında sanığa şahitliğini sunma veya gerek tahkikat gerekse muhakeme esnasında sessiz
kalma hakkını veriyor, tahkikat yaparken emniyet güçlerine yardımcı olmayı zorunlu kılmıyordu.
B. Avrupa ve Modern Devletlerin Kanunlarında Susma Hakkı
1. İngiltere
Britanya kanunu emniyet güçlerine herhangi bir sanığa yönelik ifade alma veya tahkikata başlamadan önce resmî uyarıda bulunmayı ve onun bu uyarıyı anlayıp anlamadığından emin olmayı gerekli
kılmaktadır. Bu uyarı şu şekilde yapılır: “Herhangi bir şey söylemek zorunda değilsin. Ancak sana
sorulan bir konuda ileride mahkemede delil olarak kullanacağın bir şeyi zikretmemen savunmana
zarar verebilir. Söyleyeceğin her şey aleyhine bir karine ve delil olabilir.”
Sanığın susma hakkı bulunmakla birlikte Britanya kamu hukuku 1984 tarihli ceza hukuku delilleri kanununun c maddesinin belirttiğine göre bu hak, aksi sonuçlara ulaşma gibi bir duruma yol açabilir. Bu
da; Sanık, ileride kendisine dayanacağı ve vakti içinde zikretmesi beklenen gerçeklerden herhangi
birini zikretmediğinde, Mahkemede veya sorulan sorulara cevap verirken şahitliğini eda etmediğinde,
Kendisinin siyasî bir takım amaçlarının ya da elinin altında bir takım [yasak] maddelerin veya elbisesinin ya da ayakkabılarının üzerinde bir takım alametlerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığında
sorulan soruya cevap vermediğinde, Tutuklandığında, tutuklandığı bölgede niçin bulunduğunu izah
etmediğinde olur. Buna rağmen ortada tam anlamıyla sanığın susmasına dayanan bir suçlama yoktur. Mahkemenin, susmayı tercih eden sanığın hakkına ilişkin jüri üyelerinin takip etmesi gereken
prosedürü onlara bildirmesi gerekir. Nitelikli dolandırıcılıkla mücâdele bürosu tarafından ortaya atılacak sorulara gelince; susma hakkı aşağıya çekilmiştir. Aynı şey, terör sanıkları için de söz konusudur.

2000 yılında çıkarılan “Arama Yetkisi Kanunu” 49. Maddesi gereğince ifade vermesi istenen kişi ifade
vermeyi reddederse kanuna aykırı hareket etmiş olup iki yıla kadar hapisle cezalandırılır.
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Sözleşme sanığın susma hakkını açık olarak ifade etmemekle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği hükme göre, sorgulama esnasında sanığın sessiz kalması ve kendisine yöneltilen
suçlamayı kabul etmeme hakkı, uluslararası kabul gören ilkelerden biri olup kanunun uygulanmasında adalete ilişkin 6. Maddenin içinde yer almaktadır.
3. Fransa
Fransa ceza infaz kanunun 116. Maddesi, soruşturma ile görevli olan hâkimin sanığı dinlerken, susma, şahitliğini eda etme veya sorulara cevap verme hakkı bulunduğunu resmî bir şekilde kendisine
bildirmekle yükümlü tutmuştur.
4. Almanya
Ceza infaz kanunu gereğince sanık ister tutuklu olsun ister olmasın, tahkikata başlamadan önce sanığa susma hakkının olduğunun belirtilmesi gerekir. Ceza infazının herhangi bir aşamasında sanığın
tam olarak suskun kalmasından herhangi bir aksi sonuç çıkarmaya izin verilmemiştir. Ancak sanık,
suça ilişkin muayyen soruların sorulması esnasında sessiz kalmayı tercih ediyorsa bundan aksi bir
takım sonuçlar çıkarılmasına izin verilir.
5. Hong Kong
Sanığın susma hakkı, kamu hukuku gereğince koruma altındadır.
6. Hindistan
Hindistan Anayasası 20. (3) maddesi gereğince bütün vatandaşlara suçlanmalarına karşılık [kendilerini savunma] hakkı vermeyi garanti etmektedir. Kanun maddesi “Herhangi bir töhmetle suçlanan bir
kimsenin kendi aleyhine şahitliği kabul edilmez.”
7. Hollanda
Her sanık, emniyet güçleri ve savcılık tarafından tahkik veya dinleme oturumundaki sorgulama esnasında sessiz kalma hakkına sahiptir.
8. Norveç
Ceza infaz kanunu gereğince sanık, şahitlik yapmakla yükümlü tutulamaz. Sanık hakkında vaad de
bulunma, araştırılmamış bilgiler, tehdit ve zorlama kullanılamaz.
9. Pakistan
1973 tarihli Pakistan Anayasası’nın 13. Maddesi, kişinin suçunu itiraf etmesine karşı onu korumaktadır.
10. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın beşinci gözden geçirilmesinde şu madde yer almaktadır:
“Herhangi bir ceza davasında muhakeme esnasında herhangi bir şahsı kendi aleyhine şahitlik etmek
[itirafta bulunmak] üzere zorlamamak gerekir. Savcı vekili sanıktan şahitlik talep edemez, onun şahitliği reddetmesine ilişkin yorum yapamaz. Sanığın şahitlik yapmayı red veya kabul etmesi tamamen
sanığın kendisine ilişkin bir durumdur.”
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Abstract
Official Warning
“You don’t have to say anything. However, it might harm your defence not to respond
a question which you might use as evidence in the future. Anything you say might be
presumption or evidence against you.”
Such phrase is one of the most important phrases of Britain’s Criminal Law. Such that all the polices
and detectives should know such phrase by rote and repeat it before asking a question to suspect
or interrogating him. Adopting right to remain silent in British Law focuses on suspect’s refusal to
comment or respond to a question before or during the trial.
Islamic criminal law and right to remain silent
Human rights issue have become one of the most important international criterion to measure the development level of nations and societies and some of the international organizations have started to
supervise implementation of it. In Islam, such issue has been held carefully for 14 centuries without
propaganda or show and first generations of Islam put them into practice.
When people are accused with a crime, their rights need to be respected most. Although a person
respects individual freedoms and protects general interest and public order, he might be labelled
as suspect because of the evidence charging him virtually. Presumption of innocence is essential.
The stage in which a person is described as suspect is a medium stage between innocence and
guiltiness. However, although a person is described as suspect he remains innocent without a final
judgment of court which proves his guilt.
In order to protect the suspect from possible restriction on freedom and possible violation of rights
by criminal enforcements he should be given every chance to refuse the accusation and all the rights
and guarantees should be recognized to him to defend himself with all legal methods. Some scholars
claim that, it is mandatory to recognize more rights to the suspect due to improvement of modern
interrogation tools. One of the such most important rights is using the right to remain silent. According to it, the accused shouldn’t suffer oppression to make a confession and if he remains silent his
silence shouldn’t be accepted as presumption of guiltiness. He should have the right to respond or
to remain silent.
Hence, the importance of the right to remain silent must be understood as it derives from the importance of human rights. Again, such right has become one of the international criterion on the issue of
fair trial. Right to remain silent has become an issue on which many international congress and conferences focused. One of the factors which makes it important to search the subject is the presence
of different jurisprudential, legal and and judicial opinions on the issue.

There are two tendencies towards the right to remain silent in the doctrine of Islamic criminal law.
One of them supports it while the other doesn’t. Such situation is the same in applicable statutes
as well: While some statutes recognize such right in explicit or implied way, some statutes don’t
mention about that right. Again, the attitudes of judiciary towards the right to remain silent diversify
from one country to another. There might be conflict between the provisions about the issue even
in the same country.
In this study, we will argue the ideas of scholars towards the right to remain silent and explain the
jurisprudential perspectives supporting or objecting such right. By this way, we will try to understand
the implication of the hadith says “Giving evidence is plaintiff’s duty and taking an oath is the duty of
person who deny”.
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مقدمة
أضحت قضية حقوق االنسان هذه األيام من أهم المعايير الدولية التي يُقاس عليها تطور األمم
والمجتمعات ،وتراقب العديد من المنظمات الدولية مدى تطبيقها .وقد حظيت قضية حقوق االنسان
باإلسالم باهتمام واسع منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن ،من دون أي دعاية أو افتعال ،وطبقها
بشكل عملي الرعيل األول من المسلمين.
ومهما بلغت قوة اإلنسان وثقته بنفسه ،إال أنه قد تمر عليه ظروف معينة تجعله ضعيفاً ،متردداً ال يحسن التصرف وال
التعبير عما بداخله .وهكذا يكون حال االنسان لو وجه له اتهام معين ،فسيكون أحوج ما يكون الحترام حقوقه ،فهو لم
يعتد هذا الضعف من قبل ،وقد لحقت به صفة االتهام بعد توافر عدد من االدلة الظاهر فيها انها قد تفيد ادانته ،مع مراعاة
حماية الحرية الفردية والمحافظة على المصلحة االجتماعية والنظام العام .واألصل في اإلنسان البراءة  ،ومرحلة االتهام
هذه هي مرحلة وسطية بين البراءة واإلدانة ،لكن يبقى اإلنسان بريئاً ما لم يصدر بحقه حكم قضائي ب ٌّ
َات باإلدانةْ ،
وإن
لحقته صفة االتهام.
وبغية حماية المتهم مما يمكن أن يتعرض له من تقييد في الحرية أو مساس في الحقوق من جراء اإلجراءات الجنائية ،كان
البد من أن يمنح  -وهو في صدد توجيه االتهام إليه  -ضمانات وحقوقاً تحفظ له حقه في نفي التهمة المنسوبة إليه ،وتُ َمكنه
من الدفاع عن نفسه بجميع الطرق المتاحة قانو ًنا .وأمام تطور وسائل االستجواب الحديثة راح البعض ينادي بضرورة
إعطاء المتهم مزيداً من الحقوق أمام سلطة التحقيق ،ومن أهم تلك الحقوق ضرورة تمتع المتهم بحقه في الصمت ،أي
وجه إليه ،أو التزام الصمت حيالها من دون أن ي َ
ُضغط عليه لكي يجرم نفسه
أن يملك حرية اإلجابة عن األسئلة التي تُ َّ
باعترافاته ،ومن دون أن يُ َع َّد صمتُه قرينة يُستند إليها في إدانته.
من هنا يتضح أن حق المتهم في الصمت مرتبط بقضية حقوق اإلنسان نفسها ،وأصبح هذا الحق هو أحد المعايير الدولية
للمحاكمات العادلة .وبالرغم من أهمية هذا الحق ،إال أن أهل االختصاص من فقهاء وقانونيين قد انقسمت آرائهم حول
هذه المسألة ،وقد انقسم الفقه الجنائي إلى اتجاهين أحدهما مؤيد لحق المتهم في الصمت واآلخر معارض له ،وكذلك
الحال في القوانين اإلجرائية بعضها ينص صراحة أو ضمناً على هذا الحق في حين لم تنص قوانين أخرى عليه ،كما أن
القضاء يختلف موقفه بشأن حق المتهم في الصمت من بلد إلى آخر ،كما أن أحكام القضاء في البلد نفسه بشأن هذا الحق
كثيرا ما يحصل تعارض بينها.
ً
تعريف المتهم من الناحية القانونية
المتهم قانوناً هو الشخص الذي تثار ضده شبهات عن ارتكابه ً
فعال إجرامياً ،فيلتزم بمواجهة االدعاء بمسؤوليته عنه،
والخضوع لإلجراءات التي يحددها القانون ،وتستهدف تلك تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقدير البراءة أو اإلدانة
(شرح قانون اإلجراءات الجنائية لمحمود حسني).
حقوق المتهم بالشريعة االسالمية
لقد قررت الشريعة اإلسالمية للمتهم حقوقاً عديدة أمام القاضي منها حقه في العدالة ،وفي الحصول محاكمة عادلة،
والحماية من تعسف السلطة ،وحمايته من التعذيب.
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حق العدالة
از ْعتُ ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه إلَى َّ
حقه بالتحاكم الى الشريعة اإلسالمية دون سواها لقوله تعالىَ ) :فإِ ْن َت َن َ
ول ( سورة
اللِ َو َّ
الر ُس ِ
ِ
النساء آية .59
حقه برفع الظلم عن نفسه ان استطاع ودفع الظلم عن االخرين إن استطاع من خالل التقدم بالشاهدة وإن لم يُسألها لقوله
صلى اهلل عليه وسلم (أال أخبركم بخير الشهداء ،الذي يأتي بشاهدته قبل أن يسألها).
االستماع إلى شهادة المدعى عليه وعدم االقتصار على سماع المدعي.
الحق بالحصول على محاكمة عادلة
األصل في اإلنسان البراءة والمتهم برئ حتى تثبت ادانته.
ال عقوبة إال بنص
عدم انزال العقوبة ما لم يثبت ارتكاب الجرم بدليل قطعي
عدم تجاوز العقوبة التي قررتها الشريعة للجريمة.
عدم اخذ المتهم بجريرة غيره (وال تزر وازرة وزر اخرى).
حق الحماية من تعسف السلطة ومن التعذيب
ً
فضال عن المتهم
ال يجوز تعذيب المجرم
صيانة آدمية المتهم
حقه بااللتزام بالصمت
ً
دليال ضده والمتهم يجب
حق المتهم في الصمت هو حريته في الكالم واإلجابة عن األسئلة الموجهة إليه وال يعد صمته
تنبيهه على هذا الحق قبل إجراء التحقيق معه.
أما خصائص طبيعة حق المتهم في الصمت:
أنه حق أصيل فطري:
إن حق المتهم في الصمت هو حق أصيل فطري ذلك أن المتهم مثلما يستطيع الكالم لنفي التهمة الموجهة إليه فأنه يستطيع
الصمت إذا وجد أن الصمت انفع له الن المتهم ال يجبر على الكالم ،وال يقع عليه عبئ اثبات براءته.
أنه حق شخصي:
باعتبار أن حق الصمت مقرر لمصلحة المتهم لتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء ،فحقه في
الصمت ال يعدو عن كونه احد مظاهر حريته في الدفاع عن نفسه.
انه حق عام:
إذا كان حق الصمت حقاً شخصياً فهو يتسم بالعمومية أيضا ذلك ألنه إذا كان باإلمكان إجبار المتهم على الكالم :إال انه
من العسير إجباره على قول الحق .وبالتالي فأن حق الصمت مقرر أيضا لحماية المصلحة العامة المتمثلة بصيانة وحماية
العدالة الجنائية.

وقد اقر الفقه اإلسالمي للمتهم الحرية التامة في الكالم أو عدمه أمام القاضي وقد استدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى }إِال َم ْن
َْ ْ
ُْ
ان{ .وفي السنة النبوية الشريفة استدلوا بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ
اإلي َم ِ
أك ِر َه َوقلبُ ُه مُط َم ِئ ٌّن ِب ِ
والنسيان وما استكرهوا عليه) ،وروي عن االمام علي بن أبي طالب  ،عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) أنه قال( :ال حد
على معترف بعد بالء) ،وروي عن االمام علي بن أبي طالب أنه قال( :من اقر عند تجريد او حبس او تخويف فال حد عليه).
ض َي َّ
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ار له « ؟ قال  :فخلى ُع َم ُر َس ِبيل َها  ،ث َّم قال َ :ع َجز ِت ال ِنسا ُء أن تلِ َد ِمثل َعلِ ّي ب ِ
حكم صمت المتهم في الفقه الجنائي اإلسالمي
ال ينحصر حق المتهم باالمتناع عن الكالم إن رغب بل يجب عدم اعتبار صمته قرينة ضده ،إن هو اختار الصمت،
فالمتهم الذي تتم مواجهته بالتهمة المسندة إليه ،ويمتنع عن الكالم أو عن اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه ،قد يكون
الباعث على صمته هو مفاجأته بخطورة التهمة المنسوبة إليه ،او االرتباك أو عدم الجدية واالهمال وقد يكون صمته
إقراراً بالذنب ،وقد يكون غير ذلك من الدوافع والبواعث التي تحمل المتهم على التزام الصمت ،هذه الدوافع والبواعث
تثير احتمال عدم كون المتهم هو المرتكب للجرم الذي يسند إليه ،ولذلك فإن اصدار الحكم بإدانة المتهم الذي يلجأ إلى
الصمت ،قد يمثل ظلماً يحيق به ،إذا صدر حكم اإلدانة مستنداً إلى صمت المتهم في المقام األول ،فما هو حكم سكوت
المتهم في الفقه الجنائي اإلسالمي؟
اختلف الفقهاء في حكم سكوت المدعى عليه في الدعوى الجزائية ،فمنهم من قال على القاضي أن يحبسه حتى يجيب
مدع له حق الجواب على المدعى عليه ،ويرى اتجاه آخر أن سكوت المدعى عليه أقرب إلى اإلقرار ال إلى
؛ألن كل ٍ
اإلنكار؛ ألن من اتهم فسكت ،فسكوته ال يتضمن اإلنكار في موضع دفع التهمة التي لم يدفعها عن نفسه؛ ألنه وإن كانت
القاعدة العامة في الفقه اإلسالمي أنه (ال ينسب لساكت قول) ،ولكن هناك قاعدة أخرى مفادها أن (السكوت في معرض
ً
قبوال) ،أو إقراراً .وذهب آخرون إلى القول إن على القاضي في مثل هذه الحالة أن يقول للمدعى
الحاجة إلى البيان يعد
ً
عليه أجب وإال عددتك ناكال وارد اليمين على المدعي ،فإن أصر على السكوت طبق عليه القاضي حكم الناكل ،وحكم
للمدعي بعد أن يحلف اليمين.
وقال في المبسوط :وإذا قال الخصم للقاضي :ال أقر وال أنكر ..فإن أبا حنيفة رحمه اهلل قال :ال يجبره القاضي على ذلك,
ولكن يدعو المدعي بشهوده .وقال ابن أبي ليلى :ال أدعه حتى يقر أو ينكر؛ ألن الجواب مستحق عليه ،فإذا امتنع من
إيفاء ما هو مستحق عليه مع قدرته على ذلك أجبره القاضي على إيفائه بالحبس.
وفي الموسوعة الفقهية :وقال سحنون وهي رواية عن أشهب :للقاضي حبس المدعى عليه وتأديبه إذا قال في مجلس
القضاء :ال أقر وال أنكر ،واستمر على لدده وال بينة للمدعي ,وبنحوه قال الشافعي.
قال شمس الدين السرخسي :فإن نكلوا ،اي المدعى عليهم ،عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا؛ ألن االيمان في القسامة حق
مقصود لتعظيم امر الدم ومن لزمه حق مقصود ال تجري النية في ايفائه ،فإن امتنع منه فإنه يحبس ليوفى ككلمات
اللعان .ويذهب رأي رابع إلى القول بأن يترك تقدير سكوت المتهم إلى القاضي ،وحسبما يتراءى له من ظروف الدعوى
ً
ناكال ،وقد يرى تكليف المدعي باإلثبات.
ومالبساتها ،إذ قد يعد المدعى عليه
واعتقد أن الرأي األخير هو األقرب للعدالة ،إذ إن العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع القاضي ،بناء على األدلة التي يتم
طرحها عليه ،وأن القاضي الجنائي هو الذي يستخلص النتائج من سائر العناصر المطروحة أمامه في الدعوى الجزائية.
ونستند فيما ذهبنا اليه إلى القواعد التي استقر عليها الفقه اإلسالمي ،وهي قاعدة (ال ينسب لساكت قول) وقاعدة (الحدود
تدرأ بالشبهات)
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ً
أوال :قاعدة (ال ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان)
األصل الفقهي أنه ال ينسب لساكت قول وال ينسب الى المتهم الذي يلجأ الى الصمت حيال األسئلة التي توجه اليه أية اقوال.
فسكوت المدعى عليه في الفقه اإلسالمي ال يعد إقراراً منه بما نسب اليه ،وال يكون الصمت في المسائل الجنائية اقراراً بل
هو في القضايا المدنية مثل األحوال الشخصية .فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته .وعلى المدعى أن يثبت بالدليل والمتهم غير
مكلف بإثبات براءته وال يطلب منه الدليل على نفي التهمة الموجهة إليه ،ألن عبء اإلثبات يقع على سلطة االتهام.
ثانياً :قاعدة درء الحدود بالشبهات
قاعدة درء الحد بالشبهة ،وإن وردت في الحدود ،إال أنها من قواعد العدالة في الفقه اإلسالمي ،والتي يمكن إعمالها في
حالة سكوت المتهم .السند الشرعي لهذه القاعدة ،الحديث النبوي الشريف (ادرأوا الحدود بالشبهات) .وعن أبي هريرة قال:
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(( :ادقعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) .وعن السيدة عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :قال
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم(( :ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن اإلمام
إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) .فالقاعدة في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية أن البينة على من ادعى،
واليمين على من أنكر ،وذلك لقول الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(( :البينة على المدعي ،واليمين على من أنكر)
وأخيراً ،ال بد أن ُن ّ
ذكر بحق المتهم في معاملة إنسانية ،حيث استفاضت بذلك نصوص الشرع الحنيف .ففي
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله
وعرضه .ثم إنه من حق المتهم أن يعرف التهمة الموجهة إليه ،بل وقال كثير من أهل العلم إن له أن يعرف السبب الذي
من أجله ترتب الحق .قال المواق في التاج واإلكليل :أشهب :لو سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا
المال ،فقال :تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولم يقض القاضي على المدعى عليه بشيء حتى يسمي المدعي
السبب الذي كان له الحق.
التحقيق واالعترافات في القوانين الوضعية
نبذة تاريخية
كان إجبار المتهم على الكالم في العصور القديمة وفي القانون الروماني أمراً جائزاً؛ فالمتهم الذي ال يريد أن يتكلم يجبر
على اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه ،ولوعن طريق التعذيب ،إذ كان كل ما يهم القضاة هو الحصول على االعترافات
إلصدار أحكامهم ،بغض النظر عن الوسيلة التي حصل بوساطتها على هذه االعترافات .وفي العصور الوسطى ،كان
المتهم يتعرض لصور مختلفة من التعذيب في حالة التزامه الصمت في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
ومن غير الواضح األسباب وال الباعث التاريخي خلف حق المتهم بااللتزام بالصمت .وقد تحولت القاعدة القانونية
الالتينية التي تنص على انه ( يجب عدم اكراه اي شخص على اتهام نفسه) الحجة الكبرى للمنحدرين مع عائالت تعذب
أبنائها بما يعرف تاريخياً بقاعة النجوم  Chamber Starوالمفوضية العليا في القرن السادس عشر في انكلترا ،حيث
كان يجبر المتهم الذي يجلب أمام هذه المحاكم على القسم إنه سيجيب بصدق على أية أسئلة تطرح عليه قبل أن يعرف
ما هو االتهام الموجه له .وقد أحدث ذلك إرباكاً كبيراً حيث يجد المتهم نفسه مجبراً على االختيار ما بين تضليل العدالة
بحال لو كذب تحت القسم لحماية نفسه ،أو العقاب الشديد الزدراء المحكمة إن فضل اإلجابة على االسئلة التي تطرح
عليه ،أو خيانة حقه الطبيعي بحماية نفسه لو أجاب بصدق لإليفاء بما أقسم عليه.
وكان هذا هو الحال في انكلترا قبل العام  ،1640حيث كان يخضع المتهم للتحقيق معه قبل المحاكمة واثناء المحاكمة
ويكون مصحوباً بالتعذيب في بعض االحيان .ولم يكن هناك اية قيود على انواع االسئلة التي تطرح او من يطرحها.
واذا اعترف المتهم خالل التحقيق بذنبه فإنه يخضع الستجواب مضاعف رغبة بتقديم اعترافات على جرائم لم يعترف
بها بعد .وكان حق استجواب المتهم ممنوحاً للقضاة ومساعديهم بل اعطي هذا الحق لرجال الكنيسة في المحاكم الكنسية
حيث كانوا يستجوبون المتهمين ويقوموا بتعذيبهم رغبة بالحصول على اعترافات من المتهمين .وفي العام  ،1641أقر
البرلمان قانون «حقوق وحريات الرجل االنكليزي» المنصوص عليها بالمغنا كارتا والتي تم خرقها بعهد التيودورز
وستيورت .ونتيجة لذلك تم الغاء قاعة النجوم المخصصة لتعذيب المتهمين.

وفي القرن السابع عشر ،تغير الحال ً
قليال حيث أجبر القضاة على عدم قبول أي اعتراف أتى نتيجة الترهيب أو التهديد
أو التعذيب ،لكن لم يكن هناك تشريع يمنع استخدام تلك األدلة التي تم الحصول عليها نتيجة الترهيب ،مثل االعتراف
بالذنب في المحاكمة .فجميع االعترافات يمكن االستناد إليها كدليل ضد المتهم بغض النظر على طريقة الحصول عليها.
وفي بداية القرن الثامن عشر ،تم تطوير قوانين قضائية متعلقة باألدلة لتكون معياراً لقياس طرق االستجواب .وتم تطبيق
مبدأ اإلجابة الطوعية عند االستجواب ما بين العام  1800وعام  1852لدى كافة المحاكم من أجل حماية المتهم من جميع
طرق االستجواب .وكان المحاكم حامية بشكل كبير للمتهم ومستعدة الستبعاد أي اعتراف إن كان لديها أدنى شك بطريقة
انتزاعه ،ولكن الحال تغير ً
قليال بعد العام  ،1852حيث أصبحت المحاكم أقل حماية للمتهم حسبما يرى بعض المؤرخين.
وفي العام  ،1848تم تشريع المادة  18من قانون المخالفات والتي تلزم رجال العدالة المسؤولين عن استجواب المتهم
بتحذير المتهم بأنه غير ملزم أن يقول أي شيء عند استجوابه .واستمر الحال لغاية صدور قانون القضاة عام 1912
والذي حدد المسار الواجب اتباعه عند استجواب الشرطة للمتهم خالل التحقيق .وأعطى القانون الحق للمتهم في محاكمة
جنائية الخيار بتقديم شهادته أو االلتزام بالصمت أثناء التحقيق والمحاكمة ،ولم يوجب عليه مساعدة الشرطة في تحقيقاتها.
حق الصمت في القوانين األوروبية والدولية الحديثة
انكلترا
يوجب القانون البريطاني على رجال الشرطة قبل الشروع باستجواب أو التحقيق مع أي متهم اعطاءه التحذير الرسمي
والتأكد من فهمه للتحذير والذي ينص على ما يلي« :ال يتوجب عليك قول أي شيء ،ولكن قد يضر بدفاعك إن لم تذكر
عندما تسأل شيئاً قد تعتمد عليه الحقاً في المحكمة ،أي شيء تقوله قد يقدم كقرينة أو دليل».
وبالرغم من حق المتهم في التزام الصمت اال ان القانون العام البريطاني ينص بالمادة ج في قانون االدلة الجنائية لعام
 1984بإن الصمت قد يؤدى للتوصل إلى استنتاجات معاكسة وذلك عندما يكون المتهم:
قد فشل بذكر أي من الحقائق التي سيتعمد عليها الحقاً والتي يتوقع من المتهم أن يذكرها في وقتها؛
فشل أن يقدم شهادته في المحكمة أو اإلجابة عن األسئلة؛
فشل أن يقدم إجابة عند اعتقاله عن سبب وجود أغراض أو مواد في حيازته أو سبب وجود عالمات على مالبسه أو حذاءه؛
فشل وقت اعتقاله أن يعطي سبباً لوجوده في مكان االعتقال.
وبالرغم من ذلك ،فليس هناك ادانة تعتمد بشكل كامل على صمت المتهم .ويتوجب على المحكمة ان توجه هيئة المحلفين
للحدود التي يمكن أن يرسموها بحق المتهم الملتزم الصمت.
أما بما يتعلق باألسئلة التي تطرح من قبل مكتب مكافحة االحتياالت الخطيرة ،فإن حق التزام الصمت قد تم تخفيضه
وكذلك الحال لألشخاص المتهمين بتهم االرهاب.
وبموجب المادة  49من قانون الصالحيات التحرية لعام  ،2000فإن رفض اعطاء البيانات المشرفة عندما يطلب منك
ذلك هو مخالفة قانونية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل لعامين.
المعاهدة األوربية لحقوق اإلنسان
لم تنص المعاهدة صراحة على حق المتهم بالتزام الصمت ولكن المحكمة األروبية لحقوق اإلنسان قد قضت ان صمت
المتهم عند استجوابه وحقه بعدم تجريم نفسه هي من معايير الدولية المعترف بها والتي هي من صلب المادة رقم 6
المتعلقة بعدالة االجراءات القانونية.
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فرنسا
تلزم المادة  116من قانون اإلجراءات الفرنسي القاضي الموكل بالتحقيق عند سماعه المتهم أن يحذره بشكل رسمي بأن
من حقه التزام الصمت أو االدالء بشهادة أو االجابة على األسئلة.
ألمانيا
ً
معتقال أو ال ،قبل البدء بأي تحقيق بأن من حقه
بموجب قانون اإلجراءات الجنائية فإنه يجب ابالغ المتهم سواء كان
التزام الصمت .ومن غير المسموح التوصل إلى استنتاجات معاكسة من الصمت الكامل للمتهم في أي مرحلة من مراحل
اإلجراءات الجنائية .ولكن يسمح التوصل إلى استنتاجات معاكسة لو اختار المتهم الصمت حيال أسئلة معينة متعلقة
بالجريمة.
هونغ كونغ
حق التزام المتهم بالصمت محمي بموجب القانون العام.
الهند
يضمن الدستور الهندي الحق لجميع االشخاص ضد ادانتهم ألنفسهم بموجب المادة  )3( 20والتي تنص «لن يتم اكراه
أي شخص متهم بأي تهمة أن يشهد على نفسه».
هولندا
يحق لكل متهم أن يبقى صامتاً عند استجوابه من الشرطة ومن المدعي العام خالل فترة التحقيق أو التحري في جلسة
السماع.
النرويج
بموجب قانون اإلجراءات الجنائية ،ال يمكنك التزام المتهم أن يقدم شهادته .وكذلك ال يمكن استخدام الوعود أو معلومات
غير دقيقة أو التهديد أو االكراه بحق المتهم.
باكستان
تحمي المادة  31من دستور باكستان لعام  3791الشخص من تجريم نفسه.
الواليات المتحدة االمريكية
التعديل الخامس لدستور الواليات المتحدة االمريكية ينص على التالي « :يجب عدم اكراه أي شخص في أي قضية جنائية
أن يشهد ضد نفسه .خالل المحاكمة ،ال يسمح لوكيل النيابة أن يستدعي المتهم للشهادة وال التعليق على رفض المتهم
للشهادة .رفض المتهم أو قبوله لتقديم الشهادة هو شأن يعود للمتهم.
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Konunun Önemi ve Ortaya Çıkardığı Problemler
Arap Baharı devrimleri Arap toplumları içindeki ahlaki, toplumsal ve bilimsel pek çok
alanda yerleşmiş ve sabit olan birçok kavramda değişimler meydana getirdi. Çeşitli
şekilleriyle bozulma ve çürümenin birikmesi ve denetim, hesap sorma ve düzeltme
mekanizmalarının yokluğundan çökmüş olan iktisadi, toplumsal ve siyasi durumlara inkılap yaparak, bu devrimlerle Arap toplumlarında oluşturulmak istenilen kökten
dönüşümler, toplumu oluşturan unsurlar arasında büyük bir itişme kakışma meydana getirdi. Bu durum da halkları bu güçlü devrimlere iten problemler etrafında on
yıllardır biriken tozu ortadan kaldırmak ve bu problemlere her toplumun kendine has
özelliklerinden kaynaklanan çözümler bulmak çabasıyla yüksek sesli toplu tartışmaları harekete geçirdi
Bu devrimleri meydana getiren siyasi ve toplumsal güçler, doğası ve oluşumu itibariyle hızlı değişime
müsait olmayan geleneksel toplumlara kendi devrimci bakışını dikte etmeye çalıştı. Bu toplumlar,
yaşanan problemlerin çoğunun köklerinin, toplumun kültürel ve toplumsal temellerinde olduğu için
doğal olarak hızlı devrimci çözümleri reddetmektedir.
Uzun vadeli çözümler ve politikaların etkin olmayan etkileri vardı ki bu burum Arap devrimlerinin onlara karşı yapıldığı eski güçlerin saflarını yeniden düzenlemesi, toplumlara birkaç etkenden yardım
alarak kendisini daha güzel ve gözden geçirilmiş şekilde yeniden sunma imkânı verdi. Bu etkenlerin
en önemlisi Arap toplumlarının yakın tarihten gelen sebepler ve bu eski sistemlerin iktidarı ele geçirmesinden itibaren şekillendirdiği doğası itibariyle; istikrara olan doğal eğilimi, değişimden korkması
ve güvenlik ve huzuru elde etmek için olan ciddi çabasıdır.
Arap devrimlerinin mezhepsel, ırksal ve dinsel farklılıklar sebebiyle şiddet ve karşıt şiddete dönüşmesi diğer Arap devrimi ülkelerindeki benzer durumların peşinden gitme konusunda halklardaki korkunun şiddetini daha da artırdı. Bu durum ise eski sistemlerin Arap toplumlarına egemenliğini dikte
etmek için yeniden dönme fırsatlarını artırmıştır.
Arap toplumlarının, on yıllardır birikmiş olan iktisadi ve toplumsal problemlerin hızlı bir şekilde çözümüne olan susuzlukları ve yeni devrimci güçlerin bunları hızlı bir şekilde çözme kudretinde olmaması, beklentilerin çıtasını düşürdü ve toplumlarda bir tür hayal kırıklığı meydana getirdi.
Bu durum ise Arap Baharı devrimlerini problemler dilemmasına soktu. Bu problemlerin en önemlisi,
devrimcilerin, kendi toplumlarının problemleri için, geleneksel doğası ile savaşlar ve şiddetli çekişmelerle dolu istikrarsız bölgesel durumların gölgesinde istikrar ve güvenlik için gayret etmeye dayanan
halkların beklentilerinin yüksek çıtasına ulaşma imkânı verecek hızlı çözümleri seçmekle, devrim
düşüncesiyle temelde çelişen, insanların hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini zannettikleri devrime bağlanan umutları yıkan ve eski güçlerin canlılığını yeniden kazanmasına ve yeni devrimci güçlerin o

440

toplumlarda herhangi bir köklü çözüm meydana getirme çalışmalarına direnme imkânı veren uzun
vadeli çözümlere dayanmak arasından birini seçme çabasıdır.
Devrim güçlerinin bu zor olanı seçme çabalarının çerçevesinde, eski güçleri zayıflatma, siyasi sahadan uzaklaştırma ve halkların, devrimlerin yapılmasına götüren iktisadi zayıflık, toplumsal ve ahlaki
değerler sisteminin çöküşü ve mali çürüme sebebiyle kötüleşen bu duruma ulaşmasına sebep olan
sembol şahsiyetlerini muhakeme etmesi gerekliydi.
Fakat devrim güçlerinin karşılaştığı en büyük problem o ülkelerin pozitif kanunlarında var olan ve
egemen eski sistemler tarafından hazırlanmış ve çoğunluğu yetersiz olan tecrim / suçlama hükümleridir. Bu kanun hükümleri o şekilde hazırlanmıştır ki, devrimci güçleri, bu liderleri iktidar dönemlerinde
işledikleri fiillerden dolayı yargılamaktan aciz bırakmaktadır.
Hatta bazı kimseler, mevcut kanun maddelerindeki yetersizliklerden kurtulma imkânı vereceği gibi bu
kanun maddelerinin dikte ettiği ve yargılamaların süresini uzatan sıkıcı rutin icraatlardan da kurtulma
imkânı verecek olan devrim mahkemeleri kurulmasını talep etti.
Bu tür mahkemelerin ve orada verilen aşırı hükümlerin kirli tarihi göz önüne alınarak oluşan korku
ve uluslararası toplumun bunları reddetmesi bu isteklerin boşa gitmesine neden oldu.1 Bu da devrim
güçlerini mevcut yargı sistemine ve o zamanda geçerli pozitif kanunlara dayanmaya itti.
Fakat diğer bir sorun ortaya çıktı. Bu sorun eski sistemlerin önde gelen şahsiyetlerinin suçlarının ve
bu suçlara hükmeden tecrim/suçlama hükümlerinin nitelendirilmesi problemidir. Burada, siyasi suçlar
terimi ve eski sistemlerin; siyasi hayatı ifsad etme, nüfuzlarını kötüye kullanma ve halkın parasını
çalmadan değil de elektrik kablolarını çalma suçundan yargılanması gündeme getirildi.
Arap baharının gerçekleştiği ülkelerde devrim güçlerinin bu hukuki ve siyasi problemle başa çıkmaya
güç yetirememeleri sebebiyle, eski toplumsal ve siyasi güçler bazı değişiklikler ve rötuşlarla yeni bir
elbise içinde güç ve yetkileri tekrar ele geçirdiler. Bu değişiklikler ve rötuşlar eski güçlere, devrimci
güçlere karşı masayı ters çevirmek ve onları muhalefet konumuna itmek için sokaktaki halktan küçümsenmeyecek bir kadarının yeniden güvenini kazanma imkânı verdi.
Bu güçlerden büyük bir kısmının eski sistemlerin çöküşünden sonra ele geçirdikleri protesto ve gösteri
hakkı gibi Arap devrimi kazanımlarını elinde tutmaya çalışması, iktidarı yeniden ele geçirmeye gücü
yeten yeni elbisesindeki eski güçlerin, devrim güçlerinin bu hakları kullanmalarını engellemek ve kamu1 Mısır’da devrim mahkemeleri Devrim komuta konseyinin Kral Faruk döneminde ülkenin servetini kötüye kullanan ve siyasi yaşamı ifsad eden
vatan hainlerini yargılamak istediği Cemal Abdunnasır dönemine gitmektedir. 1953 yılında 15 Eylül Çarşamba günü halk, tuğamiral Muhammed
Necib, Albay Cemal Abdunnasır ve Binbaşı Salih Selim tarafından yapılan devrim komuta konseyinin açıklamasını dinlemek için cumhuriyet
meydanının ortasında Âbidin’de toplandı. Açıklama devrim komuta konseyinin yabancı ülkelerle bağlantıları açığa çıkmış bazı eski siyasetçileri
yargılamak için devrim mahkemeleri kuracağını ilan etti. Abdunnasır döneminde ilk devrim mahkemesi başkanı hava filosu komutanı Abdullatif
Bağdadi oldu. Üyeler ise Deniz kuvvetleri komutanı Hasan Abdüllatif ve Albay Muhammed Enver Sedat’tı. Mahkemenin ilk celsesi 1953 yılı 26
Eylül Cumartesi günü yapıldı. O gün Eylül devrimi olmadan önce iktidarda ağırlığı olan şahsiyetlerin yargılamaları tamamlandı. Devrimden önce
İçişleri Bakanı, Divan/kabine başkanı ve Başbakanlık makamlarında olan İbrahim Abdülhadi’yi ve ona ilave olarak eski bakanlardan, parti
liderlerinden ve kabine başkanlarından pek çok kişiyi yargıladı. Yine bazı gazetecileri yargıladı, Kral Faruk’un yaşamının ifsad edilmesinde bariz
bir rolü olan Kral Faruk’un basın müsteşarı Kerim Sabit ve onunla birlikte İngiliz ordusuyla çalışan Ahmed Muhammed Avz, Albay Saduddin
Sinbati, Albay İsmail Melîci, Bakan İbrahim Ferec ve vatana hıyanet, vatanın menfaatine zarar vermek ve siyasi yaşamı ifsad etmek için yabancı
güçlerle haber alış verişi ithamı yapılan yaklaşık otuz kişinin yargılaması yapıldı. Bu yargılamalarda ordu halka galip geldi. Abdunnasır’ın
Minşeya’da suikast saldırısına uğramasından sonra devrim konseyi, vatana ihanet veya devrim ve yönetim düzeni karşıtı fiiller işlemekle suçlanan
kişileri yargılamak için Halk Mahkemesi adıyla özel bir mahkeme kurmaya karar verdi. Bu mahkemeler düşman tarafların birbirini yargılarken
doğal yargılama düzeninin dışına çıkması anlamında istisnai yargı örneklerinden bir örnek kabul edilir. Bu mahkemeye yüzlerce ihvan üyesinin
itham edildiği ve haklarında 7 idam hükmü çıkan birçok dava gönderildi. Cemal Abdunnasır’dan sonra Enver Sedat 90 kişiyi tutuklayıp davanın
hukuki sebeplerini açıklamadan ve gizlilikle nitelendirilerek askeri mahkemeye gönderdi. Buradan çıkan 4 idam cezasına ilave olarak 90 kişiye
dağıtılmış 236 yıl ceza verildi. Enver Sedat idamları 25 yıl müebbed olarak hafifletti. Daha sonra Sedat, yanlışları düzeltme devrimi çerçevesinde
devrim mahkemelerini ilga etti.

oyunu onlara karşı kışkırtmak için kanuni sınırlar koymaya itti. Bunun da çatışmalara sebep olmasının
ardından bazı kimseler, siyasi suç işledikleri itibariyle devrim güçlerinin yargılanmasını talep etti.2
Bu olayların siyasi suçların konuşulmasının tekrar öne çıkması bizi bu konuyu araştırmaya itti. Konuyu bilenler ve onunla ilgilenenlere tarihi temellerini ve bundan kaynaklanan kanuni etkilerini anlama
ve bilme imkânı verecek sabit anlamları olan terimler ve kavramlar üretmek ve konunun derinliğine
ulaşmak çabasıyla bu araştırmayı yapıyoruz.
Bütün iktisadi, toplumsal, siyasi ve hukuki teoriler ve esasların kapsamlı ve bitmeyen kaynağı olması
ve pozitif hukuk sistemlerine onun çerçevesinden bakılması itibariyle İslam hukuku, özellikle Bağy
suçu olarak isimlendirilen terim ve yöneticiye silahlı isyan etmeye izin olup olmadığı düşüncesinde
olmak üzere bu çerçevede büyük miktarda kurallar ve faydalı yönlendirici uygulamalar içermektedir.
Bu sebeple araştırmamızı üç bölüme ayıracağız;
Birinci Bölümde: Siyasi suçların mahiyetini,
İkinci Bölümde: Siyasi suçlarla ilgili konularda uluslararası sorumluluğu,
Üçüncü bölümde: Siyasi suçlara İslam şeriatının bakışını, inceleyeceğiz.

I. Siyasi Suçların Mahiyeti
Siyasi suçların mahiyetini bilmek ve bu suçların tam bir tarifini yapmaya çalışmak
çerçevesinde bu hedefi gerçekleştirmek için bazı belirleyici kriterlerden yola çıkıyoruz. Bunların en önemlileri:
A. Siyasi Sâikle İşlenmiş Adî Suçlarla Siyasî Suçların Birbirinden Ayrılması
Pek çok araştırmacı, devletlerin içinde toplumun tümünü ilgilendiren olayların gidişatını değiştirmesi
ve etkisi bireylerin haklarını aşıp devletin yönetilme biçimine ve oradaki yönetim sistemlerine ulaşan
büyük öneme sahip suçlar olmasını itibara alarak, siyasi suçları araştırma ve incelemeye giriştiler.
Bu yüzden ceza hukukçuları siyasi suçun efradını câmî ve ağyarını mâni (tarifin tarif edilen hususa ait
bütün nitelikleri toplaması, ondan farklı olan nitelikleri dışta bırakması) bir tarifi üzerinde ittifak etmediler, bilakis doktrinlerine göre tarifleri de farklılaştı. Dolayısıyla suçun meydana getirdiği siyasi zararlara
bakan objektif doktrinin destekçileri olanlar onu “gerek içerden gerek dışarıdan devletin siyasi düzenine
saldırı kabul edilen suç”3 olarak tarif ettiler. Başka bir tarifi ise “ Hükümet şekli, devletin temel organları
ve vatandaşların siyasi hakları gibi devletin siyasi düzenine karşı düşmanca işlenmiş suç”tur.4
Suça iten sâiki dikkate alan subjektif doktrinin savunucuları ise siyasi suçu “Suçu işlemeye iten sâikin
ve tek hedefin siyasi düzenin değiştirilmesi veya yıkılması olan suç” olarak tarif ederler.5

2 Bu konuda bkz: 2013 yılı 107 sayılı Mısır kanunu ve Mısır resmi gazetesi 47. Sayısında yayımlanan ve onu düzenleyen 2014 yılı 15 sayılı Mısır
içişleri bakanlığının yönetmeliği. Bu karar, 24 Kasım 2014 tarihli Mısır resmi gazetesinde tekrar yayımlanmıştır.
3 Ahmed Safvet, Şerhu’l kanuni’l cinâî- genel bölüm- 46. Fıkra/paragraf
4 Bkz: Said Mustafa Said, el-Ahkâmu’l âmme fi kanuni’l ukûbêt, Dâru’l meârif, Mısır, 1962, s. 80
5 Bkz: Abdulvahhab Huvmed, Şerhu Kanûni’l cezâ el-kuveytî, Genel bölüm, Matbûatu Câmiatu Kuveyt, 1972, s.141
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Bu iki doktrini de dikkate alarak siyasi suçu “ Hem konusu ve hem işlenmesine götüren sâik siyasi
olan suç” olarak tarif edenler de vardır.6 Çünkü bu tarif, devletteki siyasi düzene saldırı teşkil eden
suçun konusunu ve suçun sâiki olan, eğer bu siyasi düzen zorba ve zalimse, toplumun iyiliğini gerçekleştirmek için onu değiştirme çabasını da kapsamaktadır. Bu sâik olmaksızın suç adi suç olur. Irak
kanun koyucusunun 1969 yılı 21 sayılı Irak Ceza Hukuku, Madde 111, paragraf: A)’da bunu itibara
almıştır. Bu kanunun (a) bendi şöyle hükmeder: Siyasi suç siyasi sâikle işlenen veya genel ya da
bireysel siyasi haklara karşı işlenen suçtur, bunun dışındakiler adî suç kabul edilir.”
Siyasi suçların efradını câmi ve mâni tarifini araştırmamız çerçevesinde bizi ilgilendiren, ilk etapta
siyasi suçları diğerlerinden ayırmaya çalışmaktır.
Burada 1935 yılında Kopenhag’ta gerçekleştirilen ve 16 üye ülkenin tümünün benimsediği Uluslararası 6. Ceza Hukukunu Birleştirme Kongresinin seçtiği tarifi anmamız faydalı olacaktır.
1- Siyasi suçlar devletin düzeni ve onun yürüyüşüne karşı yöneltilmiş suçlardır. Yine vatandaşların bu düzenden doğan siyasi haklarına yöneltilen suçlardır. Bunlar sırf siyasi suçlar olan isimlendirilen suçlardır.
2- Geçmiş maddede bahsedilen suçları uygulamaya koyan adi suçlar siyasi suç sayılır. Aynı şekilde
siyasi suç işlemeyi kolaylaştıran veya faile kanunların kendisine tatbik edilmesinden kaçmasına yardımcı olan suçlar da siyasi suç kabul edilir.
3- Bununla birlikte aşağılık sâiklerle işlenen suçlar siyasi suçlardan sayılmaz.
4- Aynı zamanda ortak tehlike veya terör durumu oluşturan suçlar siyasi suç sayılmaz.7
Dolayısıyla siyasi suçlar şüphe yok ki siyasi hedeflerle işlenen suçlardır. Fakat hedef tek başına siyasi suçları diğer adi suçlardan ayırmaya yetmez. Öldürme, zulüm, rüşvet ve işkence gibi işlenilme sebebi siyasi hedefleri gerçekleştirme olan pek çok adi suç vardır. Dolayısıyla eğer siyasi suçların ayırt
edilmesi için tek ölçü olarak hedef ve sâik ölçüsünü itibara alırsak siyasi suçların çerçevesini, devletin
içinde iktidarı ele geçirmek için çekişmenin olduğu belirli vakitlerde işlenen tüm suçların altına girdiği
bir şemsiye olma derecesinde genişletmiş oluruz.
Bu tür suçları işleyenlerdeki bireysel suç eğilimleri aynı fiilleri siyasi hedef veya sâikle işleyen şahıslardan daha azdır8 sözü reddedilir. Çünkü her suçu işleyenin bunu işlemede bir sâiki vardır ve suça
götüren sâikin ferdi menfaatle alakalı bir sâikten toplumsal menfaatle alakalı bir sâike dönüşmesi onu
işleyendeki suç eğiliminin diğerlerinden daha az olduğu anlamına gelmez.
Her toplumda siyasi fikirlere inanç, bu fikirlerin farklılığı ve çeşitliliği ile birlikte toplumdaki pek çok kimsenin
kalbine ve zihnine yerleşmiştir. Fakat onlardan pek azı bu hedefleri gerçekleştirmek için suç fiilleri işlerler.
Mesela Suriye, Yemen veya Libya’nın durumunu siyasi sâik ölçütüyle alırsak bu ülkelerdeki işlenen
tüm suçları siyasi suçlar sayarız. Tabi ki bunu da bu fiillerin korkunçluğu, yaygınlığı ve çeşitliliğine
bakarak akıl ve mantık reddeder. İşte bu sebeple tarif eksik ve gayri mânîdir.
6 Ekrem Neş’et, el-Ahkâmu’l âmme fi kanuni’l ukûbêti’l Irâkiyye, Bağdad, 1962, Matbaatu Esad, s.25
7 Vided Abdurrrahman Kaysi, el-Cerîmetu’s-siyâsiyye fi’l kavânîni’l mukârana. Araştırma aşağıdaki linke yayınlanmıştır:
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php
8 Es-Said Mustafa es-Said, a.g.e. s.80 “ Siyasi suçlu, diğer suçlular gibi suça iten sâikin bencillik olduğu ve şahsi menfaatlerin harekete geçirip
suça ittiği bir suçlu değildir. Bilakis çoğunlukla sıkıca sarıldığı bir inancı olup hayır/iyilik olduğuna inandığı bir şeyi hedefler. Fakat acele eder,
yolunu kaybeder ve suç yolunu tutar.

Siyasi suçları devletin içindeki siyasi düzene zarar veren suçlarla sınırlayan objektif doktrini alırsak,
bu da siyasi krizler döneminde devletin içinde işlenen tüm adi suçları siyasi suçlar şemsiyesinin altına
sokmanın yolunu açacak kadar geniş bir ölçüttür.
Bu yüzden biz incelememizde siyasi suçlar için daha sağlam ve güçlü bir tarif koyacağız ki bununla
siyasi hedeflerle işlenmiş dahi olsa adi suçlar ve aynı zamanda devletin siyasi sistemine zarar vererek işlenmiş adi suçlar siyasi suçlardan ayrılsın. Burada objektif ve subjektif doktrinleri birleştiren
ölçütü (karma doktrin) almamız dahi yeterli değildir, bilakis bu tür suçları adi suçlardan ayıran özel
şartlara ihtiyaç duymaktayız.
Eğer sırf siyasi olan suçlarla, içinde yaşam hakkı ve mali haklar gibi; bunlar adi kanunlara göre saldırıya uğraması (çiğnenmesi) suç kabul edilen haklardır; fertlerin ve toplumun doğal haklarına zarar
veren adî fiiller bulunan muhtelit (karma ) suçları birbirinden ayırmak için saldırıya uğramış/çiğnenmiş
hak düşüncesini harekete geçeceğimiz temel olarak alırsak ve oradan daha çok sınırlanmış haklar
olan siyasi haklara doğru gidersek siyasi suçları daha güzel şekilde sınırlamış olacağız.
B. Saldırılan/Çiğnenmiş Hak Düşüncesini Siyasi Suçları Adi Suçlardan Ayırmak İçin Kullanmak
Vatandaşların siyasi haklarının; bunlar anayasaların çoğunda zikredilmiş haklardır; tam bir tarifini
yapmak için yaptığımız araştırma çerçevesinde siyasi hakların şunlar olduğunu gördük: Belirli bir ülkenin vatandaşı olduğu için herhangi bir şahsa kamu hukukunun dallarının belirlediği güçlerdir. Şahıs
bunlar vasıtasıyla toplumun işlerinin idaresine iştirak ettiği belirli işleri yapabilir.” Mesela seçme ve
seçilme hakkı, kamu kurumlarında görev alma hakkı gibi. Bunların karşısında vatani hizmet, vatanı
koruma ve savunma gibi devletin vatandaşı üzerindeki hakları olan görevler vardır. Siyasi hakların
hedefi devletin siyasi menfaati veya menfaatlerinin korunmasıdır. Bu yüzden bu haklar yabancılara
verilmez. Çünkü yabancı, eğer devletin menfaatlerine nüfuz ederse kendi ülkesine bazı sırları aktarabilir ve bu da o devlet için tehlike oluşturur. 9
Dolayısıyla siyasi suçlar, sadece vatandaşların siyasi haklarından bir hakka tecavüz eden fiiller ve
sözlerdir.
Farklı ülkelerde yönetim sistemlerinin gelişmesiyle birlikte şunu diyebiliriz ki demokratik yönetim sistemlerinde ortak payda kabul edilen uluslararası kuralların en alt sınırı vardır. Bunlar da modern
dünyada herhangi bir demokratik yönetim sisteminin köşe taşlarını teşkil eden hürriyet ve eşitlik olan
iki temel sütun üzerine dayanır.10
Kuvvetler ayrılığı, iktidarın devri, milletin egemenliği, ifade ve fikir hürriyeti ve aynı şekilde hür ve
nezih seçimlerin varlığı bu kurallardandır.
Buradan hareketle bu kurallar topluluğunun, farklı ülkelerdeki yönetim düzenlerinin vazgeçilmez temel
sütunlarını temsil eder hale geldiklerini söyleyebiliriz. Bu da onları dünyadaki farklı ülkelerin uymaları ve
kendi anayasalarının içermesi gereken uluslararası anayasaya benzer bir şey haline getirdi.
Dolayısıyla bu kuralları çiğnemek, semavi hukuklardan başlayıp modern anayasaların da onayladığı
yerleşmiş uluslararası düzenleri çiğnemek oldu.

9 Bkz: http://ar.wikipedia.org/wiki/Ayrıca bkz: Farklı anayasaların hükümlerine, bunlardan sırasıyla 1971, 2012 ve 2014 Mısır anayasasına
bakılabilir.
10 Bkz: Muhammed Rifat Abdülvehhâb, En-Nizâmu’s-siyêsiyye, Dâru’l câmiati’l cedîde, 2010, s.90
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Bundan dolayı farklı ülkelerde fertler ve toplumlar için, o ülkede egemen olan iç düzenin tek başına
belirlemediği zaruri durumlar haricinde, yöneticiler ve yönetilenlerin uymaları zorunlu olan ve hiçbir
şekilde karşı çıkılmaması gereken, sabit bir siyasi haklar düzeni vardır. Aksi halde egemen düzenlerin zorbalığı ve iktidarda daha fazla kalmak için yaptığı işlerle bu haklar zayi olur.
C. Demokratik Düzenlerin Uluslararası Kurallarını Çiğneyen Uygulamalara
Dahili Meşruiyet Vermek
Farklı ülkelerde egemen sistemler yönetimi ele geçirmeleri durumunda, bir tanesi iktidar devri olan
demokratik düzenlerin uluslararası kurallarının aksine davranarak yönetimde uzun süre kalmak ve
yönetiminin temellerini iyice yerleştirmek için yaptığı fiilleri meşrulaştırabilir ve görünüşte demokratik
olan araçlar kullanarak çarpık siyasi düzenler yaratır ve bunun halkın iradesi olduğunu iddia ederler.
Özellikle bu devrimlerin o zamanki egemen düzenlerin benzer uygulamalarını protesto etmek için
başladığı Arap baharı ülkelerinde olmak üzere Üçüncü dünya ülkelerinde zorba siyasi düzenler bu
alanda birçok örnek yaşadı. Egemen otoritenin, iktidarda uzun süre kalmasını devam ettirebilmek
ve vatandaşların hak ve hürriyetlerini sınırlandırmak için görünüşte büyük kitlelerin ısrarlı isteklerinin
uygulanması olan anayasada düzenlemeler yapılması ve yoruma açık kanunlar koyulması, vatandaşların siyasi haklarına egemen iktidarlar ve çevreleri tarafından yapılan saldırı ve tecavüzlerin
meşrulaştırılmasıdır. İşte bu, siyasi suçların özü ve merkezidir.
Bu yüzden siyasi suçların özünün bilinmesinde, tecrim/suçlama ve değerlendirmede, sadece devletlerin iç kanuni metinlerine dayanmak kesinlikle mümkün değildir. Bilakis sabitlik, tarafsızlık, adalet
ve özgürlük bakımından daha geniş olan bir alana çıkmak gerekir. Onlar da demokratik düzenlerin
yerleşmiş uluslararası kurallarıdır.
Bu tür siyasi suçlar işleyen siyasi düzenler, yaptıkları bu fiillerden dolayı sorgulanmaktan kendilerini koruyan iç kanuni bir düzen yaratır. Bu da suçlama ve cezalandırma kurallarında iç kanunlar kapsamından
yerleşmiş doğal kanunları uygulayan, uluslararası düzenli iş kapsamına çıkmayı zorunlu kılmaktadır.
D. Büyük Siyasi Sorumluluk ve Sıradan Siyasi Sorumluluk
Bazılarının zihnine, bizim burada bahsettiğimiz bu tür fiillerin, halkın, siyasi isteklerinin gerçekleştirilmesinde başarılı olması durumunda yeniden seçerek veya başarısız olması ve halka karşı siyasi
suçlar teşkil etme durumunda olan fiiller işlemesi halinde ise iktidardan uzaklaştırarak farklı seçimler
aracılığıyla siyasi düzenlerinden hesap sorduğu siyasi sorumluluk kategorisinin altında sınıflandırılması gerektiği gelebilir.
Burada yönetimdeki görevlerini yerine getirme esnasında egemen zorba düzenlerin yaptığı üç tür
fiilleri ve uygulamaları net olarak birbirinden ayırmamız gerekir.
1. Sıradan Siyasi Hatalar:
Bunlar, devlette egemen olan otoritelerin devletin içindeki yönetim işlerini yürütme zaruretinin gerekli
kıldığı hatalı ya da doğru olma ihtimali olan ve hâkim otoritelerin takdir yetkisinde olan sıradan işler
çerçevesine giren fiiller grubudur. Bunlar hakkında ideolojileri, siyasi ve idari kanaatlerine uygun olarak farklı siyasi partilerin ve devletin içindeki siyasi güçlerin bakış açıları farklılaşır. Bu farklılık, halkı,
halk tarafından onaylanmış ve devletin içinde yaygın olan adil siyasal ve anayasal kurallara uygun
olarak belirli zamansal bir dönem için yönetme görevini tevdi edeceği siyasal ve partisel güçler arasında hangisinin daha iyi olduğunu tercih etmeye götüren sebeptir.

Bu tür fiillerin çoğunluğu, uluslararası kabul görmüş parlamento denetim araçları ve kurallarının
kullanılmasıyla halk tarafından seçilmiş parlamentonun denetimine tâbîdir. Ya da devletten devlete
farklılık gösteren devletin içinde uygulanan siyasi düzene göre halkın kendisinin denetimine tabidir.
Siyasi denetim olarak bilinen işte budur ve bazen hükümetin düşürülmesi için gensoru verilip değiştirilmesine kadar gider.
Bu türden olan fiiller siyasi suçu temsil etmeyip, siyasi düzenlerin uluslararası düzeyde yerleşmiş
genel kurallarına zarar vermediği sürece, bazen hatalı olabilen ictihadı temsil etmesi itibariyle araştırmamızın kapsamından çıkar.
2. Büyük Siyasi Hatalar
Bunlar, devletlerin içinde egemen olan otoritelerin, fertlerin veya siyasi grupların, iktidarı tekelinde
tutmak veya başkalarını iktidardan men etmek hedefiyle halkın hürriyetleri ve haklarına zarar veren
ve uluslararası demokratik sistemlerin genel kurallarını çiğneyen fiilleridir.
Bu tür fiiller, şu anda araştırma konumuz olan ve siyasi suçlar olarak isimlendirmemiz mümkün olan
fiillerdir. Bu fiiller hakkında parlamento veya halk tarafından yapılan sıradan siyasi sorumluluk meselesini konuşmamız mümkün değildir. Çünkü bu fiillerden devletin içindeki iç siyasi düzende büyük bir
bozulma ve siyasi düzenin kendisinin bünyesinde siyasi sorumluluğun belirlenme imkânını engelleyen büyük bir düzensizlik/hasar ortaya çıkar.
Aynı zamanda bunlar devletlerin içindeki genel hak ve hürriyetlerin bünyesine olumsuz etki etme derecesine varan, dolayısıyla bütün vatandaşların hak ve hürriyetlerinin özüne zarar veren büyüklükte
fiillerdir.
Devletin siyasi sisteminin bünyesini değiştirip uluslararası ölçütlere uygun demokratik bir sistemi olan
devletten diktatör bir devlete dönüştüren büyük siyasi hatalar olarak vasıflandırılmaları mümkün olan
bu seviyedeki ve bu tür fiillere açık ve net bir örnek, bazı devlet başkanlarının, iktidarın devri kuralını
büyük bir şekilde ihlal eden ve kendilerinin iktidar koltuğunda sonu gelmeyecek sürelerde oturmalarına izin verecek şekilde anayasal ve hukuki kuralları değiştirmeleridir. Bu hedefi gerçekleştirmek
için, seçimlerde hile yapma, mutlak bir şekilde kendilerine bağlı olan siyasi elitler yaratma, devletin
içindeki etkili kamu görevlerini sadece kendilerinin yandaşlarına verme gibi kullandıkları fiillerin-işlerin- tümü siyasi suçlardır. Bunları cezalandırmak için devletlerin iç kavramları ve çerçevelerinden
çıkıp uluslararası kavramlar ve çerçevelere intılak edecek ve bunun için yol bulundukça iç kanunların
da bunları içereceği uluslararası genel kanunlar çıkarılması gerekmektedir.
3. Siyasi Sâikleri Olan Adî Suçlar
Öldürme, saldırı ve işkence gibi tecrimi/suçlaması adî kanunlarla olan ve siyasi hedefleri gerçekleştirmek için işlenen ve siyasi hedefler için kullanılan bu tür suçlar bizim görüşümüze göre ilk decede
adi suçlardır. Hedefleri onları siyasi suça dönüştürmez, bilakis adi suç olarak kalmaya devam ederler.
Bunları işleyenler, hedefin farklı olmasıyla bu eğilimlerin miktarı ve derecesi değişse de adi suçları
işleyenlerin taşıdığı suç eğilimleri taşırlar.
Uluslararası kongreler ve bazı anlaşmalar bazı tehlikeli suçları istisna tutarak onlardan siyasi vasfını
kaldırdı.
Bunlardan biri olan Arap ülkeleri arasında suçluların teslimi anlaşmasının dördüncü maddesi aşağıdaki suçları istisna tuttu:
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a) Krallar ve devlet başkanlarına veya hanımlarına ya da usulleri (ana-babaları vs.) ve fürularına
(oğulları, torunları vs.) yapılan saldırılar.
b) Veliahtlara yapılan saldırılar.
c) Kasıtlı öldürme suçları.
d) Terör suçları.
Bunların tümü siyasi suç sayılmayıp suç işleme sâiki siyasi olsa dahi adi suçlardan sayılır.11
Dolayısıyla fiil veya sözün kendisi suçun maddi unsuru olması itibariyle, siyasi suçların siyasi sâike
sahip adi suçlardan ayrılmasında önemli bir sebebi temsil etmektedir. Dolayısıyla fiilin haddi zatında
siyasi olması fakat büyük bir siyasi hata oluşturması ve bir grubun veya ferdin, demokratik sistemlerin
genel kurallarına tezat teşkil eden siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için işlenmesi gerekmektedir.
Bazı hukukçular sırf siyasi olan suçları, daha önce geçtiği gibi bizim onları siyasi suç saymayıp adi
suç saydığımız karma siyasi suçlardan ayıran tarifler sundular ve siyasi suçlar “siyasi yapı olarak
doğrudan devlet aleyhine yöneltilmiş veya gerek içerden gerek dışarıdan olsun doğrudan devletteki
siyasi otoritenin varlığına yöneltilmiş suçlardır dediler.12
Eğer karma suçlar genel düzene ve yönetim şekline zarar veriyorsa buna hüküm verecek olan yargıç
her davada ayrı ayrı, bu karma suçta öne çıkan unsuru oluşturan daha önemli olan ve korunan menfaatin doğası ve türünü incelemelidir. Eğer öne çıkan unsur anayasaya zarar veren menfaatin lehine
ise suç adi suç olur, devletin yönetim şekline zarar veren menfaatin lehine olursa bu suç siyasi olur. 13
Siyasi Suç Tarifimiz
Buradan hareketle siyasi suçu “ vatandaşların siyasi haklarına saldırı veya iktidarın bir fert veya gruba tahsis edilmesi ya da siyasi sistemi zorba diktatör sistemine dönüştürme hedefiyle, demokratik düzenlerin uluslararası kurallarını çiğneyen büyük siyasi hatalar olarak vasıflandırılması uygun düşen
siyasi fiiller ya da sözler” olarak tarif etmemiz mümkündür.
Burada siyasi sözler ve fiilleri diğer davranışlardan ayırma meselesi ortaya çıkmaktadır. Fakat bizim,
siyasi fiiller ve sözlerin; siyasilerin yönetimdeki sorumluluklarını yerine getirirken veya iktidara ulaşma
çabalarında kullandıkları ve haddi zatında adi suçlar teşkil etmeyen, sözlü ve fiilî davranışlar olduğunu söylememiz mümkündür.
Siyasi Suçun Unsurları
Siyasi suçun şekillendirdiğimiz kavrama uygun olarak iki temel unsuru vardır:
Maddi Unsur: Bu unsur, büyük siyasi hatalar kabul edilen siyasi doğaya sahip sözler ve fiillerde
ifadesini bulur. Dolayısıyla fiil veya sözün siyasi doğaya sahip olması ve adi fiiller ve sözlerin içinde
olmaması gerekir.

11 Bkz: Vidêd Abdurrahman Kaysî, a.g.e
12 Muhammed Atiyye Râgıb, et-Temhîd li-dirâseti’l cerimeti’s-siyâsiyye fi’t-teşrîi’l cinêi’l garbî el-mukâran, Mektebetu’n-nahda el-Mısriyye, 1966, s.24
13 Muntasır Said Hamûde, el-Cerîmetü^s-siyâsiyye, dirase mukarana beyne’l kavânini’l cinêiyye el-vaziyye ve’t-teşrîi’l cinâi’l İslamî, Dâru’l fikr,
İskenderiyye, 2008, s.169

Siyasi fiiller ve sözler, sayılamayacak kadar fazla söz ve fiillerden oluşan bir gruptur. Fakat onları
diğerlerinden şöyle ayırabiliriz: Bunlar, ister fertler isterse organize olmuş veya olmamış gruplar olsunlar siyasilerin yönetim vazifelerini yerine getirirken veya iktidara ulaşma çabalarında yaptıkları ve
haddi zatında adî suç teşkil etmeyen fiiller ve sözlerdir.
Dolayısıyla siyasetçiler gerek iktidarda gerekse muhalefette olsunlar siyasi faaliyetlerini yaparken; siyasi toplantılar yapmak, halk mitingleri yapmak, parti ve siyasi baskı grupları-lobiler kurmak ve tüm çeşitleriyle parlamento işlerini yerine getirmek, bütün çeşitleriyle siyasi propaganda yapmak, seçimlerde aday
olmak ve farklı siyasi açıklamalar yapmak gibi siyasi doğaya sahip bir grup söz ve fiilleri kullanıyorlar.
Bu fiilleri ve sözleri, fertler ve siyasi partiler gibi gerek organizeli olsun, gerekse birbirine benzer ideolojilere sahip olan topluluklar gibi organizesiz olsun çeşitli gruplar kullanabilir.
Siyasi doğaya sahip bu sözler ve fiillerin, siyasi suçta maddi unsuru temsil ettiği itibara alınabilmesi
için büyük bir siyasi hatayı temsil etmesi gerekir. Fiilin veya sözün büyük siyasi hatayı temsil ediyor
oluşunda kural, daha önce geçtiği gibi bu fiil veya sözün, devletin siyasi düzeninde bozukluğa sebep
olması ve seçme hakkı, fikir hürriyeti, iktidarın devri ilkesi ve dünyanın demokratik ülkelerinin hepsinde yerleşmiş olan diğer genel ilkeler gibi vatandaşların genel siyasi haklarına zarar vermesi gerekir.
Bu genel ilkeleri belirleme ve farklı ülkelerin imzaladığı uluslararası anlaşmalara dahil etme görevi
uluslararası topluma düşmektedir. Farklı ülkeler de imkan olduğunda bunları anayasaları ve ulusal
kanunlarına dahil ederler.
Öldürme, rüşvet, küfür iftira gibi haddi zatında cinaî suç teşkil eden fiiller ve sözlerin, siyasi suçun
maddi unsurunu temsil eden siyasi fiiller kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu fiiller ve sözler
genel kanunlarda geçen tecrim/suçlama hükümlerine boyun eğen adi suçları temsil eder. Bu suçun
işlenilme sebebi siyasi hedef de olsa, hatta siyasi menfaatler veya haklara saldırıyı temsil etmiş olsa
dahi siyasi fiil ve sözleri temsil etmezler.
Manevi Unsur: Siyasi suçlarda manevi unsur, büyük siyasi hata oluşturan ve demokratik sistemlerin
uluslararası kurallarına karşı gelen bu siyasi fiili gerçekleştirenin niyetinin, vatandaşların siyasi haklarına saldırı veya iktidarın bir kişi veya gruba tahsis edilmesi ya da siyasi düzeni zorba bir düzene
dönüştürme olmasıdır.

II. Siyasi Suçlarla İlgili Uluslararası Sorumluluk
Uluslararası kurumların, uluslararası seviyede insan haklarını koruma sorumluluğunu üstlenip bu hususta ülkelerin iç düzenlerine güvenmedikleri gibi, insanların siyasi
haklarına karşı işlenen ve çoğu zaman iç savaşlar ve insani afetler derecesine varan
pek çok ihlallerin başlangıcı olan siyasi suçlardan halkları korumak için mekanizmalar da oluşturmaları gerekir.
Eğer bu ihlaller, bunları gerçekleştirenleri başlangıçtan cezalandıran ve siyasi düzenleri, grupları ve
fertleri, iktidara sahip olmak ve onu tekelinde tutmak için kanunlar ve kurallar koymak ve adil olmayan
üsluplar kullanmakla başlayıp, pek çok çeşit suçlar işlemeye kadar varan siyasi suçları işlemelerini
engelleyen bir uluslararası düzeni karşısında bulsaydı, iş birçok ülkede iç savaş haline ve insan haklarına yapılan büyük saldırılara kadar ulaşmazdı.
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Bu adımların başlangıcı, demokratik yönetim düzenleri için, uluslararası güvenlik ve barışı ihlal ve
tehdit eden fiillere benzer şekilde devletlerin anayasaları ve kanunlarının yazımında uymaları ve
karşı gelmemeleri gereken en alt sınırı temsil eden, uluslararası adil kurallar konulması gereklidir.
Avrupa birliği ülkelerinin bu hususta, Kopenhag kriterleri olarak bilinen öncü bir tecrübesi vardır. Bu
kriterler Avrupa birliğine girmek isteyen ülkelerin yerine getirmesi gereken bir grup prensip hazırlamıştır. Bu kriterlerin önemli bir bölümü, özellikle siyasi haklar olmak üzere vatandaşlarının haklarını
koruyan demokratik yönetim düzenlerinin varlığının gerekliliğini içermektedir.14
Devletlerin hızlı bir şekilde bu kuralları hukuki düzenlerine dahil etmelerini zorunlu tutar. Birleşmiş
milletler gibi tanınan uluslararası sistemler aracılığıyla, bu kuralların ihlallerini denetleyecek uluslararası bir mekanizmanın inşası gereklidir. Bu tür siyasi suçlarla ilgili yargılama ve cezalandırma gücü
olan uluslararası bir yargı sisteminin inşasının gereklidir.
Günümüzde insani dramların en kötüsü, yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ülkelerinden çıkarılmasına sebep olan Libya, Yemen ve Suriye dramıdır. Eğer uluslararası toplum siyasi suçlar sistemini uygulasaydı sorunlar hallolur ve daha beşiğinde iken yok olurdu. Uzun süre milletlerin
bağırlarına basıp oturan ve ne zaman biteceğini yalnızca Allah’ın bildiği savaşlar ve mücadelelere
sebep olan zorba düzenler gelişemezdi.
Siyasi Suç İşleyenleri Yargılamak İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi Tarzında Uluslararası Yargı
Sistemi Kurulmasının Gerekliliği
Bu statü gereğince uluslararası ceza mahkemesinin kurulduğu Roma statüsü ve uluslararası toplumu
bu mahkemeyi kurmaya iten ve dibacesinde geçen sebepleri dikkatle okumamızdan şu anlaşılmıştır
ki, bu anlaşmaya taraf olan devletler:
Bütün insanların ortak bağlarla birleştiği, ortak bir miras dahilinde kültürlerin bir araya geldiği ve bu
hassas mozaiğin her an dağılabileceğinden endişe duyulduğunun bilincinde olarak, Bu yüzyıl süresince milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin, insanlık vicdanını derinden etkilemiş, hayal bile edilemeyen
kötülüklerin kurbanı olduğunu akılda tutarak, Bu tür ağır suçların, dünyadaki barış, güvenlik ve esenliği
tehdit ettiğini kabul ederek, Uluslararası toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, çok ciddi suçların cezasız kalmaması ve ulusal düzeyde ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi suretiyle, bu suçların etkin bir şekilde kovuşturulmasının, güvence altına alınması gerektiğini teyit ederek, Bu suçların
faillerinin, cezasız bırakılmasına son verme ve böylece bu tür suçları önleme konusunda kararlı olarak,
Uluslararası suçların sorumluları üzerinde yargı yetkisinin kullanılmasının her devletin görevi olduğunu
anımsayarak, Birleşmiş Milletler Şartında yer alan amaç ve ilkeler ile özellikle tüm devletlerin, herhangi
bir devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı güç ve tehdit kullanmaktan veya BM amaçlarına uymayan şekilde müdahalelerden kaçınmaları gereğini tekrar teyit ederek, Bu bağlamda tüzüğün
hiçbir maddesinin, hiçbir devlete başka bir devletin içişlerine ya da silahlı çatışmalarına karışma yetkisi
vermediğini vurgulayarak, Şimdiki ve gelecek nesillerin iyiliği için, uluslararası toplumu bir bütün olarak
14 Avrupa birliği ülkeleri anlaşması; herhangi bir Avrupa devletinin demokratik değerlere saygı duyar ve onları desteklemekle kendini yükümlü
tutarsa üye olmak için başvurabileceğine hükmeder. Diğer belirlenmiş bazı kriterler ise Kopenhag kriterleri olarak bilinir. Herhangi bir ülke Avrupa
birliğine ancak
- Siyasi yönden: İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye kefil olan yerleşik kurumları
- İktisadi yönden: Avrupa birliği ülkelerindeki Pazar gücü ve rekabet kuralların baskısına direnebilecek etkin bir Pazar ekonomisine sahipse
- Hukuki yönden: Özellikle iktisadi ve siyasi birlik için temel hedefler olmak üzere Avrupa Birliğinin kökleşmiş kanunları ve uygulamalarını kabul ederse
Avrupa birliğine girebileceğine hükmeder.
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/key_eu_policies/enlargement/index_ar.htm

yakından ilgilendiren, çok ciddi suçlar üzerinde haiz olarak, Birleşmiş Milletler Sistemi ile ilişki içinde,
bağımsız ve daimi bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulması konusunda kararlı olarak, Bu tüzük
çatısı altında kurulacak olan ceza mahkemesinin, devletlerin ulusal yargı yetkisinin bir tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, Uluslararası adaletin uygulanacağına ilişkin, sonsuz güveni sağlama konusunda
emin olarak, imza koyan devletler bu mahkemenin kurulması konusunda ittifak ettiler. 15
Bu dibaceden uluslararası ceza mahkemesinin kuruluşuna iten sebepler net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Roma statüsünün ikinci bölümünde 5. maddeden 8. Maddeye kadar mahkemenin bakacağı özel suçları ve mahkemenin ihtisas alanını belirler. “Mahkemenin ihtisası uluslararası toplumun
tümünün ilgi alanı olan suçların en tehlikelileriyle sınırlıdır. Mahkemenin bu statü gereğince aşağıdaki
suçlara bakma uzmanlığı vardır:
a) Soykırım suçları
b) İnsanlığa karşı işlenen suçlar.
c) Savaş suçları.
d) Saldırı suçları.
Bunların tümü çoğunlukla en fakir ülkelerde iktidarı ele geçirmek için yapılan mücadelelerde siyasi
hedefleri gerçekleştirmek için işlenen suçlardır.
Mahkemenin rolü suçların vukuundan sonra başlar. Bu da bizi, insanları ve ülkeleri yok eden bu suçların vukuunu beklemeden korumacı- engelleyici- rol oynayan ve uluslararası ceza mahkemesi yapısında bir uluslararası yargı sistemi kurulmasını istemeye itmektedir. Bu sistem, aşağıda bahsedilenleri yerine getirerek uluslararası ceza mahkemesinin rolünü destekleyen ve tamamlayan bir rol oynar:
1- Yönetim sistemleri için, vatandaşların siyasi haklarını koruyan ve dünyadaki ülkelerin kendilerini yükümlü tuttukları doğal demokratik kurallarla uyumlu, üzerinde görüş birliğine varılmış, iktidarın
devri, seçme ve seçilme hakkı, kamu vazifelerini üstlenme hakkı ve farklı ülkelerdeki yönetim düzenlerinin yapısının öne çıkan vasıflarını belirleyen diğer uluslararası esaslar gibi köklü ve yerleşmiş
uluslararası kıstaslar ve ilkelere dayanarak uluslararası kurallar koymak.
2- Bu kurallara uymayan ülkelere uygulanan uluslararası cezalar koymak.
3- Bu suçların ve aykırı davranışların vuku bulduğunu araştırıp tahkik etmeye ve bunları işleyenlere
ceza vermeye gücü olan bir yargı sistemi kurulması.
Uluslararası toplum bununla, fertlerin ve toplumların hayatlarını tehdit eden ve siyasi mücadelelerin
olduğu ülkelerde gerçekleşen dramlara sebep olan cezai suçların pek çoğunun gerçekleşmesinden
kendini korur.
Vatandaşlarının siyasi haklarını koruyan ve halkın egemenliğine saygı duyan yönetim düzenine sahip
ülkelerde bu gibi iğrenç suçların işlendiği siyasi mücadelelerin olması nadirdir.
15 Bkz: 17 Temmuz 1998 tarihli belge vasfıyla sunulan Roma Statüsü. Bu belge aşağıdaki toplantılarda düzeltilmiştir: 10 Kasım 1998, 12
Temmuz 1999, 30 Kasım 1999, 8 Mayıs 2000, 17 Ocak 2001, 16 Ocak 2002
Roma Statüsü 1 Temmuz 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki linkte yayınlanmıştır:
http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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Bu kurallar, iktidarı ele geçirmek veya iktidar dönemini uzatmak ya da vatandaşların siyasi hak ve
hürriyetleri aleyhine belirli bir grubun yönetimi ele geçirmesini sağlamak özlemiyle vatandaşların siyasi haklarına saldırı ve devletteki yönetim düzeninin üzerine inşa edildiği esasları değiştirmekle
devletin içindeki siyasi düzeni değiştirmek ve bozmak için nefsi kendini kandıran herkesi şu veya bu
şekilde engelleyecektir.
Siyasi Hakların Zorba Bir Şekilde Suçlanmasına Karşı Uluslararası Koruma
Daha önce geçen ve unsurlarını tam olarak açıkladığımız siyasi suçlar kavramına uygun şekilde,
devletin siyasi sisteminin bünyesinde bir bozulma ve vatandaşların siyasi haklarına saldırı sonucunda bir ferdin veya grubun siyasi bir suç işlemesi durumunda, şüphe yok ki bu bozulmaya ve saldırıya
direnen vatandaşlar, çoğunlukla devletin içinde iktidar mevkiinde olup bu suçları işleyenlerin direnişiyle karşılaşacaklardır.
İktidar mevkiinde iken siyasi suç işleyenlerin, başkalarının kendilerini sorgulamalarını engelleyen
kanuni bir koruma oluşturdukları dikkatimizi çekmektedir. Yine bunlar işledikleri siyasi suç sebebiyle
ortaya çıkan bu siyasi düzendeki bozulmaya direnmek için kendilerine muhalefet edenlerin yaptıkları
fiilleri suç kategorisine sokmak için tecrim/suçlama hükümleri yapıyorlar.
Dolayısıyla siyasi suçları işleyenlere muhalif olan herkes, siyasi suçları işleyenlerin devletin siyasi
düzeninin yapısı ve vatandaşların siyasi hakları aleyhine olan ve muhalifleri susturmak ve ferdi veya
grupsal kazançlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen projelerini yürütmek için yaptıkları, ülke içindeki
suçlama hükümlerinin kapsamına girer.
İşte burada, muhalifleri yok etmek için geçirdiği tecrim/suçlama hükümlerini kullanan düzenlerin sert
saldırısından muhalifleri koruması teklif edilen uluslararası sistemin müdahalesi gerekir. Çünkü muhaliflerin yaptığı fiiller devletin içindeki yönetim düzeninin yapısında meydana gelen bozulmaya direnme çabasından başka bir şey değildir. Şu da bilinmelidir ki, bu uluslararası koruma şemsiyesi
yalnızca devletin içindeki siyasi suçlara karşı olanların yaptığı barışçıl tepkileri kapsamaktadır. Muhaliflerin bazen işlemeleri mümkün olan adam öldürme, patlamalar gerçekleştirme ve bunların dışında
olup da haddi zatında adi suçlar oluşturan fiillere kadar uzanmaz.

III. İslam Hukukunun Siyasi Suçlara Bakışı
Şüphe yok ki kulların haklarına saygı gösterme üzerine bina edilmiş istikrarlı bir İslam
toplumunun inşa edilmesine kefil olan kurallar, İslam hukukunun koyduğu en önemli
kurallardandır. Ve bunun için, devlet başkanının seçim yolu ve insanların ona biat
etmesinin zorunluluğundan başlayıp, devlet başkanının insanların işlerini yürütürken
yardım aldığı şura kurallarına kadar giden bir takım ilkeler ve kurallar koymuştur.
Rasulullah’tan sonra Hz. Ebubekir’in hilafete geçmesi, inceleme gözüyle bakmamız gereken ilk örnektir. Biattan sonra yaptığı ve yönetim kurallarını koyduğu ilk konuşma, incelenmeyi ve anlamlar
çıkarılmayı hak eden konuşmalardan kabul edilir. Bu hutbede Allah’a hamd ve sena ettikten sonra
şöyle demiştir: Sizin en iyiniz olmadığım halde başınıza getirildim. İyi işler yaparsam bana yardım
ediniz. Kötü davranırsam beni düzeltiniz. Doğruluk emanettir, yalansa hıyanettir. İçinizdeki güçsüz
inşallah hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. İçinizdeki güçlü de inşallah zayıfın hakkı
ondan alınıncaya kadar benim yanımda zayıftır. Sizden kimse cihadı terk etmesin, çünkü onu terk

eden bir kavmi, muhakkak Allah zillete düşürmüştür. Bir kavimde kötülük yayılırsa muhakkak ki Allah
oraya belayı toptan verir. Allah’a ve Rasulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah’a âsî olursam
bana itaat etmeniz gerekmez.”16
Ebu Bekir’in sözlerinden çıkarılan anlamların en önemlilerinden birisi yöneticinin hakları olduğu gibi
görevleri de vardır. Onun bu görevleri yerine getirmesi gerekir. Eğer yönetici bunları ihlal ederse halkın onu düzeltme hakkı vardır. Bu da İslam hukukçularının belirlediği şer’î kurallarla yapılır. Bunlar
aşağıdaki gibidir:
1. Yöneticiye ortadan kaldırılması gereken münker bildirilir
Yöneticiye ehli hal ve’l akd ve ümmetin alimleri vasıtasıyla münker olan iş şiddet ve kötüleme olmadan yumuşak bir üslupla bildirilir. Bu doğru olsa dahi yönetici cehalet ve ahmaklığa nispet edilmez. Bu
üslup Rasulullah’ın Hakk’a davette kullandığı metottur ve bu yeryüzündeki insanlara semadan gelen
metottur. Davet, diyalog ve cedel, en güzel yolla, hikmet ve güzel öğütle olmalıdır.
2. Yumuşak Bir Şekilde Nasihat ve Vaaz
Bu metot sahabe ve tabiin döneminden günümüze kadar İslam ümmetinin ittifak ettiği bir metottur.
Hatta alimler emri bil maruf ve nehyi anil münker yapanda bulunması gereken bazı şartlar koymuşlar
ve bunlar olmazsa o kimsenin bu görevi yapması caiz değildir demişlerdir. Çünkü onun bu fiili belki
daha büyük bir münkere/kötülüğe götürebilir. Bu şartlar:
a) Emrettiği ve nehyettiği şeylerin alimi olmalı
b) Emrettiği ve nehyettiği şeylerde yumuşak olmalı
c) Emrettiği ve nehyettiği şeylerde adil olmalı
3. İsyan
Yöneticiye vaaz, nasihat ve irşad üslubu faydalı olmadığı zaman ümmetin günümüzde sivil itaatsizlik
olarak bilinen başka bir araç kullanması gerekir. Bu, kendisini ümmetten tecrit edilmiş hissetsin diye
yöneticiye ambargo koyup onunla bağlantıya geçmemektir. Bunun İslam hukukunda dayanağı vardır.
Bu dayanak Rasulullah’ın şu hadisidir: Ahir zamanda zalim emirler, fasık bakanlar, hain kadılar ve
yalancı âlimler olacaktır. Her kim o zamana yetişirse sakın onlar için ne vergi memuru, ne yetki sahibi
bir yönetici ne de güvenlik memuru olmasın. ”Bu yol, uygulandığında yöneticinin yapmak istediği bir
inhiraf ve zulmü engelleme ümidi olduğunda kullanılır. Sivil itaatsizliğin insanların menfaatlerini engelleme ve zarar verme gibi kötülüklere sebep olmaması şartı koyulmuştur.
4. Son olarak kötülüğün yok edilmesi için güç kullanma17
İslam hukukunda yöneticiye silahlı isyan düşüncesi hakkında, siyasi şartların farklı oluşuna dayanarak ve insanları ve beldeleri mahveden fitnenin vukuu bulması ve bu isyan sebebiyle oluşacak
zararların beklenen faydadan kat kat fazla olacağı korkusuyla yeni ve eski âlimler arasındaki görüş
farklılığına rağmen, halkın egemenliği ve iktidarın devrine dayanan demokratik sistemlerle müttefik
olan yeni fikirler, yöneticiye silahlı isyanın caiz olduğunu destekleyen birkaç delil ortaya atmışlardır.

16 http://www.dorar.net/enc/aqadia/3799
17 Bkz: Abdullah b. Ahmed Fervan, ed-Davâbiti’ş-şeriyye li’l hurûcu ale’l hâkimi’l cêir fi’l fikri’s-siyâsi el-İslâmî
http://www.dorar.net/lib/book_end/14179
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Bunlar:
1- İslam hukukçuları yürürlükteki yöneticiyi ümmetin vekili kabul ediyorlar. Dolayısıyla ümmetin uygun sebepler olduğu zaman ona yaptığı işleri sorma hakkı vardır. Ümmet emri bil maruf ve nehyi
anil münker vacibini yerine getirmekle sorumlu olduğu için yöneticinin sürekli bir gözetleyicisidir. Ve
akitte birinci taraf olma vasfıyla ümmete hainlik yaptığı, doğru yoldan saptığı ve iktidarında zulmettiği
zaman onu azletme hakkı vardır.
2- Bütün İslam hukukçularının meşhur görüşü, kaynağı ne olursa olsun zulme direniş göstermektir.
Hatta bazılarının onları zulme isyan edilmesini desteklememekle itham ettikleri ehlisünnet ve seleften
fakihlerin bazen sözle, bazen malla ve bazen kılıçla sürekli cihat halinde olduklarını görüyoruz.
Ebu Hanife, Zeyd b. Ali Beni Ümeyye’ye isyan ettiği zaman onun yanında durmuş ve ona bu isyanında malla yardımda bulunmuş, insanlara Zeyd’in yanında durmaları için nasihat etmiştir. Aynı duruşu
Hz. Hüseyin’in evlatlarından Muhammed b. Abdullah ve kardeşi İbrahim’in h. 145 yılındaki ikinci devrimlerinde de sergilemiş ve onunla isyan etmenin elli ya da yetmiş nafile hacdan daha üstün olduğu
fetvasını vermiştir. Haccac’ın valiliği esnasında Said ibn Cübeyr, Şa’bî, Ebi Leyla ve ibn Kesir gibi
fakihlerin çoğu Emevi devletine isyan eden Abdurrahman b. Eş‘as’ın yanında durmuştur. Kurrâdan
askeri bir fırka; ki bunlar âlimlerdir; Haccac’a karşı İbn Eş‘as’ın yanında durmuşlardır ve alimlerden
hiç biri onun bu isyanının caiz olmadığını söylememiştir. İmam Şafi, Şa’bî, İmam Gazali, Kadı İyaz,
İbn Hazm, Şehristani, Cuveyni, İbnul Emir San’ani, Şevkani, Cassas ve diğerleri tüm şartların bulunması halinde isyan edileceği görüşündedirler.
3- Zalim yöneticiye silahla isyan etmenin caiz olmadığını söyleyenler onun haram olduğunu ve mutlak
olarak bunun engellenmesini veya zulmün meşruiyetini kabul etmeyi kastetmiyorlar. Bilakis bu, fitne
korkusunun dikte ettiği bir tutumdur. Bu yüzden fitne çıkma korkusuyla ve zulmün varlığı ve vukuundan ortaya çıkan zararla isyandan dolayı olması beklenen zararı tartarak zalim yöneticiye sabredip
zulmüne tahammül etmeye çağırdılar. Bunu İbn Teymiyye kazanç elde etme talebiyle sermayenin
zayi edilmesi gerekmez sözü ile ifade etmiştir. Bu ifade “kötülüğün engellenmesi maslahatın celbedilmesine takdim edilir.” fıkıh kaidesine dayanmaktadır. Yani beklenen gayenin gerçekleştirilme imkânı
yoksa bu caiz değildir.
4- Mevcut olan zararla zalim yöneticilere isyan sebebiyle oluşacak zararın hesabının yapılması, duruma ve isyanın başarıya ulaşmasına yardımcı olacak etkenlere ve genel emri bil maruf ve nehyi anil
münker kurallarına göre isyan edenlerin değerlendireceği takdiri-tahmini- bir meseledir. Yine imkanlar
nispetince isyandan oluşacak zararların hafifletilmesi ve “daha büyük zararı engellemek için daha
hafif zarara katlanmak” kuralı gibi genel fıkıh kuralları uyarınca mümkün olduğunca bunlardan kaçınılmasının hesabını onlar yapacaktır. 18
Bu yüzden yöneticiye barışçıl yollarla isyanı, onu yapanın bağy suçlusu19 olduğu ile suçlamak reddedilen bir sözdür diyebiliriz. Yönetimdeki yeni sistemler yöneticiyi, halkın kabul ettiği anayasal ve hukuki
kurallara uygun bir şekilde, belirli şartlarla ve belirli bir dönem için ülkenin yönetiminde halkın vekili
yaptı. Dolayısıyla yöneticinin ve çevresinin, kendisinin ve ona bağlı olanların iktidarını güçlendirmek için
devletin siyasi sistemini bozmaya çalışarak bu kuralları çiğnemesi, insanlara ona isyan etme hakkı verir.

18 Abdullah b. Ahmed Fervan, a.g.e
19 Üsame Ahmed Muhammed Semur, elCerâimu’s-siyâsiyye fi’t-teşrîi’l cinâiyyi’l İslâmî, dirâse fıkhiyye mukârane, Filistin Nablus Necâh üniversitesi
yüksek lisans tezi, 2009

Aynı şekilde İslam şeriatında, halkların siyasi haklarını koruyan ve yöneticilerini halklarına tasalluttan
ve onların haklarına tecavüzden engelleyen uluslararası genel kurallar koymaya bir engel görmüyoruz.
Siyasi Suçlar Ve Terör Arasındaki Fark
Terörün birkaç tarifi vardır. Bunların en önemlileri:
Mekke İslam Fıkhı Konseyinin Tarifi: Terör, devletlerin, grupların veya fertlerin haksız bir şekilde insanın dinine, kanına, aklına ve malına yaptıkları ve ferdi veya grup olarak yapılan suçla ilgili bir projeyi
uygulamak için yapılan eşkıyalık, yol kesme, her türlü şiddet veya tehditle bağlantılı olan ve hedefi
insanlar arasında korku yaymak veya onlara acı vererek korkutmak veya onların yaşamlarını, özgürlüklerini ve mallarını tehlikeye maruz bırakmak olan saldırıdır. Çevreye veya kamu hizmeti verilen
yerlerden birine ve kamu malı veya özel mallara zarar vermek veya ulusal ya da doğal kaynaklardan
birini tehlikeye maruz bırakmak terörün sınıflarındandır.20
Ezher İslami Araştırmalar Konseyinin Tarifi: Terör, güven içinde yaşayan insanlara korku vermek,
çıkarları ve geçim vasıtalarını tahrip etmek, zulüm ve yeryüzünde ifsad olarak insanların malları,
namusları, hürriyetleri ve insani saygınlıklarına tecavüz ve saldırıdır. Arazisi üzerinde bu kötü terörün
meydana geldiği ülkenin suçluları arama ve onlar hakkında adaletle hükümlerini vermek için yargı
organlarına teslim etme hakkı vardır. 21
Siyasi suçlar ve terör suçu arasındaki açık fark, terörün, tarifini ve temelde siyasi sözler ve fiiller işlemeye dayanan unsurlarını daha önce açıkladığımız siyasi suçlara nazaran adî suçlardan olmasıdır.

Sonuç
Yaptığımız araştırmanın özetinden siyasi suçun, sırf siyasi doğası olan ve adi suçlarla karışmayan suç olduğunu söylememiz mümkündür. Hatta onu diğer suçlardan
ayıran bir doğası vardır. Bu suç o kadar büyük ve özeldir ki özellikle Arap devrimleri
sonrasında Arap ülkelerinde gerçekleşen pek çok katliam ve trajedinin sebebi olmuştur. İşte bu durum bizi, devletlerin kendi anayasaları ve iç kanunlarına ekleyecekleri
ve uyacakları uluslararası kurallar koyacak, Uluslararası ceza mahkemesi tarzında bir uluslararası sistem kurulması çağrısı yapmaya itmiştir. Bununla, uluslararası
toplum çoğu siyasi mücadeleler sebebiyle gerçekleşen uluslararası cezai suçların
işlenmesine karşı koruyucu bir rol alacaktır.
Siyasi suçu “vatandaşların siyasi haklarına saldırı veya iktidarın bir fert veya gruba tahsis edilmesi ya
da siyasi düzeni bir zorba düzene dönüştürme hedefiyle, demokratik sistemlerin uluslararası kurallarını bozma ve ihlal kabul edilen büyük siyasi hatalar olarak vasıflandırılması uygun düşen siyasi fiiller
ya da sözler” olarak tarif etmiştik.
Ve siyasi suçun, adi fiiller değil sadece siyasi fiiller yoluyla olması gerekliliğine dayanarak –binaenonu diğer suçlardan ayıran maddi ve manevi unsurları olduğuna ulaştık. Yine bu siyasi fiilin büyük bir
20 Mecelletu’l mecma’ıl fıkhi’l islamî: 1422 /2002 Şevval ayında gerçekleşen 16. Döneminde İslam dünyası Rabıtası tarafından yapılan Mekke
bildirgesi, s. 491
21 1 Kasım 2001’de yayınlanan Mecmau’l Buhusi’l İslamiyye açıklaması.
http://www.azhar.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ArtMID/2964/ArticleID/1636
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siyasi hatayı temsil etmesi gerekir. Büyük siyasi hata ile halk ve parlamento denetimi araçları kullanılarak sadece siyasi sorgulama gerektiren basit siyasi hatayı birbirinden ayırdık.
Yine bu suçların ülke içinde yargılanmasının zorluğunu dikkate alarak siyasi suç işleyenleri yargılama
kudretinde olan bir uluslararası yargı sisteminin kurulması çağrısı yaptık. Çünkü bunları işleyenler
iktidar koltuğunda olabilir ve bu da onların yargılanmasını engellemektedir. Aynı zamanda bunlar
bahsedilen suçlardan içerde yargılanmalarını zorlaştıracak şekilde yargısal, hukuksal ve anayasal
sistemi bozarlar ve tahrif ederler.
Yine siyasi suç işleyen düzenlere muhalif olanları zalim suç isnatlarından koruyacak uluslararası
koruma garantisi veren bir düzenin kararının alınmasının gerekliliğine çağrı yaptık.
İslam hukukunun yöneticiye isyan etme düşüncesine bakışını ve vatandaşların siyasi haklarına karşı
işlediği siyasi suçlar sebebiyle bir yöneticiye karşı barışçıl yollarla yapılan isyanla, “Bağy”in- silahlı
isyan- birbirinden ayrılmasının gerekliliğini inceledik.
Ve siyasi suçlarla siyasi suçlardan tamamen farklı olan terör arasına büyük fark bulduk. Çünkü terör
adi fiillerle gerçekleşir, siyasi suçlar ise ancak siyasi fiillerle gerçekleşir.

Tavsiyeler
Siyasi suçlar tarifini tekrar gözden geçirilip siyasi suçları adi suçlardan ayırma garantisi veren ve karma suçlar olarak isimlendirilen suçların siyasi suçların içinden
çıkarılmasını sağlayacak, tarif edilen hususa ait bütün nitelikleri toplayan ve ondan
farklı olan nitelikleri dışta bırakan bir tarif yapılmalıdır.
Demokratik yönetim düzenleri için, devletlerin anayasaları ve kanunlarının oluşturulmasında karşı
gelmeyip uymaları gereken en alt seviyeyi temsil eden adil hukuk kuralları oluşturulması gereklidir.
Bu kurallara yapılan herhangi bir ihlali denetlemek için Birleşmiş Milletler gibi uluslararası tanınmış bir
kurum tarafından yapılacak uluslararası bir denetim mekanizmasının kurulması gereklidir.
Uluslararası Ceza Mahkemesi şeklinde, bu tür suçları yargılayıp cezalandırma gücü olan uluslararası
bir yargı sistemin kurulması gereklidir.
Siyasi muhaliflere özel, siyasi suçları işleyen dâhili sistemler tarafından yapılacak zalimane bir tecrimin/suçlamanın pençesine düşmekten koruyacak uluslararası kurallar koyulmalıdır.
Bazı İslam hukukçularının, İslam hukukunun asılları ve esaslarıyla mutlak olarak çelişmeyen modern
demokratik teoriler gereği çağrısını yaptığı yöneticiye isyan etmenin caiz olmadığı düşüncesinin yeniden gözden geçirilmelidir.
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Abstract
Undoubtedly political crimes, after the rebellions in the Arabic countries has generally become one of the most important issues in the world and in the Middle East in
particular. While political crime term has been known for a long time and its connection with French Revolution which arose against the despotism of dominant classes
is well known; the term was mentioned and asserted competently by Islamic Law
first. However, the terms which are used to refer to the crime in question by Islamic
Law are different from the present day positive legal systems’ terms.
The uprisings in the Arabic world, started in Tunisia and spreaded to Egypt, Yemen, Libya and Syria
and this situation raised some problems about the term “political crime”: Whether the term political
crime is suitable for all the uprisings which occurred differently in different countries or not; about the
way in which Islamic Law perceives aforementioned crime; about the proportion in which governed
people and governors are responsible etc. Moreover, there occured a clash between ideas one of
which take Islamic Law as reference and defends the uprising against governors while the other one
which takes liberal thoughts as reference and defends freedom and government of people.
Also, the political motive behind the crime and its effects in transforming the crime from ordinary one
to the political one are argued as well. Thanks to this debate, there appeared a third category which
can be named as mixed crimes. All of these revealed a problem in the Arabic-Islamic World which
needs to be searched. In this study, with hope to contribute even slightly to this problem, we are going
to present our view on the issue.
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مفدمة
أحدثت ثورات الربيع العربي الكثير من التغيرات في المفاهيم الثابتة والمستقرة في كثير من المجاالت
العلمية واالجتماعية واألخالقية داخل مجتمعاتنا العربية ،فالتحوالت الجذرية التي أريد بهذه الثورات
أن تحدثها في مجتمعاتنا العربية انقالبا على األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية المتدهورة
من تراكم للفساد متنوع الصور ،وغياب آلليات المراقبة والمحاسبة والتصحيح  ،أحدث تدافعا كبيرا
بين مكونات المجتمع ،األمر الذي أثار الكثير من اللغط والنقاشات المجتمعية سعيا إلي إزالة الغبار
المتراكم لعشرات السنين حول المشاكل التي دفعت الشعوب لهذه الثورات العارمة ،ومحاولة إيجاد
حلول نابعة من خصوصية كل مجتمع لهذه المشكالت.
كما أن القوى السياسية والمجتمعية التي أحدثت هذه الثورات أرادت أن تفرض رؤيتها الثورية على مجتمعات هي
بطبيعتها ونشأتها مجتمعات تقليدية غير قابلة للتغيرات السريعة ،كما أن الكثير من مشكالت تلك المجتمعات متجذرة في
أصولها الثقافية واالجتماعية وبالتالي فهي تتأبي على الحلول الثورية السريعة بطبيعتها.
وكان للحلول والسياسات طويلة األمد أثرا غير فعال حيث مكنت القوى القديمة التي قامت الثورات العربية عليها من
إعادة تنظيم صفوفها  ،وإعادة تقديم نفسها للشعوب في صور محسنة منقحة مستعينة في ذلك بعدد من العوامل أهمها
،الميل الطبيعي للشعوب العربية بدافع تاريخها القريب وطبيعتها التي شكلتها بها هذه األنظمة القديمة من واقع جلوسها
على الحكم في تلك الدول لفترات طويلة إلى االستقرار والخوف من التغيير والسعي الحثيث لألمن.
كما أن تحول الكثير من الثورات العربية للعنف والعنف المضاد بفعل االختالفات المذهبية والدينية والعرقية زاد من
حدة الخوف لدى الشعوب من االنجرار لحاالت مشابهة في باقي دول الربيع العربي ،األمر الذي زاد من فرص رجوع
األنظمة القديمة لفرض قبضتها علي المجتمعات العربية مجددا.
كما أن تعطش المجتمعات العربية لحلول سريعة للكثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تراكمت عبر
عشرات السنين والتي لم يكن في مقدور القوى الثورية الجديدة حلها بشكل سريع خفض من سقف التوقعات وأحدث نوعا
من خيبة األمل لدى شعوب تلك الدول.
وهو ما أوقع ثورات الربيع العربي في ديلمة من المشكالت أهمها محاولة االختيار بين حلول سريعة لمشاكل مجتمعاتها
عال من التوقعات من شعوب هي بطبيعتها تقليدية تركن إلى االستقرار والسعي لألمن في ظل
تمكنها من اللحاق بسقف ٍ
أوضاع إقليمية غير مستقرة مليئة بحروب ونزاعات عاصفة ،وبين الركون إلى حلول طويلة األمد تتنافي مع فكرة الثورة
أصال وتهدم ما بني من أمال عليها من أناس ظنوا أنها سريعة التحقق وتمكن القوى القديمة من استعادة عافيتها ومقاومة
كل محاوالت القوي الثورية الجديدة إلحداث أي تغيرات جذرية في تلك المجتمعات.
وفي إطار محاوالت القوى الثورية لالختيار الصعب كان لزاما عليها محاولة تحجيم القوي القديمة وإبعادها عن الساحة
السياسية ومحاكمة رموزها عن ما رأته من جرائم تسببت في الوصول بالشعوب إلى هذه الحالة المتردية من الضعف
االقتصادي والفساد المالي واالجتماعي وانهيار منظومة القيم األخالقية والتي أدت بدورها إلى قيام تلك الثورات .
لكن المشكلة األكبر التي واجهتها تلك الثورات هي في نصوص التجريم التي كانت موجودة في القوانين الوضعية لتلك
الدول ،والتي كانت في غالبها نصوص قاصرة وضعت من قبل تلك األنظمة القديمة الحاكمة بشكل تعجز معه تلك القوي
الثورية عن محاكمة هؤالء القادة عن أفعال ارتكبوها في ظل فترة حكمهم.
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حتى أن البعض طالب بإنشاء ما تسمي بالمحاكم الثورية التي يمكنها أن تتحلل من ذلك القصور الموجود في النصوص
،كما يمكنها أن تتحلل من اإلجراءات الروتينية الرتيبة التي تفرضه النصوص القائمة والتي تطيل أمد تلك المحاكمات.
لكن الخوف من تلك النوعية من المحاكم نظرا للتاريخ غير الطيب لها ولألحكام المبالغ فيها التي كانت تصدرها
،ولرفضها من المجتمع الدولي جعل تلك المطالبات تذهب ً
سدى.1
وهو ما دفع القوي الثورية دفعا إلي االعتماد علي الجهاز القضائي القائم والقوانين الوضعية القائمة في ذلك الوقت.
لكن ثارت مشكلة أخرى وهي مشكلة توصيف جرائم رموز هذه األنظمة القديمة ونصوص التجريم التي تحكمها ،وهنا
أثير مصطلح الجرائم السياسية وأنه يتم محاكمة األنظمة القديمة على قضايا مثل قضايا النشل أو سرقة أسالك الكهرباء
وليس محاكمتهم علي إفساد الحياة السياسية واستغالل النفوذ وسرقة أموال الشعب.
ومع عدم قدرة القوي الثورية في دول ثورات الربيع العربي على التعاطي مع هذه اإلشكالية القانونية والسياسية ،استطاعت
القوي السياسية واالجتماعية القديمة أن تعيد إحكام سيطرتها علي مقاليد األمور ولكن في ثوب جديد ومع تغيرات ورتوش
مكنتها من إعادة اكتساب ثقة قطاع ال بأس به من الشارع لتقلب الطاولة علي القوي الثورية وتضعها في خانة المعارضة.
األمر الذي دفع قطاعا كبيرا من هذه القوي إلي محاولة التشبث بمكتسبات الثورات العربية التي حازتها هذه القوي بعد سقوط
األنظمة القديمة كالحق في التظاهر واالحتجاج ،األمر الذي دفع القوي القديمة في ثوبها الجديد التي استعادت مقادير الحكم
إلي وضع قيود قانونية علي هذه الحقوق لمنع القوي الثورية من استعمالها وتأليب الرأي العام عليها،2األمر الذي أدي لحدوث
تصادمات طالب علي أثرها البعض بمحاكمة هذه القوي الثورية باعتبارها مرتكبة لجرائم سياسية.
مما أعاد إلي الواجهة مرة أخري الحديث عن الجرائم السياسية ،األمر الذي دفعنا إلي البحث في هذا الموضوع بغية
التوصل إلي محاولة سبر أغواره وإيجاد مفاهيم ومصطلحات ذات مداليل ثابتة تمكن المطلعين علي هذا األمر والمتعاملين
معه من فهمه ومعرفة أصوله التاريخية ومعرفة اآلثار القانونية المترتبة عليه.
كما أن الشريعة اإلسالمية باعتبارها المعين الذي ال ينضب والمصدر الجامع لكافة األسس والنظريات الفقهية السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والتي ينظر إلي األنظمة القانونية الوضعية في إطارها تحوي قدرا كبيرا من القواعد والتطبيقات
المفيدة والموجهة في هذا اإلطار ،خاصة ما اصطلح علي تسميته بجريمة البغي ،وفكرة جواز الخروج علي الحاكم من
عدمه وفقا لنظم الحكم الحديثة للدول.
لذلك فإننا سنقسم بحثنا إلي ثالثة مباحث سنتناول في:
المبحث األول :ماهية الجرائم السياسية
المبحث الثاني  :المسئولية الدولية فيما يخص الجرائم السياسية.
المبحث الثالث  :نظرة الشريعة اإلسالمية للجرائم السياسية
 1وتعود المحاكم الثورية في مصر إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،عندما سعى مجلس قيادة الثورة إلى محاكمة الخونة الذين استباحوا ثروات البالد وأفسدوا الحياة السياسية في فترة تولى الملك فاروق.
وفى يوم الثالثاء الموافق  15سبتمبر عام  1953احتشد اآلالف من أبناء شعب مصر في عابدين وسط ميدان الجمهورية لالستماع لبيان مجلس قيادة الثورة الذي ألقاه اللواء محمد نجيب
والبكباشي جمال عبد الناصر والصاغ صالح سالم ،وأعلن البيان قيام مجلس قيادة الثورة بتشكيل ما يعرف بمحاكم الثورة لمحاكمة بعض السياسيين القدماء ممن تبين اتصالهم بدول أجنبية.
وقام برئاسة أول محكمة ثورية في عهد عبد الناصر قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي ،وعضوية البكباشي محمد أنور السادات باإلضافة إلى قائد األسراب حسن إبراهيم.
وبدأ عقد أولى جلساتها السبت الموافق  26سبتمبر  ،1953وفى هذا اليوم تمت محاكمة أشخاص من الوزن الثقيل في الحكم قبل قيام ثورة يوليو حيث حاكمت إبراهيم
عبد الهادي الذي شغل مناصب رئيس الوزراء ورئيس الديوان ووزير الداخلية قبل الثورة ،باإلضافة إلى عدد من الوزراء السابقين ورؤساء الديوان وقيادات حزبية.
كما حاكمت أيضا بعض الصحفيين منهم كريم ثابت المستشار الصحفي للملك فاروق الذي لعب دورا بارزا في إفساد حياة الملك ،ومنهم أيضا كل من المتهم أحمد
محمد عوض «عامل بالجيش البريطاني» ،والبكباشي سعد الدين السنباطى ،والبكباشي إسماعيل المليجى ،والوزير إبراهيم فرج وما يقرب من ثالثين متهما آخرين
وجهت لهم محكمة الثورة تهمة الخيانة والتخابر مع الجهات األجنبية لإلضرار بمصلحة الوطن وإفساد الحياة السياسية ،وهذه المحاكمات انتصر فيها الجيش للشعب.
وبعد تعرض عبد الناصر لحادث اغتيال بالمنشية قرر مجلس الثورة إنشاء محكمة مخصوصة باسم محكمة الشعب ليحاكم كل من يتهم بأفعال تعد لخيانة الوطن أو ضد نظام الحكم
والثورة وتعد هذه المحاكم نموذجا جديدا من نماذج القضاء االستثنائي بمعنى أن كل طرف من طرفي الخصومة بمحاكمة خصمه فى إطار خارج عن النظام القضائي الطبيعي.
وأحيلت إلى هذه المحكمة عدة قضايا اتهم فيها المئات من جماعة اإلخوان وصدر ضدهم  7أحكام باإلعدام ،وبعد رحيل جمال عبد الناصر قام السادات بإلقاء القبض على  90شخصا وتحويلهم إلى محاكمة
عسكرية دون اإلعالن عن حيثيات القضية ووصفت بالسرية وتم الحكم عليهم بـ 236عاما موزعة علي  90شخص ،باإلضافة إلى صدور  4أحكام باإلعدام خففها السادات إلى المؤبد  25عاما وقام بعدها
السادات مباشرة بإلغاء ما يعرف بالمحاكم الثورية في إطار ما يعرف بثورة التصحيح ،كما دعا إليها شباب ثورة  25يناير لمحاكمة رموز عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
 2راجع في ذلك  :القانون المصري رقم  107لسنة  2013وقرار وزير الداخلية المصري رقم  15لسنة  2014بشأن الضوابط التنظيمية له والمنشور في الجريدة الرسمية المصرية العدد رقم  47مكرر
الصادرة في  24نوفمبر  2013السنة السادسة والخمسون.
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في إطار سعينا لمعرفة ماهية الجرائم السياسية ومحاولة وضع تعريف منضبط لها ننطلق في سبيل تحقيق هذا الهدف
من مجموعة من المحددات أهمها:
-١التفرقة بين الجرائم السياسية وبين الجرائم العادية ذات الباعث السياسي.
حاول الكثير من الباحثين والدارسيين التعرض للجريمة السياسية بالبحث والدراسة نظرا لكونها من الجرائم ذات األهمية
الكبيرة التي تغير من مجريات األحداث داخل الدول والتي تمس المجتمع بأسره ،ويكون تأثيرها متخطيا المساس بحقوق
األفراد إلى المساس بطريقة إدارة الدول وبنظام الحكم فيها.
لذلك فإن فقهاء القانون الجنائي لم يتفقوا على وضع تعريف جامع مانع للجريمة السياسية وإنما اختلف تعريفهم لها
باختالف مذاهبهم الفقهية فأنصار المذهب الموضوعي الذين ينظرون إلى األضرار السياسية التي تحدثها الجريمة
يعرفوها بأنها “الجريمة التي تعد اعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من الداخل أو من الخارج « 3وكذلك “هي
الجريمة التي تقع عدوانا على نظام الدولة السياسي كشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطنين السياسية”.4
أما أنصار المذهب الشخصي الذين ينظرون إلى الدافع الباعث على الجريمة فيذهبون إلى تعريف الجريمة السياسية بأنها
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“الجريمة التي يكون الباعث عليها والغرض الوحيد فيها محاولة تغيير النظام السياسي وتبديله أو قلبه “.
وهناك من اخذ بالمذهبين فعرف الجريمة السياسية بأنها “ الجريمة التي يكون موضوعها والباعث على ارتكابها سياسيا“
ألنه شامل لموضوع هذه الجريمة التي تشكل اعتداء على النظام السياسي في الدولة والباعث عليها هو محاولة تغيير
ذلك النظام إذا كان استبداديا أو ظالما بما يحقق خير المجتمع  ،وبغير هذا الباعث فان الجريمة تكون عادية وهذا ما اخذ
به المشرع العراقي في ( المادة / 111فقرة أ ) من قانون العقوبات العراقي رقم  21لسنة  ، 1969حيث نصت على أن
“ أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما
عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية”.
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ونحن وفي إطار بحثنا عن تعريف جامع مانع للجرائم السياسية يهمنا أن نحاول في المقام األول أن نميز الجرائم السياسية
عن غيرها من الجرائم.
ونرى من المفيد هنا ذكر التعريف الذي اختاره المؤتمر السادس الدولي لتوحيد القوانين الجزائية  ،المنعقد في كوبنهاجن
عام  1935والذي تبناه جميع األعضاء 16وهو:
 -1الجرائم السياسية هي جرائم موجهة ضد تنظيم الدولة وسيرها ،وكذلك الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن التي
تشتق منها .وهي ما يطلق عليها اسم الجرائم السياسية البحتة.
 -2تعد جرائم سياسية الجرائم العادية التي تضع موضع التنفيذ الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة ،وكذلك الجرائم التي
تسهل تنفيذ اإلجرام السياسي أو التي تساعد الفاعل على الهرب من تطبيق القانون عليه.
 -3ومع ذلك ال تعد جرائم سياسية الجرائم التي تقترف بدافع دنيء.
 -4وال تعد جرائم سياسية أيضا الجرائم التي تولد خطرا مشتركا أو حالة إرهاب.
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 3راجع في ذلك  :أحمد صفوت  ،شرح القانون الجنائي –القسم العام – فقرة 46
 4راجع في ذلك  :السعيد مصطفي السعيد –– األحكام العامة في قانون العقوبات  ،دار المعارف  ،مصر  ،طبعة  1962ص80
 5راجع في ذلك  :عبد الوهاب حومد – شرح قانون الجراء الكويتي –القسم العام –مطبوعات جامعة الكويت –  1972ص 141
 6راجع في ذلك  :أكرم نشأت –األحكام العامة في قانون العقوبات العراقي – بغداد  – 1962مطبعة أسعد – ص 25
 7راجع في ذلك  :د .وداد عبد الرحمن القيسي – الجريمة السياسية في القوانين المقارنة – بحث منشور علي الرابط
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?29197-%C7%E1%CC%D1%ED%E3%C9-%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9%DD%ED-%C7%E1%DE%E6%C7%E4%ED%E4-%C7%E1%E3%DE%C7%D1%E4%C9
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فالجرائم السياسية هي بال شك جرائم ارتكبت لغرض سياسي ،لكن الغرض وحده ال يكفي لتميز الجرائم السياسية عن
غيرها من الجرائم العادية ،فهناك الكثير من الجرائم العادية التي يكون الغرض من ارتكابها تحقيق أهداف سياسية
،كجرائم القتل واالعتداء والرشوة والتعذيب وغيرها .وبالتالي لو اعتمدنا معيار الغرض أو الباعث كمعيار وحيد لتمييز
الجرائم السياسية فإننا سنوسع من نطاق الجرائم السياسية إلي الحد الذي يجعل منها مظلة يندرج تحتها كل أنواع الجرائم
التي ترتكب في أوقات معينة يكون فيها تنازع على السلطة داخل الدول.
كما أن القول بأن النوازع اإلجرامية الفردية لدي الشخص مرتكب هذه النوعية من الجرائم أقل من غيره من األشخاص
الذين يرتكبون نفس األفعال ولكن لغرض أو باعث غير سياسي 8هو قول مردود عليه بأن كل مرتكب لجريمة لديه باعث
على ارتكابها ،وال يعني تحول الباعث من باعث مرتبط بمصلحة فردية إلي باعث متعلق بمصلحة جماعية أن النوازع
اإلجرامية لدي مرتكبه أقل من غيره.
فاإليمان باألفكار السياسية متوطن في نفوس الكثيرين داخل كل مجتمع على اختالف وتنوع هذه األفكار ،لكن قليلون من
يرتكبون أفعاال إجرامية في سبيل تحقيق هذه األهداف.
فالوضع السوري مثال أو الوضع اليمني أو الليبي لو أخذنا فيها بمعيار الباعث السياسي العتبارنا جميع الجرائم التي
ترتكب في هذه الدول جرائم سياسية وهو ما يرفضه المنطق والعقل نظرا لفظاعة األفعال وشيوعها وانتشارها وتنوعها
وهو ما يعيب التعريف ويجعله غير مانع.
كما أن األخذ بالمذهب الموضوعي الذي يحصر الجرائم السياسية بالجرائم الماسة بالنظام السياسي داخل الدولة هو
معيار فضفاض يفتح المجال أيضا الندراج كافة الجرائم العادية التي تحدث في أوقات األزمات السياسية داخل الدول
تحت مظلة الجرائم السياسية.
لذلك فإننا وفي إطار بحثنا عن معيار أكثر إحكاما ووضوحا للجرائم السياسية نفصل فيه الجرائم العادية حتى المرتكب
منها ألغراض سياسية وكذلك الجرائم العادية التي ارتكبت مساسا بالنظام السياسي للدولة فإنه ال يكفينا حتى األخذ
بالمعيار الجامع بين المذهبين الشخصي والموضوعي بل نحتاج إلى شروط خاصة تميز هذه النوعية من الجرائم عن
غيرها من الجرائم العادية.
فإذا حاولنا استخدام فكرة الحق المعتدى عليه كأساس ننطلق منه لفصل الجرائم السياسية الخالصة عن الجرائم المختلطة
التي تحمل في طياتها أفعاال عادية فيها مساس بالحقوق الطبيعية لألفراد وللمجتمع كالحق في الحياة والحقوق المالية وهي
حقوق االعتداء عليها مجرم بقوانين عادية ،إلى االنطالق نحو االعتداء على حقوق أكثر تحديدا وهي الحقوق السياسية
فإننا سنكون قد حصرنا الجرائم السياسية بشكل أفضل.
 -٢استخدام فكرة الحق المعتدي عليه لتمييز الجرائم السياسية عن الجرائم العادية.
في إطار بحثنا عن تعريف منضبط للحقوق السياسية للمواطنين وهي حقوق واردة في معظم الدساتير وجدنا أن الحقوق
السياسية “ هي سلطات تقررها فروع القانون العام للشخص باعتباره منتم إلى وطن معين (مواطن) ،والتي يستطيع
بواسطتها أن يباشر أعماال معينة يشترك بها في إدارة شؤون المجتمع» مثل حق االنتخاب وحق الترشيح وحق تولي
الوظائف العامة وهذه الحقوق تقابلها واجبات وهي حق الدولة على المواطن مثل الخدمة الوطنية والدفاع والحماية.
والهدف من الحقوق السياسية هو حماية المصلحة أو المصالح السياسية للدولة لذلك ال يعترف بها لألجانب ،ألن األجنبي
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لو اخترق مصالح الدولة فقد يحول بعض األسرار لدولته األجنبية وهذا يشكل خطرا على الدولة.
وبالتالي فإن الجرائم السياسية هي فقط األفعال واألقوال التي تقع اعتداء على حق من الحقوق السياسية للمواطنين.
 8راجع في ذلك  :د .السعيد مصطفى السعيد – مرجع سابق  -ص “ 80إن المجرم السياسي ليس كغيره من المجرمين تدفعه األنانية واألثرة إلى ارتكاب الجريمة ،أو تحركه المنافع الشخصية فتدفعه إلى
األجرام ،بل انه في الغالب شخص ذو عقيدة يتعصب لها ويستهدف ما يعتقده خيرا ،ولكنه يتعجل األمور ويضل الطريق فيسلك سبيل الجريمة ”.
 9راجع في ذلك :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B
3%D9%8A%D8%A9
وكذلك نصوص الدساتير المختلفة ومنها الدساتير المصرية المتعاقبة ،دستور  1971ودستور ، 2012ودستور 2014

كما أنه ومع تطور نظم الحكم في الدول المختلفة يمكننا القول أن هناك حد أدني من القواعد العالمية التي تعتبر قاسما
مشتركا في أنظمة الحكم الديمقراطية ،اعتمادا على ركيزتين أساسيتين وهما فكرتا الحرية والمساواة اللتان تشكالن
10
حجري الزاوية ألي نظام حكم ديمقراطي في العالم الحديث.
ومن هذه القواعد قاعدة الفصل بين السلطات وقاعدة تداول السلطة وقاعدة سيادة الشعب وقاعدة حرية الرأي والتعبير
،وكذلك وجود انتخابات حرة نزيهة.
ومن هذا المنطلق يمكننا القول إن هذه المجموعة من القواعد أصبحت تمثل ركائز أساسية ال غنى عنها ألنظمة الحكم
في الدول المختلفة ،وهو ما جعل منها ما يشبه الدستور العالمي الذي يجب علي دول العالم المختلفة أن تلتزم به وأن
تضمنه دساتيرها الداخلية.
وبالتالي فإن الخروج علي هذه القواعد أضحى خروجا على النظم العالمية المستقرة والتي تقررها الشرائع السماوية ابتداء
،وتلتها في ذلك الدساتير الوضعية.
لذا نجد أن هناك منظومة مستقرة من الحقوق السياسية للمجتمعات واألفراد يتوجب على الحكام والمحكومين االلتزام
بها ،وال يجب الخروج عليها بحال من األحوال إال في أحوال الضرورة التي ال تنفرد بتقديرها األنظمة الداخلية الحاكمة
في الدول المختلفة ،وإال أضحت هذه الحقوق هباء منثورا بفعل استبداد األنظمة الحاكمة وركونها نحو استمرارها في
االحتفاظ بالسلطة السياسية ألطول مدى.
 -٣إضفاء الشرعية الداخلية علي تصرفات من شأنها انتهاك القواعد العالمية لألنظمة الديمقراطية
تستطيع األنظمة الحاكمة حال سيطرتها على الحكم داخل الدول المختلفة وفي سبيلها لترسيخ أركانها والعمل علي
استمرارها في السلطة لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد العلمية لألنظمة الديمقراطية ومنها تداول السلطة أن تشرعن
أفعالها ،فتخلق أنظمة سياسية مشوهة باستخدام وسائل في ظاهرها الديمقراطية ،وتزعم أن هذه إرادة الشعوب .ولقد مرت
األنظمة السياسية الدكتاتورية في دول العالم الثالث بنماذج عديدة في هذا المجال وخاصة في دول ربيعنا العربي الذي
هبت فيه هذه الثورات احتجاجا على تصرفات مماثلة من األنظمة الحاكمة حين ذاك.
فتعديل الدساتير ووضع قوانين بطرق ملتوية في ظاهرها تنفيذ للمطالب الملحة من الجماهير العريضة الستمرار السلطة
الحاكمة في الحكم لفترات طويلة ولتقييد حقوق وحريات المواطنين هو شرعنة العتداء واضح من قبل السلطات الحاكمة
وبطانتها على الحقوق السياسية للمواطنين وهذا هو لب الجرائم السياسية ومحورها.
لذا ال يمكن بحال الركون في التقييم والتجريم فقط لنصوص القوانين الداخلية للدول في معرفة كنه الجرائم السياسية
،بل البد من الخروج إلي رحاب أكثر تحررا وعدال ونزاهة وثباتا وهي القواعد العالمية المستقرة لألنظمة الديمقراطية.
كما أن األنظمة السياسية المرتكبة لهذه النوعية من الجرائم السياسية غالبا ما تخلق لنفسها نظاما قانونيا داخليا يحميها من
المسائلة عن هذه النوعية من األفعال ،وهو ما يجعل من الضروري الخروج بقواعد التجريم والجزاء من نطاق القوانين
الداخلية إلي نطاق العمل الدولي المنظم المطبق لقوانين طبيعية مستقرة.
-٤المسئولية السياسية العادية والمسئولية السياسية الجسيمة
قد يتبادر إلى ذهن البعض تسكين هذه النوعية من األفعال التي نحن بصدد الحديث عنها تحت باب المسئولية السياسية
التي تحاسب الشعوب أنظمتها السياسية عليها من خالل االنتخابات المختلفة ،إما بإعادة انتخابها حال نجاحها في تحقيق
طموحاتها السياسية أو بتنحيتها عن الحكم حال فشلها وارتكابها أفعال من شأنها أن تشكل جرائم سياسية قبل تلك الشعوب.
وهنا يجب أن نفرق بوضوح بين ثالثة أنواع من األفعال والتصرفات التي تمارسها األنظمة الحاكمة المستبدة وهي بصدد
ممارستها لمهامها في الحكم .

 10راجع في ذلك  :محمد رفعت عبد الوهاب – النظم السياسية – دار الجامعة الجديدة – طبعة  – 2010ص 90
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النوع األول :األخطاء السياسية العادية
وهي مجموعة من األفعال التي تدخل ضمن إطار األعمال العادية للسلطات الحاكمة في الدولة والتي تستلزمها ضرورة
تسيير أمور الحكم داخل الدول والتي تحتمل الخطأ والصواب ،وتدخل في إطار السلطة التقديرية للسلطات الحاكمة
،والتي تختلف فيها وجهة نظر األحزاب السياسية المختلفة والقوي السياسية داخل الدول وفقا أليديولوجياتها وقناعاتها
السياسية واإلدارية ،وهو ما يجعل الشعوب تفاضل بين القوي السياسية والحزبية لالختيار فيما بينها لتكليفه بمهام الحكم
لفترة زمنية محددة وفقا للقواعد السياسية والدستورية العادلة السائدة داخل الدولة والتي تم إقرارها من الشعب.
هذه النوعية من األفعال تخضع في غالبها لرقابة البرلمانات المنتخبة من الشعوب باستخدام القواعد ووسائل الرقابة البرلمانية
المتعارف عليها عالميا  .أو تخضع لرقابة الشعوب نفسها حسب النظام السياسي المتبع داخل الدولة ذاتها ،والذي يختلف من
دولة إلي أخري ،وهذه هي ما تعرف بالرقابة السياسية .والتي قد يصل أحيانا إلى طرح الثقة بالحكومة وتغيرها.
وهذه النوعية من األفعال تخرج عن نطاق دراستنا باعتبارها ال تمثل جرائم سياسية بل تمثل اجتهادا قد يجانبه الصواب
أحيانا طالما لم يمس القواعد العامة لألنظمة الديمقراطية المستقر عليه عالميا.
النوع الثاني :األخطاء السياسية الجسيمة
وهي األفعال التي تمارسها السلطات الحاكمة أو األفراد أو المجموعات السياسية داخل الدول والتي تمثل اعتداء على القواعد
العامة لألنظمة الديمقراطية العالمية بما يمس بحقوق وحريات الشعوب بهدف االستئثار بالسلطة أو حرمان اآلخرين منها.
وهذه النوعية من األفعال هي ما يمكن تسميتها بالجرائم السياسية والتي نحن بصدد دراستها ،وال يمكن معها الحديث عن
المسئولية السياسية العادية من قبل الشعوب أو البرلمانات ،ألن هذه األفعال يترتب عليها تشويه جسيم في النظام السياسي
الداخلي للحكم داخل الدولة وخلل جسيم في بنية النظام السياسي ذاته يمنع إمكانية تقرير المسئولية السياسية عليها.
كما أنها أفعال تصل من الجسامة إلى حد التأثير السلبي على بنية الحقوق والحريات العامة داخل الدول وبالتالي فهي
تمس صميم حقوق وحريات المواطنين جميعا.
والمثال الواضح لهذه النوعية ولهذا المستوي من األفعال التي يمكن توصيفها بأنها أخطاء سياسية جسيمة غيرت من بنية
النظام السياسي للدولة وحولتها من دولة بها نظام حكم ديمقراطي وفقا للمعايير الدولية إلى دولة ديكتاتورية ،قيام رؤساء
بعض الدول بتعديل قواعدها القانونية والدستورية بما يسمح لهؤالء الرؤساء بالجلوس على سدة الحكم لفترات ال نهائية
بما يخل بشكل جسيم بقاعدة تداول السلطة ،كما أن جميع األفعال التي يستخدمونها في سبيل تحقيق هذا الغرض من تزوير
االنتخابات وخلق نخب سياسية تدين لهم بالوالء المطلق وقصر الوظائف العامة المؤثرة داخل الدولة على الموالين لهم
،كلها جرائم سياسية تستحق تقرير منظومة عامة دولية للعقاب تخرج عن األطر والمفاهيم الداخلية للدول لتنطلق إلى
أطر ومفاهيم دولية تضمن القوانين الداخلية ما أمكن إلى ذلك سبيال.
النوع الثالث :الجرائم العادية ذات البواعث السياسية
وهذه النوعية من الجرائم والتي يرد تجريمها في القوانين العادية مثل القتل واالعتداء والتعذيب وغيرها من األفعال والتي
تستخدم ألغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياسية ،هي من وجهة نظرنا في المقام األول هي جرائم عادية ال يحولها
غرضها إلي جريمة سياسية بل تظل جريمة عادية يحمل مرتكبها النوازع اإلجرامية التي يحملها مرتكبو الجرائم العادية
وإن اختلف مقدار ودرجة هذه النوازع باختالف الغرض أو الغاية.
وقد استثنت المؤتمرات الدولية ،وبعض المعاهدات بعض الجرائم الخطيرة ،فنزعت عنها الصفة السياسية،
ومن ذلك اتفاقية تسليم المجرمين من بين الدول العربية حيث استثنت المادة الرابعة منها الجرائم التالية
ونصت على أن التسليم يكون واجبا فيها وهي:
أ .جرائم االعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

ب .جرائم االعتداء على أولياء العهد.
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ج .جرائم القتل العمد.
د .الجرائم اإلرهابية.
وهذه كلها ال تعد جرائم سياسية وإنما تعد جرائم عادية ،حتى وإن كان الباعث عليها سياسيا.

11

وبالتالي فإن الفعل أو القول في ذاته باعتباره الركن المادي للجريمة يمثل مناطاً مهما في تمييز الجرائم السياسية عن
غيرها من الجرائم العادية ذات الباعث السياسي  ،فالبد أن يكون الفعل في ذاته سياسيا ولكنه شكل خطأ سياسيا جسيما
وارتكب لتحقيق هدف سياسي لفرد أو لجماعة يناقض القواعد العامة لألنظمة الديمقراطية.
وقد أورد بعض فقهاء القانون تعريفات للجرائم السياسية فصلت الجرائم السياسية البحتة عن الجرائم السياسية المختلطة
والتي ال نعتبرها وفقا لما سبق وأن أوردناه جرائم سياسية بل نعتبرها جرائم عادية فقالوا بأن الجريمة السياسية هي
«الجريمة التي تكون موجهة مباشرة ضد الدولة باعتبارها هيئة سياسية ،أو هي الجريمة الموجهة مباشرة إلى كيان
12
السلطة السياسية في الدولة سواء من جهة الخارج أو من جهة الداخل»
وهناك من قال بأنه إذا كانت الجرائم المختلطة تمس النظام العام وشكل الحكم فإن القاضي عليه أن يبحث في كل قضية
على حدة عن نوع وطبيعة المصلحة المحمية واألكثر أهمية وخطورة ،والتي تشكل العنصر الراجح في هذه الجريمة
المختلطة ،فإذا كان العنصر الراجح لصالح المصلحة التي تمس الدستور كانت الجريمة عادية ،وإذا كان العنصر الراجح
13
لصالح المصلحة التي تمس شكل الحكم للدولة كانت هذه الجريمة سياسية.
تعريفنا للجريمة السياسية:
ومن هذا المنطلق يمكننا تعريف الجرائم السياسية بأنها «أي أفعال أو أقوال سياسية ينطبق عليها وصف األخطاء
السياسية الجسيمة التي تمثل انتهاكا للقواعد السياسية الدولية للنظم الديمقراطية بهدف االعتداء على الحقوق السياسية
للمواطنين أو تكريس السلطة لفرد أو لجماعة أو لتحويل النظام السياسي إلى نظام دكتاتوري مستبد»
وهنا تدق مسألة التفرقة بين األفعال و األقوال السياسية وغيرها من التصرفات ولكننا يمكننا أن نقول أن األفعال واألقوال
السياسية هي التصرفات العملية واللفظية التي يستخدمها السياسيون في مباشرتهم لمسئولياتهم في الحكم أو في محاولة
الوصول إليه والتي ال تشكل جريمة عادية بذاتها.
أركان الجريمة السياسية:
للجريمة السياسية وفقا للمفهوم الذي صغناه ركنان:
الركن المادي:
الذي يتمثل في األفعال واألقوال ذات الطبيعة السياسية والتي تمثل أخطاء سياسية جسيمة  ،فالبد أن يكون الفعل أو القول
ذات طبيعة سياسية ،وليس من ضمن األفعال واألقوال العادية.
واألفعال واألقوال السياسية هي مجموعة من األفعال واألقوال تتأبى على الحصر ولكن يمكن تميزها عن غيرها بأنها
األفعال واألقوال التي يمارسها السياسيون سواء كانوا أفرادا أو جماعات منظمة أو غير منظمة في مباشرتهم لمهام الحكم
أو في محاولة الوصول إليه والتي ال تشكل جريمة عادية بذاتها .
فالسياسيون وفي ممارستهم لعملهم السياسي سواء أكانوا في الحكم أو في المعارضة يستخدمون مجموعة من األفعال
 11راجع في ذلك  :د .وداد عبد الرحمن القيسي – مرجع سابق.
 12راجع في ذلك  :د .محمد عطية راغب – التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي الغربي المقارن –مكتبة النهضة المصرية – 1966-ص 24
 13راجع في ذلك  :د .منتصر سعيد حمودة – الجريمة السياسية دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي اإلسالمي -دار الفكر باإلسكندرية –الطبعة األولي  -2008 -ص 169
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واألقوال ذات الطبيعة السياسية ،كعقد االجتماعات السياسية  ،والمؤتمرات الجماهيرية ،وتأسيس األحزاب  ،والتكتالت
السياسية ،وجماعات الضغط السياسية وممارسة األعمال البرلمانية بشتي أنواعها .وممارسة الدعاية السياسية بشتي
صورها والترشح لالنتخابات المختلفة .والتصريحات السياسية المختلفة.
وهذه األفعال واألقوال قد يمارسها األفراد أو الجماعات سواء أكانت منظمة كاألحزاب السياسية أو غير منظمة
كالمجموعات ذوات اإليديولوجيات المتشابهة.
والبد أن تكون هذه األفعال واألقوال ذات الطبيعة السياسية تمثل خطأ سياسيا جسيما حتى يمكن اعتبارها تمثل الركن
المادي في جريمة سياسية ،والضابط في مسألة كون الفعل أو القول يمثل خطأ سياسيا جسيما كما سبق وأن أسلفنا أن
يترتب على هذا القول أو الفعل تشويها للنظام السياسي للدولة ومساسا بالحقوق السياسية العامة للمواطنين كالحق في
االنتخاب وحرية الرأي ومبدأ تداول السلطة وغيرها من المبادئ العامة التي استقرت عليها األنظمة السياسية في جميع
دول العالم الديمقراطية ،والتي يقع على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحديدها وتضمينها التفاقيات دولية توقع
عليها الدول المختلفة في هذا الخصوص .وتضمنها الدول المختلفة متى أمكن ذلك دساتيرها وقوانينها الداخلية.
كما أنه ال يمكن اعتبار األفعال واألقوال التي تشكل جريمة جنائية بذاتها كالقتل والرشوة والسب والقذف أفعاال سياسية
تمثل الركن المادي للجريمة السياسية ،الن هذه األفعال واألقوال تمثل جرائم عادية بذاتها تخضع لنصوص التجريم
الواردة في القوانين العادية وال تمثل أفعاال أو أقواال سياسية حتى ولو كان الغرض الذي ارتكبت من أجله غرضا سياسيا
أو حتى كانت تمثل اعتداء على مصالح أو حقوق سياسية .
الركن المعنوي:
الركن المعنوي للجرائم السياسية هو أن تتجه نية مرتكب هذا الفعل السياسي الذي يشكل خطأ سياسيا جسيما ويخالف
القواعد الدولية للنظم الديمقراطية إلى االعتداء على الحقوق السياسية للمواطنين أو تكريس السلطة لفرد أو لجماعة أو
لتحويل النظام السياسي إلى نظام دكتاتوري مستبد.
المبحث الثاني :المسئولية الدولية فيما يخص الجرائم السياسية
كما أن المنظمات الدولية قد أخذت علي عاتقها حماية حقوق اإلنسان على المستوي الدولي ،ولم تركن إلي األنظمة
الداخلية في هذا الخصوص ،فإن على المنظمات الدولية أن تضع آلية لحماية الشعوب من الجرائم السياسية التي ترتكب
في حقها والتي تكون في كثير من األحيان مقدمة لكثير من االنتهاكات التي تتطور لتصل إلى حد الحروب األهلية
والكوارث اإلنسانية .
ولو أن هذه االنتهاكات وجدت نظاما دوليا قادرا علي معاقبة مرتكبيها من البداية ،ومنع األنظمة واألفراد والجماعات
من ممارسة الجرائم السياسية التي تبدأ بوضع قواعد وقوانين واستخدام أساليب غير عادلة للتمكن من السلطة واالستئثار
بها وممارسة شتي أنواع الجرائم لما تطور األمر في كثير من الدول للوصول إلي حاالت الحروب األهلية واالعتداءات
الجسيمة على حقوق اإلنسان.
وبداية هذه الخطوات يتمثل في ضرورة صياغة قواعد دولية عادلة لنظم الحكم الديمقراطية تمثل الحد األدنى من القواعد
التي يجب على الدول اتباعها وعدم مخالفتها في صياغة دساتيرها وقوانينها ،على شاكلة األفعال المخلة والمهددة للسلم
واألمن الدوليين.
وقد كان لدول االتحاد األوروبي تجربة رائدة في هذا الخصوص فيما يعرف بمعايير كوبنهاجن التي صاغت مجموعة
من الضوابط التي يجب على الدول التي تريد االنضمام لالتحاد أن تستوفيها ،وهي معاير تتضمن في جزء مهم منها
14
ضرورة وجود أنظمة حكم ديمقراطية تحافظ علي حقوق مواطنيها وخاصة الحقوق السياسية.
 14راجع في ذلك  :تنص معاهدة دول االتحاد األوروبي على أنه يجوز ألي دولة أوروبية أن تتقدم بطلب لالنضمام لالتحاد األوروبي إذا احترمت القيم الديمقراطية والتزمت بدعمها .وتُعرف بعض المعايير
المحددة األخرى باسم معايير كوبنهاجن .وتنص على أن أي دولة قد تنضم فقط لالتحاد األوروبي إذا كانت :من الناحية السياسية – لها مؤسسات مستقرة تكفل الديمقراطية ،وسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛
من الناحية االقتصادية – بها اقتصاد سوق فاعل وتكون قادرة على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل االتحاد األوروبي؛
من الناحية القانونية – تقبل قوانين وممارسات االتحاد األوروبي الراسخة ،السيما األهداف الرئيسية للوحدة السياسية واالقتصادية والنقدية.
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/key_eu_policies/enlargement/index_ar.htm

وضرورة إلزام الدول بتضمين هذه القواعد لمنظوماتها القانونية بشكل فوري وسريع.
ضرورة إنشاء آلية للرقابة الدولية علي أي انتهاك لهذه القواعد من خالل المنظمات الدولية المعترف بها كاألمم المتحدة.
ضرورة إنشاء نظام قضائي دولي قادر علي المحاسبة والجزاء فيما يخص هذه النوعية من الجرائم السياسية.
فأشد المآسي اإلنسانية في الوقت الحالي وهي المأساة السورية واليمنية والليبية والتي تسببت في مقتل مئات اآلالف وتشريد
الماليين من البشر لو أن المجتمع الدولي نفذ منظومة للجرائم السياسية لحلت المشاكل ووئدت في مهدها ولما نشأت نظم
دكتاتورية جسمت على صدور الشعوب لفترات طويلة جدا وتسببت في هذه الحروب والنزاعات التي ال يعلم مداها إال اهلل.
ضرورة إنشاء نظام قضائي دولي يحاكم مرتكبي الجرائم السياسية على نسق المحكمة الجنائية الدولية
من اطالعنا على نظام روما األساسي الذي أنشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وعلي األسباب التي دفعت المجتمع
الدولي إلى إنشاء تلك المحكمة والواردة في الديباجة « إن الدول األطراف في هذا النظام األساسي ،إذ تدرك أن ثمة
روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا ،وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن
أن يتمزق في أي وقت ،وإذ تضع في اعتبارها أن ماليين األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن الحالي ضحايا
لفظائع ال يمكن تصورها هزت ضمير اإلنسانية بقوة ،وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم واألمن والرفاه
في العالم ،وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أال تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان
مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خالل تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدولي،
وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ،وإذ
تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛ وإذ
تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ،وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة
أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة ،أو على أي نحــو ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة ،وإذ
تؤكد في هذا الصدد أنه ال يوجد في هذا النظام األساسي ما يمكن اعتباره إذنا ألية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح
أو في الشؤون الداخلية ألية دولة ،وقد عقدت العزم ،من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح األجيال الحالية والمقبلة ،على
إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات عالقة بمنظومة األمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم األشد خطورة
التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ،وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون
مكملة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ،وتصميما منها على ضمان االحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقها «
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فقد اتفقت الدول الموقعة على إنشاء المحكمة.
ويظهر جليا من خالل هذه الديباجة األسباب التي دفعت إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي تحدد اختصاصها في الباب
الثاني من نظام روما األساسي من المادة الخامسة حتى المادة الثامنة والتي تحدد الجرائم التي تختص بها المحكمة وهي
«يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ،وللمحكمة بموجب هذا
النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
(أ) جريمة اإلبادة الجماعية؛
(ب) الجرائم ضد اإلنسانية؛
(ج) جرائم الحرب؛
(د) جريمة العدوان ”.وهي كلها جرائم تحدث في غالب األحوال لتحقيق أهداف سياسية من خالل النزاع علي الحكم في
الدول األشد فقرا.
 15راجع في ذلك  :نظام روما األساسي المعمم بوصفه الوثيقة المؤرخة  / 71تموز يوليه  ،8991والمصوّب بموجب المحاضر المؤرخة
 / 01تشرين الثاني نوفمبر  ،8991و / 21تموز يوليه  ،9991و  / 03تشرين الثاني نوفمبر
 ،9991و  / 8أيار مايو  ،0002و  / 71آانون الثاني يناير  ،1002و  / 61آانون الثاني يناير
 .2002ودخل النظام األساسي حيز النفاذ في  / 1تموز يوليه  .2002والمنشور علي الرابط
http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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كما أن دور المحكمة يبدأ بعد وقوع هذه الجرائم وهو ما يجعلنا نطالب بإنشاء نظام قضائي دولي على غرار المحكمة
الجنائية الدولية يقوم بالدور الوقائي دون انتظار لوقوع هذه الجرائم التي تهلك البالد والعباد ،ويكون هذا النظام مكمال
ومساندا لدور المحكمة الجنائية الدولية من خالل
وضع قواعد دولية متفق عليها لنظم الحكم تحافظ على الحقوق السياسية للمواطنين وتتفق مع القواعد الديمقراطية
الطبيعية التي يجب علي دول العالم االلتزام بها ،اعتمادا على المبادئ والمعايير الدولية الراسخة والمستقرة كتداول
السلطة والحق في االنتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة وغيرها من األسس الدولية التي تحدد المالمح الرئيسية
لهيكل أنظمة الحكم في الدول المختلفة.
وضع مجموعة من الجزاءات الدولية التي توقع على الدول التي تخرج على هذه القواعد.
إنشاء نظام قضائي قادر على التحقيق والتثبت من وقوع هذه الجرائم والمخالفات وتوقيع الجزاء على األفراد الذين قاموا بها.
وبذلك يتوقى المجتمع الدولي وقوع الكثير من الجرائم الجنائية التي تهدد حياة األفراد والمجتمعات ويتسبب في هذه
المآسي التي تحدث في الدول التي يحدث بها نزاعات سياسية.
فالدول التي يوجد بها نظم حكم ديمقراطية تحترم سيادة الشعب وتحافظ علي الحقوق السياسية لمواطنيها من النادر أن
يحدث فيها نزاعات ترتكب فيها مثل الجرائم البشعة.
كما أن هذه المنظومة ستردع بشكل ما أو بأخر كل من تسول له نفسه تشويه وتغير النظم السياسية داخل الدول باالعتداء
على الحقوق السياسية للمواطنين وتغيير األسس التي يقوم عليها الحكم في الدولة طمعا في الحكم أو إطالة فترة حكمه أو
في تمكين جماعة معينة من الحكم علي حساب حقوق وحريات المواطنين السياسية.
الحماية الدولية للحقوق السياسية من التجريم الجائر
بال شك أنه في حال قيام فرد أو مجموعة من األفراد بارتكاب جرائم سياسية ترتب عليها تشويه في بنية النظام السياسي
للدولة وتعدى على الحقوق السياسية للمواطنين وفقا للمفهوم الذي سبق وأن أوضحناه للجرائم السياسية مكتملة األركان
،فإن المواطنين الذين يقاومون هذا التشويه وهذا التعدي غالبا ما سيقاومون من قبل من يرتكبون هذه الجريمة والذين
غالبا ما سيكونون في موقع السلطة داخل الدولة.
ونالحظ أن من يرتكبون الجرائم السياسية وهم في موقع السلطة يصنعون ألنفسهم حصانة قانونية تمنع غيرهم من
محاسبتهم ويصنعون أيضا نصوص تجريم تجرم األفعال التي يقوم معارضيهم بإتيانها في سبيل معارضتهم لهذا التشوه
الناتج عن ارتكابهم لهذه الجريمة السياسية.
وبالتالي يقع كل معارضي مرتكبي الجرائم السياسية تحت طائلة نصوص تجريم داخلية صنعها مرتكبو الجرائم السياسية
إلسكات المعارضين وتمرير مشاريعهم السياسية الرامية لتحقيق مكاسب فردية أو جماعية على حساب بنية النظام
السياسي للدولة وعلى حساب حقوق المواطنين السياسية.
وهنا البد من تدخل هذه المنظومة الدولية المقترحة لحماية هؤالء المعارضين من بطش األنظمة التي ستستخدم نصوص
التجريم التي مررتها للبطش بهم ،حيث أن ما يقومون به من أفعال ما هي إال محاولة منهم لمقاومة التشويه الحاصل في
هيكل نظام الحكم داخل الدولة.
علما بأن مظلة هذه الحماية الدولية ال تغطي إال فقط ردود األفعال السلمية التي يقوم بها المعارضون للجرائم السياسية
داخل الدولة وال تمتد إلى ردود األفعال العنيفة التي قد يرتكبها المعارضون كالقتل والتفجيرات وغيرها من األفعال التي
تشكل جرائم عادية في ذاتها.

المبحث الثالث :نظرة الشريعة اإلسالمية للجرائم السياسية
مما ال شك فيه أن من أهم القواعد التي وضعتها الشريعة اإلسالمية القواعد التي تكفل بناء مجتمع إسالمي مستقر قائم
على احترام حقوق العباد ،ووضعت لذلك مبادئ وقواعد بداية من طريقة اختيار الحاكم وضرورة مبايعة الناس له ،إلى
قواعد الشورى التي يستعين بها الحاكم في تسيير شئون الناس .
ويعد تولي أبي بكر الخالفة بعد رسول اهلل النموذج األول الذي يجب علينا النظر إليه بعين الدراسة ،وتعد خطبته األولي
بعد البيعة والتي وضع فيها قواعد حكمه من الخطب الجديرة بالدراسة واستخالص المعاني ،وقد قال فيها بعد أن حمد
اهلل وأثنى عليه ثم قال:
«أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم ،فإن أحسنت فأعينوني ،وإن أسأت فقوموني ،الصدق أمانة،
والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء اهلل ،والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه
إن شاء اهلل ،ال يدع قوم الجهاد في سبيل اهلل إال ضربهم اهلل بالذل ،وال تشيع الفاحشة في قوم قط إال عمهم اهلل بالبالء،
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أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله ،فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة لي عليكم».
ومن أهم المعاني التي تستخلص من كالم الصديق أن الحاكم عليه واجبات كما له حقوق ،وعليه االلتزام بهذه الواجبات ومن
حق الرعية تقويمه في حال إخالله بهذه الواجبات وذلك بالضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء وهي علي النحو التالي.
 -1تعريف الحاكم بالمنكر المطلوب إزالته:
فالبد أن يعرف الحاكم بالمنكر وذلك عن طريق أهل الحل والعقد وعلماء األمة باللين واللطف والرفق دون عنف أو
تجريح فال ينسب إليه الجهل والحمق وأن كان كذلك وهذا األسلوب هو منهج النبي صلى اهلل عليه وسلم في الدعوة إلى
الحق وهو منهج السماء للبشر على األرض بأن تكون الدعوة والحوار والجدال بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة
الحسنة.
 -2الوعظ والنصح باللين:
وهذا المنهج هو ما اتفق عليه الصحابة والتابعون من األمة اإلسالمية إلى يومنا هذا حتى اشترط العلماء فيمن ينهى عن
منكر أو يأمر بمعروف عدة شروط البد من توفرها وإال ال يجوز له أن يقوم بهذه المهمة ألنه قد يؤدي فعله هذا إلى
منكر أكبر ومن هذه الشروط:
أ -أن يكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه.
ب -أن يكون رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه.
ج -أن يكون عدال فيما يأمر به عدال فيما ينهى عنه.
 -3العصيان:
إذا لم يجد أسلوب النصح والوعظ واإلرشاد مع الحاكم فإن لألمة أن تستخدم وسيلة أخرى تسمى في العصر الحديث
(العصيان المدني) وهي مقاطعة الحاكم وعدم االتصال به حتى يشعر أنه معزول عن األمة ولهذا األسلوب سند في
الشريعة اإلسالمية وهو ما جاء في حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم يكون أخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة
وقضاة خونة كذبة فمن أدرك ذلك فال يكن لهم جابيا وال عريفا وال شرطيا ،وتستخدم هذه الطريقة إذا كان يرجى معها
إثناء الحاكم وإجباره عن ما هو عازم عليه من انحراف وجور وظلم وبشرط أن ال يؤدي العصيان إلى مفاسد كتعطيل
مصالح الناس واإلضرار بهم.

 16راجع في ذلكhttp://www.dorar.net/enc/aqadia/3799 :
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 -4وأخيراً استخدام القوة إلزالة المنكر.
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ورغم ما في فكرة الخروج علي الحاكم من خالف في الشريعة اإلسالمية بين المحدثين والقدامى اعتمادا على اختالف
الظروف السياسية ،والخشية من وقوع الفتن التي تصيب البالد والعباد بالخراب وترتب مضار على الخروج أكبر بكثير
من المصالح التي يرجي بلوغها من هذا الخروج.
إال أن األفكار الحديثة المتفقة مع النظم الديمقراطية المعتمدة على سيادة الشعب ،وتداول السلطة قد طرحت عدداً من
الحجج التي تبرر جواز الخروج على الحاكم وهي علي النحو التالي:
 :-1الفقهاء يعتبرون أن الحاكم الجائر وكيل عن األمة في إدارة شئونها فلها الحق أن تسأله عن عمله إذا وجدت األسباب
المناسبة لذلك ،وهي رقيبة عليه باستمرار بما هي ملزمة من واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبوصفها
الطرف األول في العقد فإنها صاحبة الحق في خلعه وعزله إذا خان األمة وحاد عن الطريق السوي وجار في حكمه.
 :-2المشهور عن جميع الفقهاء هو مقاومة الظلم أيا كان مصدره وحتى فقهاء أهل السلف والسنة الذين يتهمهم البعض
أنهم لم يقولوا بالخروج نجدهم في جهاد دائم بالكلمة تارة وبالمال والسيف تارة أخرى.
وهذا أبو حنيفة الذي قال عن األوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة وقد وقف أبو
حنيفة إلى جانب اإلمام زيد بن علي عند خروجه على بني أمية وساعد زيدا على خروجه بالمال ونصح الناس بالوقوف
إلى جانبه وكان نفس الموقف مع محمد بن عبد اهلل الملقب بالنفس الزكية وأخيه إبراهيم وهما من أوالد الحسين بن علي
في الثورة الثانية سنة 145هـ حيث أفتى أن الخروج معه أفضل من الحج النفل خمسين أو سبعين مرة ،وحين خرج عبد
الرحمن بن األشعث على الدولة األموية في زمن والية الحجاج وقف إلى جانبه أكثر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي
وابن أبي ليلى وابن كثير وأن فرقة عسكرية من القراء وهم العلماء وقفت إلى جانب صف بن األشعث ضد الحجاج ولم
يقل أحد من العلماء أن خروجه هذا غير جائز ،وقد قال بالخروج عند توافر شروطه التامة اإلمام الشافعي والشعبي
واإلمام الغزالي والقاضي عياض وابن حزم والشهرستاني والجويني والمودودي وابن األمير الصنعاني والشوكاني
والجصاص وغيرهم.
 :-3األدلة التي ذكرها القائلون بعدم جواز الخروج على الحاكم الجائر بالسيف ال يقصدون بها تحريم ومنع الخروج على
اإلطالق أو اإلقرار بمشروعية الظلم وإنما هو موقف فرضته الخشية من الفتنة ولذلك دعوا إلى الصبر على الحاكم الجائر
وتحمل ظله وجوره خيفة أن تحدث الفتنة والموازنة بين الضرر القائم من وجود الظلم ووقوعه وبين الضرر المتوقع
من الخروج ،وهذا ما عبر عنه ابن تيمية بقوله ال ينبغي إضاعة رأس المال طلبا للربح .وهذه العبارة تسند إلى القاعدة
الفقهية التي تقول (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة) أي ألنه ال يجوز عند عدم التمكن وتحقيق الغاية المرجوة.
 :-4حساب الضرر القائم والضرر المتوقع من الخروج على الحكام الجائرين يعد مسألة تقديرية يقدره الخارجون
بحسب الحال والعوامل التي تساعد على نجاح الخروج من عدمه والتخفيف من األضرار الناتجة عن الخروج ومحاولة
تجنبها قدر اإلمكان وفق القواعد الفقهية العامة كقاعدة (تحمل الضرر األخف لدرء ضرر أكبر) وبحسب قواعد األمر
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بالمعروف
لذلك يمكنا القول أن وصم الخروج علي الحاكم بالطرق السلمية بأن مرتكبها مرتكب لجريمة البغي 19هو قول مردود عليه
بأن النظم الحديثة في الحكم جعلت من الحاكم وكيال عن الناس في إدارة شئون البالد لفترة محددة ،وبشروط محددة وفقا
للقواعد الدستورية والقانونية التي وافق عليها الشعب ،وبالتالي فإن مخالفة الحاكم أو بطانته لهذه القواعد بمحاولة تشويه
النظام السياسي للدولة لترسيخ تفرده هو أو من يوالونه بالحكم هو مخالفة تعطي الحق للناس بالخروج عليه.

 17راجع في ذلك :عبد اهلل بن أحمد فروان  -الضوابط الشرعية للخروج على الحاكم الجائر في الفكر السياسي اإلسالمي – والمنشور علي الرابط
http://www.dorar.net/lib/book_end/14179
 18راجع في ذلك :عبد اهلل بن أحمد فروان – مرجع سابق .
 19راجع في ذلك  :أسامة أحمد محمد سمور – الجرائم السياسية في التشريع الجنائي اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة – رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا – جامعة النجاح الوطنية
بنابلس –فلسطين 2009-
وكذلك  :هاني رفيق حامد – الجريمة السياسية ضد األفراد  – -رسالة ماجستير في الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون الجامعة اإلسالمية بغزة 2009-

كما أننا ال نرى مانعا في الشريعة اإلسالمية يمنع وضع قواعد عامة دولية تحفظ للشعوب حقوقها السياسية وتمنع الحكام
من التسلط على شعوبهم واالعتداء على حقوقهم.
الفرق بين الجرائم السياسية واإلرهاب.
لإلرهاب عدة تعريفات أهمها:
أوال :تعريف المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة:
اإلرهاب :هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول ،بغيًا على اإلنسان دينه ،ودمه ،وعقله ،وماله بغير حق،
وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل ،وقطع الطريق ،وكل فعل من أفعال العنف ،أو التهديد ،يقع ً
تنفيذا لمشروع
إجرامي فردي أو جماعي ،ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم ،أو تعريض حياتهم أو حريتهم
أو أموالهم للخطر ،ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة ،أو بأحد المرافق واألمالك العامة أو الخاصة ،أو تعريض أحد
20
الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر.
ثانيًا :تعريف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر:
اإلرهاب هو :ترويع اآلمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم ،واالعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم
اإلنسانية بغيا وإفسا ًدا في األرض .ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا اإلرهاب األثيم أن تبحث عن المجرمين،
21
وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم.
والفرق الواضح بين الجريمة اإلرهابية والجريمة السياسية ،هو كون اإلرهاب من الجرائم العادية بالنظر إلى الجرائم
السياسية التي سبق وأن أوضحنا تعريفها وأركانها والتي تعتمد في األصل علي اقتراف أفعال أو أقوال سياسية.

 20راجع في ذلك  :مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي :بيان مكة المكرمة الصادر عن رابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشر – المنعقد في شوال  2002- 1422ص 491
 21راجع في ذلك  :بيان مجمع البحوث اإلسالمية الصادر في األول من نوفمبر  1002والمنشور علي موقع األزهر الشريف
http://www.azhar.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ArtMID/2964/ArticleID/1636
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من خالصة ما قمنا ببحثه يمكننا القول بأن الجريمة السياسية هي جريمة تحمل الطابع السياسي
الخالص وال تختلط بالجرائم العادية ،بل تحمل طابعا يميزها عن غيرها من الجرائم ،وهي جريمة
تحمل من الجسامة والخصوصية ما يجعلها سببا للكثير من المآسي والمجازر التي تقع في عالمنا
العربي على وجه الخصوص ،وخاصة بعد الثورات العربية .وهو ما دفعنا إلي المناداة بتقرير تنظيم
دولي لها على غرار المحكمة الجنائية الدولية يضع قواعد دولية تلزم بها الدول وتضمنها دساتيرها
وقوانينها الداخلية بما يجعل المجتمع الدولي يقوم بدور وقائي ضد ارتكاب الجرائم الجنائية الدولية
والتي تقع معظمها بسبب النزاعات السياسية.
ولقد عرفنا الجريمة السياسية بأنها «أي أفعال أو أقوال سياسية ينطبق عليها وصف األخطاء السياسية الجسيمة التي تمثل
انتهاكا للقواعد السياسية الدولية للنظم الديمقراطية بهدف االعتداء على الحقوق السياسية للمواطنين أو تكريس السلطة
لفرد أو لجماعة أو لتحويل النظام السياسي إلي نظام دكتاتوري مستبد»
وتوصلنا إلى أن للجريمة السياسية ركناً مادياً ومعنوياً يميزانها عن ما سواها من الجرائم اعتمادا على ضرورة كون
الجريمة السياسية تقوم عن طريق األفعال السياسية فقط وليس األفعال العادية ،كما يجب أن يكون هذا الفعل السياسي يمثل
خطأ سياسيا جسيما ،وفرقنا بين الخطأ السياسي الجسيم والخطأ السياسي البسيط الذي يستوجب فقط المحاسبة السياسية
باستخدام وسائل الرقابة البرلمانية والشعبية.
كما نادينا بضرورة إنشاء نظام قضائي دولي قادر على محاسبة مرتكبي الجرائم السياسية نظرا لصعوبة محاسبة مرتكب
مثل هذه الجرائم داخل الدول ،ألن مرتكبيها قد يكونوا في سدة الحكم وهو ما يمنع محاسبتهم ،كما أنهم قد يقومون بتشويه
النظام القانوني والدستوري والقضائي بما يصعب محاسبتهم داخليا عن تلك الجرائم .
كما نادينا بضرورة تقرير نظام يضمن الحماية الدولية للمعارضين لألنظمة التي ترتكب الجرائم السياسية من التجريم الجائر.
كما بحثنا نظرة الشريعة اإلسالمية لفكرة الخروج على الحاكم وضرورة التفرقة بين الخروج على الحاكم بالطرق السلمية
نظرا لما اقترفه من جرائم سياسية في حق المواطنين وبين فكرة البغي.
ووجدنا فرقا واضحا بين الجرائم السياسية واإلرهاب الذي يختلف كليا عن الجرائم السياسية ألنه يقع بأفعال عادية لكن
الجرائم السياسية ال تقوم إال بأفعال سياسية.
التوصيات:
ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم السياسية بما يضمن وضع تعريف جامع مانع لها يميزها عن غيرها من الجرائم
العادية ،ويخرج من عباءتها ما اصطلح علي تسميته بالجرائم المختلطة.
ضرورة صياغة قواعد دولية عادلة لنظم الحكم الديمقراطية تمثل الحد األدنى من القواعد التي يجب على الدول اتباعها
وعدم مخالفتها في صياغة دساتيرها وقوانينها ،على شاكلة األفعال المخلة والمهددة للسلم واألمن الدوليين .
ضرورة إنشاء آلية للرقابة الدولية على أي انتهاك لهذه القواعد من خالل المنظمات الدولية المعترف بها كاألمم المتحدة.
ضرورة إنشاء نظام قضائي دولي قادر على المحاسبة والجزاء فيما يخص هذه النوعية من الجرائم السياسية ،على غرار
المحكمة الجنائية الدولية.
وضع قواعد دولية خاصة لحماية المعارضين السياسيين من الوقوع في براثن التجريم الجائر من األنظمة الداخلية
المرتكبة للجرائم السياسية.
ضرورة إعادة النظر في فكرة عدم جواز الخروج علي الحاكم التي ينادي بها بعض الفقهاء اإلسالميين تماشيا مع
النظريات الديمقراطية الحديثة في الحكم والتي ال تتعارض مطلقا مع األسس واألصول الفقهية اإلسالمية.

Dr. Ali Rıza Töngür1
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Özet
Ceza Hukukunda zaruret veya ıztırar hali, kişinin kendisinin veya başkasının bir hakkına yönelen muhakkak bir tehlikeden kurtulmak amacıyla gerçekleştirdiği eylemler
bir suça vücut verse dahi, bu eylemleri bakımından cezai sorumluluğunun olmadığını, diğer bir söylemle mazur görüldüğünü ifade eder.
Zaruret hali hem İslam Ceza Hukukuna hem de Kıta Avrupası Ceza Hukukuna dâhil ülkelerde kusurluluğu etkileyen veya kaldıran hallerden kabul edilerek ağırlıkla ceza kanunlarının genel hükümler
bölümünde düzenleme altına alınmıştır.
Tebliğimizde, zaruret hali kurumunu İslam ve Güncel Kıta Avrupası hukuku özelinde Türk Ceza
hukuku kapsamında karşılaştırmalı olarak inceleyerek, benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaya
çalışacağız.

Giriş
Kıta Avrupası ceza hukukuna XIII. Yüzyılda girdiği kabul edilen zaruret hali, İslam’ın
temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bir kurumdur. Dolayısıyla, daha İslam’ın başlangıcından itibaren varlığı sabit olan zaruret halinin esası, insanın kendisini koruma duygusundan kaynaklanır. İnsan fıtratı gereği, aniden ortaya çıkan ciddi
bir tehlike karşısında hayatta kalabilmek, vücut bütünlüğünü veya diğer malvarlığı
haklarını korumak amacıyla istemeden de olsa masum üçüncü kişilere veya tehlikenin sadır olduğu ancak ceza sorumluluğu olmayan kişilere zarar vermek durumunda
kalabilir. Normal şartlar altında failin bu hareketleri, zaruret hali olmasa hukuk düzeni
tarafından suç olarak tanımlanan fiillerdir. Ancak zaruret hali söz konusu olduğunda
bu fiiller, kimi zaman “hukuka uygunluk nedeni” kimi zaman da “cezayı ortadan kaldıran hal” olarak kabul edilmişlerdir.
Çalışmamızda, zaruret hali kurumu Türk ve İslam ceza hukuku temelinde incelenecektir. Bu
kapsamda öncelikle, zaruret hali kavramı açıklanarak kurumun uygulanma şartları ayrıntılı olarak
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
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I. Zaruret Hali Kavramı
Zaruret veya ıztırar hali sözlük anlamı itibarıyla bir şeyi yapmaya mecbur kalma,
çaresizlik içinde kalma şeklinde tanımlanmaktadır.1 İnsanları çaresizlik içinde bırakan bu durum hem çoğu hukuk düzeni hem de İslam hukuku bakımından önemli bir
mazeret nedeni olarak kabul edilmektedir.
Kapsam itibarıyla oldukça geniş olan zaruret hali, öteden beri ceza hukuku disiplini içerisinde varlığı kabul edilen bir kurum olmuştur. Zaruret hali, insan iradesinin ve fiziki varlığının yetersiz kaldığı
genellikle ani biçimde ortaya çıkan tehlikeli durumlarda, kişinin kendi varlığını veya hakkını korumak
için hareket etmesi sonucu üçüncü bir kişinin hukuken korunan bir yararını ihlal etmesi, şeklinde
tanımlanmaktadır.2 Bu şekilde zaruret halinde kalan kişilerin cezalandırılamayacağı farklı hukuk düzenlerinde büyük ölçüde kabul edilmektedir.3
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “meşru savunma ve zorunluluk” kenar başlığı altında 25.
maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme altına alınan zaruret hali;
“…(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka
suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını
kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak
koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklinde ifade edilmiştir. Madde metninden
de anlaşılacağı üzere, Türk Ceza Kanunun bakımından zaruret hali, kişinin kendisi veya başkasına
ait bir hakka yönelen ağır ve mutlak bir tehlikeden kurtulmak amacıyla gerçekleştirdiği davranıştan
sorumluluğu olmadığını ifade eden durumdur.4
2005 yılında, 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesiyle zaruret halinin hukukî niteliği konusunda Türk
doktrininde fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Kimi yazarlar, zaruret halinin kusurluluğu etkileyen bir ma-

1 http://www.tdk.gov.tr; http://www.osmanlicaturkce.com (Son Erişim: 07.04.2015).
2 KAKHKI, M. Mohammad Hedeyati, “Islamic Law”, in “General Defences in Criminal Law, Domestic and Comparative Perspectives”, (Ed.) REED,
Alan/BOHLANDER, Michael, Ashgate Publishing Company, Burlington 2014, USA, s.246; JESCHECK, H. Heinrich/SIEBER, Ulrich. “Alman Ceza
Hukukuna Giriş”, Çev. Feridun Yenisey, Beta, İstanbul 2007, s.36; BOHLANDER, Michael, “Principles of German Criminal Law”, International
Specialized Book Services, Portland 2009, s.106; NYAZEE, I.A.Khan, “General Principles of Criminal Law (Islamic and Western), 2010, s.151;
HELLER, Kevin/DUBBER, Markus, “The Handbook of Comparative Criminal Law”, Stanford University Press, California 2010, s.331; KANGAL,
Zeynel, “Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s. 30.
3 Ceza hukukunda, zaruret halinin hukuki niteliğini açıklayan birçok teori mevcuttur. Koruma İçgüdüsü Teorisi’ne göre: Zorunluluk halinde işlenen
fiillerden dolayı failin cezalandırılmamasının nedeni, insanın yaratılıştan gelen kendini koruma içgüdüsü ve refleksidir. Hukuk düzeni kişinin kendisini
koruma güdüsünü mazur görmek zorundadır. Manevi Cebir Teorisi’ne göre: Zorunluluk halinde kalan kişi, içinde bulunduğu tehlike nedeniyle büyük bir
tehlikeye düşer. Bu durumda ahlak kurallarına uygun şekilde kendini feda etmeyen kişinin manevi sorumluluğu vardır. Ancak bu ahlak kuralının hukuk
kuralı haline getirilmesi mümkün değildir çünkü etkisiz kalacak bir hukuk kuralı haklı olmaktan çıkar. Saiklerin Sosyalliği Teorisi’ne göre: Cezanın esası
sağlayacağı sosyal faydadır. Zaruret halinde cezalandırma, cezanın amacına ulaşmakta kullandığı korkutma, önleme ve ıslah amaçlarına ulaşmak
mümkün olamayacağından hiçbir sosyal fayda da sağlanamayacaktır. Bu nedenle fail cezalandırılmamalıdır. Amaç Teorisi’ne göre: Hukuken tanınan
bir amacın hukukî araçlarla takip edilmesi durumu hukuka aykırı olamaz. Tehlike altındaki hukuksal değerin kurtarılması hususu haklı bir gereklilik ifade
ettiğinde ve bu amaca ulaşmak için üçüncü kişinin hukuksal bir değerinin ihlali uygun araç olduğunda, fail hukuka uygun şekilde hareket etmiş kabul
edilir. Hakların Çatışması Teorisi’ne göre: Eşit gözüken iki hakkın çatışması halinde, kamu otoritesi bu haklardan üstün olanı korur. Bu durumda üstün
kabul edilen hak, çatışmadan galip çıkan haktır. Daha önemsiz görülen hakkın ise, zayıf ve hukuken daha az önemli olduğu ortaya çıktığından feda
edilmesi de hukuka uygundur. ( Teorilere ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. ROXİN,Claus, “Strafrecht Allgemeiner Teil”, Band 1, 3. Auflage, München
1997, s.724 vd.; DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, “Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku”, İstanbul 1997, C.I, s.126 vd.; ÖZBEK, V. Özer /KANBUR,
Nihat/DOĞAN, Koray /BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, 2.Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s.361 vd.)
4 ÖZGENÇ, İzzet. “ Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayınları, Ankara 2014, s.364; ÖZTÜRK, Bahri/ ERDEM, M. Ruhan, “Uygulamalı
Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku”, 11.Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2011, s.210; KOCA, Mahmut/ ÜZÜLMEZ, İlhan. “Türk Ceza
Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayınevi, 4. Bası, Ankara 2011, s.243; ARTUK, M. Emin / GÖKÇEN, Ahmet / YENİDÜNYA, A. Caner. “Ceza
Hukuku Genel Hükümler”, Turhan Kitabevi, 4.Bası, Ankara 2009, s.641; ZAFER, Hamide. “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Beta, 2. Bası, İstanbul
2011, s.275; MAHMUTOĞLU, F. Selami, “5237 S. Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.5, Nisan
2005, s.51; HAKERİ, Hakan, “Ceza Hukuku”, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 324.

zeret nedeni olduğunu kabul ederken5; diğer bir kısmı, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki
düzenlemede yer aldığı gibi6 bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu kabul etmektedirler.7 Bunun dışında zaruret halinin, somut olayın koşullarına göre, kusurluluğu etkileyen hal veya hukuka uygunluk
nedeni olabileceğini kabul eden yazarlar8 da vardır.9
TCK’nın 25. maddesinin gerekçesinde zorunluluk halinin hukukî vasfının, “kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olduğu” ifade edilmiştir.10 Keza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 223. maddesinin
üçüncü fıkrasının (b) bendinde, zaruret halinin bulunduğu kabul edilen bir olay nedeniyle yapılan yargılama sonunda mahkemenin, kusurun bulunmaması nedeniyle “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı
vermesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 64. maddesinin ikinci fıkrası
da, zaruret hali nedeniyle başkasına verilen zarar sonucu ortaya çıkan haksızlık için tazminat sorumluluğu öngörmektedir. Aynı sistem içerisindeki farklı hukuk disiplinlerinin birbiriyle uyum içinde olması gerektiği hususu dikkate alındığında, Türk ceza hukuku bakımından zorunluluk halinin kusurluluğu
etkileyen bir neden olduğu kabul edilmelidir. 11 Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, 5237 sayılı TCK’nın
yürürlüğe girmesinden sonra verdiği kararlarda, CMK’nın 223/3. fıkrasında yer verilen hüküm karşısında, zaruret halinin kusurluluğu kaldıran bir neden olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.12
İslam ceza hukukunda da; zaruret halinde kalan kişinin fiili, hukuk düzeni tarafından onaylanmasa
da, ağır ve muhakkak bir tehlike altında kalması nedeniyle bozulan iradesi mazur görülmektedir.13
İslam Ceza hukukunda zaruret hali, zorlama (ikrah) ve meşru müdafaa kurumlarının aynı temelden
geldiği ve birbiriyle yakın ilişki halinde olduğu ifade edilerek 14 bu mecburiyetler altında suç işlemek
zorunda kalanın sorumlu tutulamayacağı kabul edilir.15 Zaruret hali İslam ceza hukuku bakımından,
kimi zaman bir hukuka uygunluk nedeni; kimi zaman da cezayı ortadan kaldıran neden olarak düzenlenmişken; kimi zaman da olaya etki etmeyen bir husus olarak düzenlenmiştir.16
İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de zaruret haline ilişkin hükümler getirilmiştir. Bunlardan;
Bakara Suresi’nin 173. ayetinde; “Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram
kıldı…fakat kim bunlardan yemeye muzdar kalırsa , saldırmamak ve haddi aşmamak şartı ile onun
üzerine bir günah yoktur.”17 Aynı surenin 195. ayetinde; “Kendinizi tehlikeye atmayın” ve Nisâ Su-

5 ÖZGENÇ, ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, KOCA/ÜZÜLMEZ, HAKERİ, MAHMUTOĞLU.
6 Zaruret Hali, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrasında, “Gerek nefsini gerek başkasını vukuuna bilerek mahal
vermediği ve başka türlü tahaffuz imkanı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bahis olduğu mecburiyetle…
işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklinde bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmişti.
7 ZAFER, ÖZTÜRK/ERDEM.
8 DEMİRBAŞ, Timur, “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara 2011, s. 269; KANGAL, s.47.
9 Alman Ceza Kanununda zaruret hali, hem hukuka uygunluk nedeni (34. md) hem de mazeret nedeni (35. md.) olarak düzenleme altına
alınmıştır. Doktrindeki tartışmalardan esinlenilerek yapılan bu düzenlemede, zaruret halinde kalan kişinin koruduğu hukuksal değerin, ihlal ettiği
değerden daha üstün olup olmadığı ölçütüne dayanılmıştır. Bu durumda korunan değerin üstün görülmesi halinde “hukuka uygunluk nedeni”;
korunan değer ile feda edilen değerin denk görülmesi halinde ise mazeret nedeninin bulunduğu kabul edilmiştir. (bkz. JESCHECK/SIEBER, s.36;
BOHLANDER, s.108; KANGAL, s.93).
10 ÖZGENÇ, s.398, dn.708; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.225.
11 ÖZGENÇ, s.365 ; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.254; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.643.
12 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 26.02.2008 tarih ve 2007/1-28 Karar ve 2008/37 Esas sayılı kararı (bkz. Özbek ve Arkadaşları, s. 368.)
13 OWAYDHAH, A. Khalid. “Justifications and Concept of Criminal Liability in Shari’ah”, Humanities and Social Sciences Review, 2014, Vol.
3(2), s.61.
14 NYAZEE, s.152; KAKHKI, s.246.
15 OWAYDHAH, s.61.
16 UDEH, Abdulkadir, “Mukayeseli İslam Ceza Hukuku”, Çev. Ali Şafak, Kayıhan Yayınları, 2. Bası, İstanbul 2102, s.589 vd.
17 http://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir.html (Son Erişim: 10.04.2015)
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resi’nin 29. ayetinde; “Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki, Allah sizi çok esirgeyicidir.”18 hükümleri en
belirgin olanlarıdır. Keza, Hz. Muhammed (SAV) de bir hadisinde; “Ümmetimden hata, unutma ve
istemedikleri halde yaptıkları şeylerden ötürü doğacak sorumluluklar kaldırılmıştır.” buyurmuştur.19
Yine aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli hukuk kaynaklarından Mecelle’nin 21. maddesinde, “Zarûretler memnû’ olan şeyleri mübâh kılar.” 20 ifadesiyle zaruret halinde kalan kişinin bir şeyi
yapmaya zorlanması ve elinde olmayan sebeplerle bunu yapmak durumunda kalmasının mazur görüleceği belirtilmiştir. Örneğin muteber bir ikrah, yani tehdit ve zorlama karşısında kalan kimse başkasının
malını telef edebilir. Kendisini kovalayan bir hayvandan kaçan kişi başkasının camını kırıp içeri girebilir.21
Günümüzde İslam hukukunu uygulayan birçok ülkenin ceza hukuku mevzuatında zaruret haline yer
verilmiştir. Genel olarak zaruret halinin kabulü için ciddi ve yakın bir ölüm veya ağır zarar tehdidi aranmaktadır. Keza, fiilin işlenmesinde kişinin iradesinin dahli olmadığı gibi; başka türlü de önleyebilme
imkânı bulunmamalıdır. Bu durumda, insanların hayatlarını, dinlerini, yakınlarını veya malvarlıklarını
başka türlü kurtulma imkânı olmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden korumak zorunda kaldıklarında
yaptıkları hukuka aykırı fiillerin meşru kabul edileceği belirtilmiştir.22 Pakistan Ceza Kanunu 299., Mısır Ceza Kanunu 61., Afganistan Ceza Kanunu 95, ve İran Ceza Kanunu 55. maddeleri zaruret halini
düzenleme altına alan günümüz İslam ceza hukuku örneklerinden bir kaçıdır.23

II. Zaruret Halinin Şartları
A. Tehlikeye İlişkin Şartlar
1. Ağır Ve Muhakkak Bir Tehlikenin Olması
Türk Ceza Hukukuna göre, zaruret halinden bahsedebilmesi için ilk gereklilik; bir kişinin can güvenliğini, vücut bütünlüğünü veya diğer önemli haklarını zarara uğratma
tehdidi gösteren ağır bir tehlikenin var olmasıdır.24 Tehlikenin “ağır” olmasından
maksat, zarara uğrama olasılığı bulunan hakkın kişinin vazgeçmesinin beklenemeyeceği derecede önem arz eden bir hak olmasıdır. Sıradan kabul edilebilecek bir
hakka yönelen tehlike ağır olarak kabul edilemez.25 Tehlikenin ağırlığı mevcut olayın
koşullarına göre yargılamayı yapan hâkim tarafından belirlenir.26 Tehlikenin ağırlığı
yanında “muhakkak” olması da elzemdir. Tehlikenin muhakkak olması ise; yargılamaya konu olayın yaşandığı anda mevcut olan, tereddütsüz ve gerçek bir tehlikenin
varlığını ifade eder. Bununla birlikte, Türk Ceza hukuku öğretisinde, somut olayın
gerçekleştiği anda mevcut olmasa da; yakın gelecekte bir hakkın zarar görmesi ihtimalini kuvvetlendiren tehlikeler muhakkak tehlike olarak kabul edilmektedir.27
18 Ibid.
19 “Sahih Bukhari”, narrated by Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, Book 18, Number 1706.
20 Ali Haydar Efendi, “Dureru’l Hükkâm Şerhu Mecelleti’l Ahkâm”, Çev.Raşit Gündoğdu/Osman Erdem, Gül Neşriyat, 2012, C.II, s.645 vd.
21 Ibid, s.647.
22 JAVED, Azhar. “Intoxication & Self Defence A Comparative Study of Principles of English Law and Sharia’ah”, Leeds Uni. 2004, s.92.; LAU,
M. “The Role of Islam in the Legal System of Pakistan”, Brill 2006, 26, s.3; HELLER/DUBBER, s.334.; NYAZEE, s.153.
23 JAVED, s.92.; OWAYDHAH, s.62.
24 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.644-645; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.256; ZAFER, s.279; ÖZBEK ve Arkadaşları, 374-375.
25 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.644-645; ZAFER, s.279; KANGAL, s.448.
26 KOCA/ÜZÜLMEZ, s.256; ÖZBEK ve Arkadaşları, 376.
27 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.644-645; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.256; ZAFER, s.279; KANGAL, s.448.

Ağır ve muhakkak tehlike farklı kaynaklardan ortaya çıkabilir. Çığ, sel, deprem gibi doğa olaylarından
kaynaklanabileceği gibi; açlık, susuzluk, hastalık, korku gibi psikolojik insan kaynaklı bireysel ihtiyaçlardan veyahut da vahşi ve evcil hayvan saldırılarından kaynaklanabilir.28
İslam ceza hukukunda da, zaruret halinin varlığı için aranan en önemli şart gerçek ve hali hazırda
mevcut bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesinin bulunması halidir.29 Failin kendisinin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarmak için yasaklanan fiilleri yapmaktan başka seçeneği olmamalıdır.30
Ayrıca, zaruret hali tam olarak, yasak fiilin işlendiği zaman aranmalıdır. Henüz gerçekleşmemiş ileriye
dönük bir tehlikenin yakınlığından bahisle yapılan fiiller zaruret hali kapsamında değerlendirilemeyecektir.31Örneğin, açlıktan ölmekten korkan birinin, ölü hayvan eti veya yenilmesi haram olan başka bir
gıdayı yemesi durumunda zaruret halinden söz edilemeyecektir.32
Mısır Ceza Kanunu’nun 61. maddesinde; “yakın ve ağır” bir tehlikenin varlığından; Afganistan Ceza
Kanununun 95. maddesinde ise; “büyük ve ani” bir tehlikenin varlığından söz edilmektedir.33
2. Tehlikenin Kişinin Kendine veya Başkasına Ait Bir Hakka Yönelik Olması
Zaruret halinden bahsedilebilmesi için tehlikenin, failin kendisine veya üçüncü bir şahsa ait bir hakka
yönelmiş olması şarttır.34 Türk Ceza Kanunu’nun 2/25. fıkrasında bu durum açıkça ifade edilmiştir.
Maddede; “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelik” ağır ve muhakkak bir tehlikeden
bahsedilmektedir. Ayrıca, tehlikenin yöneldiği haklar bakımından da bir sınırlama yapılmamıştır. Bu
nedenle, kişilerin hayatına, vücut bütünlüğüne, özgürlüklerine, cinsel dokunulmazlığına, mal varlığına, şeref ve haysiyetine, özel hayatın gizliliğine yönelen tehlikelere karşı zaruret hali söz konusu
olabilecektir.35
Bu durum, 765 sayılı mülga TCK’da farklı şekilde düzenlenmişti. Anılan Kanunun 49/3. fıkrasında,
“Gerek nefsini ve gerek başkasını… muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bahis olduğu mecburiyetle” denilerek, zaruret halinin oluşabilmesi için tehlikenin doğrudan can güvenliği ve
vücut bütünlüğüne yönelik olmasını aramıştı. 36
5237 sayılı mer’i TCK’ya göre zaruret halinin oluşabilmesi için tehlikenin mutlaka kişinin kendine
ait hak ve değerlere yönelmesi şart değildir. Üçüncü kişi lehine de zorunluluk hali mümkündür. Bu
noktada kişi, kendi yakını olmayan üçüncü bir kişiye ait değerlere yönelen tehlikelerden bu kişiyi
korumak amacıyla suç işlerse zaruret halinden yararlanabilecektir.37 Tehlikeden kurtarılan üçüncü
kişinin bu duruma rıza göstermesi gerekli değildir. Bu halde zaruret hali içinde hukuka uygunluk
sebebinden yararlanan kişinin hukukî sorumluluğu vekâletsiz iş görme hükümleri çerçevesinde
değerlendirilecektir.38
28 KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 257; ZAFER, s.279.
29 AKGÜNDÜZ, Ahmet, “İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Kamu Hukuku”, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, C.I., s.520521; JAVED, s.93; KAKHKI, s.247; OWAYDHAH, s.62.
30 UDEH, s.589; NYAZEE, s.154.
31 UDEH, s.589; KAKHKI, s. 247.
32 UDEH, s.589.
33 KAKHKI, .s.247; NYAZEE, s.154.
34 KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 257; ZAFER, s.280; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.376, KANGAL, s. 452.
35 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.645; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.257; ZAFER, s.280.
36 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.645; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.257; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.376.
37 Krş. Alman Ceza Kanunu, § 35 (Alman ceza hukukunda mazeret nedeni olan zorunluluk haline ait düzenlemede, ilgili hakkın fail ya da bir
yakınına ait olması zorunluluğu aranmaktadır.)
38 KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 257; ÖZBEK ve Arkadaşları, s. 376.
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Klasik İslam ceza hukukuna göre, zaruret hali ancak, failin kendisinin veya üçüncü bir kişinin can
güvenliğinin tehlikeye girmesi veya bir uzvunun telef olmasından korkulduğu durumlarda söz konusu
olmaktadır.39 Bununla birlikte günümüzde İslam hukukunun uygulandığı belirtilen bazı ülkelerin ceza
kanunlarında, can güvenliği ve vücut bütünlüğü yanında diğer hakların korunması bakımından da
zaruret halinin söz konusu olabileceği kabul edilmektedir.40 Afgan Ceza Kanunu’nun 95. maddesinde,
gerek kendinin gerekse bir başkasının nefsine ve mal varlığına yönelen tehlikeden bahsederek, failin
zaruret halinden yararlanabileceği durumların çerçevesini geniş tutmuştur.41 Keza, İran Ceza Kanunu’nun 55. maddesinde de zaruret hali kurumunun kapsamı oldukça geniş bir şekilde ifade edilmiştir.
Buna göre, kendisinin veya üçüncü bir kişinin nefsini, mal varlığını veya şerefini korumak durumunda
kalan kişinin zaruret halinden yararlanabileceği belirtilmiştir.42
3. Tehlikeye Bilerek Neden Olunmaması
Failin zaruret hali kurumundan yararlanabilmesinin diğer önemli bir koşulu da, bu kişinin tehlikenin ortaya
çıkmasında bilerek pay sahibi olmamasıdır. TCK’daki ilgili fıkra metninde bu durum “…bilerek neden olmadığı” şeklinde ifade edilmiştir. Burada belirtilen husus, kişinin yaptığı davranış nedeniyle ortaya çıkacak
tehlikeyi öngörmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bilinçsiz taksir haricindeki sorumluluk türlerinde
(doğrudan kast, olası kast ve bilinçli taksir ) failin zaruret halinden faydalanması söz konusu olamaz.43
Türk hukukunda isnat (kusur) yeteneği olmayan kişilerin (akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve yaşı küçükler) fiillerinden kaynaklanan tehlikelerin savuşturulması durumunda kalan kişiler hakkında meşru
müdafaa mı yoksa zaruret hali hükümlerinin uygulanması gerektiği durumu tartışmalıdır.
Bu durumda failin meşru müdafaa halinde yararlanması gerektiğini ileri süren görüş sahipleri; kişide
isnat yeteneği bulunmamasının, gerçekleştirdiği saldırının haksız sayılmasına engel teşkil etmediğini dolayısıyla, ceza ehliyetine sahip olmamanın saldırının objektif olarak haksız sayılmasına engel
olmayacağını, bu nedenle de saldırıda bulunan kişilere ceza verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini ifade etmektedirler.44
Diğer görüş sahipleri ise; isnat yeteneği olmayan kişilerin kusurlu hareket edebilme serbestisini haiz
olmadıklarından, ortaya çıkan tehlikeye bilerek sebebiyet vermelerinin mümkün olmadığını ve bu
yüzden ortaya çıkacak tehlikeyi savuşturmak durumunda kalan kişinin zaruret hali hükümlerinden
yararlanması gerektiğini kabul etmektedirler.45
İslam hukuku bakımından da aynı tartışma geçerlidir. Klasik İslam hukukçularından Ebû Hanife ve
Ebû Yusuf, isnat yeteneği olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıların haksızlık unsurunu
muhafaza ettiğini bu nedenle kendisine yönelen haksız saldırıyı savuşturmak durumunda kalan kişi
bakımından meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerekeceğini savunmuştur. Yine bu görüş
sahipleri, meşru savunma durumunda kalan kişinin ne ceza hukuku ne de medeni hukuk (tazminat
yönüyle) bakımından sorumlu olacağını kabul etmektedirler.46
39 UDEH, s.589.
40 OWAYDHAH, s.62; NYAZEE, s.154; KAKHKI, s. 247; HELLER/DUBBER, s.332.
41 NYAZEE, 155; JAVED, s.94.
42 KAKHKI, s.248; HELLER, s.332.
43 ÖZTÜRK/ERDEM, s.212; KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 257; ÖZBEK ve Arkadaşları, s. 376; ZAFER, s.280; HAKERİ, s.334; KANGAL, s.458.
44 DÖNMEZER/ERMAN, C.II, n.799; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.377.
45 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.647; ÖZTÜRK/ERDEM, s.212.
46 UDEH, s.495.

Bu hukukçular dışında kalan çoğunluk görüş sahipleri ise; meşru müdafaa hükümlerinin suçu önlemek amacıyla getirilen bir kurum olduğunu kabul eder. İsnat yeteneği olmayan kişilerin hareketlerinin
suç kabul edilmesinin mümkün olamaması nedeniyle de tehlikeyi savuşturmak durumunda kalan
kişinin zaruret hali hükümlerinden yararlanacağını ifade ederler. Yine bu görüş sahipleri, zaruret
halinde kalan kişinin isnat yeteneği olmayan kişiye verdiği zarardan da medeni hukuk çerçevesinde
tazminat sorumluluğu olduğunu kabul ederler.47
B. Tehlikeden Korunmaya İlişkin Şartlar
1.Tehlikeden Başka Şekilde Karşı Konulmasının Mümkün Olmaması
Zaruret halinin kabul edilebilmesi için korunmaya ilişkin ilk şart, mevcut olay bakımından, zaruret
halinde kalan kişinin korunma hareketini yapmadan tehlikeden kurtulma ihtimalinin bulunmamasıdır.
Diğer bir deyişle, korunma esnasında gerçekleştirilen ve suç sayılan fiillerin hukuk düzeni bakımından mazur görülebilmesi için başka çare olmamalıdır. Tehlikeden kaçarak, bekleyerek veya resmî
mercilerin müdahalesini isteyerek, başkasının bir hakkına zarar vermeden kurtulma imkânının olduğu durumlarda zaruret halinin varlığından söz edilemez.48 Tehlikeden kurtulmak için başka türlü
hareket etme imkânının bulunup bulunmadığını ya da diğer bir söylemle müdahalenin gerekliliğini,
somut olayın özelliklerini ve failin içinde bulunduğu ruh halini göz önünde bulundurarak, yargılamayı
yapan hâkim belirleyecektir.49
Zaruret halinde tehlikeden korunma, “savunma zarureti” veya “saldırı zarureti” şeklinde gerçekleşebilir. TCK’da bu şekilde bir ayrıma gidilmemiştir. Savunma zaruretinde, tehlikeden korunma, tehlikenin kaynağına müdahale edilmek suretiyle gerçekleştirilirken; saldırı zaruretinde, tehlikenin ortaya
çıkmasında hiçbir dahli olmayan masum üçüncü kişinin hukuki menfaatlerinin ihlali söz konusudur.50
Bu nedenle özellikle, saldırı zorunluluğunun daha dar ve hassasiyetle yorumlanması ve orantılılık
ölçütünün öne çıkarılması gerekmektedir.51
İslam ceza hukukunda da zaruret halinde, tehlikeden başka türlü korunma imkânının bulunmaması
şarttır. Tehlikenin farklı yol ve yöntemlerle engellenmesi mümkün olduğunda, bu yöntemlerin kullanılmayarak doğrudan suç ve haram sayılan savunmaya geçilmesi durumunda, saldırıya maruz kalan
kişi saldırgan durumuna düşebilecektir.52 Bu nedenle zaruret hali hükümlerinden yararlanılabilmesi
için somut olayın şartlarına göre hâkim tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, tehlikeden
korunabilmek için savunmaya geçmekten başka bir çarenin olmadığının tespit edilmesi gerekir.53
2. Tehlikeye Karşı Koyma Yükümlülüğünün Bulunmaması
Eski ve Yeni Türk Ceza Kanununda açıkça zikredilmese de, doktrinde neredeyse ihtilafsız şekilde
kabul edilen bir gereklilik de; korunma fiili ile üçüncü kişilere zarar verenin, zaruret halinden yararlanabilmesi için tehlikeye karşı koyma yükümlülüğünün bulunmaması gerektiğidir.54 Diğer bir deyişle,
tehlikeye maruz kalanının, o tehlikeyi bertaraf etme veya özel olarak katlanma görevinin bulunma47 UDEH, s.495; KAKHKI, s.248.
48 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.647; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.258; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.377; ZAFER, s.281.
49 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.647; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.258; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.377; ZAFER, s. 281.
50 ZAFER, s. 281; KANGAL, s.348 vd.
51 KOCA/ÜZÜLMEZ, s.258; ZAFER, s.281.
52 UDEH, s.501–502; JAVED, s.95.
53 KAKHKI, s.249.
54 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.647; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.377; ZAFER, s. 281; HAKERİ, s.335.
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ması gerekir. Bu nedenle görev yaptıkları sırada, polis, jandarma, itfaiyeci, cankurtaran gibi meslek
mensuplarının zaruret halinden yararlanamayacakları kabul edilmektedir.55 Ancak bu kişilerin, karşılaştıkları tehlikenin güçlerini aşacak derecede büyük olması nedeniyle görevlerini yerine getirememeleri durumunda zaruret halinden yararlanacakları kabul edilmektedir.56
3. Zaruret Halinde İşlenen Fiil ile Tehlikenin Ağırlığı Arasında Bir Orantının Bulunması
Türk Ceza Kanunu’nun 25/2. fıkrasında; “…tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında
orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiilden dolayı…” ifadesi kullanılmıştır. Buna göre, zaruret halinde
korunan ve feda edilen değerler arasında ortaya çıkan çatışmada bir tercih yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Anılan değerler kıyaslandığında; korunan değerin, feda edilen değerden üstün veya en
azından eşit olması gerekir ki, fail zaruret halinden istifade edebilsin.57 Ayrıca, tehlikenin ağırlığı ile
konu ve kullanılan araç arasında makul bir orantının da bulunması gereklidir.58
Sıradan kabul edilen bir hakka yönelen tehdidi etkisiz hale getirmek için masum bir üçüncü kişinin
daha üstün bir hakkına zarar verilmesi halinde orantıdan söz edilemeyecektir. Mevcut tehlikeden
daha hafif bir hakka zarar verilerek kurtulma imkânı varken üçüncü kişilerin daha üstün hakkına zarar
verilmesi durumunda ölçülülükten bahsedilemeyecektir. Bu orantı ya da ölçünün ne olduğuna somut
olayın özelliklerine göre hâkim karar verecektir.59
İslam ceza hukukunda zaruret halinin, önlenmesine yetecek miktar ile giderilmesi gerektiği vurgulanarak orantılılık prensibine dikkat çekilmiştir.60 Savunmanın tehdidi savuşturmak için gerekli olan
miktarda olması ve tehlike ile savunma arasında bir denge bulunması şarttır. Savunmanın derecesi,
mevcut tehlikeden fazla ise bu durumda artık zaruret hali değil, saldırı söz konusu olur.61 Zaruret
durumunda kalan kişi, her zaman en kolay yol ve yöntemlerle tehlikeyi uzaklaştırmakla yükümlüdür.
Hafif bir tedbirle önlenmesi mümkün olan bir tehlikeyi gerek olmadığı halde daha ağır bir tedbirle
etkisiz hale getiren kişi zaruret hali hükümlerinden faydalanamaz.62
C. Zaruret Halinde Hukukî Sorumluluk
Zaruret halinde, fail cezadan kurtulmaktadır. Bununla birlikte, failin fiili nedeniyle zarar gören kişinin
zararlarının karşılanması gerekir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nun 64. maddesinde açıkça ifade
edilmiştir. Zaruret halinde, tehlikeyi meydana getiren veya meşru müdafaada olduğu şekilde, haksız
bir saldırıya neden olan kişiye yönelmiş bir zarar söz konusu değildir. TCK’da zaruret hali, kusurluluğu kaldıran bir neden olarak kabul edildiğinden ortaya çıkan zararın karşılanması gereklidir. Çünkü
eylem hukuka uygun bir hale gelmemiştir. Bu durumda kişilerin uğradıkları zararlar, hakkaniyete uygun biçimde tazmin edilmelidir.63
İslam ceza hukukunda da, zaruret halinde failin meydana gelen zararlardan sorumlu olacağı kabul
edilmiştir. Hukukî mazeretlerin, can ve mal güvenliği gibi koruma altına alınan şeylere verilen zararları
55 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.647; ÖZBEK ve Arkadaşları, s.377; ZAFER, s. 281.
56 ZAFER, s.281.
57 ÖZBEK ve Arkadaşları, s.378; ZAFER, s.282.
58 KOCA/ÜZÜLMEZ, s.259.
59 ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, s.648; ZAFER, s.282.
60 UDEH, s.502; NYAZEE, s.156; KAKHKI, s. 248; HELLER, s.334.
61 UDEH, s.502.
62 UDEH, s.502; KAKHKI, s. 249; HELLER, s.335.
63 HAKERİ, s.339; KOCA/ÜZÜLMEZ, s.259.

mübah hale getirmeyeceği kabul edilmiştir.64 Diğer bir söylemle, kanun koyucunun faile tanıdığı mazeret nedenleri, haram fiilin kendisini mübah hale getirmez. Dolayısıyla failin neden olduğu zararları
tazmin etmesi gerekir. Keza, Mısır Ceza Kanunu’nun 61., Afgan Ceza Kanunu’nun 95. ve İran Ceza
Kanunu’nun 55. maddelerinde benzer hükümlere yer verilmiştir.65

III. İslam Ceza Hukukunda Zaruret Halinin Suçların
Sonuçlarına Etkisi
A. Zaruret Halinin Kabul Edilmediği Suçlar
İslam hukukunda zaruret halinin öldürme ve uzuv kesme gibi ağır yaralama sonucunu
doğuracak suçlara bir etkisi yoktur. Zaruret halinde alan kalan kişi her ne olursa olsun, kendi hayatını veya vücut bütünlüğünü korumak için başkasını öldüremez veya
bir uzvunu kesemez.66 Bunun nedeni, tehlikenin sadır olduğu kişinin feda edilen hakkının, savunma durumunda kalan kişinin korumaya çalıştığı hakkından daha az değerli olması gerekliliğidir. Bu nedenle, zaruret haline ilişkin olarak batı ceza hukuku
kitaplarında sıklıkla yer verilen bir örnek olan, açık denizde ağırlık nedeniyle batmak
üzere olan bir kayıkta bulunan kişilerin ölümden kurtulmak amacıyla içlerinden birini
denize atmaları durumu İslam hukukunda zaruret hali olarak kabul edilmez.67 Ancak
burada İslam hukukçularının üzerinde hem fikir oldukları nokta; zaruret halinde zarar verilecek olan kişinin, öldürülmesi ya da uzvunun kesilmesi yasak (haram) olan
kişilerden olmasıdır. Buna karşın, öldürülmesi mubah hale gelmiş kişilerin hayatına
veya uzuvlarına zarar verilmesinde beis yoktur. Müslümanlarla savaş halinde olanlar,
dinden çıkan mürtetler ve kısas uygulanması gereken kişiler bunlardandır.68
Zaruret halinde olan kişi, kendisi gibi zor durumda olan bir kişinin hayatını korumak için kullandığı
eşya ya da gereçleri de alamaz. Çünkü zaruret halinde ikisi de eşit seviyede hak sahibidirler. Bu
nedenle, eşyaların sahibi olan kişi daha kuvvetli hak sahibi olarak kabul edilir. Ancak, zaruret halinde
kalan kişi hayatını koruyabilmek için başka birine ait ve o an itibarıyla malikine lazım olmayan eşyayı
zorla da olsa alabilir. Ancak bu zor kullanma, elzem olan eşyayı alacak gücü yok ise kabul edilebilir
bir mazeret nedenidir.69
B. Zaruret Halinin İşlenmesini Hukuka Uygun Hale Getirdiği Suçlar
İslam hukukunda, zaruret halinde suç oluşturan fiilin işlenmesinin mazur görüldüğüne ilişkin hüküm
konulan hallerde suç hukuka uygun (mübah) hale gelir. Bu türden suçlar ağırlıkla yeme içme durumuna ilişkin olanlardır.70 Domuz eti veya leş yemek, kan veya diğer sıvı haram şeyleri içmek bu türden
suçlardandır.71 Ancak buradaki en önemli şart, yasak olan fiilin zaruret halinde kalan kişiyi kurtaracak

64 UDEH, s.586.
65 KAKHKI, s. 249; HELLER, s.335.
66 UDEH, s.590.
67 Ibid, s.590.
68 AKGÜNDÜZ, s.520.
69 UDEH, s.591.
70 Mecelle, C.II, s.651.
71 KAKHKI, s. 251; AKGÜNDÜZ, s.520.
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derecede işlenmesi ile sınırlı kalmasıdır.72 Ancak bu konuda zaruret halinin tekrarlaması ihtimaline
binaen failin doyuncaya kadar yiyebileceğini savunanlar da mevcuttur.73
C. Zaruret Halinin Cezasızlık Nedeni Olarak Kabul Edildiği Suçlar
Yukarıdaki iki başlıkta zikredilen gruplarda yer verilen suçları zaruret hali içinde işlemeye mecbur
kalan kişinin fiili, haram (yasak) vasfını devam ettirse de, fail cezalandırılmaz.74 Örneğin, aç kalan kişinin yiyecek çalması veya batmak üzere olan gemide bulunan yüklerin denize atılması durumunda,
zaruret nedeniyle faile ceza verilemez.75
Cezadan bağışık tutulabilmek için zaruret halinde kalan kişinin ancak bu durumundan kurtulabilecek
ölçüde suç işlemesi şarttır. Ayrıca, failin işlediği fiilin zarureti giderecek fiillerden olması da diğer bir
şarttır. Örneğin, bir kimsenin açlık durumundan kurtulabilmek için başka birine ait malı çalarak satmasında zaruret halinden bahsedilemez.76

Sonuç
Çalışmamızda, kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin sahip olduğu bir hakka
yönelik ağır ve muhakkak bir tehlikeyi uzaklaştırmak için gerçekleştirdiği davranış
nedeniyle ceza sorumluluğu olmadığını ifade eden; mer’i Türk Ceza Kanunu’na göre
“cezayı ortadan kaldıran hal”, İslam ceza hukukuna göre ise, kimi zaman “hukuka
uygunluk nedeni” kimi zamanda “cezayı ortadan kaldıran hal” olarak düzenlenen
zaruret hali kurumunu değerlendirmeye çalıştık.
İslam hukuku ile kıyaslandığında Kıta Avrupası ceza hukuku sistemine oldukça geç girdiği kabul
edilen bu Kurum, koşulları bakımından, anılan her iki hukuk sisteminde birkaç farklılık dışında oldukça benzerlik gösterir.
Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil olan Türk ceza hukuku ile İslam ceza hukukuna göre, zaruret
halinin ortaya çıkabilmesi için öngörülen şartlar birbiriyle büyük oranda örtüşmektedir. Buna göre
her iki hukuk sistemi bakımından aranan ilk şart; zaruret durumunda kalan failin veya üçüncü kişinin
hayatına ya da mal varlığına yönelen, büyük bir tehlikenin varlığıdır. Bu tehlike yangın, sel gibi bir
doğa olayından kaynaklanabileceği gibi; isnat yeteneği olmayan kişilerden veya hayvanlardan da
kaynaklanabilir. Türk ceza hukuku, gerçekleşmesi yakın tehlike durumunu da zaruret halinin kabulü
için yeterli görürken; İslam hukuku, tehlikenin zaruret hali anında mutlak varlığını aramaktadır.
İkinci şart, tehlikeden kurtulabilmek için savunma yapmak kaçınılmaz olmalıdır. Tehlikeden, kaçarak
ya da herhangi başka bir şekilde kurtulmak mümkün ise zaruret halinin varlığı kabul edilmeyecektir. Bu
durum her iki hukuk sistemi bakımından tehlikeyi savuşturma değil, saldırı olarak kabul edilmektedir.
Zaruret hali için aranan üçüncü şart, failin, zaruret durumunu ortaya çıkaran olaya kendisinin bilerek
sebebiyet vermemesidir. Bu durumda kalan failin meşru müdafaa hükümlerinden mi yoksa zaruret
72 Mecelle, C.II, s.651.
73 UDEH, s.591.
74 Ibid, s.592.
75 NYAZEE, s.156.
76 UDEH, s.592.

hali hükümlerinden mi yararlandırılacağı her iki hukuk sistemi bakımından halen görüş ayrılıklarının
varlığını sürdürdüğü bir durum olmaya devam etmektedir.
Dördüncü şart ise, zaruret halinde tehlikeden kurtulmak için yapılan savunmanın saldırı ile orantılı
olması gerekliliğidir. Diğer bir söylemle, korunan menfaat, feda edilen menfaatten daha üstün veya
eşit derecede bir hakkı temsil etmelidir.
Özetle ifade etmek gerekirse; zaruret halinde korunan hak ve menfaatler, hukukun ihlal edilmesine
değecek ve gerektirecek nitelikte olmalıdır. Aksi halde, keyfilik ve güç gösterisi haline gelen fiil,
cezalandırmayı da gerektirir boyuta ulaşacaktır.
Türk Ceza Kanunu’nda, her halükarda cezayı ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilen zaruret
hali, İslam ceza hukuku bakımından suç türüne göre kimi zaman “hukuka uygunluk nedeni”, kimi
zaman “cezayı ortadan kaldıran neden” ve kimi zaman da kusurluluk durumuna hiçbir şekilde etki
etmeyen bir kurum olarak düzenlenmiştir.
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Abstract
The state of necessity in criminal law means that, when a person commits a crime
when defending his/her or other people’s right in order to escape a danger which
directed to him/her or another person, he/she shouldn’t be considered as offender,
in other words, he/she is considered as excused.
The state of necessity, accepted as a condition which affects or removes the faultiness both in Islamic
Criminal Law and the Criminal Law of Continental Europe, and mostly issued in the general provisions of the penal codes.
In this paper, we are going to discuss the state of necessity by comparatively among Islamic law,
Modern Continental Law and Turkish Criminal Law, and try to light out the similar and different aspects of the state of necessity in these systems.
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ملخص
حالة الضرورة هي ظرف أو موقف يحيط باإلنسان ويهدده بالخطر وال سبيل أمامه للخالص منه إال
بارتكاب جريمة وأنه ال توجد مسؤولية جزائية فيه أو بعبارة أخرى أنه معذور فيه.
حالة الضرورة قبلت من الحاالت التي تسقط المسئولية أو تأثر في المسؤولية الذنبية سواء في القانون الجنائي اإلسالمي
أو في الدول التابعة للقانون الجنائي ألوروباالقارية ،ونظمت على األكثر تحت قسم األحكام العامة للقانون الجنائي.
سنتناول في هذا البحث حالة الضرورة بشكل مقارن في الشريعة اإلسالمية وقانون أوروباالقارية الحالية في سياق القانون
الجنائي التركي وسنعرض جوانبها المتشابهة والمختلفة.

Prof. Dr. Ali Şafak1
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Konu ve İçeriği
Burada a)Suç ve Ceza sorumluluğuna neden olan manevî durumdan; b)Cezai sorumluluğun kalkmasına neden olan özel manevî durumlardan söz edilecek ve her bir
konu da kendi içerisinde ayrı ayrı başlıklar altında ele alınacaktır.1 Bu cümleden olarak sorumluluğun esasından, sebep ve derecelerinden, sonra da kanun hükümlerini
çiğneme demek olan suç işleme kastından, suça bitişik (muttasıl) fiiller ve bunların
sorumlulukla ilişkisine değinilecektir.
Suç Sorumluluğunun Tarihçesi
a) Seküler Hukuk Sistemlerinde Durum
Ortaçağda, Fransız İhtilâlinden önceki zamanlarda uygulanan kanunlarda; insanlar, hayvanlar hatta cansızlar bile suçlardan, suç işlemekten sorumlu tutulurlardı. Yaşayan birey, kendisine isnad
edilen yasak filleri nedeniyle cezalandırıldığı gibi ölülere de cezalar verilmiştir. Ölüm olayı, kişiyi
yargılanmaktan ve cezalandırılma işleminden kurtaran bir sebep sayılmazdı. İnsan yalnızca kendi
fiillerinden değil, başkalarının fiillerinden de sorumlu tutulurdu. Sorumlu tutulan kişinin, başkasının
iş ve eyleminden haberi ve bilgisi olup olmamasının bir önemi yoktu. Keza sorumlu kişi, başkasını
bilfiil sevk ve idare etsin veya etmesin, verilen ceza suçluya, aile bireylerine ve dostlarına da tesir
eder, onlar suçla ilgili olmasa da ceza hepsine teşmil edilirdi. Kişi, yetişkin, çocuk, akıllı-deli, iradesi
ile veya iradesi selbedilmiş olarak, bilerek veya bilmeyerek işlediği fiillerinden dolayı suç hukuku
açısından sorumlu kabul edilirdi.
Yine bu asırlarda, suç fiilleri veya yasaklanmış filler, yasaklanmazdan önce bilinmezdi. İnsan muhakeme edilmeden, cezalandırılmadan önce o fiil yasaklanmış olsun olmasın kişi, cezalandırıldığı gibi
çoğunlukla işlenen fiillerin cezaları önceden tam olarak tayin ve tespit edilmiş de değildi. Hâkimlerin
takdirlerine bırakılmıştı. Bir kimse önceden yasaklanmamış bir fiili işler sonra da yasaklanırsa, yargılama yetkisine sahip kimse, cezalandırmayı gerektiriyorsa o şahsı yine cezalandırırdı. Öyle ki, daha
önce bu fiili işlemiş olanlar cezalandırılmamış da olsa, yasaklığı önceden ilân edilmese de o kişi
cezalandırılabilirdi. Bir fiil hakkında takdir edilen cezalar açık bir şekilde değişik olabilirdi. Zira fiilin nitelik ve niceliğini takdir tamamen hâkime bırakılmıştı. O, herhangi bir kayıt ve şarta bağlı kalmaksızın
istediğini istediği şekilde cezalandırırdı.
Seküler kanunlara hâkim olan ve adına maddî sorumluluk (ders verici adalet) nazariyesi denilen bu
prensip Ortaçağ hukuk düzenlerinin kabul ettiği modası geçmiş uygulamalardı. Burada suçlu ile suç
arasındaki maddî alâkaya, suçlu ile aile fertleri ve onunla ilgisi olanlara bakılır. Suçlunun zihnî kabiliyeti, aklî durumu, iradesi, fiili işlemeye yönelişi ve bunların hepsinin yasak fiil ile ilgisinin oranı, fiilin
işlenmesine tesirleri hiç bir şekilde hesaba katılmaz, göz önünde tutulmazdı.
1 Suçun temel ögesinden olan Kast ve Taksirle ilgili yeni düzenleme ve yorumları için bak; Özgenç, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.
213-257, 5. Bası Ankara 2010.
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Bu ilke ve uygulaması o çağda yürürlükte olan kanunlarda Fransız İhtilâline kadar devam etti. İhtilâlden sonra, zulüm ve haksızlığa neden olan bu kurallar sarsıldı, adâlet ve sorumluluk için irade ve anlama (temyiz yeteneği) ilkelerini ortaya koyan yeni esaslara dayanan prensipler benimsendi. Ancak
sağ kişiler, suç sorumlusu kabul edildi. Suçlarda şahsilik (kişisellik) ilkesi benimsendi. Yalnızca suçlu
bulunan kişiye ceza verilir oldu ve başkaları onun suçundan sorumlu tutulmadı. Ayırt etme yeteneğine sahip olmayan çocuklardan suç sorumluluğu, kaldırıldı. Mümeyyiz çocuklar için de basit cezalar
konuldu. Düşünemeyen, iradesi etki altında tutulan ve zorla suç işlemeye sevk edilen kimselerden de
suç sorumluluğu kaldırıldı. Seküler kanunlarda suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi benimsendi. Kanunun kabulü ve yayımından sonra işlenen fiillere cezalar verilmeye başlandı. Cezaların belirlenmesi
ve takdirinde hâkimlerin hürriyeti sınırlandı.2
b) İslâm Hukukunda Durum
İslâm dini ve İslam Hukuku hakkında ortalama bir bilgisi olan, onun suç sorumluluğu konusunda başlangıçtan bu yana hep aynı ilkelere sahip ve kusursuz olduğunu anlar ve söyleyebilir, Bugün seküler
hukukun ancak erişebildiği, sahip olabildiği ilkelere, İslâm Hukuku ilk gününden itibaren sahipti ve
fakihlerce bilinmekteydi. Şöyle ki, İslâm Hukuku; suç sorumluluğu için kişinin yalnız sağ ve yükümlü
bir insan olmasını kabul etmiştir. Kişi, öldüğünde yükümlülükleri ve sorumluluğu da kalkar. Kişi, ayırt
etme yeteneğine ve ergenlik yaşına gelene kadar sorumlu değildir. Kişi, rüşdüne erince artık sorumluluk altındadır. Âyette; “Sizden olan çocuklar bulûğ çağına ulaştığı zaman kendilerinden evvelkilerinin
izin istediği gibi izin istesinler....”3buyrulmuştur. Hadiste de Rasûlullah (as) “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: âkıl bâliğ oluncaya kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyan kişiden, kendine gelinceye
kadar deli kişiden.”4buyurmuştur.
İslâm suç hukukunda, suç işlemeye zorlananlar (mukrehler) ve anlama yeteneği olmayanlar eylemlerinden sorumlu değildirler. Ayetlerde “Kalbi iman üzere mutmain olduğu halde ikrâha uğratılanlar
müstesna olmak üzere....”5, “... Fakat kim bunlardan yemeye muzdar kalırsa -(kimseye) saldırmamak
ve sınırı aşmamak şartı ile onun üzerine bir günah ve sorumluluk yoktur….”6 buyurulmuştur. Hz.
Peygamber de hadisinde “Ümmetimden hata, unutma ve istemedikleri halde zorlanılarak yaptıkları
şeylerden ötürü doğacak sorumluluklar kaldırılmıştır.”7buyurmuştur.
İslâm Hukuku’nda temel ilkelerden birisi de; “Hakikaten hiçbir günahkâr diğerinin günah yükünü çekmez. Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.”8 ayetlerindeki hükümlerdir. Bu durumda insan yalnızca kendi suçundan sorumludur.

2 Cezâî sorumluluğun esası konusunda modern hukuk sistemlerindeki teoriler ve tarihçesi için bak; Taner, Tahir; Ceza Hukuku –Umumî Kısım-,
s. 293-3266, 3. baskı İstanbul 1953. Burada cezâî sorumluluk nazariyesi başlığı altında konu açıklanırken; öncelikle cezâî sorumluluğun esası
üzerinde durulmakta sonra da maddî sebebiyet alâkası, sebeplerin içtimaı, şart nazariyesi, etkili sebep nazariyesi, uygun sebep nazariyeleri
hakkında açıklamalara ve eleştirilere yer verilmektedir. En sonunda da objektif isnad edilebilme ilkesiyle ‘sebep’ ile ‘vesile’nin birbirinden ayırt
edilmesi konuları açıklanmıştır. Tüm bu açıklamalar ve eleştiriler İslâm hukukçularının açıklamaları ve içtihatlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir.
Ayrıca bak; Dönmezer, Sulhi –Erman, Sahir; Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c. s. 65 vd. özellikle bak s. 82, İstanbul 1959.
3 Kur'ân, en-Nûr, 24/59.
4 Buharî, Hudud 22, Talak 11. Ebü Dâvud; Hudud 17. Tirmizî; Hudud 1, Müsnedi Ahmed; c.6/s. 101, 144. İbnu Mâce; Talak 16.
5 Kur’ân, en-Nahl, 16/106.
6 Kur’ân, el-Bakara, 2/173.
7 İbnu Mâce; Talak 16.
8 Kur’ân, en-Necm, 53/38-39.

Yine İslâm Hukukunda temel kurallardan bir diğeri de yasaklanmayan her fiil serbestçe işlenir ve o
tür fiillerin yapılmasından dolayı ceza sorumluluğu doğmaz9. Eğer bir şey yasaklanmışsa ceza ancak
yasaklandığını bilme ânından itibaren verilir. Daha önce işlenmiş olanlar “... Allah geçmişi bağışladı”10
ayet-i kerimesi hükmüne girer.
İslâm suç hukukunda hâkimler, cezaların seçiminde veya hadd ve kısas cezalarının takdirinde her
hangi bir hürriyete sahip değildir. Onlar önceden kurallarla belirlenmiştir. Ancak ta’zîr cezalarında sınırlı takdir hakları vardır. Onlar belirli cezalardan birini seçme özgürlüğüne sahip oldukları gibi, asgarî
ve azamî miktarı olan cezalarda da suçun ve suçlunun, durumuna uygun, münasip miktarı belirleyebilirler. Fakat Devlet Başkanının (yasama yetkisine sahip makamın) tayin ve tespit etmediği bir ta’zîr
cezası ile suçluyu cezalandıramazlar, Devlet başkanının tayin ve tespit ettiği cezaları kaldıramazlar
veya o miktardan aşağıya indiremezlerdi.
Bu prensipler, seküler ceza hukuk sistemlerinde ancak on dokuzuncu asrın sonlarından itibaren görülmeye başlanmıştır. Hâlbuki İslâm suç hukuku, ilkeyi on dört asır önce benimsemiş, kanunlardan
çok önce uygulamış ve uygulanmaktadır. İslâm ülkelerinde birçok hukukçunun bu temel gerçekleri
bilmeyişi, cehaletleri sebebiyledir.11
İslâm Suç Hukukunda Suç Sorumluluğu Nazariyesi
İslam hukukçularınca görüş birliği halinde bilinen husus şudur: Yasaklanan işler; yapılması emredilip de yapılmayan veya yapılması yasaklanıp da yasağa rağmen yapılan fiillerdir. Bu tür hareket
ve durumlarda toplum ve bireylerin zararları söz konusudur. Kamu düzenini ilgilendiren hususlarda,
genel kamu düzeninin bozulması ve bireylerin hayatında, mallarında, yapılarında, düşüncelerinde vs.
hususlarda zararlar meydana gelir. Kişilerin yararına dokunan, tehlike arz eden fiiller sonuçta genel
kamu yararına ve düzenine de dokunur. Bu tür eylemlere takdir edilen cezalar da yine kamu yararını,
toplum düzenini korumak için düşünülüp konulmuştur.12
Yasak fiiller bizzat kötü olduğundan yasaklanmış değildir. Mesela fiillerin bir kısmından fâiller bizzat
yararlanabilirler. Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet suçları gibi. Bu eylemlerden, suçlu
bir şeyler kazanmakta ve yararlar temin etmektedir. Fakat fâilin suçundan dolayı genel kamu düzeni ve
genel ahlâk bozulmakta, zarar görmekte, kurulu düzen çökmektedir. Toplumu bozulmaktan korumak,
düzenin çökmesi ve çürümesinin önünü almak için o fiiller yasaklanmıştır. Konulan cezalar da işlenen
suçlardan toplumu koruma amaçlıdır. Bu gibi yer ve durumlarda cezalar sosyal bir zorunluluktur.
Toplumsal zorunluluktan dolayı cezalar kabul edilince her zaruret, cezanın miktarının belirlenmesine
etki eder.13 Cezaların toplumu koruma, suçluların birey ve topluma vereceği zararı önlemek için gerekli miktardan fazla olması da doğru değildir. Suçla ona takdir edilen ceza arasında bir ölçülülük, bir
oranlılık olması beklenir. Cezaların bu gayeleri sağlayamayacak kadar az olması doğru olmayacağı
9 Müslümanlıkta meşhur bir ilke; ‘Eşyada asıl olan mübahlıktır.’ Mübah olan ve herkesin eşit şekilde yararlanabileceği bu şeyler için bak Mecelle
md. 1234 vd.’na açıklamaları için de Ali Haydar, Mecelle Şerhi, c.1/s. 41-45, c. 3/s. 512 vd. Matbaa-ı Ebu’z-Ziya, İstanbul. 1330.
10 Kur’ân, el-Mâide, 5/95.
11 Nitekim TCK ‘Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar’ kenar başlığını taşıyan md. 50’de bu tür seçenek cezalara yer verildiği gibi, ‘Belli
hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’ kenar başlığını taşıyan md. 53’deki yaptırımlar da hâkimin takdirine göre belirlenecek sınırlı yaptırımlardır.
Bu konuda İslâm ceza hukuku hakkında modern hukukçularımızdan birkaçının görüşlerini öğrenmek için bak; Taner, T.; a.g.e. s. 616-626.
Dönmezer-Erman; a.g.e. c. 1/s. 113-119 ve başka ceza hukuku kitapları.
12 Bak Udeh, A.K.; Seküler Ceza Hukuku Kurumlarıyla, Mukayeseli İslâm Ceza (Suç) Hukuku -Genel Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf 43. 2. Baskı
İstanbul 2013. Nitekim TCK md. 1’de “Ceza Kanununun amacı: Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini,
hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza
sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”
13 ‘Zaruretler, miktarınca takdir olunur’ kaidesinin açıklaması için bak; Bak Ali Haydar; a.g.e.c.1, 3. Baskı /s. 78-80.
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gibi, ağır olması da doğru ve yerinde değildir. İfrat ve tefritten (aşırılıktan) uzak olmak şartıyla kamu
menfaatini gerçekleştirmesi aranır.
Her bir cezada şu unsurların yeteri derecede bulunması gözetilir:
a) Suçlunun ıslahını ve bir daha suç işlememesini sağlayıcı nitelikte bir ceza olmalıdır.
b) Ceza, suç işlemeyi önleyici olmalı.
c) Suç ile ceza arasında bir orantılılık ve uygunluk bulunmalıdır.
d) Cezalar genel olmalıdır.14
Şu dört unsuru tam olarak taşıyanlar, ‘Normal cezalar’dır. Özgür iradesiyle ve bilerek suç işleyen kimselere uygulanır. Kişi özgürce veya bilerek suç işlemiyorsa cezası da yoktur. Bu genel ve geçerli bir
ilkedir. Meselâ, deli birisi, bir başkasını öldürünce kısasla cezalandırılamaz, ayırt etme yeteneğine sahip
olmayan küçükler de böyledir. Her ne kadar gayr-i iradî veya bilmeyerek suç işleyenlere normal cezalar
uygulanmazsa da toplum, kendisini korumak için onları önleyici, münâsib önlemler almasına herhangi
bir engel yoktur. Meselâ, bir gayr-ı mümeyyiz küçük adam öldürdüğünde kısas cezası uygulanmazsa
da bir hapishaneye veya ıslahevine gönderilebilir. Deliye her ne kadar ceza verilmezse de şerrinden,
vermesi muhtemel zararlardan insanların korunması için hastaneye veya ıslahevine konulabilir. Netice
olarak suçlunun, normal cezalarla tecziyesi imkânsız olsa da şerrinden kurtulmak, toplumu korumak için
o kimselerin zararlarını önleyici uygun tedbirler alınır, toplumu koruyucu önlemlere başvurulur. Kişinin
durumu düzeldiğinde oradan çıkarılır. Nevileri ve etkileri değişik değişik olan bu önlemleri, bu çareleri
İslâm suç hukuku ta’zîr cezası olarak kabul eder. Onlar sıra dışı veya özel cezalardır. Aslında bunlardan
umulanlar da küçük suçlunun, terbiye ve ıslahı olduğu gibi toplumu da zararlardan korumaktır.15
Akıl ve anlayış gizli, ortaya çıkan bir durumdur ve bunu gösteren bir delil yoksa Allah, bülûğ delilini
kabul etmiştir. Bülûğdan önceki dönemde akıl ve anlayış tam ortaya çıkmamış bu nevi çocuklardan
sorumluluk kaldırılmış, onlara kolaylık sağlanmıştır. Çünkü az önce hadiste bu konu açıkça vurgulanmıştır.
Suç Sorumluluğu Açısından İslâm ve Seküler Suç Hukuku Sistemleri Arasında Bir Kıyaslama
İslâm Hukukunda suç sorumluluğunun anlamı insanın, yasak olan iş ve eylemler ile neticelerini,
zararlarını özgür bir biçimde ve bilerek yapması sonucu bunun neticelerine katlanmasıdır. İstemeyerek zorla, yasak bir işi yapan bir kimse fiilinden ötürü suçlu ve sorumlu değildir. Yine yasak
bir işi isteyerek yapan fakat manasını anlamayan çocuk veya deli gibiler de bu fiillerinden dolayı
cezalandırılmazlar.
Yeni seküler suç hukuku sistemlerinde cezai sorumluluğun anlamı ise, İslâm suç hukuku, sorumluluğu ve anlamı ile aynıdır. İslâm Hukuku yalnızca cebr felsefesi üzerine kurulan sorumluluğu kabul
14 Haddler ve kısas cezalarının dışında her suçta İslâm Hukuku bu kuralı göstermiştir. Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel Hükümler Kısmı, c. 1/paragraf 440442’de açıklanmıştır. Nitekim TCK “Takdiri indirim nedenleri: Madde 62. - (1) Fâil yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda
birine kadarı indirilir. /(2) Takdiri indirim nedeni olarak, fâilin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın
fâilin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.” denilmek suretiyle
cezasının şahsileştirilmesinde bir genel hüküm benimsenmiştir. Taner, T.; a.g.e.s. 449-456.Seküler suç hukukunda mevcut iki eğilim; liberallik ve
otoriterlik ve uzlaştırıcı görüşler için bak; Taner, T.; a.g.e.s.565-578. Dönmezer-Erman; a.g.e. c. 1/s. 102 vd. Özgenç, İ.; a.g.e., s. 564-571.
15 TCK’nun da küçük suçlular ve cezai sorumluluk ehliyeti taşımayanlar için, madde 31-34’de özel hükümler sevk edilmiştir. Ayrıca emniyet
tedbirleri konulmuştur ki, bunların açıklamaları için bak; Artuk, E. – Gökcen, A. – Yenidünya, C. ; Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 623-640, 2.
Baskı, Ankara 2006; Şafak, Ali, Ceza Hukuku –Genel ve Özel Hükümler-, s. 109-114, 3. Baskı Ankara 2010.

eden kanunlara muhaliftir ki, bu kanunların sayısı da bugün gayet azdır. Yeni seküler kanunlarda yer
alan ilkelerin çoğu Fransız İhtilâli öncesinde yoktu. O zamanlarda suç sorumluluğu için değişik bir
anlam yüklenirdi. İnsan olsun veya olmasın, hür olsun veya olmasın, mümeyyiz olsun veya olmasın,
her kim bir fiil işlerse onun sonucuna da katlanmak zorundaydı.
Buna göre suç sorumluluğunun temel ilkelerinden bazıları kısaca şöyle açıklanabilir:
a. Sorumlu Olan İnsan
İslâm hukuku da yeni ceza kanunları da fâilin hür ve idrak sahibi olmasını şart koşunca tabiî olarak
yalnızca insanın cezai sorumluluğu söz konusudur. Zira yalnız insan hür ve idrak sahibidir. Sorumlu olan da yalnız sağ kimselerdir. Ölüm ile hürriyet ve anlayış duyuları sona erdiğinden ölüler
cezai sorumlu sayılamazlar. İslâm Hukukunda “ölüm olayı sorumluluğu ortadan kaldırır.” ilkesi
genel bir kuraldır.
İdrak ve ihtiyar şart olarak ileri sürülünce canlılardan yalnız insan, suç sorumlusudur. Bu iki şart tam
olarak bulununca bunlara ek olarak sorumlu kişinin ergen ve hür olması gerekir. Bunlar yoksa o kişi
sorumlu tutulamaz. Çünkü akıllı olmayan kişi özgür ve anlayış sahibi de değildir. Belirli yaşa ulaşmayan kimsenin tam idrak ve ihtiyar sahibi olduğu da söylenemez. Şu duruma göre çocuk, deli, bunak
veya herhangi bir sebeple ayırt etme yeteneğini kaybetmiş kimse sorumlu tutulamadığı gibi zorlanan
veya zaruret durumu içerisinde olan kimseler de sorumlu değildir.
b. Hükmî Şahıslar (Tüzel Kişiler)
İslâm Hukuku daha ilk günlerinden itibaren manevî şahısları (tüzelkişileri) de kabul edegelmiştir.
Fakihler, bir taraftan Beytülmali (Hazineyi), bir taraftan vakıfları hükmî şahıs saymışlar, medreseler,
hapishaneler, hastaneler ve benzeri yerleri de taraf olarak kabul etmiş, hükmî şahıslardan saymışlardır. Bunların da bir kısım hakları sahiplenebilecekleri, hukukî tasarruflara ehil oldukları belirtilmiştir.
Fakat bunların suç ehliyet ve sorumluluğunu kabul etmemişlerdir. Zira sorumluluk, az önce de değinildiği gibi hürriyet ve idrak şartlarına dayanır. Bununla beraber hükmî şahısların yöneticileri tarafından
yasak fiil işlenirse, velev ki, hükmî şahsın işlerinden dolayı işlesinler her halükârda onları yöneten,
temsil eden gerçek kişiler cezalandırılır. Yani tüzelkişilerin işlerini yürüten şahıslarla, tüzel kişilere
benzeyen kuruluşlarda da gerçek kişiler cezalandırılır. Bununla beraber hükmî şahısların kendileri de
fesih, kapatma, sona erdirme ve müsadere cezaları ile tecziye edilirler.16
İslâm Hukukunda temel kurallardan birisi; “Cezai sorumluluğun bizzat şahsın kendisine terettüp
edişidir.” İşlenen suçlardan ancak fâilleri sorumlu tutulur. Aralarındaki yakınlık veya dostluk ne
derecede olursa olsun bir kimsenin suçundan başkaları sorumlu tutulamaz. Ayetlerde yer alan
hükümlerden bazıları şöyledir; “...Herkesin kazanacağı kendisinden başkasına ait değildir…..”17,
“Günah işleyen hiçbir nefis, başkasının günahını çekmez....”18, “Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.”19, “Kim iyi amel ederse kendi lehine, kim de kötülük ederse bu da
kendi aleyhinedir....”20 ve “.....Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır...”21 Bu temel kuralları
tekrarlayan hadisler de vardır. Bir hadiste “Bir kimse babasının ve kardeşinin kötülüğünden dolayı
16 İslâm Hukukunun dışındaki hukuk sistemleri ve seküler kanunlarda tarihi yönden suçlunun izahı ve kaydettiği gelişmeler konusunda geniş bilgi
için, Dönmezer-Erman; a.g.e. c. 2/s. 399-418 e bakınız.
17 Kur’ân, , el-En'âm 6/164.
18 Kur'ân, el-Fâtır 35/18.
19 Kur'ân, en-Necm 53/39.
20 Kur'ân, Fussılet, 41/46.
21 Kur'ân, en-Nisa, 4/123.
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cezalandırılmaz.”22ve Ebu Remese ve oğluna da Hz. Peygamber şöyle demiştir: “O, senin aleyhine,
sen de onun aleyhine suç işleyemezsiniz.”23
İslâm Hukukunda, ilk ortaya çıkışından itibaren cezâî bakımından bireysel sorumluluk en ince
ayrıntısına kadar uygulanmıştır. Bu genel ilkenin bir tek istisnası vardır ki, o da kasta benzeyen
(olası kasıtla) ve hatâen adam öldürmelerde katil ile âkılesine (yakınlarına) de diyet cezasının
yüklenmesidir. İşte bu tek istisnanın temeli ise; mutlak adaletin gerçekleşmesidir. Yani işin aslında
cezanın bireyselliği prensibini sağlamaktır. Fakat kasta benzeyen ve hataen adam öldürmelerdeki
diyette bireysel sorumluluğun uygulanması mutlak adaleti gerçekleştirememekte, belki aşırı derecede haksızlığa yol açmaktadır.24
Hukukçulardan bazıları, cezanın bireyselliği prensibinden, âkıleye diyet cezasının yüklenmesini, o
ilkenin bir istisnası olarak kabul etmezler. Çünkü suçlunun, suçu sebebi ile âkılesinden diyetin alınması gerekmez. Diyet yalnızca öldürenden alınır. Bununla beraber, âkıle suçun günahını yüklenmeksizin ortaklaşa diyet cezasını ödemeye dâhil edilmeleri emredilmiştir. Allah, zenginler Allah’a karşı
herhangi bir kötülükle itham ve ilzam edilmemelerine rağmen, onların mallarında fakirlerin haklarının
olduğunu kararlaştırmıştır ki, burada belki nimete ortaklık, yardımlaşma gayesi mevcuttur. İmkânlar
bulunduğunda asıl aile ocağını ziyaret etmek, anne ve babalara ihsanda bulunmak, Allah tarafından
emredilmiştir. İşte bunların hepsi nimette ortaklığı, merhameti, insanlar arasını ıslahı sağlayan güzel
hareketlerdir. Âkıle ile suçlu arasında bir zarar ziyan söz konusu olmamasına rağmen hatâen adam
öldürenin diyetine bir nevi yardım ve ortaklık şeklinde katılmaları emredilmiştir. İşte bu güzel ahlâk
sayılan, beğenilen bir harekettir. İslam’dan önce Araplar arasında da diyet cezası biliniyordu ki, bu
onların güzel fiil ve ahlâkından sayılırdı. Hz. Peygamber de “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere
gönderildim.”25 buyurmuştur.26
Yeni seküler suç hukuku sistemleri de suç sorumluluğunda ilke olarak bireyselliği (ferdîliği) kabul
eder. Suçlarda yalnız suçu işleyenler yakalanıp sorumlu tutulduğu gibi, cezalar da ancak suçu
işleyene verilir, hükmedilir. Ne var ki, bugüne kadar seküler kanunlar bu kuralı tam olarak uygulayamamıştır. Birçok halde bu kuralın dışına çıkıldığını görülür. Mesela yeni yasalarda bir suçu işleme
kastı ile oluşmuş örgüte katılan, üye olan kimseyi, örgüttekilerden birisinin kast olunan suçu işlemesi halinde o suçu işlemiş gibi aynen sorumlu tutulmaktadırlar. Hatta topluluk (örgüt) üyelerinden
birinin işlediği herhangi bir suç da olsa durum böyledir. Çünkü örgüt amacına ulaşmıştır. Yine suç
işlemek için oluşturulmuş örgütü destekleyen, teşvik edenler de hangi suç işlenirse işlensin neticeden sorumlu tutulmaktadırlar. Ferdî sorumluluk ilkesi titizlikle uygulandığında topluluğa katılan
veya onları teşvik edip destekleyenlerin, işlenmesinde anlaştıkları veya teşvik ettikleri suç, örgüt
üyelerinden birilerince işlendiğinde yalnızca onların sorumlu tutulmaları, işlemeyenlerin ise, aksi
halde sorumsuz olmaları gerekir.27
Bunun bir diğer örneği yazarı belli olmayan yazılar da olsa gazetedeki, yayım organındaki yazılardan
yazı işleri müdürünün sorumlu tutulmasıdır. Çağdaş hukukçular bu durumları, eleştirilerini, cezanın
tecziye edilenin kastına verildiği, başkasının fiiline verilmeyeceği şeklinde eleştirirler. Örgüt üyelerinin
22 Neseî; Tahrîm, 29, Kasâme 42. Ebû Davûd Diyât 2.
23 Ebu Davûd; Diyât 2. Neseî; Kasâme 42. İbnu Mâce; Diyât 26. Dârimî; Diyât 25. Müsnedu Ahmed c. 3/s. 499, c. 4/s. 163, 345, c. 5/s. 377.
24 Bak Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf 472.
25 Muvatta; Hüsnü'l- Huluk, 8.
26 Ebû Bekri'r -Râzî el - Cessas, Ahkâmü'l -Kur'ân, c. 2/s. 224.
27 İştirak halleri ve suç işleme kastıyla cemiyet (örgüt) kurma için, TCK. 37-41 ve 220 maddelerine bakınız.

cezalandırılmalarını savunanlar ise, bu gibi durumlarda cezalandırılanın kastı kanunen var sayılır ve
hiçbir iştiraki olmadığı halde ceza verilen kimse bir başkasının fiilindeki kusurundan dolayı kendisi de
kusurlu kabul edilir.28
Durum böyle olunca kanun koyucu sorumluluğu içeren fillerin işlenmesini suç sorumluluğu için sebep
yapmıştır. Bu da iki şartın tam olarak bulunmasına bağlıdır, ikiden birisi diğerinden asla ayrılamaz. O
iki şart da az önce değinilen idrak ve ihtiyardır. İkiden birisinin bulunmayışı cezai sorumluluğun yokluğunu gerektirir: Her ikisi de tam olarak bulunuyorsa sorumluluk da vardır.29 Kişinin yaptığı iş, kanun
koyucunun emirlerini çiğnemek, o emirden dışarı çıkmaktır ve bu hareketine karşı konulan cezayı
hak etmiştir. Bu duruma göre suç sorumluluğu suçun varlığına bağlıdır. Bunun tabiî bir sonucu olarak
suçun derecesine göre sorumluluğun derecesi de değişmektedir. İslâm Hukuku devamlı olarak amellerde niyeti arar, her şahsa, niyetine göre hak ettiği ceza veya ödül verilir. Hz. Peygamberin “Ameller
niyetlere göredir, herkes için ancak niyet ettiği şey vardır.”30hadisinin manası da budur. Niyetin ilgili
olduğu yer kalp, anlamı ise kasıttır. Bir kimse kalbinde hukukun yasakladığını işlemeye niyet eder,
sonra niyetini gerçekleştirirse onu kastetmiş, kasıtlı işlemiş olur.31
Akıllı, hür kimseye isnat edilebilen ve ondan sorumlu tutulan suçlar (isyanlar), ikiye ayrılır: Birincisi;
kanun koyucuya isyan kastı ile kişinin niyetlenerek yaptığı suçlar. İkincisi ise, kişinin niyet edip yaptığı, fakat kanun koyucuya isyanı kastetmediği veya işlemeye niyetlenmediği halde kusurunun veya
o şeyin meydana gelmesinin sebebi olması sonucu meydana gelen suçlardır. Birinci nev’i, insanın
kalbinden gelerek taammüden işlediği suçları; İkinci nev’ide ise, kişinin hata ederek (taksirle)işlediği suçları oluşturur. Kasten işlenen suçlarla, taksirle işlenen suçların herbirisinde suçlunun cezai
sorumluluğu farklıdır. Kasten suç işleyenin sorumluluğu ağır, taksirle suç işleyenin sorumluluğu ise
daha hafif tutulmuştur. Kasıtlı suçlarda, sorumluluğun ağır oluşunun nedeni suçlunun, kişinin fiilen
ve kalben kasıtla isyan etmesi, suçunu tam olarak meydana getirmesidir. Hataen yani taksirle suç
işleyenin cezai sorumluluğunun hafif tutulmasının nedeni ise; suç oluşturan fiili her ne kadar isteğiyle
işlemişse de kalbinden ortaya çıkan sonucu kastetmemiştir.
Kur’an, kasten suç işleyenle hataen suç işleyeni ayırt eder. Ayette “.....Hata ettiklerinizde ise, üstünüze bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin taammüd ettiğinde vebal vardır.”32 buyurulmuştur. Hz.
Peygamber de bu anlamı şu hadislerinde tekrar etmişlerdir: “Ümmetimden hata ve unutma bağışlanmış, vazgeçilmiştir.”33Sorumluluğun yokluğundan, hatanın bağışlanmış oluşundan amaç; hata edenin sorumluluğunun hafifletilmesidir. Kasıtlı suç işleyenle taksirle suç işleyen eşit derecede sorumlu
tutulmamıştır. Yoksa sorumluluğun tamamen kaldırıldığı anlamını taşımaz. Allah’ın, kasten adam
öldürmede kısas cezasını, hatâen adam öldürmede diyet ve kefaret cezasını takdir etmesinden daha
kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Kasten suç işleyenin sorumluluğu ağırlaşmış, hatâen suç işleyeninki hafifletilmiştir. Bu husus şu ayetlerde tespit edilmiştir: “Ey iman edenler, maktuller hakkında size
kısas yazıldı, farz edildi....”34 “Biz onda (Tevratta) onların üzerine şunu da yazdık: Cana can....”35ve
28 Cezalarda ferdîleştirme için; Taner, T.; a.g.e.s. 578. Dönmezer-Erman; a.g.e. c.1/s. 105, c. 2/s. 563 ve diğer yerlere bak.
29 Abdülvehhâb Hallâf, Usülü'l- Fıkıh, s. 91, 93, Kuveyt 1966.
30 Buhârî, Bedü'l- Vahy 1, İman 41. Müslim; İmare. 155. Ebû Davud; Talâk 11. Tırmizî; Fedâilü’1- Cihâd 16. Neseî: Tahâre 59. İbnu Mâce;
Zühd 26. Müsnedü Ahmd; c. 1/s. 25, 43.
31 I'lâmü’l- Muvakkıîn; c. 3/s. 101-104. İbnu Hazm; el- Ihkâm fî Usûli'l- Ahkâm, c. 5/s. 145 vd. el- Eşbâh ve'n- Nezâir, s. 8 vd.
32 Kur’ân, , el-Ahzâb 33/5.
33 Buharî, Hudud 22, Talak 11. Ebü Dâvud; Hudud 17. Tirmizî; Hudud 1, Müsnedi Ahmed; c.6/s. 101, 144.
34 Kur'ân, el-Bakara 2/2/178.
35 Kur'ân; el-Mâide 5/45.
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“Bir mü’minin diğer bir mü’mini, yanlışlık eseri olmayarak öldürmesi yakışmaz. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, mü’min bir köleyi âzâd etmesi ve ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi lâzımdır.
Meğerki onlar o diyeti sadaka olarak bağışlamış olsunlar. Eğer öldürülen, mü’min olmakla beraber
size düşman bir kavimden ise o zaman öldürenin mü’min bir köle âzâd etmesi lâzımdır. Şayet kendileri ile aranızda bir antlaşma olan bir kavimden ise, o vakit mirâsçılarına bir diyet vermek ve bir de
mü’min bir köle âzâd etmek gerekir….”36
Eylemin ağırlık derecesine göre kasıt ve hatanın her birisini de İslam hukukçularının çoğunluğu bugünkü hukukçuların bir kısmı kendi içinde iki kısma ayırırlar: Genel kasıt (amd) - Olası kast (şibih
amd); Ağır taksir (ağır hata= bilinçli taksir) - Basit taksir (taksir = hata). Böylelikle manevî unsur bakımından suçun dört derecesi ortaya çıkmaktadır. Suç sorumluluğu da onlara tâbi olarak dört dereceye
ayrılır. Çünkü suç ve ortaya çıkardığı neticesine göre ceza verilmekte, suçun ağır veya basitliğine
göre cezası da ağırlaştırılmakta veya hafifletilmektedir.37
Suç Kastı
Suç kastı suçlunun cezasını belirlemede en önemli bir etkendir. Kastedilen şeye hukuk dilinde suç
kastı (kastü’l-cinâî) denir. Suç eylemi ile suç kastı arasındaki anlayış farkının karıştırılmaması gerekir.
Suç fiili zarurî bir (maddî) unsurdur. Kasten veya hatâen işlenen suçlardan ağırı olsun hafifi olsun,
her suçta tamamlanması, suçun oluşması gerekir. Fiil (suçun maddî unsuru) oluşmamışsa, o fiil
veya eylem suç sayılmaz. Suç kastının yalnızca taammüden işlenen suçlarda tam olarak bulunması
gerekir ve aranır. Suç eylemi ise, kurulu düzene karşı bir kural tanımazlık hareketi, fâilin yasak edileni yapması; emredilenleri ise yapmamasıdır. Fakat anılan eylemlerin, kasıtlı olmaksızın yapılması
durumunda meselâ; bir kimse temizlik kastı ile pencereden taş atar o da yoldan geçen birine isabet
ederse, atan kişi suç işlemiştir. Fakat hiçbir zaman başkasına değmesini istememiştir. Sonuç olarak
suç işleme kastını taşımamaktadır. Suç kastına gelince; işlenmesinin veya terkinin yasak olduğunu
bile bile bir kimsenin niyetinin fiile veya terke bitişik olmasıdır. Meselâ, yoldan geçen birisine isabet
etsin kastı ile bir kimsenin pencereden taş atması gibi. O kişi suçu kasten işlemiştir. Her iki örnekte de
kanun koyucunun yasaklamış olduğu suçlar işlenmiştir. Ama her iki sonuç da birbirinden ayrıdır. İkinci
örnekte sanık, ölümü meydana getirici fiili kasten işlediği halde, birinci örnekte fiilin sonucu kasten
meydana gelmemiştir.
Suç ile suç kastı arasındaki ayrılık irade (maddî yasak olan fiili kasten işlemek veya terk etmek)
ile kasıt (eylemi de neticeyi de bile bile hareket etmek) arasındaki farkı gösterir. Bu farklılık çağdaş hukuk sistemlerindedir. Hiç şüphesiz suç tabirinden maksat maddî bir fiili işlemektir. Suç kastı
terkibi ise, fiilin sonucunu bilmektir. Sözlükte kasıt ve irade arasında tam bir fark yoktur. Her ikisi
müteradif kelimeler olup yine her ikisi, fiili ve neticesini kastetmeye (taammüde) ve açıkça ona
delalete elverişlidir.
Suç kastı suçluda, bazen suçu işlemeden önce bulunur. Mesela bir kimse öldürmeye niyet eder,
aradan bir müddet geçince öldürme fiilini yerine getirir. Bazen kast ile suç aynı anda olur. Sövme
ve hakarette veya daha önce bir tedbir almaksızın âniden meydana gelen, neticesi harekete bitişik suçlarda olduğu gibi. İslâm suç hukukunda kastın, suçtan önce veya onunla aynı anda olması
arasında bir fark yoktur. Her iki durumda da ceza aynıdır. Çünkü cezanın takdirine esas suça bitişik
kasıt olup, ceza tayini için yeterlidir. Fiilden önce kastın bulunması, önceden düşünme karşılığı
36 Kur'ân; en-Nisâ 4/92.
37 2005 tarihli ve 5237 sayılı TCK md. 21 ve 22 ile bu dörtlü taksimi kabul etmiştir. Buna göre, manevî unsur bakımından suçlar şu dört kısma
ayrılır;: Kasten işlenen suçlar; olası kasıtla işlenen suçlar; taksirle işlenen suçlar ve bilinçli taksirle işlenen suçlar (bak TCK md. 21 ve 22).

cezanın ağırlaştırılması doğru değildir. Bunda güdülen amaç, fiilden ayrı olarak yalnızca kastın
cezalandırılması demektir. İslâm Hukukunda kural şudur: Yalnızca nefsin, kişinin kendi kendisine düşündüğü şeyde (işin düşünme aşamasında), işlenmeden önce suçun kastedilmesinde ceza
yoktur. Zira hadiste: “Allah Teala ümmetimin nefsinin düşünüp tasarladığı fakat islemediği, söylemediği şeyleri affetmiş, vazgeçmiştir.”38buyrulmuştur. Bu kuraldan hareketle İslâm Hukuku öldürme
ve yaralama suçlarını kasıtlı olarak işlemekte; suçu önceden düşünüp planlama ve işleme sonucu
ile önceden plânlamadan fiili icrayı, işlemeyi birbirinden ayırt etmemiştir. Her iki durumda da aynı
cezayı kabul etmiştir. Suç fiili ister önceden plânlanıp soğukkanlılıkla işlensin, ister plân tasarlama,
gözetleme olmaksızın işlensin kasten adam öldürmelerde kısas cezası tatbik edilir. Yaralama suçlarının cezaları, kasıtla beraber önceden plânlanıp icrası ile önceden plânlamadan icrası durumlarında da sonuç aynıdır.
Çağdaş hukuk sistemleri de genel ilke ve kural olarak olduğu gibi, fiil ve sözden ayrı olarak mücerred
kastı cezalandırmaz. Bununla beraber bazı suçlarda plânlamak, gözetlemek suretiyle kasıtlı olarak
bir suçu işlemekle, plânlama, gözetleme olmaksızın kasıtlı işleme arasında ayırım yapar. Mesela
planlayarak öldürmeye daha ağır ceza verilir.
Ebû Hanife, Şâfiî ve Ahmed’e göre bir öldürme fiilinin kasten öldürme sayılabilmesi için sanıkta, mağduru öldürme kastının bulunması şarttır. Böyle bir kasıt yoksa ve mağdura sırf saldırı kastıyla fiili işlemiş, saldırıya maruz kalan o kişi de bu saldırı sonucu ölmüşse fiilin kasten katil olarak nitelenmesine
kişinin bu hareketi ve genel kastı yeterli değildir. Her üç hukukçuya göre de öldürme kastının büyük
bir önemi vardır. Çünkü bu özel kasıt (öldürme kastı), o fiili aynı neticeyi meydana getiren olası kasıt
veya hatâen (taksirle) öldürme fiillerinden ayırır. Bir fiil, bu üç nevi katilden birisini meydana getirir
ama aralarını ayırt eden şey sanıktaki kasıttır. Onun için eğer sanık fiille birlikte öldürmeyi de kastetmişse fiili, kasten öldürmedir. Düşmanlık kastıyla (genel kasıtla, yani saldırı kastıyla) işlemişse fiili
olası kasıtla öldürmedir, fiili düşmanlık, kastıyla işlememiş veya fiilinin sonucunu istemeksizin ölüme
neden olmuşsa fiil de hatâen (taksirle)öldürmedir.
Kasıt unsuru hakkında İmam Mâlik’in görüşü yukarıdakilerden farklıdır. O fiilin kasıtlı öldürme sayılabilmesi için sanığın, mağduru öldürmeyi kast eylemesini şart koşmaz. Fâil, mağduru ister bizzat
öldürmeyi kastetsin isterse fiilini düşmanlık amacıyla işlesin neticede, kasten katil suçu işlemekle
sorumludur. Sanık, terbiye veya oyun kastıyla fiilini işler ve ölüme sebep olursa o takdirde kasten
katil söz konusu değil hatâen adam öldürme söz konusudur. Diğer bütün durumlarda saldırı eyleminin
kasten yapılmasıyla ölüm meydana gelmişse kasıtlı öldürme vardır.39 Böyle bir düşünce İmam Mâlik’in mantığıdır. Çünkü o kasıt benzeriyle adam öldürmeyi kabul etmez, manevî unsur bakımından
ancak iki çeşit adam öldürme; ı. kasıtlı adam öldürme ve ıı. hatalı adam öldürmeyi kabul eder. Bundan dolayı genel saldırı kastıyla, sırf düşmanlıkla bir müessir fiil işlenmesi sonucu ölüme sebep olma
durumu kasten adam öldürmedir.
TCK’da “Kast” kenar başlığını taşıyan md. 21, iki fıkradan oluşur. Şöyle ki;
“(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve
istenerek gerçekleştirilmesidir. /(2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini
öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır…..”

38 Buhârî; Itk 6, Eyman, 15. Neseî; Talak, 22. İbnu Mâce; Talâk 16.
39 Mevâhibü’l-Celîl c. 6/240. eş-Şerhu’l-Kebîr c. 4/215.
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Bu hükme göre, ‘Olası Kast’ın kasıttan farkı; olası kasıtta kişi, suçun kanunî tanımındaki unsurların
gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi durumunda söz konusudur. Oysa kasıtta,
eylem ile sonucu bilerek ve istenerek işlenmekte, beklenmektedir.
Genellikle kast, yalnız fâilin hareketi değil, aynı zamanda gerçekleşmesini istediği neticedir. Kişinin
zihinsel faaliyeti iradenin bu ikisini içermesi halinde ‘suç kastı’ vardır. Görülüyor ki, irade kasta nispetle daha geniş ve daha geneldir: İrade kasıtlı veya kasıtsız suçların hepsinde bulunabildiği halde, suç
işleme kastı yalnız kasıtlı suçlarda bulunur. Bu durumda ‘suçta kastın bulunmaması cezayı kaldırır’
yolundaki TCK hükmünü hatırlatır.
Fâilde Kastın Varlığını İspat
Ebû Hanife, Şâfiî ve Ahmed öldürme kastının kuşkusuz bir şekilde saptanmasını şart koşarlar. Eğer
suçlu, çoğunlukla öldürücü bir âlet kullanmışsa o zaman fiil kasten katildir. Eğer âlet ve vesileler nadiren öldürücü, ölümü meydana getirici ise, o takdirde fiil kasıt benzeriyle katildir.40Âlet ve vesilelerin
çoğunlukla ölümü meydana getirici olması da her zaman öldürme kastını göstermez. Sanık aksini
ispatla böyle bir ithamı çürütebilir. Eğer suçlu, çoğunlukla öldürücü âlet veya vesileyi kullanmakla
beraber kastının öldürmek olmadığını ispatlarsa o takdirde fiil olası kasıtla öldürmedir. Denilebilir
ki, öldürücü âletin kullanılması bizatihi öldürme kastının varlığına delildir. O delile ilk anda yeni bir
şey ilavesine gerek kalmadan sanık kasten katilden dolayı itham altındadır. Bu iddia çürütülmedikçe
veya inkâr edilmedikçe fiilin kasten öldürme şeklinde nitelenmesi (tavsifi) için yeterlidir. Delilin başka
delillerle desteklenmesi, mesela olayın cereyan tarzı, sanığın içinde bulunduğu durumlar, mağdurun
o-andaki durumları ve şâhitlerin sözleriyle desteklenmesi doğrudur.
Mâlikî mezhebinde katilde kullanılan âletin veya fiilin ika edildiği yerin, sanığın kastının bulunduğuna istidlale bir engel yoktur. Orada da bu tür şeyler kastın varlığını kanıtlayabilir, birer delil
sayılabilir. Ancak sanığın illa öldürme kastını saptamak zorunlu değildir. Fiili düşmanlık, saldırı
kastıyla işlemesi yeterlidir. Eğer fiilini oyun veya terbiye kastıyla işlememişse vukua gelen ölüm
kasten katil sayılır.
Kasıtla Öldürmeyle Kasıt Benzeriyle Öldürmede Temel Ayrım
Daha önce de belirtildiği gibi, İslâm hukukçuları kasıt benzeriyle katilde ihtilaflıdırlar. Mesela İmam
Mâlik’e göre katil iki çeşittir: ı. Kasten öldürme, ıı. hatâen öldürmedir. Her kim bu iki çeşide eklemelerde bulunursa Kur’ân da yer alan hükümlere ilavede bulunmuş olur. Delili yukarıda meâli verilen âyet-i
kerimedir. O ayette öldürmenin başka çeşitleri açıklanmamıştır.
Fakat Ebû Hanife, Şâfiî ve Ahmed ise, olası kasıtla öldürmeyi kabul eder ve derler ki, adam öldürme suçu; ı. kasten, ıı. kasıt benzeriyle (olası kasıt = muhtemel kasıt) ve ııı. hatâen olmak
üzere üç kısımdır. Bunların argümanları ise, Allah Rasulünün “Dikkat ediniz hatau’l-amd (kasıtda
yanılmayla) katilde yani değnek, sopa veya taşla adam öldürme suçunda yüz deve diyet cezası
vardır.”41hadis-i şerifi ile Hz. Ömer, Osman, Ali, Zeyd b. Sabit, Ebû Musa’1-Eş’arî ve Muğire b. Şube’nin görüşleridir. Onlar olası kasıtla öldürmeyi kabul eylemişler ve ashaptan hiç kimse onların bu
görüş ve uygulamalarına muhalefet etmemiştir. Yine bu hukukçular şunu da delil gösterirler: Kasıt,
psikolojik (manevi) bir şeydir onu Allah’tan başka kimse bilemez. Hüküm ancak açıkta bulunan bir
takım delil ve emarelere göre verilebilir. Bunun için de suçun irtikâbında kullanılan âlet ve vesileler

40 Bak Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf 31-38 ve 87’lere de bakınız.
41 Neseî, kasâme 32, 33. İbnu Mâce, diyât 5. Müsnedu Ahmed, c. 2/11, c. 3/410.

niyete en açık delildir. Mesela bir kimse, çoğu kez ölümü meydana getiren bir âletle birisini döverse hüküm çoğunluğa göre verilir ki, o da öldürme kastıdır. Yine bir kimse çoğunlukla öldürücü
olmayan bir âletle birisini kasten dövmek isterse bu fiilin hükmü de kasıtla hata arasında yer alan
kuşkulu bir durumdur. Bu bakımdan olası kasıtla öldürme şeklinde nitelendirilir.42 Zira sanık, çoğu
kez öldürücü olmayan bir şeyle saldırı fiilini işlemiştir ki, bu da onun öldürmeyi kastetmediğini
gösterir.43 Şu açıklamalar nedeniyle adam öldürmenin bu çeşidine kasıt benzeriyle öldürme denilir.
Muhtemel kasıtla öldürme her yönüyle kasten katle eştir. Ondan, ancak suçlunun kastıyla ayrılır.
Kasten katilde suçlunun, mağdura onun ölümünü kastederek ona tecavüzde bulunuşudur. Ama
olası kasıtla öldürmede suçlu, mağdurun ölümünü kastetmeksizin yalnızca saldırıda bulunmuştur.44
İki çeşit adam öldürme arasındaki fark; suçlunun niyeti olup bunu da fâilin eylemini işlerken kullandığı âlet gösterir. Şu sebeplerden dolayı her iki katil türü birbirine son derece benzer. Bu benzeyiş
de birisinin kasıt benzeriyle katil şeklinde isimlendirilmesi halinde diğerinin de kasten katil olarak
isimlendirilmesini gerektirmiştir. Netice itibariyle hukukçuların çoğunluğuna göre, kastın öldürme
fiilinde özel bir anlamı, bir değeri vardır. O da suçlunun öldürme fiili ve neticesini, gerçekleşmesini
plânlamasını istemesidir. Yine bu hukukçular, özel anlamdaki öldürme ile genel anlamda bir kasıtla
işlenen öldürme fiili arasını ayırt ederler. Birincisine kasten öldürme, ikincisine ise olası kasıtla
(amde benzeyen bir kasıtla) öldürme derler.45
Ebu Hanîfe, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel46 öldürme suçunda kasıt benzerini (olası kastı = şibhü’1-amdi)
ittifakla kabul ederlerse de diğer suçlarda farklı görüştedirler. Şâfiî’ye göre47; öldürme suçunun dışında da kasıt ya sırf taammüd olur veya taammüd benzeri; Ahmed b. Hanbel’in görüşü de budur.48Ebû
Hanife’ye göre49; olası kast, adam öldürme suçlarının dışındaki suçlarda bulunmaz. Ahmed b. Hanbel’in mezhebinde, tercih edilen görüş de bu görüşe uygun düşer.50
Bu duruma göre öldürme suçunun dışında olası kastın anlamı nedir? Fiilin sebep olacağı neticeyi kastetmeksizin, fâilin düşmanlık kastı ile eylemini gerçekleştirmesidir. Uygulanacak yaptırım
bakımından da farklı tutulmuştur. Zira, kasıt benzerinin cezası, kastın cezasından daha hafiftir.
Kasıt benzerinin cezası asıl olarak diyet veya tazminat türü bir ta’zir dir. Güncel olay ve örneklerle konunun aydınlatılması için Türk ceza mevzuatına yeni giren olası kastla ilgili uygulamadan
birkaç örnek vermekte yarar vardır. Mesela, şehir içi yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, trafik
lambasının kendisine kırmızı yanmasına rağmen, kavşakta durmadan geçmek ister; ancak o sırada kendilerine yeşil ışık yanan kavşaktan geçmekte olan yayalara çarpar ve bunlardan bir veya
birkaçının ölümüne veya yaralanmasına neden olur. Trafik lambası kendisine kırmızı yanan sürücü, yaya geçidinden her an birilerinin geçtiğini görmüş; fakat buna rağmen kavşakta durmamış ve
yoluna devam etmiştir. Bu durumda araç sürücüsü, meydana gelen ölüm veya yaralama neticelerinin gerçekleşebileceğini öngörerek, bunları kabullenmiştir. Bir diğer örnek, bir düğün töreninde,
42 Ebû Hanife bu fikri şöyle açıklar: Her fiil ona uygun bir âletle işlenir. Bir başka âletle işleme, kastın olmadığını gösterir. Onun için uygun
olmayan bir âletle katil de kasten işlenmiş katil sayılmaz. Aynı zamanda bir hadis meali olan “Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir.” ilkesini
açıklaması içinbak Ali Haydar; a.g.e. c1/s. 28-34.
43 Bidâyetü'1-Müctehid c. 2/332, 333, Mısır, 1329.
44 Kasıtda amd ile amd benzeri (olası kast)’ın farkını anlamak için bak; Udeh, A.K.; a.g.e. Genel Hükümler Kısmı, parag. 89 ve devamı.
45 Öldürme kastı olmaksızın ikâ edilen müessir fiilden maksad, ölümü meydana getirmeyen, insan vücuduna uygulanan dövme, yaralama, organ
kesme ve benzeri şeylerdir. Mevâhibü'1- Celîl, c. 6/s. 241.
46 Nihâyetü'1- Muhtâc, c. 7/s. 235. Zeylaî; c. 6/s. 97. el- Muğnî; c. 9/s. 320.
47 el- Ümm; c. 6/s. 6, 45.
48 el- Ikna', c. 4/s. 189.
49 el- Bahrü'r-Râik; c. 8/s. 287.
50 el- Muğnî; c. 9/s. 410.
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katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateş ettikleri sırada, alkollü birisinin,
alkolün de etkisi ile elinin kontrolünü kaybetmesi sonucu, yere paralel biçimde yaptığı atışlardan
çıkan kurşun, törene katılanlardan birisinin alnına isabet ederek ölümüne neden olması durumunda olası kast ile bu suç meydana gelmiştir. Çünkü örnek olayda, o kişinin yaptığı atışlardan çıkan
kurşunların orada bulunanlardan herhangi birisine isabet edebileceğini öngörmüş; buna rağmen
silâhıyla atışa devam etmiştir. Burada da fâil silâhıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya
ölüm neticelerini kabullenmiş sayılır.51
Kasıt Hakkında Açıklanan Farklı Görüşlerin Değerlendirilmesi
Her üç hukukçunun mezheplerinde yazılmış, meşhur olmuş bazı fıkıh kitaplarında, sanıkta öldürme
kastının bulunmasını açıkça şart koşulur. Diğer bazıları ise, bu konuda açıkça bir şey belirtmezler.
Bazen bu ifadelerden öldürme kastının şart koşulması konusunda ihtilaf bulunduğu anlamı çıkarılabilirse de gerçekte böyle bir görüş ayrılığı yoktur. Hepsi de öldürme kastını arar, ancak kullandıkları
kavramlarda farklılıklar vardır. Kasten öldürmede kural şudur: Öldürme özel kastının bulunması
şarttır. Fakat bunu da öğrenmek çok güçtür. Zira kasıt psikolojik (manevi) bir unsurdur. Suçlu, genellikle kastını gizler, onun için de öğrenmek güçleşir. Suçlunun kastını gösteren şey suç âletleridir.
Daha önce de değinildiği gibi sanık öldürmeyi kast eylese, o zaman bunu kolayca gerçekleştirici
âletleri seçer. Eyleminde mesela kılıç, silah, tabanca gibi şeyler kullanır. Yok, eğer dövmeyi, yaralamayı kastederse o zaman da yaralamayı gerçekleştirebilen uygun âletler, hafif sopa, değnek, zincir,
ip gibi şeyler kullanır. Büyük bir ihtimalle öldürücü bir âlet kullanmak suçlunun niyetini gösterir ve
fail çoğu kez bu kastını inkâr da edemez. Bunlar sanığın, mağduru öldürme kastını gösterir. İşte
böylece onların hepsi de âletteki şarttan sanığın öldürme kastının bulunması şartına bir yol bulurlar. Suç âletinin ekseriya öldürücü olması şartı, öldürme kastının da bulunması şartını gerektirir.
Hanefî mezhebi hukukçularından Zeyleî, kasten katli tanımlar ama öldürme kastını yaptığı tanımda
söylemez. Fakat bu öldürme kastı, çoğu kez öldürücü bir fiili kasten işlemek ve adam öldürmeye
uygun bir kısım suç âletlerini kullanmak şartlarını belirtmesiyle anlaşılır. Yine Zeyleî, olası kasıtla
adam öldürmeyi anlatırken de, sanığın her zaman öldürücü olmayan bir saldırı fiilini işleme sonucu
ölümün ortaya çıkmasıdır, der. O, bu tür öldürmeye, kasıt benzeriyle öldürme demiştir. Burada sanık
fiili kasten işlemiştir ama neticeyi kastetmemiştir.52İmam Kâsânî de Bedâiu’s-Sanâî adlı eserinde,
Hanefi ekolü hukukçusu ez-Zeylaî gibi kasten katilde öldürme kastından söz etmez. Ama kısasın
şartlarından söz ederken sanığın, mağduru kasıtla öldürmesini, taammüd sahibi olmasını şart koşar.53ki, bu da açıkça öldürme özel kastı demektir.
Şâfiî mezhebi hukukçularından Ebu İshak eş-Şirâzî de el-Mühezzeb adlı eserindekasten katli: çoğunlukla öldürücü bir şeyle sanığın bir müessir fiili bilerek işlemesidir, şeklinde; kasıt benzerini ise,
çoğunlukla öldürücü olmayan bir şeyle kasten bir müessir fiili ika etmesi sonucu mağdurun ölmesidir,
şeklinde tanımlar. Yine eş-Şirâzî, olası kasıtla adam öldürmeye kasten adam öldürme suçunun ce-

51 TCK’da suçun dörtlü manevî taksimine muhtelif maddelerde rastlamak mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bak; Taner, T., a.g.e. s. 315-320. Artuk, E.
ve arkadaşları; Özel Hükümler, s. 30-49. Konuyla ilgili bir karar şöyledir: Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet
vermek suçundan sanık (S.K.)’nın yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair hükmün Yargıtay'ca incelenmesi: C. Başsavcılığından tebliğ
name ile dosya Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Sanık vekilinin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddine; Ancak; ….
C. Savcısının temyizine gelince; olay öncesi aldığı alkol araç kullanmasına ilişkin uyarıları dinlemeyerek, gece vakti seyir halinde kaplamadan
çıkarak banket üzerinde yürüyen yayalara çarpıp bir kişinin yaralanmasına iki kişinin de ölümüne sebebiyet veren ve olayda tam kusurlu olduğu
anlaşılan sanık hakkında TCK’nun 45/3 maddesinde öngörülen bilinçli taksirin oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılmak suretiyle
eksik ceza tayini, kanuna aykırı, ….. C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi
bozulmasına tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 9. CD karar tarih: 12/05/2005, Esas 2005/1150, Karar 2005/2012 (ilgili md.ler
mülga TCK md. 45 (yeni TCK md. 21, 22, ilgili kavramlar: alkollü araç kullanma).
52 ez-Zeylaî c. 6/97, 100.
53 Bedâiu’s-Sanâi c. 7/233, 234.

zasının verilemeyeceğini, çünkü sanığın öldürmeyi kast eylemediğini belirtir.54 Şâfiî mezhebinden bir
diğer hukukçuel-Mâverdî de kasten katli: Sanığın çoğunlukla öldürebilen bir şeyle bir canı öldürmeyi
kastetmesidir; olası kasıtla katli de sanığın fiili kastetmesi ama neticeyi kastetmemesidir, şeklinde
tanımlar.55Şâfiîlerin bu açıklamalarına göre şu tanım ve sonuçlara ulaşılır: Kasten öldürme: Sanığın
bizzat fiili ve şahsın (mağdurun) kendisini öldürmeyi kastetmesi suretiyle çoğunlukla öldürücü bir
vasıtayla onu öldürmesidir. Kasıt benzeriyle öldürme ise: Sanığın çoğunlukla öldürücü olmayan bir
şeyle fakat fiil ve şahsı kastederek ona saldırıda bulunmasıdır.56
Hanbeli mezhebi hukukçusu İbnu Kudâme el- Makdîsî deel-Muğnî adlı eserinde kasten katli: Çoğunlukla öldürücü bir şeyle vurma, dövme sonucu ortaya çıkan ölümdür; kasıt benzeriyle katil ise, çoğunlukla öldürücü olmayan bir şeyle vurma ve dövme sonucu meydana gelen ölümdür, şeklinde tanımlar.
Sonra bu tariflerin açıklamasına şöyle devam eder: Olası kasıtla dövme ya mağdura saldırı kastıyla
yapılır veya mağduru uslandırmak, terbiye amacıyla yapılır. Çünkü sanık mağdurun ölümünü kastetmeksizin dövmeyi kastetmiştir. Bu bakımdandır ki buna, hatau’l-amd (kasıtta hata) veya hatau’l-amel
(fiilde hata) adı da verilir. Sebebi ise, sanık fiili kast eylemiş ama neticede hata etmiştir.57Hanbelî
mezhebi hukukçularından el-Hıcâvî Şerefüddin Mûsâ ise, el-Iknaadlı eserinde kasten katilde kastı
şart koşar ve bunu da şöyle tanımlar: “Sanığın, mağduru çoğunlukla, büyük bir ihtimalle öldürücü bir
âletle kasten öldürmesidir.” Muhtemel kasıtla öldürmeyi ise şöyle tanımlar: Suçlunun ister düşmanlık
isterse terbiye kastıyla ve çoğunlukla öldürücü olmayan bir şeyle, mağdurun ölümünü kastetsin veya
etmesin, kasıtlı saldırı eyleminde bulunması ve bu saldırısında kastını aşmasıdır.58 Fukâhâ’nın bu
açıklamalarından kasıt benzeriyle adam öldürmeyi, suç âleti çoğunlukla öldürücü olmadığında kabul
eylemişlerdir. Sanığın öldürmeyi kastedip etmediğine bakmamışlardır. Eski fakihler ne kasten adam
öldürmede ne de olası kasıtla adam öldürmede niyeti belirtmişlerdir. Bu durumda onların tanımının
anlamı şudur: Kasıt benzeriyle adam öldürmede sanık, fiilin neticesini gerçekte veya farazî bir şekilde
kastetmemiştir. Bunu örneklerle açıklamışlardır. Şöyle ki, sopayla bir veya iki kez vurmak veya birbiri
ardınca vurmak, sanık isterse mağdurun ölümünü kasetsin, neticesi meydana gelen ölüm olası kasıtla öldürmedir. Çünkü kullanılan aletler manevi vesilelerin öldürme kastı olmadığını göstermektedir.
Çoğunlukla öldürücü olmayan dövme neticesi ortaya çıkan ölüm de olası kasıtla öldürmedir. Eğer

54 el-Mühezzeb c. 2/184,185.
55 Mâverdî, el-Ahkamu's-Sultâniyye s. 219, 220. Konuyla ilgili bir Yargıtay Ceza Dairesi kararı özetle şöyledir: 1) Saldırgan sarhoşluk suçu
yönünden yapılan incelemede, 5326 sayılı Kanunun 35. maddesine göre yaptırım olarak idari para cezası öngörüldüğünden, 5326 sayılı Kanunun
29 ve 5275 sayılı Kanunun 98 ve 101 maddeleri uyarınca bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabileceğinden, bu suçtan kurulan hükmün,
mahallince incelenmek üzere temyiz incelemesi dışı tutulmasına, C. Savcısının bu suça yönelik temyiz talebinin CMUK’nun 317. maddesi uyarınca
reddine karar verilmiştir. /2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın öldürme suçu ile geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçunun
sübutu kabul, geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçu yönünden oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı
azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma
nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede sübuta ilişen, müdahiller vekilinin
cezada teşdit uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle; /A) Geceleyin konut dokunulmazlığını bozma
suçu yönünden kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (onanmasına), /B) Öldürme suçu yönünden kurulan hükmün incelenmesinde, Sanığın,
olay gecesi alkollü vaziyette maktûlün, evinin avlusuna girdiği, maktûlün görmesi üzerine karşılıklı etkili eylemde bulundukları, maktûlün maruz
kaldığı müessir fiilin etkisiyle kendinde mevcut kronik kalp damar hastalığının aktif hale geçmesi sonucu gelişen solunum-dolaşım yetmezliğinden
öldüğü anlaşılmakla, maktûl yönünden yeni TCK’nun 86 ve 87. maddeleri kapsamında yeniden rapor alınması, sanığın maktûldeki kronik kalp
damar hastalığını önceden bilip bilmediğinin araştırılması ve sonucuna göre; a)Yaralamanın 86/2.madde kapsamında kalması durumunda
sanık maktûldeki kronik kalp damar hastalığını önceden bilmiyor ise, yeni TCK’nun 86/2 ve 22. maddeleri delaletiyle 85/1.maddesi gereğince
taksirle öldürme suçundan, şayet biliyor ise, yeni TCK’nun 86/2 ve 22/3. maddeleri delaletiyle 85/1. maddesi gereğince bilinçli taksirle öldürme
suçundan yaralamanın 86/2. madde kapsamı dışında kalması durumunda ise kastı aşan adam öldürme suçundan 87/4. maddesi uyarınca
hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, b)yeni TCK. İle mülgâ TCK’nun olayla ilgili tüm hükümleri Yargıtay denetimine imkân verecek açıklıkta
uygulanıp, sonuçları birbirleriyle karşılaştırılarak, lehe olan hükmün belirlenmesi ve uygulamanın ona göre yapılmasında zorunluluk bulunması,
bozmayı gerektirmekle,… hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (bozulmasına) 06/06/2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 1.
CD, E 2006/6399, K 2007/4534).
56 Tuhfetu'1-Muhtâc c. 4/2, 3, 4. Nihâyetü’l-Muhtâc c. 7/235-240. Hâşiyetü'1-Büceyremî ale'1-Menhec c. 4/129-131.
57 el-Muğnî c. 9/321, 337.
58 el-Ikna c. 4/163, 168.
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dövme birbiri ardınca değilse ve mağdur da zayıf, küçük kişiler değilse ve dövme de şiddetli soğuk
veya şiddetli sıcakta işlenmemişse hüküm yine böyledir.59
İslam Suç Hukuku ile Seküler Suç Hukuku Sistemlerinde Kastın Çeşitleri
Kast için belirli bir şekil bulunmayıp suçların ve suçlunun niyetinin değişmesine göre o da çeşitlere
ayrılır. Bazen genel kast ve özel kast, bazen muayyen kast - gar-ı muayyen kast (olası kast), bazen
da doğrudan kast - dolaylı kast çeşitlerine ayrılır.60
a) Genel Kast – Özel Kast
Hem hareketin hem neticenin fâil tarafından istenmesi ve bunun bilerek yapılması genel kasıttır. Belli
bir işlemi yapmayan memurun görevini yapmadığını bilmesi ve yapmamayı istemesi suçun oluşması
için yeterlidir. Özel kast ise, kanun koyucu bazı hallerde genel kasta ek olarak fâilin cezayı gerektiren fiilin işlenmesi anında özel amaç gütmesini şart koşmuştur. Genellikle yasa metinlerinde ‘...
maksadıyla’, ‘... için’, ‘....nedeniyle’ gibi ifadeler içeren ve bir suçu düzenleyen maddeler, özel kasıtla
işlenebilen suçları içermekte ve düzenler. Meselâ, TCK md. 109 “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
suçunun cinsel amaçla işlenmesi durumu”’nun oluşması için kadının cinsel duygu veya evlenme
maksadıyla kaçırılması gerekir. Başka bir amaçla işlenirse bu suç oluşmaz. Yine 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanunu (TMK), terörün “Tanım ve Terör Suçları” ile ilgili md. 1’de “Terörün tanımı: Madde
1 - Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden
biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni
değiştirmek, ….., bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü
suç teşkil eden eylemlerdir.” denilmiştir. Maddede yer alan amaçlar ortada yoksa terör suçu da yoktur.
O nedenle de terör suçları özel kasıt ve özel amaçla işlenen suçlardandır, denilir.
Özel kast; sorumluluk için daha fazla bir şeyin, belirli bir sâik veya gâyenin yahut kasta ait özel bir
niteliğin bulunmasını gerektirir. Meselâ hırsızlıkta, başkasına ait taşınabilir bir malı almak niyeti yetmez, malın ‘faydalanmak kastıyla’ alınması halinde hırsızlık suçu oluşur (md. 141). Burada sâikle
kast örtüşür mahiyettedir. Bunun gibi, sâik ve gayenin bazen unsur sayıldığını açıklamak için verilen
misallerden, mesela göçmen kaçakçılığı suçunda; md. 79. - (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla,…” işlenmesi hâlinde meydana gelir.
b) Muayyen Kast (Taammüd) - Gayr-ı Muayyen Kast (Basit ve Ânî Kast)
Muayyen kast: Suçlunun, belirli suçu belirli bir şahsa veya belirli şahıslara karşı kasten işlemesidir.61
İster normal olarak muayyen neticeleri meydana getiren bir fiil olsun (bir veya birden fazla kimseyi
bıçakla yaralamak gibi) ister muayyen olmayan neticeler meydana getiren bir fiil olsun (bir kimsenin
topluluk üzerine bomba atması gibi) ona fiil nazarı ile bakılır. Fâil fiilinin birçok kimseyi hiç kuşkusuz
öldüreceğini veya yaralayacağını biliyor fakat daha önceden mağdurları belirleyemiyorsa, mesela
bıçakla boğazlamada ya da yaralamada bulunanın mağdurlarını bilmesi gibi. Burada bilme durumu
yoksa yine de o kişi muayyen fiili işlemiş sayılır. Belirsiz sonuçlar da meydana gelse fiil muayyen fiildir.
Suçlu, ortaya çıkacak neticeleri bile bile fiili kasten işler, neticelerin bir kısmı veya tamamı gerçekleşirse, hangisinin gerçekleşip, hangisinin gerçekleşmediğine bakılmaksızın muayyen fiil kabul edilir.
Belirlenmesi mümkün olan her zamanda mağdur muayyen sayılır. Her ne kadar ismi, şahsı, niteliği
59 Bak; Bedâiu’s-Sanâi c. 7/234. el-Bahru'r-Râık c. 8/288, 294, 295.Nihâyetü’l-Muhtâc c. 7/237, 240, 330, 333. el-Muğnî c. 9/320-338
ve 577-581.
60 Suçun manevî unsurunu teşkil eden kast hakkında genel bilgi ve hukuki açıklamalar için bak; Taner, T.; a.g.e. s. 319 vd. Dönmezer-Erman;
a.g.e. c. 2/s. 195-208. Kastın çeşitleri için a.g.e. c.2/s. 231-235. Özgenç, İ.; a.g.e. s. 213-234.
61 Nihâyetü'l-Muhtâc; c. 7/s. 235. el-Büceyremî alâ şerhi'1-Minhâc; c. 4/s. 130.

bilinmese de. Birisi, bireyleri bilinen bir topluluktan her hangi birine isabet etmek kastı ile ateş açar ve
birisine isabet ederse, belirli bir kişiye isabet etmiş sayılır. Ferdleri bilinmeyen belirli bir topluluğa ateş
açar, birine isabet ederse yine muayyen şahsa karşı suç işlemiştir. Çünkü topluluk belirlidir. Onlar kişi
ve topluluk olarak öldürülmesi ya da yaralanmaları kast olunan kimseler sayılırlar.
Suçlu, belirli olmayan birisine karşı, belirli bir fiili kasten işlerse o kastı, gayr-ı muayyendir. Suç fiilinden önce kişinin belirlenmesine imkân yoksa o kimse, gayr-ı muayyen kabul edilir ve ona karşı
işlenen suç da gayr-ı muayyen kasıtla işlenmiştir. Suçlu, ısırıcı köpeğini, karşısındakini ısırması için
salıverirse, yoldan geçen birinin düşmesi için kuyu kazarsa buralarda mağdur belirsizdir. Kastın gayr-ı
muayyen olması için, suçlu, işlediği fiilden belirli bir kimsenin zararını kastetmemiş olmalıdır. Eğer bir
kimseyi kastederse ona nispetle kastı da muayyendir. Belirli birine karşı suç işler de onunla birlikte
gayr-ı muayyen bir şahıs da zarar görürse kastı birinciye göre muayyen, ikinci mağdura ya da mağdurlara göre gayr-ı muayyendir.
İslâm hukukçularına göre, kastın muayyen veya gayr-ı muayyen olması sonuç itibariyle aynı niteliği
haizdir. Suçlunun sorumluluğu ve fiilinin keyfiyeti yönünden aynı hükmü ifade eder. Şu kadar var ki,
fiil öldürme, kast da gayr-ı muayyen olduğunda fiilin keyfiyeti ve suçlunun sorumluluğu konusunda
ihtilâf edilmiştir. Bazı Şafiîlere göre; fâil, belirsiz birini öldürmeyi kastettiğinde kasıtlı öldürme suçu kabul edilerek, kasten öldürmekten sorumlu tutulmaz. Bilinmeyen kimseye karşı suç işlemeyi kastettiği
sürece suçlunun fiili kasta benzer (olası kasıt) bir fiili işlemekle katil olup o şekilde sorumlu tutulur.62
Onlar açıklamalarını şöyle sürdürürler: Şâfiî mezhebi hukukçuları ise önce de değinildiği gibi sanığın
belirli bir kimseyi kastedip etmemesini birbirinden ayırırlar. Eğer mağdur muayyen bir kimse ise, yani
sanık muayyen bir kimseyi öldürmeyi kast eylemişse fiili de kasıtlı adam öldürmedir. Eğer belirsiz bir
kimseyi öldürmüşse fiil de kasıt benzeriyle adam öldürmedir. Bununla beraber sanık muayyen bir
topluluktaki bireylerden herhangi birisinin öldürülmesini kasıtla, ateş eder ve o topluluktaki rastgele
birisini öldürürse, fiili, kasten öldürmedir. Böyle durumlarda topluluğun her bir ferdini ve toplumun
bütününü kastetmiş sayılır.63
Şâfiîlerin bu görüşü şu şekilde yorumlanabilir: kasıtlı öldürmede mağdurun bizzat ölümünü kastetmesi şarttır. Bu şart ise ancak insanın ölümünü meydana getirici fiili muayyen şahsa karşı kasıtlı olarak
işlemesiyle gerçekleşir. Fakat genel (gayr-ı muayyen) kastında, o kişi, öldüreceği kişinin kim olacağını
bilmediği birini öldürmeyi kastetmiştir (Bu kişi belki de suçlunun en çok sevdiği ve en kıymetli bildiği
bir insan olduğu ortaya çıkabilir). Suçlu kimse, kasıtlı olarak öldürmede mağdurun ölümünü (neticeyi)
kastetmiş oluşu ile sorumludur. Bununla beraber gayr-ı muayyen kasıt durumunda, suçlunun bizzat
maktulün ölümünü kastettiği söylenemez. Maktulü öldürme kastı bulunmazsa ölüme götürücü fiil
kastının bulunmasında, o fiil hukuken kasta benzer öldürme (olası kasıt) olarak nitelendirilir.64
Hanefi ve Hanbelî mezhebi hukukçuları belirli olan kast ve belirli olmayan kast arasında bir fark görmezler. Onlar, gerek adam öldürmenin çeşitlerine değinirken ve gerekse suç vesilelerinden söz ederken bu konuyu hiç açıklamazlar. Bu duruma göre denilebilir ki, sanık, öldürücü fiilini öldürmek kastıyla
işlediğinde, bununla ister muayyen bir kimseyi, isterse rastgele bir kimseyi öldürsün her iki mezhepte
de kasten adam öldürmekten sorumludur. Mesela bir kimse belirli bir kişiye öldürmek kastıyla ateş
62 Tuhfetü'l-Muhtâc; c. 4/s. 2 ve 3.
63 Nihâyetü’l-Muhtâc c. 7/235 vd. Tuhfetü'1-Muhtâc c. 4/322.
64 Şüphe ile ilgili bu konuda var olan “Şekk ile yakîn zâil olmaz.” Kuşku üzerine, kesin olarak bilinen husus, çürütülemez. Kesin bilgi ile kuşkulu
durum tamamen biri birinin zıddı gibidir. İlkenin açıklaması için bak Ali Haydar; a.g.e. c. 1/s. 39-41. Ayrıca aynı eser s. 155-157’de “Hatası
zâhir olan zanna i’tibar yoktur.” İlkesinin açıklamalarına bakın. Önceden zanna göre verilen kararın, hatalı bir delile dayandığı ortaya çıkarsa
yargılamanın yenilenmesi sebebidir.
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eder veya yine öldürmek kastıyla bir topluma el bombası atar ve bu fiili ile belirli bir kişiyi öldürmeyi
kastetmez ama orada bulunan birisini öldürürse her iki örnekte de sanık kasten katilden sorumludur.
Çünkü fâilin kastında birisini öldürme vardır. Ebû Hanife ve Ahmed b. Hanbel’in görüşleri budur.
Malikîler ise, doğrudan doğruya öldürme ile dolaylı (tesebbüben) öldürmeyi birbirinden ayırırlar ve
doğrudan doğruya öldürmede fâili muayyen kasıtla öldürmeden sorumlu sayarlar. Ancak fiili ile muayyen bir şahsı kasteder ve onu öldürürse, kasten öldürme sayılır. Belirsiz şahsı kastederse, hatâen
(taksirle) öldürme suçundan sorumludur, kasıtlı öldüren kabul edilerek sorumlu tutulmaz.65 Böylece
Mâlikî mezhebi hukukçuları da sanığın belirli bir kişiyi kastı ile belirli olmayan bir kişiyi kastını birbirinden ayırırlar. Eğer sanık belirli bir şahsın katlini kast eylemişse öldürme de kasten adam öldürmedir.
Sanık, kim olursa olsun belirli olmayan bir şahsı öldürürse bu kasten adam öldürme değil, hatâen
adam öldürmedir.66
Gayr-ı muayyen kasıtla öldürmede suçlu, belli bir kimseyi veya gayr-ı muayyen birisini ölüme götürücü bir fiille öldürürse, ölümüne neden olursa, İslâm hukukçularına göre durum aynıdır. Suçlu, her
iki kastıyla hareket edişinde ortaya çıkan neticeden sorumludur. Binaenaleyh gayr-ı muayyen kasıtla
işlediği fiili ölüme götürmüşse kasıt benzeriyle katilden sorumludur.67Malikîlerin görüşlerinin de yukarıdaki açıklamalarla aynı yönde olduğu söylenebilir. Tıpkı onların doğrudan doğruya öldürme ile gayr-ı
muayyen bir şekilde öldürme ayırımlarını yorumladıkları gibi yorumlamaktadırlar. Şöyle ki, doğrudan
doğruya öldürme suçlarında mağdur genellikle bellidir. Bu durumda kâtil, mağdura karşı öldürücü fiili
doğrudan işlemiştir. Gayr-ı muayyen kasıtla öldürmede ise, fâil eylemini hedefi önceden belirlemeden
öldürme girişimine başlamaktadır. Eylem kasıtlı işleniyor fakat maktulü önceden belirlenmeden harekete geçiyor ve fiilinin sonunda da bir ölüm olayının gerçekleşeceğini de öngörüyor. Bir diğer ifadeyle
mağdur kendisince tam belli olmadan önce öldürücü fiile girişiyor.68
Sözügeçen ayrımı yapmayan seküler ceza hukukçularının görüşleri; muayyen ve gayr-ı muayyen
kast ayrımını kabul etmeyen İslâm Hukukçularının yorumlarının aynısıdır. Bu maddede ‘ısrar’ (=taammüd) kavramı şöyle tanımlanır: ‘Israr; suç işlemek için fiilden önce plânlanmış (tasmim edilmiş)’
kasıttır. Suç işlemeyi önceden planlayan kişinin amacı, muayyen veya gayr-ı muayyen birisine karşı
kastettiği eylemi gerçekleştirerek zarar vermektedir. Fâilin bu kastının, bir suç fiili sonucu olması ya
da bir şarta bağlı olması arasında fark yoktur.’69
Müessir fiilde gayr-ı muayyen kasıtta; suçlu bu gayr-ı muayyen kastından sorumludur. Mesela bir kimse bir topluluktaki fertlerden herhangi birisine zarar vermek için taş atar da topluluktaki birisine zarar
verir, onu yaralarsa, ortaya çıkan sonuçtan sorumludur. İster bu topluluk bireylerini veya yaraladığı
kişiyi tanımamış olsun, bu durum önemli değildir.
65 Mevâhibü'l- Celil; c. 6/s. 240. Ed-Dirdir, eş-Şerhu'l- Kebîr; c. 4/s. 216.
66 eş-Şerhu’l-Kebîr c. 4/216. Mevâhibü’l-Celîl c. 6/240.Bugün Suç hukukunda belirsiz kasıtta, işin içerisine sonucu öngörebilme unsuru da
sokulmakta bir bakıma Mâlikî ve Şâfiî mezhebinin görüşüne yaklaşılmaktadır. (Bak TCK md. 22/1,3 ve 6 fıkralar. Fazla bilgi için DönmezerErman; a.g.e. c. 2/220-224 ve 232-234; Artuk ve arkadaşları, a.g.e. s. 618-628;Demirbaş, Timur; Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 326-328,
338-339 e bak,4. Baskı Ankara 2006. Mısır Temyiz Mahkemesinin 12/12/1928, Daire 9, sayı 106 için bak; Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel
Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf 250. Bugün Suç hukukunda belirsiz kasıt da (gayr-ı muayyen kasıt da), işin içerisine sonucu öngörebilme unsuru da
sokulmakta bir bakıma Mâlikî ve Şâfiî mezhebinin görüşüne yaklaşılmaktadır. (Bak TCK md. 22/1, 3 ve 6. Fıkralar) Artuk ve arkadaşları, a.g.e.
s. 618-628; Demirbaş, T.; a.g.e. s. 326-328, 338-339.
67 Udeh, A.K.; a.g.e. -Özel Hükümler- c. 2/parag. 95; Taner, T.; a.g.e. s. 319-320. Demirbaş, T.; a.g.e. s. 349-350.
68 Bedâîu's-Sanâî; c. 7/s. 233-234. el-Mühezzeb; c. 2/s. 184. Esnâ'l- Metâlib; c. 4/s. 3. el-Iknâ, c. 4/s. 163. el-Muğnî; c. 9/s. 320 vd.
69 Muayyen kast ve gayr-ı muayyen kast ayırımı ve hukuken önemi hakkında bakınız; Taner, T.; a.g.e. s. 319-320; Dönmezer-Erman; a.g.e. c.
2/s. 234 vd. ‘Kast ve olası kasıt ‘TCK md. 21 de; ‘Taksir ve bilinçli taksir’isemd. 22/1 ve 3. Fıkralarında; ‘Hata’ hali ise md. 30’da düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler Alman ve Fransız teorilerini biri birine yaklaştırır. Konu hakkında asırlar önce İslâm hukukçuları bu tartışmalarda bulunmuşlar, bu
yeni gibi görünen sonuçlara asırlar önce ulaşmışlardır.

c) Ânî (Basit) Kast– Tasarlanan (Taammüd) Kast
Seküler suç hukuk sistemlerinde yapılan değerlendirmelerde kastın bir diğer ikili alt nev’i de budur.
Şayet suç ânî bir kararla işlenmişse, ânî kasıttan bahsedilir. Tasarlanan kast ise, suç kararı alındıktan sonra plan yapılmış, vasıtalar hazırlanmış ve sonra harekete geçilmişse, ortada tasarlanan kast
vardır. Tasarlama, adam öldürme ve müessir fiil suçlarında ağırlaştırıcı bir rol oynar. Nitekim TCK
md. 82/1(a) bendinde “Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, işlenmesi halinde kişi ağırlaştırılmış müebbed hapis cezasıyla cezalandırılır” denilmektedir. Kanun koyucu, bu tür öldürmeleri nitelikli
öldürme suçlarından kabul etmiştir. İslam suç hukukunda her iki kast arasında, sorumluluk bakımından, bir fark yoktur. Fâil yine aynı ceza ile cezalandırılır.
Bir kimsenin önce uzun uzadıya düşünüp taşınmaksızın bir suçu işlemeye niyet etmesi ve peşinden,
yani aradan soğukkanlılıkla düşünecek kadar zaman geçmeksizin harekete geçmesi halinde basit
kast vardır. Bir kimsenin işlemeye niyet ettiği bir suçu işlemezden önce soğukkanlılıkla, sükûnetle düşünüp taşındıktan sonra bu niyetinden vazgeçmeyerek fiili işlemesi halinde tasarlama vardır. Mesela
bir kimse birisi ile kavga etse ve peşinden silâhını çekip onu öldürmüş olsa, öldürmek fikri fâile ani
olarak gelmiş ve hemen icraya koyulmuş olduğundan buradaki kast basittir. Fakat hadise böyle gelişmeyip de kavgadan sonra ayrılıp evine giden kimse düşmanını, ertesi gece öldürmeye niyet etmiş
olsa ve iyice düşünüp taşındıktan sonra düşüncesinden vazgeçmeyerek ertesi gece bu niyetini icra
etse, fiili tasarlayarak işlemiş sayılır.
Bu konuda kast ile icra arasında geçecek zaman için, saat veya gün gibi bir ölçü koymak imkânsızdır.
Temel ölçüt şudur: Fâil niyet ettikten sonra bu niyetiyle icra arasında, işleyeceği fiili soğukkanlılıkla ve
sükûnetle düşünebilmiş olup olmadığıdır. Eğer bu suretle düşünebildiği halde vazgeçmeyerek nedâmet duymayarak fiili işlemişse, tasarlamanın varlığına hükmolunmak gerekir.
Demek oluyor ki, durum hadiseye ve kişiye göre değişebilen ve takdire bağlı olan bir keyfiyettir. Özellikle adam öldürme suçunda konu çok önemlidir. Çünkü tasarlayarak adam öldürmenin cezası, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıdır. Birisi öldürmeye niyet ettiği diğer bir şahsı, günlerce düşünerek
bu niyetinden vazgeçmeyip, düşüncesinde sebat etmiş, hatta başkalarına da bu niyetini söylemiş
olsa ve sonra gidip o kimseyi öldürse, bu şekilde en kuvvetli ihtimal olayda tasarlamanın bulunmasıdır. Fakat böyle bir halde o kimsenin tasarlamadan öldürmüş olması ihtimali hiç de yok değildir. Bir
kısım olasılıkları barındıran bu durumlarda sorun takdiridir. Olaya göre tasarlamanın bulunup bulunmadığını hâkimin belirlemesi ve takdiri gerekir.
d) Doğrudan Doğruya Kast – Dolaylı Kast
Belirli bir şahıs kastedilmesine veya kastedilmemesine bakılmaksızın suçlu neticeyi bilerek ve kastederek, herhangi bir suçu işlediğinde, mevcut kasta doğrudan doğruya kast nazarı ile bakılır. Suçlu, belirli bir fiili işler de fiilinin sonucu asla kastetmediği bir netice ortaya çıkar veya kastetmediği neticenin
meydana gelişini önlemeye gücü yetmezse bu takdirde dolayısı ile kast (olası kast) söz konusudur.
Dolayısıyla kasta muhtemel kast veya ihtimalî kast da denilir.
Hukukçular, doğrudan doğruya kast veya dolaylı kast ya da ihtimalî (olası) kastı tanımlama ve kabul
etmede ihtilâf göstermezler. Bu durum İslâm Hukukunun ihtimalî kastı tanımadığı, doğrudan doğruya
kast ve dolaylı kast ayrımını yapmadığı anlamına gelmez. Daha ilk uygulama günlerinden itibaren
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İslâm Hukukçuları olası kastı kabul ettikleri gibi doğrudan doğruya ve dolaylı kast ayrımını da yapmışlar; muayyen kast - gayr-ı muayyen kast bahsinde buna da değinmişlerdir. Bu konuda en açık delil
darp ve yaralama suçlarında kastı değerlendirmeleri ve derecelendirmeleridir. Döven ve yaralayan
kişi, mücerred eza vermek veya terbiye kastı ile o fiilleri yapar; mağdurun basit veya mücerred üzüntü duymasının meydana gelmesini ister fakat suçlu yalnızca kastettiği neticelerden veya meydana
getirilen neticeden sorumlu tutulmaz, kastetmediği, meydana gelmesini istemediği fakat meydana
gelen neticelerden de sorumlu tutulur. Dövme veya yaralama, bir organın kesilmesi sonucuna veya
yaralama sonucu duyularından birisinin kaybına yol açar, fâil işte bu en son ortaya çıkan sonuçtan
sorumludur. Dövme veya yaralama ölümü tevlid ederse, dövme ve yaralama sayılmaksızın fiile bakılarak olası kasıtla (kasıt benzeriyle) ölüm kabul edilir ve mağdurun ölümünden sorumludur. İslâm
Hukukunda, dövme ve yaralama suçlarında, vukuunu istemese de suçlu fiilinin neticelerinden sorumludur. Suçluya bu neticeleri yüklemenin anlamı; dolayısı ile kastından veya bir diğer ifadeyle olası
kastından sorumlu tutulmasıdır.
Günümüz ceza hukukçuları ihtimalî kast konusunda olası kasıttan söz ettikleri görülür. Bu bakımdan
bize düşen görev, öldürme, dövme ve yaralama suçlarında hukukçuların görüşlerini araştıranları tespit etmek bugün olası kast denilen şey konusunda her birinin görüşünü, hükmünü açıklayışlarını basit
bir dille kolay anlaşılır şekilde ortaya koymaktır. Mesela, pek çok insanın ölebileceğini de öngörerek
panik yaratmak için bir meydana bomba koyup bu sonuca neden olan kimsenin kastı dolaylı kasıttır.
Dolaylı kastın hukukî durumu da yine TCK md. 21/2. fıkrada açıkça hükme bağlanmıştır.70
Olası Kast Konusunda İslâm Suç Hukuku İle Ceza Kanunları Arasında Bir Mukâyese
Seküler hukuk sistemlerinde muhtemel kast ilkesi genel kabul görmüş bir kural değildir. Sadece öldürme, yaralama suçlarında olası kasıtla ilgili özel hükümler geliştirilmiştir. Bu suçlar için konulmuş
hükümlerde olası kastın varlığı fikrine yol açmış ve özel nazariyeler geliştirilmiştir. Olası kast görüşü,
laik hukuk sistemlerinde son zamanlarda kabul edilmiştir. Uygulamada, hakkında ihtilâf mevcutsa da
ilmî sahada benimsenen nazariyelerdendir. Kanunlar, olası kastın uygulama alanında ihtilaflıdır. Kanunların metin ve açıklamalarını yapan uzmanlar da farklı fikirler ortaya koymuşlar. Bununla beraber,
70 İmam Malik’in görüşleri için bak; el-Müdevvene; c. 16/s. 18. Mevâhibü'l- Celîl; c. 6/s. 240, 246-249.
Bu konuda Ebu Hanife ve öğrencilerinin görüşleri için bak; el-Bahru'r- Râik; c. 8/s. 287. Bedâiü's- Sanâî; c. 7/s. 233. TCK'nda kast ile taammüdü
birbirinden ayırır ve ikincisi için daha ağır ceza getirir. Bak, TCK md. 81 ve 82/1(a). Ayrıca sekülerhukukçular suçları, hayatakarşı işlenenler ve
vücut bütünlüğüne karşı işlenenler diye ikiye ayırırlar. Hayata karşı işlenenler; kasıtlı olsun veya olmasın, ölümü meydana getiren suçlardır. Vücut
bütünlüğüne karşı işlenen suçlar ise, kişinin ölümüne sebep olmaksızın insanın vücuduna eza kastı ile tatbik edilen fiillerdir. Bu çok ince bir ifade
olup, düşünülebilen her türlü düşmanlıklar, elem verici hareketleri içine alır. Yaralama, dövme, itmek, çekmek, sıkmak, tazyik etmek, saç kesmek,
saç bükmek ve benzeri hareketler kapsamı içerisine girer. Nitekim TCK’da Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar kısmında “Kasten yaralama:
Madde 86. - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”; “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” (md. 87) “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi”
(md. 88); “Taksirle yaralama” (md. 89) denilmiştir. Hepsinde de ‘yaralama’ terimi kullanılmıştır ki, metinde geçen diğer eylemleri içerisine almaz.
İmam Şâfiî ile diğer mezhep imamlarının açıklamaları için bak; el-Muğnî; c. 9/s. 410. eş-Şerhu'l- Kebîr; c. 9/s. 428. Nihâyetü'1-Muhtâc; c. 7/s.
267. el-Ümm; c. 6/s. 45, el-Ikna'; c. 4/s. 186.
Konuyla ilgili olarak Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarından bir örnek şöyledir: I. “… Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun
sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya
göre verilen hükümde bozma konusu dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık vekilinin suçun sübutuna, eylemin 4616 sayılı yasa
kapsamında kaldığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, /Ancak, maktûl (İ), eşi (R.) de yanında olduğu halde kapısı
açılan uçaktan önce inme meselesi yüzünden sanık ile tartıştıkları, sanığın, maktûle tekme ile vurduğu, aralarında boğuşma yaşandığı daha
sonra kalp rahatsızlığı olan maktûlün uçağın merdivenlerinde geçirdiği kalp krizi ile düşüp öldüğü olayda, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun
20/10/1999 tarihli raporuna göre, olay ile ölüm arasında geçen süre dikkate alındığında olayın efor ve stresinin kişinin kendisinde mevcut kalp
damar hastalığını artırarak ölümde etkili olduğu, dolayısı ile olay ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu bildirildiğinden; yeni TCK’nun 86.
maddesi kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılıp, sonucuna göre; a) Rapor yeni TCK’nun 86/2. maddesi kapsamında ise, aynı yasanın
86/2, 22/2. maddeleri yollaması ile 85/1. maddesi, b) Rapor yeni TCK’nun 86/1. maddesi kapsamında ise, aynı yasanın 87/4. maddesine
göre lehe olan mülgâ Yasanın 452/2. maddesi ile hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı olup, hükmün (bozulmasına), 22/02/2008 gününde oybirliği ile karar verildi.(Yargıtay 1. CD, E 2007/7731, K 2008/1274).

kanunların kabul ettiği kanun şârihlerinin ihtilâflı fikirlerine rağmen ortaya koydukları görüş ve açıklamalar, İslâm suç hukukunun tanımlayıp kabul ettiği nazariyelerden farklı ve hariç değildir.71
Seküler ceza kanunlarında son zamanlarda yapılan düzenlemelerde öldürme ve yaralamada büyük
ölçüde Ebû Hanife’nin görüşünü almış oldukları görülür. Tıpkı, yalnızca dövme ve yaralamada Mâlik’in ve yalnızca, öldürme ile ilgili hususlarda Şâfiî’nin görüşlerini kabul ettikleri gibi. Mesela Fransız
ceza hukukçularının görüşleri Şâfiî’nin görüşü olan ve Hanbelî mezhebince de tercih edilen nazariyeye daha yakındır. Fransız hukukçular büyük bir çoğunlukla meydana gelen sonuçlara özel hüküm
uygular ve suçlu da olası kasıttan sorumlu tutulur. Kıyas bakımından üstünlüğüne gelince; suçlu
kastetmediği neticelerin, büyük bir ihtimalle vuku bulanlarından sorumludur ki, bu âdil bir ölçüdür. Bir
fiil sonucu çoğu defa o sonuç meydana gelmekte ise o neticeler daima suçlunun zihnindedir. Maddî
fiilden zihinsel olarak ve düşünce planında o zaman hiç ayrılmaz. O kişi, fiili kastettiğinde neticelerini
de kastetmiştir. İşte bu durum değişmez bir ölçüdür.
Modern hukukçular açıklamalarını, anlamı müphem ilkelere dayandırmışlar, ince, sağlam olmayan
ölçülerle sorumluluğu belirlemeye çalışmışlardır. Zira onlar, meydana gelmesi umulur, vukuu mümkün
sonuçlardan, suçlu sorumludur demişlerdir. Neticenin yakın olması şartı; sabit bir sınırla yakınlığın
(sonucun kesin meydana gelme) derecesi belirlenmedikçe, sağlam bir ölçüt ve sabit bir esas olamaz.
Neticelerin meydana gelmesi muhtemel olması şartı da yine sağlam bir ölçü, sabit bir kural değildir.
Bu konunun en yeni ve güzel örneğini TCK md. 21/2 ve 22/2 ve 3 teşkil eder. Şöyle ki, Kastla ilgili md.
21/2. fıkra; “(2) Kişinin, suçun kanun tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde,…..hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda
ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.”
Taksirle ilgili md. 22/2 ve 3. fıkrada; “(2)Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,
bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. /(3)
Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir
vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.” Şimdi bu metinde kalın
ve italik yazılmış terkipler, mülgâ TCK’nun bu konuları düzenleyen kısımlardaki ifadelerden daha kapalıdır. Buradaki ifadelerin ucu açık ve sanık kişiden sanık kişiye göre değişik yoruma neden olacak
71 Dolayısı ile kast genellikle, kastın aşılması şeklinde düşünülmekte ve bir kimsenin kastını aşan, neticeden sorumlu tutulması ile ilgilidir ki,
Taner, T.; a.g.e.s. 320-321. Dönmezer-Erman; a.g.e. c. 2/s. 241 vd.’na bak. Konuyla ilgili Yargıtay 1. CD E 2007/8890, K 2009/2562
sayılı kararı şöyledir: “1-) …/2)Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, takdiri cezayı azaltıcı sebebinin niteliği
takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik
görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin sübuta ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine; Ancak; Sanık (Y.)’nin 1997 yılından
beri evli olduğu maktûle (E.)’yi sürekli dövdüğü, olay günü de darp ettikten sonra yalnız bırakarak evden ayrıldığı, maktûlenin rahatsızlanması
üzerine, telefon ile haber verdiği anne ve babası olan müdahiller tarafından hastaneye götürüldüğü, maktûlenin tedavi sırasında darp izleri
nedeniyle hastane polisince alınan beyanında, eşinin darp ettiğini ve ondan şikâyetçi olduğunu belirttiği, kendisinde kalp damar hastalığı bulunan
maktûlenin aynı gün öldüğü, Adlî Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun 11/10/2002 tarihli raporunda; maktûlede daha önceden mevcut kalp ve
damar hastalığına inzimam eden olayın stresi ve eforuna bağlı olarak gelişen solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu ölümün meydana geldiği ve
olay ile ölüm arasında illiyet bağının bulunduğunun belirtildiği olayda; …. (A.) İli Adlî Tıp Şube Müdürlüğü’nün 05/12/2006 tarihli raporunda;
‘maktûledeki yaraların basit tıbbî müdahale ile giderilebileceği, yaşamsal tehlikeye yol açmayacağı’ belirtildiği halde, aynı rapor içeriğinde ‘Adli
Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu’nun raporunda ölüm ile olay arasında illiyet bağı bulunduğu belirtilmekle, mevcut yaralanmanın sistemik etkilerinin
kişide mevcut kalp hastalığını tetikleyeceği göz önüne alındığında kişideki yaraların basit tıbbî müdahale ile giderilemeyeceği ve yaşamsal
tehlikeye yol açtığının belirtildiği ve rapor içeriğinin kendi içerisinde çelişki oluşturduğu anlaşılmakla; Maktûleye ait tüm tedavi evrakları, film ve
grafilerinin yeniden Adli Tıp Kurumuna gönderilerek; Maktûledeki ölüm olayı dışındaki darp nedeniyle meydana gelen yaralar ile ilgili olarak
TCK’nun 86. maddesi kapsamında rapor alınarak sonucuna göre; /a-) Yaralanma TCK’nun 86/1. maddesi kapsamında kaldığı takdirde, TCK’nun
23. maddesi yollamasıyla 87/4. maddesi uyarınca Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma suçundan, /b-) Yaralanma TCK’nun 86/2.
maddesi kapsamında kaldığı takdirde ise, sanığın, maktûledeki kalp ve damar rahatsızlığını önceden bilip bilmediği hususu araştırılarak sonucuna
göre; /aa-) Bildiği tespit edildiği takdirde TCK’nun 22/3 ve 86/2 maddeleri yollamasıyla aynı yasanın 85 maddesi uyarınca bilinçli taksirle
öldürme suçundan, /bb-) Bilmediği tespit edildiği takdirde ise TCK’nun 22/2 ve 86/2 maddeleri yollamasıyla aynı yasanın 85. maddesi uyarınca
Taksirle Öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yerine, esik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş
olup, hükmün….(bozulmasına), 05/05/2009 gününde oybirliği ile karar verildi. Böylece eskiden beri doktrinde bilimsel olarak tartışılıp kabul
edilen dört manevî unsur pratikte de kabul edilmiştir. Kâmil Mursî - Sâid Mustafa; Şerhu Kanûni'1-Ukûbât, s. 375. Ayrıca bak TCK md. 88, 89.
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biçimdedir. O nedenle de kifâyetsiz bir düzenlemedir. Temelde suçun manevî unsuru bakımından iyi
bir yer ve seviye yakalanmıştır. Sıkıntı kurumların ifadeye dökülüş tarzındadır.
Muhtemel sonuçlar bazen yakın, bazen da uzak olabilir. Bir şahsa göre vukuu mümkün olan diğerine
göre olmayabilir. Birinin muhtemel gördüğünü diğeri gayr-ı muhtemel (umulmaz) görebilir. Muhtemelen şu eksiklikler bazı laik hukukçuları; neticesi harekete bitişik fiilin zarurî sonuçlarından olarak
suçluyu neticelerden kasıtlı olarak sorumlu kabul etmeye yönlendirmiştir. Zira burada suçlunun neticeyi kastetmeksizin yalnızca fiili kastı düşünülemez. Yine bu hukukçular, her ne kadar maddî sabit
ölçü getirseler de olası kast nazariyesine hükmetmişlerdir. Çünkü fiilin zorunlu sonuçları, fiilin tabiî
sonuçları derecesindedir. O zaman Mâlik’in görüşünde olduğu gibi, suçlu kişi, olası kast nazariyesine
başvurmaksızın, genel kastından sorumlu tutulur.
İngiliz CK’da, öldürme suçunda, kişiyi öldürme kastının bulunmasını şart koşmaz. Fâil, neticeyi bildiğinde veya bilme imkânı bulunduğunda, kasıtlı işlediği öldürme suçunda kasıtlı öldürme suçu kabul edilir. Fâil, eylemiyle mağdurda ölümü meydana getirebileceğini bildiğinde, bu neticeyi isteyip
istemediğine bakılmaksızın, eylem kasten öldürme sayılır.72 Buna göre İngiliz ceza kanunu kasten
öldürmede fail, muhtemel kastından dolayı suçluyu kasıtlı suçtan sorumlu tutar. Bu açıklamalarıyla
Alman nazariyesi ile uyuşum halindedir. Bizzat neticeleri kastetmese de meydana gelen veya meydana gelmesi öngörülebilen neticelerden dolayı fâil kasten sorumludur. Böylece Alman doktrini de
öldürmede suçluyu olası kastı yerine kastından sorumlu tutan Malik’in görüşü ile uyuşum halindedir.
Fakat şu açık birlikteliğe rağmen, Malik’in görüşü, Alman nazariyesi ve İngiliz ceza kanunu hükmünün
erişemediği hususlarda bir genişlik arz eder. Alman nazariyesine göre, suçlu, olası kastından değil,
işlediği fiilden kasıtlı sorumludur. Malik’in görüşünde ise; öldürmeyi kastetmese veya ölüm olasılığını
düşünmese de suçlu öldürme suçundan sorumludur.73 Ama Alman doktrinine ve İngiliz CK’nuna göre
bu gibi kasıtlı öldürmeye göre daha hafif ceza ile cezalandırılmaktadır.
Alman nazariyesine göre, suçlunun neticeyi düşünmesi veya eylemin neticeyi meydana getirmesi
öngörülmelidir. Düşünmek, niyet etmek içe ait bir sorun olup, suçlu itiraf etmedikçe ispatı da zordur.
Başka bir kimsenin zihninde düşünüp canlandırabildiğini bir diğer kişi aynen düşünemez, öngöremez. Buna göre, düşünme ve meydana getirtmek için, bir ilke ve bir kural konulması zor işlerdendir. O
zamanın İngiliz CK’nuna göre; suçlu kişi, fiilin ölümü meydana getireceğini bilmeli veya bilebilecek bir
güce sahip olmalıdır. İşte burada ‘bilmek’ yine zihinsel bir sorundur. Bir şahsın bildiği veya bilebilecek
durumda olduğu şeyi bir başkası bilemez veya bilebilecek imkâna sahip olamaz. Bu sebeple ‘bilmek’
veya ‘bilme gücüne sahip olma’ için genel bir kural konulmasına imkân da yoktur.
Yeni seküler kanunlar, olası kast için genel hükümler koymaya yönelmiştir. Fakat bu hükümler, arada
var olan ayrılıklarına rağmen İslâm Hukukçularının dediklerinden başkası ve farklısı değildir. Mülgâ
TCK, suçluyu kastetmediği her türlü neticeden kasten işlenmiş gibi sorumlu tutar. Ama yeni TCK
md. 21/2. Fıkrada “Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine
rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır…..”Buna göre fail; şayet ortaya çıkan neticelerin, fiilinin
zorunlu veya sıklıkla vuku bulan neticelerinden olduğunu kestirir ve buna rağmen işlerse veya suçlu
o neticelerin meydana gelmesine yol açarsa ya da kanuna karşı durmaya karar verir ve ısrar ederse
ortaya çıkan sonuç ne olursa olsun, suçlu her halükârda sonuçtan olası kastıyla sorumludur. 1930
tarihli İtalya CK, suçluyu kastetmediği neticelerden de sorumlu tutmuş, öldürme eylemini kasıtlı öldür72 Ahmed Emin Bey; s. 319. Mecelletü'l-Kânûn ve'l- İktisad, l. yıl, s. 876.
73 1832 yılına kadar Fransız mahkemeleri adam öldürme suçunda Mâlik'in görüşüne göre karar verirlerdi. 1832 yılında çıkarılan bir kanun,
Ölümü doğuran müessir fiillerde, fail, öldürme cezasından daha az bir ceza ile cezalandırılmıştır.

me cezasından daha az, hatâen öldürme cezasından daha fazla bir ceza ile tecziye etmiştir. Kanun,
daha önceki ikili ayırımından vazgeçmiştir. İtalya CK nazariyesi ise, Şafiî’nin görüşlerinin dayandığı
ve Hanbelî mezhebinde de tercih edilen görüşün argümanlarına dayanır.74
Günümüz hukukçuları, bu konuda eski devirdeki İslâm hukukçularının bildiğinden fazla ve farklı bir
şey ortaya koymamışlar. İslâm suç hukukunda, öldürme ve yaralama suçlarında olası kast kabul
edilmekte, şahıs aleyhine işlenen suçlar dışındaki suçlarda bu tür manevî unsur kabul edilmemektedir. Böyle bir yolu izlemenin temel nedenlerinden birisi İslam suç hukukunda şahıs aleyhine işlenen
suçların her derecesinde de şayet diyet veya erşe (tazminata) hükmedilecek olursa bunların suç
mağduruna verilmesinin kabul edilişindendir. Ama modern hukukta bu tür suçlar için hükmedilecek
hapis ya da adlî para cezalarının mağdur ve menfaatiyle bir ilişki ve ilgisi yoktur. Mağdur, maddî veya
manevî kayıpları için mahkum aleyhine ayrıca tazminat davası açmak zorundadır. Burada seküler
hukuk sistemleri ‘Non bis in idem’ kuralının dışına çıkmaktadır. Görüldüğü gibi İslâm Hukukçularının
görüşleri, çağdaş hukukçuların ileri sürdükleri her doktrinden mantık bakımından belki daha ince,
daha tutarlı ve öndedir.75
Yaralama Fiili ve Kast Benzeri
İmam Şâfiî ve Ahmed’e göre, adam öldürme suçunun dışında kalan suçlar, yaralama fiilleri, bazen
kasten bazen da olası kasıtla işlenir. Eğer fiil kasten işlenmişse veya eylem çoğunlukla ölüme götürücü bir karakterde ise o zaman kasten müessir fiil ikaı söz konusudur. Mesela birisinin bıçakla mağdura vurması, parmaklarını kesmesi, sopayla vurma sonucu kolunu kırması veya başında yaralar
meydana getirmesi gibi. Eğer fiil, kasten işlenir de çoğunlukla, vuku bulan neticeyi meydana getirici
karakterde değilse o zaman da olası kasıtla müessir fiil ikaı söz konusudur. Mesela birisi diğerine
taş atar, gözünü çıkarır, başını yaralarsa burada kasıt benzeriyle müessir fiilden söz edilir. Müessir
fiillerin kasten ve muhtemel kasıtla nitelendirilmesine şu sonuç terettüp eder: kasten işlenen müessir
fiile kısas cezası, olası kasıtla işlenene ise yalnızca diyet (tazminât) cezası gerekir. Anılan her iki
hukukçu da katil suçunda kasten ve kasıt benzeriyle işlenen fiiller konusundaki metotlarını burada
da aynen uygularlar.76

74 Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf 293 vd.. Türk Suç hukuku literatüründe bu konu ‘kastın aşılması’ bahsinde ele alınır.
Dönmezer – Erman; a.g.e. c. II/s. 241-245. Türk suç hukuku bilginlerinin çoğu kastın aşılması durumunda bazı koşullarda sanığı sorumlu tutmakla,
Mâliki mezhebinin belirttiği görüşe yaklaşmaktalar. Ama koydukları kural ve koşullar kastın aşılmasında sorumluluğu sınırlamaktadır (bak TCK md.
21 ve 22) Ayrıntılı bilgi için; Artuk, E. ve arkadaşları, a.g.e. s. 617-648, 663-666 ve Demirbaş, T.; a.g.e. s. 353-354 e bak.
75 Ebû Hanife'nin kişisel fikrine göre azgın bir köpeği, birisinin üzerine gönderen (salan) kişi kasıtlı sayılmaz. Nedeni ise, bu tür köpekler
ihtiyar sahibidir, saldırabilir de saldırmaz da ancak onu salan bu kişi hatalıdır ve fiili hatâen adam öldürmedir. Fakat öğrencileri Ebû Yusuf ve
Muhammed'e göre ise, burada kasıt benzeriyle katil söz konusudur. Bak, Udeh, A.K.;a.g.e. -Özel Hükümler Kısmı- c. 2/, paragraf 59, 60, 67,
89 ve 98., 2. baskı İstanbul 2013. Ayrıca bak Yargıtay 1. CD 19/11/2007 tarihli ve E 2006/6519, K 2007/8540 sayılı kararı. Yargıtay 1.
CD E 2009/8901, K 2010/372 sayılı kararı ve Yargıtay 1. CD, E 2007/7731, K 2008/1274 sayılı kararı.
76 eş-Şerhu’l-Kebîr c. 9/s. 428. el-Ümm c. 6/s. 6. Konuyla ilgili Yargıtay 1. CD, E 2009/6442, K 2010/2311 sayılı kararı şöyledir; “….
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kardeşi (M.)’yi kasten öldürmek, mağdurlar (A. ve E.)’yi kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur
(Ş.)’yi yaralamak suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde bozma nedeni saklı kalmak kaydıyla suçlarının niteliği
tayin, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde
bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin kasten öldürmek ve öldürmeye teşebbüs suçları yönünden suç
vasfına ve tahrike yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle; /1) Sanığın, kardeşi (M.)’yi öldürmek ve mağdur (E.)’yi kasten
öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi (onanmasına), /2-a)Sanık hakkında mağdur (A.)’yı
kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden; Sanığın, av tüfeği ile mağdur (A)’yı hayatî bölgeleri hedef alarak ateş ettiği,
sol göğüs ve batın bölgelerinden basit bir tıbbî müdahale ile giderilemez nitelikte yaraladığı olayda, meydana gelen zararın ağırlığına göre,
teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören yeni Yasanın 35 maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında makul bir
ceza tayini gerekirken, 15 yıl hapis cezası tayin edilmek suretiyle fazla ceza verilmesi, /2- b)Sanık hakkında mağdur (Ş.)’yi kasten yaralamak
suçundan kurulan hüküm yönünden; Sanığın, mağdurlara ait evin içinde mağdure (A)’ya av tüfeğiyle ateş ettiği sırada orada bulunan başka kişi
ya da kişilerin de isabet alıp yaralanabileceğini ya da ölebileceğini öngörmesine rağmen atışlarına devam ederek mağdur (A.)’nın oğlu olan
yaklaşık 4 yaşındaki mağdur (Ş.)’yi de sol bacak diz altı bölgesinden bir isabetle yaraladığı olayda, sanığın olası kastla hareket ettiğinin kabulü
gerektiği halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek kasten yaralamak suçundan hüküm kurulması, /Bozmayı gerektirmiş, hükümlerin bozulmasına,
13/04/2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
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Ebû Hanife ve Mâlik’e göre ise; öldürme fiili dışındaki müessir fiiller (yaralama suçları) ancak kasten
işlenir. Yukarılarda yer yer de değinildiği gibi İmam Mâlik yalnızca kasten ve hatâen işlenen fiilleri
kabul eder. Mâlik, manevî unsur bakımından fiillerin nitelendirilmesinde olası kasıttan söz etmez.
Ebû Hanife’ye göre ise; müessir fiiller yalnızca bir kısım suç âletleri ile işlenir, kullanılan âlet suçlunun
kastının varlığını gösterir. Fiilin işlenmesinde kullanılan âlet kişinin kastını gösterdiğine göre bunun
özel bir âlet olup olmadığına bakılmaksızın sırf saldırı kastı, fiilin kasten işlendiği şeklinde nitelenmesine yeterlidir. Hâlbuki kasten katilde fiilin kasten işlendiği şeklinde nitelenebilmesi için kullanılan
suç âletinin şekil ve vasfı oldukça önemlidir. Binaenaleyh Ebû Hanife’ye göre de müessir fiillerin olası
kasıtla işlendiği şeklinde nitelenmesi mümkün olmamaktadır.77 Ebû Hanife ve Mâlik’in bu fikirlerinden
şu sonuç çıkar: Suçlu, fiili kasıtlı olarak işlediği müddetçe müessir fiiller kasıtlı işlenmiştir ve o eylemlerin hepsinin kısasen cezalandırılması gerekir.
Yine Ebû Hanife’ye göre, şahıs aleyhine müessir fiil dolaylı (tesebbüben) işlenirse bu fiil kısasla cezalandırılmaz, dolaylı fiilin sonucuna kısas gerekmez. Çünkü kısas cezası doğrudan doğruya işlenen
fiillere gerekir. Sebebine gelince; kısas cezasını gerektirici eylem, mübaşir (doğrudan işlenen) bir
fiildir, bu bakımdan suç oluşturan fiil ile ona verilen ceza arasında bir benzerliğin bulunması şarttır.
Sonuç olarak dolayısıyla işlenen müessir fiil, Ebû Hanife’ye göre, diyet (tazminât) cezası ile cezalandırılmalıdır. Diğer mezheplerin hukukçularına göre ise kasten işlenen fiilin doğrudan veya dolaylı
şekilde işlenmesine bakılmaksızın her iki halde de kısasla cezalandırılır.
Genel Olarak Taksir
Kelime, sözlükte kısaltma, bir işi eksik yapma, yaparken kusur etme anlamına gelir. Bir hukuk terimi
olarak taksir, neticenin fâil tarafından öngörülebilir olduğu halde öngörülememesidir. Başka bir ifade
ile hareketin istenerek yapılması fakat neticenin öngörülememesi ya da öngörülebilir olmasına karşın
neticenin istenmemesidir. Başka bir tanıma göre de taksir, irâdî olarak işlenen bir icra ya da ihmâl eyleminden fâil tarafından istenmemiş olmasına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana
gelmesi durumudur. İslâm hukukçuları hata kavramını taksir kavramıyla eş anlamlı kullanmışlardır. Bugünkü seküler ceza kanunlarında da hatanın kapsamı taksir kavramının kapsamına göre daha geniştir.
Taksirli uçlar, kasıtla işlenen suçlardan, ‘sonucun istenmemiş olması’ yönüyle ayrılır. Yani fâil kasıtta
kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesini istediği halde, taksirde bunları istememiştir.
Meselâ, bir kimsenin düşmanını bilerek ve isteyerek silahla öldürmesinde “kast” bulunduğu halde bir
sürücünün otomobilini kullanırken tedbirsizlik ve dikkatsizlikle bir yayanın ölümüne sebebiyet vermesi halinde “taksir” vardır. Avcının av hayvanı zannıyla bir karaltıya tüfeğini boşaltır fakat bir adamın
ölümüne neden olması halinde, fâilin her ne kadar adam öldürme niyeti yoksa da, dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir taksiri vardır ve kendisine isnadı mümkün olan bu taksirinden
dolayı cezaî sorumluluğu söz konusudur. Örnekte fiili işlemek hususunda fâilin iradesi varsa da bu
irade ve istek eğer neticeye de taallûk etmiş, sonucu istemiş olsaydı, kasten işlenmiş suç bulunur ve
kasıtlı adam öldürmek suçunu oluştururdu. Sonuç itibariyle kastı taksirden ayıran nokta, birincisinde
iradenin hem fiili hem de neticeyi; ikincisinde ise yalnızca fiili kapsamasıdır.
Taksiri Kaza Ve Tesadüf Halinden Ayıran Nokta
Taksirde fâil işlediği hareketten veya ihmalinden doğacak neticeleri önceden tahmin edebilir. Kaza ve
tesadüf halinde ise, gerekli her türlü önlemler alınmış olduğu halde bu sonuçlar tahmin edilememiş
yahut bunların sebebi bilinmez kalmıştır. Mesela bir evin çatısını tamir eden bir işçi, sokağa düşebi77 Bedâiu’s-Sanâi c. 7/s. 297.

lecek maddelerden, geleni geçeni korumak için mevzuatına göre belirli önlemleri almamış ve meselâ
tahta perde veya ip çekmemiş, uyarı yazıları koymamış yahut o maddeleri atarken uyarmak suretiyle
gelip geçenleri bilgilendirmemiş olsa ve böylece birinin yaralanmasına sebebiyet verse, o işçinin taksiri vardır. Ama işin yapıldığı yerde yol üzerinde mutat ve mevzuata uygun önlemler alındığı halde bir
kimse yaralanmış olsa ortada kaza ve tesâdüf hali vardır. Yine trafik kurallarına uygun olarak sürülen
bir otobüs, yan sokaktan koşup gelerek birdenbire önünden geçmek isteyen bir çocuğa çarpsa ve
otobüs durdurulamayarak çocuk yaralansa, bu halde ortaya çıkan sonuç yalnızca mağdurun fiilinden
doğmuş ve sürücüye isnad edilebilecek bir taksir bulunmamaktadır. Fakat böyle olmayıp da, yol
üzerinde durduğu görülen bir şahsı çiğnememek için, aradaki mesafeye ve mevcut sürate nazaran,
otobüsün durdurulması mümkün iken bu yapılamamışsa taksir vardır.
Taksirin Dereceleri
Taksirin dereceleri. Suç kastı gibi taksirin de dereceleri vardır.
ı) Ağır (bilinçli) Taksir: İşlenen fiilden ortaya çıkan neticenin herkes tarafından tahmin edilebilmesi
halidir. Mesela, kalabalık bir sokakta gece vakti otomobili sol taraftan ve çok süratle sürerek birisinin
ölmesine veya yaralanmasına sebebiyet vermek gibi. İşte buna ağır (bilinçli) taksir denir (md. 22/3)
ıı)Basit (hafif) Taksir: İşlenen fiilden doğacak neticelerin dikkatli kimseler tarafından tahmin edilmesi
mümkün olduğu hallerde vardır. Mesela seyrekçe insan geçen tenha bir sokağa gece vakti, önce yola
bakmadan, pencere veya balkondan bir şişe veya bir taş atarak bir kimsenin ölmesine veya yaralanmasına sebep olmak gibi. Buna genel taksir de denir. (md. 22/1).
ııı) Pek hafif taksir: İşlenen fiilden doğacak neticenin ancak çok dikkatli ve basiretli kimse tarafından
tahmini mümkün olduğu hallerde söz konusudur. Mesela bir apartmanın genelde insan bulunmayan
havalandırma veya ışıklık boşluğuna, önceden bakmaksızın, bir şey atılması üzerine, tesadüfen o
sırada oraya çıkmış olan bir şahsın ölmesine veya yaralanmasına sebep olmak gibi.
Bu ayırımlara göre ağır taksire, şimdilerde bilinçli taksir veya olası kasta yaklaşan bir derece olmasına karşın, pek hafif taksir kaza ve tesadüf haline yaklaşan bir derecedir. Özel hukuktaki taksir ile suç
hukukundaki taksiri karşılaştırarak pek hafif taksirin suç sorumluluğuna neden olmadığını yalnızca
özel hukuktaki tazminâtı gerektirdiğini ve mesela gerçekte fâile isnat edilecek en ufak bir taksir varsa,
bunun yalnız malî sorumluluğu gerektirdiği, suç sorumluluğunu gerektirmediği ilk akla gelebilir. Özel
hukuk ile suç hukuku bakımından taksirin aynı mahiyette ve aynı derecelere tâbi sayılamayacağı
gayet açıktır.
a. Ağır (Bilinçli) Taksir
Konu TCK md. 22/3. fıkrada konu “Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına
kadar artırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, Bilinçli Taksir: Fâil, eyleminin sonucunu öngörebiliyor, fakat sonucun gerçekleşmesini istememesi ve gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket etmesi
şeklinde ortaya çıkan bir taksir biçimidir. Meselâ, buzlu havada aşırı hızla giden birisinin kazaya
neden olacağını öngörmesine rağmen bu ortamda araç kullanmaya devam etmesi ve ölümlü ya da
yaralamalı kazaya neden olması durumunda bilinçli taksirden söz edilir. Bilinçli taksiri basit taksirden
ayıran özellik, fiilin neticesinin fâilce fiilen öngörülmüş fakat istenmemiş olmasıdır. Bilinçli taksir hâlinde hükmedilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılarak verilir.
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b. Basit Taksir
Yukarıda verilen özet bilgilere göre, genel ifadesiyle taksirle işlenen suçlara, “taksirli suçlar” denir.
TCK’nun ifadesiyle; “(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. /(2)
Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında
belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir....”Her fiil taksirle işlenmemektedir. Bu konuda
yasalarda açık bir hükmün bulunması gerekir. Maddenin 2. fıkrasında taksir kalıpları üzerinde durulur ki, bunlar eski kalıplara göre bir hayli daraltılmış gibidir. Belli başlı iki kavrama “... dikkat ve özen
yükümlülüğü...”ne yer verilmiştir.
Taksirli suçların belirgin özelliği, icrâî veya ihmâlî şekilde olabilen irâdî hareketin varlığı ve kanunî
tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş olmasıdır. Fakat bu öngörememe, “gerekli dikkat
ve özen” yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya çıkmalıdır. Çünkü gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için kanunda tanımlanmış olan netice ortaya çıkmaktadır. Bu dikkat ve özen yükümlülüğünün
belirlenmesinde, fâilin kişisel yetenekleri göz önünde bulundurulmaksızın, objektif esastan hareket
edilir. Nitekim toplum hâlinde yaşamanın güvenli biçimde sürdürülebilmesi için, çeşitli alanlarda kişilerin dikkatli ve özenli davranmalarıyla ilgili kurallar konulur. Mesela inşaat faaliyeti, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve trafik düzeniyle ilgili kurallar, dikkat ve özen yükümlülüğüne birer örnektir.
Her somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâl edilip edilmediğinin belirlenmesi açısından
bilirkişi (ehl-i hibre) incelemesi yaptırılabilir. Sözgelimi, ölümle sonuçlanan bir ameliyât sırasında hastaya yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Yine ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan
bir trafik kazasında, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının, hangi trafik kuralının ne suretle ihlâl edildiğinin, trafiğe çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir arızasının olup olmadığının
belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabilir. Ancak, bu durumlarda, bilirkişinin yapacağı
inceleme, işin tekniği ile sınırlıdır.
İslam Hukukçularına Göre Hata ve Hatanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi
Yukarıda da belirtildiği gibi, İslam ceza hukukçuları hata kavramını taksirle işlenen eylemler için kullanmışlardır. İslâm Hukukunda; ağır hata (bilinçli taksir) ve hataya indirgenen durum (taksir ya da
basit taksir) diye ikiye ayrılır. Böyle bir ayırımı ilk yapan fakih, Ebû Bekir er-Râzi el-Cessas’dır. Ona
göre; hata bazen fiilde, bazen da fâilin kastında olur. Bu durumlar unutmaya, uykulu duruma ve bu
durumda zarara sebebiyet vermeye benzemez. Zira bu son durumlarda olan kimsenin fiilleri, aslında
kasten yapılmamıştır. Hata derecesinde de kabul edilmez. Eylemin manevî unsuru kasıt ve kasıt
benzeri (olası kast) derecesinde de değildir. Onların hükmü, hata ile işlenen fiillerin hükmü gibidir.
Ebû Bekir er-Râzî, anılan örneklerin hataya benzemesi, hata mecrasına dökülebilmeleri sebebiyle
hataya katılmıştır, der.78
Hata (Taksir): fâilin iradesi hilâfına bir şeyin vukua gelmesidir. Fâil, hatalı suçlarında fiili kasten yaparsa da sonucun meydana gelmesini istemez, kastetmez. Ortaya çıkan sonuç, isteği dışında ve kastı
hilâfına oluşmuştur. Bazen fâil, aslında suç olmayan muayyen bir fiili kasteder ve bu suç olmayan
fiilden, fâilin kastı olmaksızın suç sayılan bir sonuç meydana gelir. Suç sayılmayan fiilden meydana
gelen suç, kasıtsız yapılan suç sayılır. Çünkü o kimsenin fiili yasak olmayan, suç sayılmayan bir iş
ve neticesini kastetmiştir. Bunun örnekleri: Bir kimse avlanmak amacıyla kuşa silah sıkar da silah
saçmaları insana isabet ederse o zaman avcı mübah (suç sayılmayan) fiilinden kastetmediği, bir
78 el- Cessâs; Ahkâmü'l- Kur'ân; c. 2/s. 223.

sonuç meydana gelmiş yani kuş avlamayı kastetmiş ama mübah fiilden kastetmediği, suç sayılan bir
sonuç, ölüm veya yaralama meydana gelmiştir. Kast olunan fiilin, hedefi kuş, kast olunmayan fiilin
hedefi ise, insandır.
Hata eden de kasten suç işleyen gibi, İslâm Hukukunda yasaklanan fiilden, sonuçtan sorumludur.
Hata edenin sorumluluk nedeni, kanun koyucunun emirlerine kasıtlı olmaksızın, kusurdan dikkatsizlik
ve tedbirsizlikten dolayı karşı gelmesidir.79
Hatadan Kaynaklanan İstisnâî Sorumluluk Durumları
İslam’da kural olarak hataya, sorumluluk terettüp etmez. Âyette “….Hata ettiklerinizde ise, üstünüze
bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin teammüd ettiğinde vebâl vardır….”80buyrulmuştur. Hadiste de
“Ümmetimden hata, unutma ve zorlama ile yaptıkları afv olunmuştur.”81hükmü yer alır. Bununla beraber İslâm Hukuku şu ilkelerden birer istisna olarak hataya da cezalar uygulanacağını düzenlemiştir.82
Buna delil; “Bir mü’mine diğer bir mü’mini yanlışlık eseri olmayarak öldürmesi yakışmaz. Kim bir
mü’mini yanlışlıkla öldürürse mü’min bir köleyi âzâd etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet
vermesi lâzımdır.....” âyet-i kerimesidir.
Kast devamlı surette, hata ise, istisnaî olarak cezalandırılır, ceza terettüp eder. Bu kurala göre; bir fiili
kasten işleyen kimse, kastî fiilinden dolayı cezalandırılır. Eğer kanun koyucu hatalı olarak işlenen fiile
ceza kararlaştırmamışsa, o kimsenin hatalı olarak işlediği fiilleri cezalandırılmaz. Böylece bir fiil aynı
anda kasıtlı ve hatalı suçlardan olabilir. Kasten hırsızlık yapan kişi, o fiilinden dolayı cezalandırılır.
Ama yanlışlıkla veya hatâen kendi malı ile birlikte başkasının malını da alırsa (hırsızlık cezası ile) cezalandırılmaz. Fâil, eylemini bile bile yapmasına rağmen yasak olan hırsızlığı kastetmemiş, konuda
hata etmiştir. Yine içki içen kişi onun cezası ile cezalandırılır. Fakat su zannı ile içmişse cezalandırılmaz. İçme fiilini kasten yapmışsa da o şarabı kasıtsız içmiştir. Netice olarak bilerek yapılan her fiili ve
sonucunu, suçlu kasten, bile bile işlemişse o hareketinin cezası ile cezalandırılır. Hatâen işlemişse o
zaman cezalandırılmaz.
Buralarda anılan eylemlerin sonucunda fâile ceza vermemenin nedeni şöyle açıklanabilir: “Hata durumu, kasıtla işlenen suçun temel unsurlarından (ögelerinden) birisini ortadan kaldırmaktadır. İşte bu
durumda kasıtlı suç oluşmaz. Suçun unsurlarından birinin bulunmaması her ne kadar cezâî sorumluluğu ortadan kaldırıyorsa da medenî hukuk (tazminât hukuku) açısından fâilin sorumluluğuna engel
değildir.” Kanların (canların), malların dokunulmaz oluşu, İslâm hukukunda bir temel ilkedir. Hukukî
özürler bir şeyin muhteremliğini (dokunulmazlığını) ortadan kaldıramaz. Kendi malı zannederek bir
başkasının malını gizlice alan kişi, o malı harcasa, tüketse hırsızlık kastı olmadığından suç hukuku
açısından fâil sorumlu değilse de aldığı malı sahibine tazmin etmesi (ödemesi) gerekir.
Eğer fiilin hem kasıtlı ve hem de hatalı işlenmesi yasaklanmış, haklarında ayrı ayrı ceza konulmuşsa;
mesela öldürme ve yaralama fiilleri gibi, kasten işleyen kişi kast için konulmuş ceza ile buna karşılık
hatâen işlemiş olan kişi de hata için belirlenmiş ceza ile cezalandırılır. Kanun koyucunun, kasten işlenen suçların cezası ile hatâen işlenen suçların cezasını ayırt ettiği, konusu daha önce açıklanmıştı.
Birincilerin cezası ağırlaştırılmış, ikincilerin cezası ise hafifletilmiştir.83
79 Hudârî Bey; Usülü'1-Fıkıh, s. 131, Kahire, 1357/1939.
80 Kur'ân, el-Ahzâb 33/5.
81 İbnu Mâce, Talâk, 16.
82 İbnu Hazm; el-Ihkâm fî Usûli'l- Ahkâm; c. 5/s. 149 vd. ve s. 154 vd.
83 Bak Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf 285.
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Hataya ceza tespitini gerektiren kamu yararı burada öldürme ve yaralama gibi, önemli ve sıklıkla
meydana gelen hatalı işlenen suçları hatırlatır. Hatanın esası, kusurluluk ve tedbirsizliktir. İslâm, tehlikesini küçümsemediği, hatalı olarak sık sık işlenen suçları cezalandırmıştır. Çünkü o suçları cezalandırma kamu yararını, kişilerin dikkatli ve tedbirli olmasını gerçekleştirir. Ama suçlardan bu çeşide
girenler azdır. Devlet başkanlarının yasakladığı suçlarda İslâm Hukuku kurallarına uyma şartı ile kast
ve hatayı cezalandırma hakları vardır. Orada da kast durumunu cezalandırma asıl, hatalı durumu
cezalandırma ise istisnadır. Kamu yararı olmadıkça hatayı cezalandırmaya yer ve gerek yoktur.84
Hatanın İslâm Hukuku’nda bir diğer ikili ayırımı ve kısa açıklaması ise şöyledir;
a. Başka Bir Fiilden Doğan (Dolaylı) Hata Durumu
Bir kimsenin, işlenmesini serbest zannettiği fiili işlemekten veya tümüyle serbest bir fiili işlemekten
ortaya çıkan hâta durumudur. Sebebiyet verilen yanılgı ya fiil sonucu ortaya çıkar ki, bir kimsenin kuşa
atarken attığı şeyin insana isabet etmesi, düşman askerleri tarafında olan veya düşman askerleri
elbisesi giyen birisini, düşmandan biri zannederek ateş etme sonucu ateş edilen kişinin kendi askerlerinden olduğunun anlaşılması durumu gibi. Hatalı sonuç, bazen da fiile bitişik olmaz, dolaylı biçimde
hata meydana gelir ki, âmirin izni ile kamunun geçtiği yolda çukur kazan birisi, oradan geçenlerin düşmemesi için tedbir almadığında, ortaya hatalı sonucun çıkmasında dolaylı hata durumundan söz edilir.
b. Başka Bir Fiilden Doğmayan (Dolaysız) Hata Durumu
Anılan türden ortaya çıkan hatanın dışındakilere dolaysız hata denir. O da ya vasıtasız bir şekilde,
hata eden kişiden hemen ortaya çıkan hatadır ki, uyuyan birisi, yanında uyumakta olan küçüğün
üzerine döner ve öldürürse, ortaya çıkan hata doğrudan meydana gelen hatadır. Veya başka bir iş
nedeniyle (tesebbüben) meydana gelen hatadır ki, bir kimsenin doğrudan doğruya olmaksızın sebebiyet vermesi ile meydana gelen hatadır. Mesela, âmirin izni olmaksızın, birisinin, kamunun gelip
geçtiği yolda çukur kazması sonucu oradan geçen birisinin, açılan o çukura düşmesi durumu böyledir.
Yine âmirin izni olmadan umuma mahsus bir yola birisinin taş koyması, başka birinin de o taşa çarpıp
düşmesi gibi olaylarda hatalı eylem o sonuçlara sebep olmuştur.
İslâm hukukçularından bazıları, dolaylı hataya hiçbir kayıt kullanmadan sadece “hata” kelimesini kullanırlar. Bazıları da, ‘Hakiki hata’ kavramını ‘Dolaysız hata ’için kullanırlar. Dolaysız hata ya da bilinçli
taksir demektir. Dolaylı hata ise, “hukukî bakımından hata mecrasına indirgenen hata” derler ve görünüşte bir hata yok gibiyse de fiilde hataya benzer bir yanılma var sayarlar.85 Diğer bazı hukukçular
ise, hatayı böyle kısımlara ayırmazlar, hepsine birden “hata” derler. Bizde İtalyan menşeli eski TCK
tek tip hata ve taksiri, yeni TCK ise ikili hata ayrımını (md. 22) benimsemiştir.
İmam Mâlik’e göre hatanın çeşidine gelince: O, terbiye veya oyun kastı ile suçlunun işlediği fiiller,
mağdurun ölümüne veya yaralanmasına sebep olursa böyle durumlarda fiilde hatanın varlığını kabul
eder. Kast; suçlunun düşmanlıkla, kasıtlı olarak işledikleridir. Taksirle suç işleme (hata) ise; bunun
dışındaki durumlardır. Oyun veya terbiye kastı ile fiili işleyen kişide düşmanlık kastı bulunmadığından
fâil hatalı sayılır, fiili de kasten değil de hatâen işlemiş kabul edilir. Bu hukukçuya göre, bir tek hata
türü vardır, başka çeşitleri ya da hata mecrasına indirgenen hata kabul edilmez.

84 Mu'tezile, hakkında hüküm olmadıkça hatâyı cezalandırmayı doğru bulmaz. Delilleri: Sorumluluk, cinâyetlerde olur ki, onlar da kasten işlenir.
Hatâen işlenen bir fiilde kast olmayıp, suç sayılmaz, fâili de sorumlu tutulamaz. Fakat hukukçuların çoğunluğuna göre, hatâ durumunda ortada
bulunması gerekli dikkatsizlik ve tedbirsizlik halleri vardır. Kim hatâ ile bir işe sebep olur veya hatâya yol açarsa suç işlemiştir. Sorumlu tutulması
câizdir. Bak Abdül-alâ el-Ensârî; Fevâtihu'r-Rahme, c. 1/s. 116.
85 Bak Udeh, A.K.; a.g.e. -Genel Hükümler Kısmı- c. 1/paragraf, 285.

Hatanın Temel Dayanağı ve Sorumluluk Durumu
İslâm Hukukunda hatanın esası; dikkatsizlik, tedbirsizliktir. Bu ikisi ile beraber hata edenin sorumluluğu için herhalde kusurunun bulunması şart değildir. Ancak, dolaylı hatada kusur şartı aranır. Onun
dışındaki hatalarda hukuken ve hükmen suçlunun kusurluluğu varsayılır, sorumluluktan kurtulamaz.
Şayet zorunlu bir sebeple kişi o işi yapmışsa, zorlama ile işlemişse (kaza ve tesadüf hali), o zaman
sorumlu da değildir.
İslâm hukukçuları, hataya hâkim olan iki genel kuralı uygular. İşte bu kurallar uygulanarak: şu kişi
hatalıdır veya hatalı değildir denilebilir. 86
Hata Konusunda Birinci Kural: Sorumlu kişi/suçlu, mübah (işlenmesi yasaklanmamış) bir fiili veya
serbest zannettiği bir fiili işler de yasak olan sonuç meydana gelirse cezâî yönden sorumludur. İster
doğrudan doğruya işlediği fiille isterse dolaylı surette işlenen fiille meydana gelmiş olsun, farketmez.
Yasak sonucu önleme imkânı ispatlanabilirse sorumludur; mutlak olarak önlemesi, kaçınması mümkün değilse, sorumluluğu da yoktur.
Hata Konusunda İkinci Kural: Fiil mübah değilse, zorunlu bir sebep olmaksızın suçlu onu işler veya
meydana gelmesine sebep olursa, o kimse mecbur olmaksızın fiili işlemiş sayılır. Kaçınma, önleme
imkânı olsun veya olmasın, ortaya çıkan sonuçtan cezâî bakımdan sorumludur.
Bir diğer yönüyle hata veya taksirin kısımları da kısaca şöyle açıklanabilir;
Şahısta hata: suçlunun, bir av hayvanı avlamayı kast edip de atış fiilini bir insana ikâ etmesidir. Şahsiyette hatadan amaç ise; suçlunun bir kimseyi (A), zannederek öldürmeyi kastetmesi ama öldürülenin
(B) olduğunun ortaya çıkmasıdır. Şahısta ve şahsiyette hata dolaylı hatanın iki alt türü sayılır. Bu
açıklama, şahısta hata ve fiilde hata olarak yapılan açıklamayla aynı demektir. Birisi, belli bir şahsa
ateş eder, atışında hata edip, başkasına isabet ederse, orada fiilde hata söz konusudur ki, kastettiği
fiilden meydana gelen; dolaylı hatadır. Şahsiyette hata: fâilin tahmin ve kastında hata etmesidir. Meselâ; (A), zannettiği birisine ateş eder de (B)’ye ateş ettiği ortaya çıkarsa fâil, kastında hata etmiştir.
Burada ortaya çıkan hata, doğru zan ve kastettiği şeyden ortaya çıkmıştır.
İslâm hukukçuları şahıs ve şahsiyetteki hatanın hükmünde ihtilaflıdırlar. Bazıları, suçluyu kasıtlı kabul
ile diğer bazıları da suçluyu hatalı kabul ile suçtan sorumlu tutarlar.
Suçluyu kasıtlı kabul edenler Malikî mezhebinden pek çok hukukçu ile Hanbelî mezhebinden bazılarıdır. Bu grup hukukçular, işlenmesi kast olunan fiilin temelde yasak veya serbest oluşuna bakarak
aralarında bir ayırım yaparlar. Kast olunan fiil temelde yasaklanmış bir fiil ise, fiil veya zan ve tahmindeki hatalar suçlunun sorunluluğuna hiç bir şekilde etki etmez. Çünkü aslında yasak bir fiili kastetmiş
olup bu kastından sorumlu ve suçludur. Meselâ; biri, (A)’yı öldürmek ister de hata edip (B)’yi öldürürse, yine (B)’yi kasten öldürmüş kabul edilir. (B)’yi (A) zannederek öldürdüğünde yine (B)’yi kasıtlı
olarak öldürmüş kabul edilir. Şâyet, kast olunan fiil aslında yasak değilse fiildeki veya zandaki hata
suçlunun cezâî sorumluluğuna etki eder. Fâil mübah fiili kastetmiştir. Bu durumda fiil veya tahmininde
hata ettiğinde hatâen suçlu olup, kasten suçlu sayılamaz. Meselâ; bir kimse ava veya hedefe ateş
eder, atışındaki hatası sonucu bir kimseyi öldürürse, hatalı öldürme suçu fâili sayılır. Düşman askerine ateş eder fakat hatası neticesi öldürülmesi yasak olan birini öldürürse o kişi yine hatâen kâtildir.87
86 Bedâiu's-Sanâi; c. 7/s. 271-272.
87 Mevâhibü'l-Celîl; c. 6/s. 240-243. ed-Dirdîr; eş- Şerhü'1-Kebîr; c. 4/s. 215. el-Muğnî; c. 9/s. 339.

515

516

Suçluyu hatalı kabul edenler; Ebû Hanife, Şafiî ve bazı Hanbelî hukukçulardır. Hepsine göre de bir
kimseyi kasten öldürmek veya yaralamak isteyen kişi, bu konudaki fiillerinde hata eder, başkasını
öldürür veya yaralarsa veya tahmin ettiği kişide hata eder, kastettiğinden başkasını öldürür veya yaralarsa bu durumlarda suçlu kişi öldürme veya yaralama fiillerinden yalnızca hatalı olarak sorumludur.
Kast olunan fiil aslında mübah veya yasak olsun fark etmez. Çünkü suçlu öldürülen veya yaralanan
şahsın ölümünü veya yaralanmasını kastetmemiştir. Şayet böyle bir sonucun ortaya çıkacağını bilse
idi o fiili işlemezdi.88
Mâlikî mezhebinden bazı hukukçular, şahısta hata ile şahsiyette hatayı birbirinden ayırt ederler. Onlara göre; suçlu şahısta hatada kastettiği fiil aslında ister yasak ister mübah olsun, hatalı kabul edilir.
Ona göre de sorumlu tutulur. Şahsiyette hatada ise, suçlunun kastettiği fiil aslında yasak ise kasıtlı
suçlu sayılır ve kastından sorumlu tutulur.
Kast olunan fiil aslında yasak ise, bu durumda suçluyu kasıtlı sayanlar, Fransız ceza hukukçularının
çoğunluğunun görüşleriyle uyuşur. Her durumda suçlu kişiyi hatalı kabul edenler ise, Alman nazariyesi ile birleşirler. Şahısta hata ile şahsiyette hata ayırımını yapanların görüşleri de Fransız Ceza
Kanunu uzmanlarından bazılarının görüşleri ile aynıdır.89
Hatalı Şekilde Adam Öldürme Suçunun Temel Esası
Hatâen adam öldürme suçunun cezalandırılmasında temel kural: “Bir mü’minin diğer bir mü’mini
yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir. bir mü’mini yanlışlıkla öldürenin; bir mü’min köleyi âzâd
etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça ona diyet ödemesi gerekir. Eğer o mü’min, size düşman
bir topluluktan ise, mü’min bir köle âzâd etmek gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir milletten
ise ailesine diyet ödemek ve mü’min bir köleyi âzâd etmek gerekir. Bulamayana; Allah tarafından
tevbesinin kabulü için, ard arda iki ay oruç tutmak gerekir. Allah her şeyi hakkı ile bilendir, hakîmdir.”90
Ayet-i kerimesidir.
Taksirle Adam Öldürme Konusunda İslâm Ceza Hukukçuları ile Seküler Ceza Hukukçuları Görüşlerinin Bir Kısa Karşılaştırması
Hataen adam öldürme hakkında bugünkü ceza kanunlarının getirdiği hükümler, İslâm ceza hukukunun koyduğu esaslar ile büyük ölçüde benzerlik arz eder. Ancak seküler kanun uzmanları uzun
süre hatalı eylemleri bir tek hata terimi içerisinde düşünüp değerlendirmişlerdi. İslâm hukukçularının
bazıları da aynı şekilde hareket etmişlerdir.91 İslam ceza hukukçuları çoğu kez gerçek veya farazi
örneklerden yola çıkarak genel bir kurala ulaşmaya çalışmışlardır. Mesela;
ı) Bir kimse sırtında odun yüklü bir halde yolda giderken bir parça odun, oradan geçen birisi üzerine
düşer ve ölümüne neden olursa, odun taşıyan bu sonuçtan sorumludur. Çünkü böyle bir sonucun
vukuundan kaçınması, tedbirli hareketi mümkün iken bunları yapmamıştır. Fakat insanın yürümesine tesir eden toz bulutları gelir, kişinin görüşüne etki ederse ve bunun sonucu bir başkasının zarar
görmesine, ölümüne sebep olursa kişi (oduncu), bu sonuçtan sorumlu değildir. Nedeni ise, toz bulutlarından kaçınma imkânı bulunmamaktadır.
88 Bedâiu's- Sanâi; c. 7/s. 234. Nihayetü'l- Muhtâc; c. 7/s. 237. el-Ikna'; c. 4/s. 168. el-Muğnî; c. 9/s. 339.
89 Kâmil Mursî - Sâid Mustafa; Şerhu Kânüni'l- Ukûbât, s. 356 vd. Alî Bedvî, el-Kânunü'1- Cinâi, s. 356. Hatâ ve inhiraf, unsurlarda hatâ ve diğer
hususlar için bak; Taner, T.; a.g.e.s. 388-397. Büyük hukukçu burada konuyu ‘Bilmeme ve yanılma (Hata)’ başlığı altında ele alıyor.
90 Kur'ân, en-Nisa 4/92.
91 Bedâiu’s-Sanâi c. 7/271, 272. TCK md. 85’de durum aynen böyledir. Konu hakkında Yargıtay 1. CD, E 2007/8200, K 2007/644 sayılı
Öldürme Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu Ölüme Sebep Olma hakkında kararı.

ıı) Bir kimse yolda bir hayvanı sürer veya hayvanı önünden çeker ve bu sırada hayvan birisini süser,
tekme atar veya ısırır zarara neden olursa, hayvan sürücüsü veya yedicisi sonuçtan sorumludur.
Çünkü o kişi, gerekli önlemleri alabilir, insanları uyarabilirdi. Ama hayvan ayağını basar ve kuyruğunu
sallarsa bunlardan kaçınmak, bu konularda önlem almak imkânsızdır. Hayvanın idrarı, gübresi ve
salyası da böyledir. Bir hayvan, ayağı ile birisine basar veya kuyruğu ile birisine vurur, düşürür, zarar
meydana getirir ve sonuçta o kişi ölürse, idrarı, gübresi veya salyası birisinin elbisesine bulaşır leke
ve sair zararlar meydana getirirse o hayvanın sürücüsünün, yedicisinin veya binicisinin bir sorumluluğu yoktur. Nedeni ise, bunlardan kaçınmak imkânsızdır. Allah Elçisi de “Hayvanın ayağı ile basması
da hederdir (sorumluluğu gerektirmez).”92buyurmuştur. Yani hayvan ayağını basmak suretiyle bir zarar meydan getirirse bundan hiçbir sorumluluk doğmaz.
ııı) Hayvanın yürürken çıkardığı toz, toprak, fırlattığı küçük taş ve benzerleri mutlaka meydana gelen
ve meydana gelmesinden kaçınılamaz, sakınılamaz olduğundan, hayvan, bu durumda bir zarar meydana getirirse sahibi için sorumluluk da yoktur. Ama iri taşları fırlatması, atması durumunda sorumluluk vardır. Çünkü hayvanlar hızlı ve dörtnala sürüldüğünde ayaklarından iri taş fırlayabilir. Kalabalık
yerlerde normal yürüyüşle giden hayvanın fırlattığı taşlardan sakınılabilir. Ama dörtnala koşturma
sırasında taş fırlar, zarar meydana gelirse bundan kaçınmak ve kurtulmak mümkün değildir. Kişi doğan sonuçtan sorumludur. Günümüzde bu durum trafik kurallarına uymayan taşıt sürücüleri için de
geçerli bir uygulamadır.
ıv) Bir hayvan, umumî yolda durdurulur ve bu sırada birisini öldürürse orada hayvanı durduran, bağlayan kişi meydana gelen öldürmeden sorumludur. İsterse ölüm, orada durdurulan hayvanın tepmesinden; ısırmasından, hayvanın ayağını basması veya kuyruğunu sallamasından meydana gelsin ve
yine ölümden başka zararlar hayvanın pisliğinden, salyasından, idrarından meydana gelmiş olsun
sonuç aynıdır. O hayvanın binicisi, sürücüsü veya onu orada durduran başka kişi, seyis bundan
sorumludur. Çünkü hayvanı umumî yolda durdurmak, bağlamak kurallara aykırıdır. Bir zorunluluk olmaksızın hayvanı umumî yolda durdurmak veya orada bir yere bağlamak sonucu bir zarar meydana
gelirse bundan kaçınmak mümkün olsun veya olmasın, kişi sorumludur. Nedeni ise kuralsız, kanuna,
mutada aykırı bir iş ve davranışta bulunmuştur.
v) Bir kimse hayvanı, kendi mülkünde ve kendisi de binitli olduğu halde durdurursa ve bu sırada hayvan ön veya arka ayağı ile birisine basar, teper, zarar verirse sahibi sorumludur. Başka türlü verdiği
zararlardan hiçbir sorumluluk yoktur. Yine bir kimse cadde veya pazar yerlerinde hayvanlara mahsus
yerlerde hayvanını durdurur, bağlarsa ve bu sırada hayvan bir zarara neden olursa bunun hükmü de
az önce belirtildiği gibi kişinin kendi mülkünde (mutadın dışı) meydana gelen zarardan doğan sorumluluğu gibidir.
vı) Bir kimse bir yol üzerine balkon çıkarır, saçak sarkıtır veya çıkıntı yapar da oraya taş, eşya veya
odun yığar da bunlar, gelip geçenlere, mesela birisinin kafasına düşmek suretiyle zarar verir veya
bunları birisinin düşürmesi sonucu onun ölümüne neden olursa veya bir kimse herkesin geçtiği yola
su döker, su da donarak buz olur ve oradan geçen birisinin ayağı kayar, düşer ve yaralanırsa bütün bu
durumlarda o işi yapan kişi ya da kişiler sorumludur. Hayvanlara veya mala zarar vermişse bunları da
tazmin zorundadır. Bu sonuçların meydana gelişinden kaçınmak imkânsız da olsa, sonuç değişmez.
Çünkü o kişi, aslında hukuk dışı (gayr-ı kanunî), mutadın dışında bir iş yapmıştır.

92 Ebû Dâvûd, diyât 27. Bak Türk Borçlar Kanunu md. 56. Nitekim bu konuda Mecelle md. 94’de “Hayvânâtın kendiliğinden olarak cinâyet ve
mazarrâtı hederdir.” denilir. Bu maddenin açıklaması için bak; Ali Haydar; a.g.e. c. 1/s. 196-198.
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vıı) Bir kimse kendi mülkünde ateş yaksa ve rüzgârın esmesi sonucu bu ateşin başkasının evi veya
arsasına zarar vereceği kaçınılmaz bir durum ise, bu takdirde yakılan ateş komşuya zarar verdiğinde,
doğan bu zararı ödemekle yükümlüdür. Çünkü dikkatsiz ve tedbirsizce, hayatın akışına ters düşen
hareket etmiştir.
vııı) Bir kimse her türlü önlemi almasına, kaçınılması gerekli yerde kaçınmasına rağmen olaylar bir
sonuca zorlarsa, mesela birisinin evine yıldırım düşer de saçak veya balkonu yıkar bunlar da yoldan
geçen birisini yaralar veya öldürürse ev sahibine, tedbirli kişiye hiçbir sorumluluk yoktur, bir tazminât
vermesi de gerekmez. Ama bir düğün töreni sırasında balkona fazla kişi çıkar ve balkon da çöker,
ölen veya yaralanan olursa bu durumdan o yer sahibi sorumludur.93
İşte bütün bunlar İslâm hukukçularının hata (taksir) hakkında verdikleri pek çok örnekten birkaçıdır.
Bu örneklerden anlaşılan husus şudur: Sorumluluk, fiilin serbest olup olmamasına göre değişmektedir. Eğer fiil yapılması serbest bir şey ise sorumluluğun esası kusurluluk halidir ki, bu da dikkatsizlik,
tedbirsizlik ve meslek ve san’atta acemiliğe dayanır. Eğer fiil, yapılması serbest olmayan bir şey ise,
o takdirde sorumluluğun esası kusurluluk hali değil, o yasak, fiili işlemektir. İsterse bunu işlemede,
kişinin her hangi bir kusuru bulunmasın. Birçok ülkenin seküler ceza kanunlarında hata konusunda
hemen hemen aynı şeyleri kabul edilmiştir. Kusurun değişik kaynakları, kalıpları TCK md. 22/2. fıkrada “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında
belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” Mülgâ TCK’da bu durum “Madde 455 – (1)
Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizâmât, ve evâmir ve talimâta
riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs….” olarak aynen kabul etmiş, bu son durumda kusurluluk halinin bulunmasını şart koşmamıştır.94
Emirler ve kurallara aykırı, saygısız davranma, muhalefet ifadesi kapsamına; İslâm hukukunun
Kur’ân ve hadislerdeki hükümleri, kanunlar, tüzükler ve sair yetkili mercilerden sadır olan emirler girer. Emirlere mücerret muhalefet hata sayılır. Kaçınmak mümkün olsun veya olmasın muhalefet eden
kişi neticeden sorumludur. Yine de sorumluluktan söz edilebilmesi için ortada bir zararın doğması,
bulunması gerekir. Taksirin belirli bir düzeye ve ağırlığa ulaşması şart değildir. Taksirin ağır veya hafif
olması aynı sayılır ve fâil, sırf taksirin bulunması nedeniyle suç hukuku bakımından sorumludur. Kişi
taksirinin sonucuna katlanacaktır. Çünkü hatalı olarak adam öldürmenin İslâm hukukunda bir tek
cezası vardır. Bu ceza da Devlet reisi tarafından ne ağırlaştırılabilir ne de hafifletilebilir, ne affedilebilir
ne de cezanın infazı durdurulabilir. Binaenaleyh ceza mahkemesi suçlunun beraetine karar verdikten
sonra mağdur kişi karşılaştığı zarardan dolayı hukuk mahkemesinde, sanıktan bir şey isteyemez.
Çünkü ondan herhangi bir hata sâdır olmamıştır.
Taksirle Adam Öldürme Suçunda Başka Sebeplerin Bulunması ve Taksirli Fiile İştirak Durumu
Başka sebep ve vesileler ölümün meydana gelmesine yardım da etse yine taksirli sanık ölümden
sorumludur. Mesela mağdurun kötü tedavi edilmesi, sağlığının ansızın bozulması; mağdurun yaşının küçüklüğü veya vücut bakımından zayıflığı gibi. Hatalı öldürmeye birden fazla kişi de iştirak
etse ve her birisi mağdur üzerinde pek çok yara da meydana getirse ve neticede mağdur ölse her
bir şerik taksirle adam öldürmekten sorumludur. Böyle bir iştirak durumunda ika edilen yara sanığa
isnad edilebildiği ve fiili tek başına ölümü meydana getirici olduğu sürece sonuçtan sanık kişi so93 Bu ve diğer örnekler için şu eserlere bakınız: Bedâiu’s-Sanâi c. 7/271-276 el-Muğnî c. 9/558-577. Nihâyetü’l-Muhtâc c. 7/333-350.
Mevâhibü’l-Celîl c. 6/241-243. 320-323.
94 Bak; TCK “Taksirle öldürme: Madde 85;Mecelle md. 94, 922-925, 929-940; Hata ve Kusurluluk halinin açıklaması için bak; Dönmezer-Erman;
a.g.e. c. 2/314-318; Artuk ve arkadaşları, a.g.e. s. 612-646, 669-684; Demirbaş, T.; a.g.e. s. 328-339, 361-362.

rumludur. Ölüm, hatanın doğrudan doğruya bir sonucu olsun veya doğrudan bir sonucu olmasın her
iki durumda da taksirli kişi neticeden sorumludur. Mesela birisi av hayvanına ateş eder de bir insanı
öldürürse hatâen meydana gelen bu ölüm, fiilin doğrudan bir sonucudur. Ama birisi sırf düşmanlık
kastıyla bir çukur kazar, sel suyu orayı doldurur, çamur getirir, oradan geçen mağdurun çamurda
ayağı kayar çukura düşer; çamurda boğulur ölürse netice çukur kazma fiilinin dolaylı bir sonucudur
ve fâil bu suçtan sorumludur.
Kişi veya kişilerin hatada iştiraki durumunda, adam öldürmede, sanık sorumluluktan kurtulamaz ama
cezası hafifletilir. Çünkü ödenecek diyet, yaraların sayısına göre değil, suçlu sayısına göre bölüştürülür. Mesela üç kişi bir dördüncü kişinin taksirle ölümüne neden olurlarsa o takdirde her birisinin,
mağdur üzerinde ika ettiği yara sayısına veya yaraların ciddiyetine (ağırlık derecelerine) bakılmaksızın, ödenecek diyet aralarında üç eşit parçaya bölünür. Pek tabiî her birisinin fiili tek başına ölümü
meydana getirici ise, durum böyledir. Değilse hepsi kusuru derecesinde sorumludur.
Hatalı adam öldürmede, mağdur ile fail eyleme iştirak etmişlerse ceza, mağdurun payı oranında
hafifletilir. Nedeni ise, o da fiile iştirak eylemiş, kendi aleyhine ortaya çıkan sonuca yardım ve katkıda bulunmuştur. Meselâ dört kişi bir kuyu kazma konusunda anlaşsalar ve bu işin yapımı sırasında
birisi ölse, geri kalan üç kişiye dörtte birer diyet yüklenir. Bir tane dörtte bir de mağdurun payı ve
kusurunun sonucudur. Yine on kişi, bir taş ocağında, mancınıklarla, bir kayayı yerinden oynatmaya
çalışırlarken hataları sonucu kaya içlerinden birisi üzerine düşer ve ölümüne neden olursa taksirle
adam öldürmeye verilmesi gereken diyet cezasının onda bireri (1/10) her bir suçluya yüklenir, bir
tane onda bir pay da mağdurun kendisine aittir. Çünkü bu gibi durumlarda mağdur da fiilin kendi
aleyhine tecellisine yardım etmiştir. Hz. Ali (ra), buna benzer bir davada bu şekilde karar vermiştir.
Şöyle ki; on kişi birlikte bir hurma ağacını sökerlerken ağaç, içlerinden birisi üzerine devrilir ve o
kişinin ölümüne neden olur. Burada dava Hz. Ali’ye arz edilir, o da diyetin onda birini (1/10), her bir
kişiye hükmeder ve bir tane onda biri düşürür. Çünkü mağdur da fiilin kendi aleyhine sonuç doğurmasına neden olmuştur.95
İslâm hukukçuları, kavga durumunda, farklı görüş açıklamışlardır. Bazılarına göre, kavgaya karışan
her bir kişi kendi fiilinden dolayı, o fiilin sonucunda tam ceza ne ise onunla cezalandırılır. Diğer
bazılarına göre ise, ölüm sonucu, iki tarafın fiilleri (karşılıklı iki kişinin kavga etmeleri) sonunda
meydana gelmiştir. O nedenle de her birisine yarı diyet cezası verilir, demişlerdir.96 Fransız mahkemelerinin uygulamaları bu ikinci görüşle örtüşmektedir. Mağdur da kavgaya (hataya) katılmış,
iştiraki söz konusu ise, o da sorumluluktan kurtulamaz, takdir olunacak cezaya etki eder, cezanın
hafifletilmesine neden olur.97

95 Bedâiu’s-Sanâi c. 7/278. el-Muğnî c. 9/559. Nihâyetü’l-Muhtâc c. 7/350.
96 Bedâiu’s-Sanâi c. 7/273. Mevâhibü’l-Celî1 c. 6/243. Nihâyetü’l-Muhtâc c. 7/343.
97 TCK Birinci Kitap, ikinci kısım dördüncü bölüm suça iştirakten söz eder. Bu bölümde yer alan maddeler ve birkaç fıkra içeriği şöyledir: Suça
İştirak; “Faillik: Madde 37. -(1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. /(2) Suçun
işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak
kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.”; “Azmettirme” (md. 38); “Suça yardım etme” (md. 39”; “Bağlılık kuralı: Madde 40.
-(1)Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını
önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. /(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini
taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. /(3) Suça iştirakten
dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.” ve “İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü
vazgeçme: Madde 41. -(1)İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır. /(2)
Suçun; a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, /b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen
işlenmiş olması, hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.”
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Sonuç
Buraya kadar yapılan ayrıntılı inceleme ve araştırmalardan her halde bir kısım sonuçlara varılabilir:
Âdil bir yargılamada, önyargısız bir değerlendirmede kâdî, hâkim, hakem….adına ne denilirse denilsin, bir yandan suçlunun haline, bir yandan da suç mağdurunun durumlarına bakarak bir sonuç
çıkarmaya çalışır. Hukukta da geçerli olan meşhur bir söz vardır; ‘Aklın yolu birdir.’, ‘Müslümanların
güzel gördükleri, hoş buldukları Allah katında da hoştur. Makbul ve müsellemdir.’
İslam’ın başından bu yana fakihlerin, suç hukuku ve suçun manevi unsuru denilen konularda kendi
aralarında yaptıkları temel değerlendirmeler ile yine aynı konuda Fransız ihtilali sonrası Kıta Avrupası
seküler suç hukuku âlimlerinin ve kanun koyucularının eriştikleri sonuçlar büyük ölçüde örtüşme ve
benzeşmeler gösterir.
Düne kadar suç oluşturan eylemlerde aranan manevî unsur dar bir alanda değerlendirilirken bugün
yeni düzenlemeler, İslam hukukçularının izlediği yaklaşımlardan varılan, ufku genişleten sonuçlar ve
yorumlar düzeyine ulaşmıştır. Ne var ki, yaklaşık son iki asır ne Batı Doğuyu, Doğunun kültürünü tam
olarak tanımak istemiş; ne de Doğu kendi nesillerine kendi eski öz değerlerini öğretmek istemiştir.
Ayrıca Doğu kültürü mensuplarından bir kısmı da Batıyı ve Kültürünü tanımak, öğrenmek gereğini
duymamıştır.
Şu anda suç hukuku alanında yeni yaklaşım ve yorumlara hem Batının hem de Doğu insanının büyük
ihtiyacı vardır. Suç hukuku alanında son on beş-yirmi yıllık zaman sürecinde ülkemizde girişilen yasal
düzenlemeler ve uygulamalarda bazen suçlular lehine bazen da suç mağdurları lehine gelişmelerin
olduğu açıkça müşahade edilmektedir. Önemli olan; somut olaya ve faillerin suç kastına göre cezaların bireyselleştirilmesi ve mağdurların haklarını korumak daha çok güvence altına almaktır. İşte
konumuzla ilgili olan TCK md. 21, 22 ve 30 bu düzenlemelerin çarpıcı örnekleridir. Bu maddelerin
içeriğine giren konuların İslam hukukçularının görüş ve uygulamalarıyla ne kadar benzeşmeler gösterdiği açıkça okunur. Görülen odur ki, önemli olan suç fiilinin iki tarafını (suçluyu ve mağduru) da
düşünerek ceza takdiridir.
Gerek bireysel planda gerekse aile ve toplum içi ihtilaflarda uygulanacak kurallar, hükümler az çok
belli olmasına rağmen Allah Kur’an’da o gibi konu ve örnekler de hep sulhlaşmayı, uzlaşmayı bizlere
emir ve tavsiye buyurur. Şöyle ki; “müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir, ancak yanlışlıkla
olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse,… ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet
vermesi gerekir; ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka…..”; “Eğer bir kadın kocasının
kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakârlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahzur yoktur. Barışma, elbette daha hayırlıdır. Nefisler
menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını
çiğnemekten sakınırsanız unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır”98

98 Kur’ân,en-Nisa 4/128.
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Abstract
The crime facts have side by side gone along with human history and with human
civilization. One of the substantive elements required in terms of crime in criminal
law perspective is the spiritual factor of crime. On this point, the statements of the
Holy Qur’an divide of it into two subdivisions as premeditation and error. Both have
been mentioned in the holy texts and been discussed in Islamic law books.
“And it does not behoove a believer to kill a believer except by mistake, and whoever kills a believer
by mistake, he should free a believing slave, and blood-money should be paid to death one’s people
unless they remit it as alms; ….. And whoever kills a believer intentionally, his punishment is hell; …..”1
“….; and there is no blame on you concerning that in which you made a mistake, but (concerning)
that which your hearts do purposely (blame may rest on you), and …..”2
This spiritual element of a crime is accepted one of the main elements any ordinary crime and criminal case in both of religious origin criminal law system and of secular law system. Jurists of Medieval
and of contemporary age received to a great scientific deal with in this viewpoint. This important topic
is still under the discussion and is classified in four subdivisions in practice as such; intent - similar
(quasi) intent - deficiency (negligence) - conscious negligence. However to reach to such a level
in criminal law had not been easy in practicing of rules in human history. In regarding to this topic,
spiritual elements were four subdivisions in the practice of Ottoman criminal law i.e. before the establishment of new Turkish Republic. After being new reforming law for new young Turkish Republic,
Italian origin Criminal Code was translated and enacted by Turkish Great National Assembly and was
put in practice in 1926 up to June 2005. Spiritual elements were reduced only into two subdivisions;
willful (intention) and negligence in this Italian origin Turkish Criminal Code. Judges could not have
given satisfactory decisions of public conscience while they had decided according to one of these
two types spiritual element. This inflexible practice enforced lawmaker to renew and to modernize of
criminal rules in concerning to spiritual elements, for public needs and necessity. Thus new Turkish
origin Penal Code, dated 2005, regulates this topic in paralleling to old Ottoman practice done before
the Turkish Republic. As a result, individual liability and personalization of penalties have been much
more factualized as well as public conscience is satisfied as possible as now.
The history of criminal liability will firstly be explained, and then basic theory of criminal responsibility
is referred to criminal law practice in this article. While being determined of spiritual element of a
crime, majority of Islamic lawyers preferred of induction method of logic by resembling legal subjects
in all facts. Because the spiritual element of the offense and the degree cannot easily be tested, but

1 Qur’aan, al-Nisa 4/92-93.
2 Qur’an, al-Ahzab 33/5.

it may be proved by external evidence and tools. Meanwhile a small part of Muslim jurists followed
to the deductive method in wordily explaining of the texts and words, mentioned in the Holy Qur’a an
and Hadiths. To them, spiritual element of any crime is only two types, which are mentioned in the
holy texts i.e. criminal intent - deficiency (negligence), besides these two types of spiritual elements,
are supposed of being removed main principles and annexing to Holy principles.
Debate on this issue had been lasted throughout fourteen centuries and has been given a result in
criminal law practice. Secular criminal law scholars discussed this subject in only last two centuries
and they have reached to such a level as it was in Muslim world.
Key words: criminal intent, similar (quasi) intent, deficiency (negligence), conscious negligence, error, and tools and occasions.

523

525

ملخص
من أهم عناصر ظاهرة الجريمة التي لها تاريخ متزامن مع التاريخ البشري والحضارة اإلنسانية في
منظور القانون الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة .وتم تناول هذا الموضوع في قسمين كـ «التعمد
والخطأ» بعبارات القرآن الكريم .وقد ذكر ونوقش االصطالحان سواء في النصوص أو في كتب
الشريعة اإلسالمية.
ُؤ ِم ًنا إ َّ
ان لِم ْ َ ْ ُ َ
ال َخ َط ًئا َو َمن َق َت َل م ْ
فمثال في القرآن الكريم يقول اهلل سبحانه وتعالى « َو َما َك َ
ير
ُؤ ِم ًنا َخ َط ًئا َف َت ْح ِر ُ
ُؤ ِم ٍن أن يَقتل م ْ ِ
ُّؤ ِم َن ٍة َو ِدي ٌ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُّسلَّ َم ٌة إِلَى أَ ْهلِ ِه» و» َو َمن ي َْقتُ ْل م ْ
َر َق َب ٍة م ْ
ً
ً
اح ِفي َما
ْس َعليْك ْم ُجن ٌ
ُؤ ِم ًنا ُّمت َع ِّمدا ف َجزآؤ ُه َج َهن ُم خالِدا ِفي َها» و» َولي َ
َة م َ
ُ
ُ
ُ
أَ ْخ َط ْأتُم ِب ِه َولَ ِكن مَّا َت َع َّمد ْ
َت قلوبُك ْم «
تقدم الفقهاء من القرون الوسطى ومن العصر الحاضر في هذا الموضوع ،سواء الفقهاء الذين يشتغلون بنظام القانون
الجنائي الديني أو الفقهاء الذين يشتغلون بنظام القانون الجنائي العلماني.
كان الركن المعنوي للجريمة قبل الممارسة العملية الحالية للقانون الجنائي العلماني التركي – أي قبل تأسيس الجمهورية
التركية الجديدة-يصنف في أربعة تقسيمات فرعية على نحو»تعمد – شبه تعمد– الخطأ الجسيم– الخطأ الخفيف» .ولكن
في القانون الجنائي الجديد اإليطالي األصل ،الركن المعنوي للجريمة انخفض إلى إثنين وهما« :التعمد والتقصير» .ولكن
تنوع الجرائم وإعطاء القضاة أحكاما ال ترضي ضمير الرأي العام ،أدى إلى االنضغاط بين الركنين المعنويين للجريمة.
وذلك تطلب إعادة النظر والتحديث في القانون الجنائي وصياغتها من جديد .القانون الجنائي التركي الجديد أتاح فرصة
في تسهيل الممارسة وإعطاء طابع شخصي في الجرائم والعقاب.
أتطرق أوال إلى تاريخ المسؤولية الجنائية ،ومن ثم أشير إلى نظريات المسؤولية الجنائية وأسس المسؤولية
في هذا البحث ّ
ّ
الجنائية .بينما تم تحديد األركان المعنوية للجريمة ،غالبية الفقهاء فضل طريقة االستقراء ووضحوا الموضوع بالوقائع.
ألن الركن المعنوي للجريمة ودرجته،اليمكن اختبارهما بسهولة،وإنمايمكن أن يثبتا بأدلة وأدوات خارجية .وفي الوقت
نفسه استعمل نسبة قليلة من الفقهاء المنهج االستنباطي بناء على األحكام الواردة في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة،
واعتبروا الزيادة على الركنين المعنويين للجريمة تشريع قواعد جديدة على أحكام اهلل والخروج من األلفاظ.
وقد استمر النقاش حول هذه المسألة طوال أربعة عشر قرنا ،وقد أعطيت نتيجة لذلك .وناقش علماء القانون الجنائي
العلماني هذا الموضوع في القرنين األخيرين ،وحاولوا إيضاحه بناء على األمثلة والوقائع.
الكلمات المفتاحية :القصد الجنائي،شبه القصد ،اإلهمال ،اإلهمال الواعي،الخطأ ،الوسائل ،المناسبات.
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Giriş
Siyasi suçlar kavramı, bu suçun doğası hakkında farklı bakış açılarından kaynaklanan tarifindeki farklı hukuki görüşler sebebiyle geçmişte olduğu gibi halâ
elastik bir yapıya sahip önemli bir kavram olmaya devam etmektedir. Öyle ki bu
suçun tarifi gerek uluslararası gerekse iç hukukta eşit şekilde görüş ayrılıkları
ortaya çıkardı ve bunun neticesinde siyasi suçun kapsamının açıklanmasında
farklı doktrinler ortaya çıktı. Bu doktrinlerden objektif doktrin çiğnenen hakka/elinden alınan hakka ya da suçun konusuna yoğunlaşmakta, sübjektif doktrin işlenen
suçun arkasındaki sâike yoğunlaşmakta, karma-muhtelit- doktrin ise hem suçun
konusunu hem de sâikini birlikte itibara almaktadır. Bahsedilen doktrinlere istinaden hukuk, siyasi suçları adi suçlardan ayırdı. Bu görüş ayrılığı sonrasında hukukçuların bu suçun tarifini yapmaları zor idi. Hatta pek çok ulusal kanun siyasi suçun
belirli bir tarifini yapmaktan uzaklaştı ve bu da özellikle de pek çok ülkede siyasi
kaosun yükseldiği günümüzde, bu suçun kapsamının belirlenmesi ve belirlenen
suçun altına giren fiillerin açıklanmasına etki etti. Pek çok durumda bu kaosla
birlikte terör fiillerinin bulunması ise siyasi suçun kapsamının belirlenmesini daha
kompleks hale soktu.
Fransız devrimi öncesine kadar pozitif kanunlar siyasi suçları adi suçlardan daha tehlikeli kabul ediyordu. Siyasi suçlularla en basit adalet kurallarıyla çelişen bir şekilde muamele ediyordu; en sert
cezalarla cezalandırıyor, mallarına el koyuyor, onun suçundan dolayı ailesini de cezalandırıyor, adi
suçluların sahip olduğu haklardan mahrum ediyordu. Fransız devriminden ve Avrupa’da devrimler ve
siyasi sistemlere karşı inkılaplar çoğaldıktan sonra pozitif kanunlar siyasi suçlara bakışını değiştirmeye başladı. Dolayısıyla siyasi suçluya şefkatle bakılmaya başlandı ve siyasi suçlara, hepsine toplu
olarak bakıldığında adi suçlardan daha hafif olan cezalar belirlendi.
İslam hukukunun bakışında, toplumun maslahatlarının ve toplumun üzerine inşa edildiği sistemin
korunması ve toplumun güçlü ve birbiriyle dayanışmasının kalıcılığını garanti etmek için bazı fiiller
suç olarak kabul edilmiş ve ceza verilmiştir. İslam ceza hukuku, siyasi suçu modern hukuktan 13 asır
önce tarif etmiş ve onu Allah’ın “Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer
dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. - Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan
korkun ki esirgenesiniz.1sözüne istinaden “Bağy” suçu olarak isimlendirmiştir.
İslam ceza hukuku, suçun siyasi kabul edilmesi için bulunmasını zorunlu kıldığı belirli şartlar
koymuştur. Buna ilave olarak, cezada savaş ya da devrim esnasında işlenen şuç ile bunlar dışında
1 Hucurat: 9-10
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işlenen suçu birbirinden ayırdı. Bu incelememizde siyasi suç kavramına, bu kavramın tarifinde ortaya
çıkan bazı hukuki görüşlerin açıklanmasıyla netlik getirmeye çalışacağız. Terör suçu ve adi suçla
siyasi suçu birbirinden ayırt etmede en önemli yönlere işaret etmekle birlikte, bu suçun kapsamının
açıklanmasında 1969 yılı, 111 sayılı Irak Ceza Hukuku ile İslam Ceza Hukukunu karşılaştıracağız.
İncelememiz aşağıdaki eksenler etrafında olacaktır:

Birinci Eksen: Ceza Hukuku Bakışında Siyasi Suçun Tarifi
Siyasi suçu tarif etmek için gelen tarifler çoktur. Bunun sebebi ise bir yönden İslam
hukukçularının bu suçun kapsamını belirlemedeki görüş ayrılıkları, diğer yönden ise
“siyaset” teriminin kendisinin anayasa ve siyasi sistem hukukçuları tarafından pek
çok tarifle tarif edilmiş elastik bir terim olmasıdır. Fakat bu elastikliğe rağmen bu
tariflerin hepsini toplayan ortak nokta bu terimin, yönetim sistemi, iktidar ve vatandaşların siyasi hakları gibi kavramlarla bağlantılı olması bir tarafa, kamu yararı düşüncesiyle bağlantılı olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı siyasi suçun hukuki tarifleri
çoğalmıştır. Bu paragrafta bu tariflerden bazılarını özet olarak zikredeceğiz:
Siyasi Suç: Siyasi saikle devlete karşı işlenen suçtur. Öyleyse siyasi suç; devletin şekli, siyasi düzeni
ve vatandaşların siyasi hakları gibi bir devletin siyasi sistemini ihlal eden suçlardır. Veya siyasi bir yapı
olması itibariyle doğrudan devlete karşı yöneltilmiş suçlardır. Daha farklı bir ifadeyle bunlar doğrudan
devletin siyasi sistemine karşı yöneltilmiş suçlardır.2
Yine siyasi saikle işlenilen fiil olarak da tarif edilmiştir. Bunlar siyasi bir yapı olarak doğrudan devlet
aleyhine yöneltilmiş olan veya devletin siyasi düzeni aleyhine yöneltilmiş olan suçlardır.3
Muhammed Ebu Zehra bu suçu, yönetim sistemine veya yönetici olmaları sıfatıyla yönetici şahıslara
veya siyasi görüşlerinden dolayı siyasi düşünce önderlerine saldırı olan suç olarak tarif etmiştir.4
Bu suç, devlete ihanet ve casusluk gibi dışarıdan ve politik yayınlar ve seçimlerle alakalı suçlar ve
anarşizm ve komünizm suçları gibi toplumsal suçlarla içeriden, devletin iç ve dış yapısına zarar veren
suç olarak da tarif edilmiştir. Bazı kanunlar bunları sırf siyasi olan suçlar olarak görmektedirler.5
Daha önce zikrettiğimiz hukuki tarifler ve onların dışındaki diğer tarifler karşısında ceza hukukçuları
bu suçun kapsamının belirlenmesinde ve bundan dolayı da bu kapsamın altında yer alan suçların
belirlenmesinde ihtilaf ettiler. Bu sorun karşısında üç hukuk doktrini ortaya çıktı:
Objektif Doktrin: Bu doktrin siyasi suçun, ne mal mülke ne de belirli haklara sahip olması nedeniyle
toplum ve kamu görevi yapsa dahi toplumun fertlerinden biri aleyhinde işlenmediğini bilakis millet
2 İsmail Alven et-Temîmî, Et-Temyîzbeyne’lcerîmeti’lirhêbiyyeve’lcerîmeti’s- siyêsiyye
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=3417413 Ebu Bekir Salih, el-Cerîmetü’s-siyêsiyyefi’lfıkhı’lislâmîve’lkavânîni’lvaziyye (dirâsemukârane), Doktora tezi, 2005
4 Ebu Bekir Salih, a.g.e
5 Muhammed İzzet Selam, s.65
Büyük hainlik (vatan hainliği) suçu: Suçlu devletin vatandaşlarından olur ve kendi devletinin aleyhine yabancı bir devlete yardım etme hedefiyle
suçu işler. Ya da kendi devleti için başka bir devletin ulusal güvenlik veya ulusal savunmayla ilgili gizli veya yaşamsal bilgileri almak hedefiyle bir
yabancı tarafından işlenilen casusluk suçudur. Sosyal suçlar: Bu, devletlerin sosyal sistemlerine saldırıdır, belirli bir devletin veya devletin siyasi
sisteminin aleyhine işlenen suç değildir. Daha fazla bilgi için bkz: a.g.e s. 66-68

olma vasfından dolayı toplum aleyhine ve devletin anayasal şekli ve kamu kurumları aleyhine işlenen
bir suç olduğu esası üzerine bina edilmiştir. Yani suçun hedefini hesaba katılmaksızın siyasi otorite
olması itibariyle devletin belirli haklarına yapılmış saldırıyla ortaya çıkar.6
Bu yaklaşımı benimseyenler işlenme saik ve maksadı ne olursa olsun siyasi suçun doğasını belirleyenin, suçun konusu olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla siyasi suç, devletin siyasi düzenine
saldırı anlamını içeren suçlardır. Bu saldırı, devletin bağımsızlığı ve egemenliğine zarar veren suçlar
gibi dışarıdan, ya da hükümetin şekli veya iktidar düzenine, görüş belirtme ve oy verme hakkına
saldırı gibi fertlerin siyasi haklarına, yerel meclislere iştirak ve vergi ödeme gibi sivil görevleri yerine
getirmeye yani anayasa ve yürürlükte olan kanunlar gereğince fertlere verilen tüm genel özgürlükler
ve haklara zarar veren suçlar gibi içerden olabilir. Bu doktrine göre tüm bu suçlar siyasidir, çünkü
fertlerin siyasi haklarına zarar vermektedir.7
Bu doktrin devrimlerde ve iç savaşlarda işlenen fiiller gibi şüphesiz bir şekilde siyasi olan bazı suçları
adi suçlar kabul etmesiyle kusurlu bulunmuştur8
2- Sübjektif Doktrin: Bu doktrin siyasi suçta suçu işleyenin şahsiyetine veya bu suçu işlemesindeki
amaç ve sâike bakmaktadır. Eğer saik siyasi ise suç siyasi kabul edilir, aksi halde adi suçtur.9
Siyasi suçta saik ve otoriteye isyan eden kişinin bu suçtaki hedefi, toplumun içinde yaşadığı toplumsal ve siyasi durumları değiştirmek veya halkı zorba ve zalim bir yönetimden kurtarmak gibi yüce bir
hedef olmalıdır. Bu da öznel ve kişisel bir meseledir, açık deliller olmadan bilinmez.10
Bu doktrinde siyasi suçun tarifi suçun hedefinin ve işlenilmesine götüren sâikin siyasi olmasına dayanmaktadır. Bu, saldırıya uğrayan hakkın / çiğnenilmiş hakkın doğasından hareket eden objektif
doktrinin görüşünün aksinedir. Sübjektif doktrinin destekçileri siyasi suçu, siyasi hedefleri gerçekleştirmek için işlenilen veya suçun işlenilmesine siyasi sâiklerin ittiği suç olarak tarif ediyorlar. Adi
suçlarda da eğer onun işlenme maksadı bir siyasi sâiki ve isteği içeriyorsa siyasi suç kabul edilir.11
Bu doktrinin kusuru, suçun mahiyetinin belirlenmesinde suçun sâikini hakem olarak belirler ve katiller
ve hırsızlara sahip olmamaları gereken ayrıcalıklar kazandırır.12
3- Karma(Muhtelit) Doktrin: Sübjektif ve objektif ekollerin uzlaştırılması çerçevesinde karma ekolün destekçileri siyasi suçu objektif ölçü (çiğnenen hakkın doğası) ve sübjektif ölçü (suçluyu suça
iten sâik veya ulaşılmak istenen hedef) ile irtibatlandırmaya gitmiştir. Öyle ki hukuk tek bir ekole
dayanmanın, siyasi suçluyu şiddetli cezalandırma bakışı hakim olduğunda çoğunlukla sübjektif
doktrinin benimsendiği, siyasi suçluyu hafif cezalandırma bakışı hakim olduğunda ise suçun kapsamını daraltan objektif doktrinin benimsendiği “suçun siyasileştirilmesi” fenomeninin ortaya çıkmasına
sebep olacağını gözlemlemiştir.13

6 Muhammed İzzet Selam, s.58
7 Muhammed Ali Seyyid, Fi’lcerîmeti’s siyasiye, Menşûrâtu’l halebî el-hukûkiyye, Beyrut, 2003, s. 42
8 Et-Teşrîi’lcinâî el-islâmîmukarananbi’lkânûn el-vazî, Abdulkadir Udeh, Dâru’lkütübi’lilmiyye
9 CündîAbdulmelik, el-Mevsûati’lcinâiyye, Cilt:3, Dâru’lkütübi’lmısriyye, Kahire, 1932, s.49
10 Ebu Bekir Salih, a.g.e
11 HişamMalâtî, http://www.hespress.com/writers/62413.html
12 Abdülkadir Udeh, a.g.e
13 Muhammed İzzet Selam, el-Cerîmetü’s-siyâsiyye fi zılli’nnizâmi’lalemiyyi’lcedîd, Dâru’lfeth, İskenderiyye, 2013, s. 62
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Bunlar, siyasi suçu, “tek işleme sâikinin siyasi düzenin değiştirilmesi, düzeltilmesi veya yıkılması olan
suç” olarak tarif ettiler. Siyasi düzen ise; devletin bağımsızlığını, mülklerinin güvenliğini, diğer ülkelerle ilişkisini, hükümetin şeklini, kurulu düzeni ve fertlerinin siyasi haklarını kapsamaktadır. Bu düzenlere doğrudan yapılan her saldırı siyasi suç olur.” Yönetim sistemini değiştirmek için komplo kurmak
veya anayasayı değiştirmeye çalışmak gibi devletin güvenliğine saldırı ve seçimlerde hile yapma
suçları gibi siyasi hakları işleyen matbuat (fikir suçları) ve gazetecilik suçları da siyasi suçlardandır.
Çağdaş ceza hukukundaki genel görüşün, devletin dış güvenliğine yapılan casusluk, ihanet ve
düşmanla birlikte komplo kurmak gibi suçları siyasi suçlar grubundan çıkarmaya meyilli olduğundan
söz edilmesi gerekir. Ancak uluslararası yaklaşım devlet başkanına yapılan suikast saldırısı veya
diğer saldırıların siyasi suç sayılmasının mümkün olmadığını kabul eder. Çünkü devlet başkanının
hayatı toplumdaki herhangi bir ferdin hayatı gibi korunmuştur. Öldürme ve suikastın siyasi suç olması
mümkündür denilemez, bilakis o adi suçlar içine girer.14
Bu doktrini 1930 yılı İtalya Ceza Kanunu benimsemiş (Madde 3/2041)ve şöyle düzenlemiştir: Devletin menfaatlerinden herhangi bir siyasi menfaate veya vatandaşların haklarından siyasi bir hakka
zarar veren her fiil siyasi suç kabul edilir. Yine tam veya kısmi bir siyasi saikle işlenmiş her adi suç
siyasi suç kabul edilir.” Suriye Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi de harfiyen İtalya ceza kanunundan
iktibas edilmiştir. 15

İkinci Eksen: Siyasi Suçun Terör ve Adi Suçlardan Ayrılması
Siyasi suç, hem terör suçundan hem de adi suçundan farklıdır. Terör suçundan ayrılmasına nispetle pek çok ihtilaf noktaları vardır. Bunlar16:
Terör suçunu engelleyen, onunla mücadele edilmesi ve azaltılması için çalışan birçok uluslararası
anlaşma yapılmıştır. 1937 Paris ittifakı, terör suçlarını ve aşağılık sâikle işlenmiş suçları siyasi suç
olarak itibara almadı. Siyasi suç, suçluların teslim edilmesi kuralı kapsamından siyasi suçların istisna
edilmesi ilkesinin yerleştiği uluslararası hukuk ve hukukun sürekli sempati/şefkat mahallinde iken,
uluslararası teamülde siyasi suç işlemekle itham edilmiş şahsa adi suçuyla karşılaştırıldığında daha
fazla merhamet ve şefkat ile özel muamele edilmektedir.
Siyasi suçta saldırıya uğrayan hak devlet, mevcut siyasi sistem ve devletin otoritesi ile alakası olan
kurumlar ve yapılarla ilgili iken, terör suçunda saldırıya uğrayan hak ise, devletin kurumları ile alakası
olmayan masum vatandaşların medeni hakları olmaktadır.
Cezanın Hafifletilmesi ve Ağırlaştırılması Yönünden: Kanun koyucunun terör suçunda cezayı ağırlaştırırken, siyasi suçlarda her zaman suçlunun cezasının ağır olmamasına meyilli olduğunu görürüz.
Siyasi Suç Adi Suçtan Farklıdır: Modern ceza kanununda siyasi suçlular diğer suçlular gibi suç işlemeye içindeki kötülük ve bencilliğin itmemesi itibariyle adi suçlulardan bazı ayrıcalıklarla ayrılır.
Bilakis siyasi suç işleyen çoğunlukla taraftarı olduğu bir inancı/kanaati olan ve hayırlı olduğuna inan14 Amir Adil, Mahiyyetu’lcerimeti’s-siyasiyyahttp://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=30608
15 HişamMalâtî, a.g.e
16 İsmaiAlven Temimi, a.g.e

dığı bir şeyi hedefleyen şahıstır. Hukuk sistemlerinin çoğunda kanunun siyasi suçlulara has kıldığı
ayrıcalıklar şunlardır17:
Ceza Muamelesi Yönünden: Modern kanunların çoğu siyasi suçlu ile muamelesinde yumuşaklık ve
saygı üzerine bina edilmiş bir sistem takip etmekte ve ona üstünlük veren bazı kurallar vermektedir.
Suçluların Teslim Edilmesi Yönünden: Uluslararası anlaşmalara uygun olarak kanunların çoğu, bazı
durumlarda siyasi suçluya siyasi sığınma hakkı vermesine ilave olarak, siyasi suçlunun eğer suçu
işlediği ülkeden başka bir ülkeye sığınırsa teslim edilmesine izin verilmemesini belirlemiştir.
Bazı Haklar ve Ayrıcalıklardan Mahrum Etmeme: Bazı yasalar siyasi suçlunun adi suçludan üstün
görülmesi çerçevesinde, ek cezalar veya isimlendirildiği gibi tâbî cezalar verilmemesine açıkça hükmetmiştir. Tâbî cezalar, ceza aldığı mahkeme kararında ayrıca belirtilmeye ihtiyaç duymaksızın kanun hükmünce mahkûma verilen cezalardır. Resmi görev almak, oy vermek, seçimlerde aday olmak,
tıp mesleği gibi bazı meslekleri yapmak, silah taşımak ve diğer haklardan men edilmesi gibi. Irak ceza
kanunu da bunları kabul eden kanunlardan biridir.18
Siyasi suçun doğasının adi suçlardan farklı olması sebebiyle geçmişte işlenmiş tekerrür suçu kabul
edilmemesi.
İdam Cezasının Müebbet Hapisle Değiştirilmesi Gibi Siyasi Suçlarda Cezaların Hafifletilmesi: Irak
Ceza Yasası 22. Maddede: Siyasi suçlarda idamın yerini müebbet hapis alır. Siyasi suçlarda verilmiş
olan hüküm tekerrür etmiş kabul edilmez, ek cezalar verilmez ve ondan sivil hak ve ayrıcalıklardan
mahrum bırakılma doğmaz ve mahkûm malları üzerindeki tasarruf ve idare hakkından mahrum bırakılmaz.” diyerek siyasi suçları adi suçlardan ayırmıştır.

Üçüncü Eksen: Irak Ceza Kanununda Siyasi Suçların Kapsamı
Irak kanun koyucusu doğası yönünden suçları, adi suçlar ve siyasi suçlar olarak
ayırdı ve siyasi suçu şöyle tarif etti: Siyasi suç siyasi sâikle işlenen veya genel ya da
ferdi siyasi haklara karşı işlenen suçtur. Bunların dışındakiler ise adi suçlar olarak
kabul edilir.19Ancak kanun koyucu bazı suçları siyasi suçtan istisna etti ve bunları
siyasi sâiklerle işlense dahi siyasi suç olarak kabul etmedi. Bunlar devletin dış güvenliğine zarar veren suçlar ve aşağılık ve bencil sâiklerle işlenmiş olan suçlardır.
Kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs, devlet başkanının hayatına saldırı,
terör suçları, hırsızlık, ,ihtilas, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve tecavüz
gibi yüz kızartıcı suçları mahkeme siyasi suç olarak görürse verdiği hükümde bunun
sebebini açıklaması gerekir. Bunun anlamı eğer hüküm kararı suçun siyasi olduğunu
belirtmemişse o suç adi suç kabul edilir.20
Irak Kanun Koyucusuna Göre Siyasi Suçun Kapsamı: Irak Ceza Kanununa dayanarak ve 21. Madde
uyarınca siyasi suçlar aşağıdaki suçlarla sınırlıdır:
17 HişamMalati, a.g.e
18 1969 yılı 111 no’lu Irak ceza Hukuku, 95-96 maddeler
19 1969 yılı 111 no’lu Irak ceza Hukuku, 20-21. maddeler
20 1969 yılı 111 no’lu Irak ceza Hukuku, 22. madde
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Siyasi sâikle işlenen herhangi bir adi suç.
Genel siyasi haklara saldırı olan suç.
Özel siyasi haklara saldırı olan suç.
Sonra kanun koyucu bahsedilen suçlardan pek çok suçu istisna edip bunlar siyasi sâikle işlenmiş de
olsa adi suçlar saydı. Bunlar aşağıdaki suçlardır:
Aşağılık ve bencil sâiklerle işlenmiş suçlar.
Devletin dış güvenliğine zarar veren suçlar.
Kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçları.
Devlet başkanının hayatına yapılan saldırı suçu.
Terör suçları.
Hırsızlık, ihtilas, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve tecavüz gibi yüz kızartıcı suçlar.
Bunun ardındaki sebep, suçu işleyenin yargılanmasının işlediği suçun tehlikesine uygun bir cezalandırma ile yapılıp hiçbir şekilde merhamet edilmemesini gerektiren düzgün olmayan ve tehlikeli
suç işleme halini açıklayan bu suçların doğası olabilir. Siyasi suç işleyende ise bunun aksine haleti
ruhiyesinin aşağılık olduğu ve insanlıktan yoksun oluşunu gösterir suçsal bir tehlike bulunmaz. Bilakis işlediği suçu inandığı genel bir faydadan dolayı; bu faydanınne kadar doğru olup olmadığına
bakmaksızın; devletin içindeki siyasi sistemi değiştirmek için işler.
Daha önce bahsedilenlerden anlaşılmaktadır ki Irak kanun koyucusunun siyasi suçun kapsamını
belirlemedeki tutumu objektif ve sübjektif doktrin arasında gelip gitmektedir. Bu durum, siyasi suça
yaptığı tariften ve koyduğu istisnalar aracılığıyla net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Siyasi Suçlunun Ayrıcalıkları:21
Suçun idamdan müebbet hapse hafifletilmesi
Siyasi suç tekerrür etmiş sayılmaz.
Suçlunun medeni haklar ve ayrıcalıklardan mahrum edilmemesi ve mahkûmiyet döneminde mallarının idaresinden veya mallarında tasarrufta bulunmaktan mahrum edilmemesi
Siyasi suçun olumlu veya olumsuz bir fiille işlenmesi mümkündür, yani suçlunun suçtaki kastında
ifadesini bulan manevi unsurun bulunmasına ilave olarak, suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi
için suçu işleyenin suç teşkil eden bir davranış yapması gerekir. Kanun koyucunun devletteki kamu
otoritesini uygulayan tüm yapıları kapsayan devletin iç varlığını korumayı hedeflediği siyasi suçta;
anayasayı veya cumhuriyet sistemini ya da kurulu yönetim şeklini, tehdit veya kuvvet kullanarak
değiştirme veya devirmekle tehdit eden tehlikeden korumayı hedeflediğini görürüz. Bu yüzden kanun
koyucunun siyasi suçta hedeflediği maslahat- fayda- yönetim sisteminin değişmesidir.22
21 1969 yılı 111 no’lu Irak ceza Hukuku, 22. madde
22 İsmail Temîmî, a.g.e

Dördüncü Eksen: İslam Ceza Hukukunda Siyasi Suçun Kapsamı
İslam nizamında devlet başkanlığı yönetici ve ümmet arasında gerçekleştirilir ve
ümmete şura meclisi veya ehlül halvel’akd ya da ümmet meclisi vekâlet eder. Yönetici ve ümmet arasında yapılan bu akit ise beyat olarak isimlendirilir. Bu yüzden ümmet
bu akdi genel maslahat için gerekli gördüğü şeylerle sınırlandırması gerekir. Buhari
ve Müslim İbn Ömer’den şöyle nakletmiştir: Rasulullah- sallellahu aleyhi ve sellemebiat ettiğimizde “gücünün yettiklerinde” diyordu. Ümmetin başkanlık müddetini bir
dönem ya da iki dönem yapma hakkı vardır, başkanlık uzun süreli ya da yaşam boyu
olmaz. Ümmetin yöneticiye–devlet başkanına- kabinenin oluşturulmasını, yargının
tam ve doğrudan gözlemini yaptığı hür seçimlerde seçmenlerin oyunun çoğunluğunu
alan grubun ya da partinin yapacağını şart koşması caizdir. İslami yönetim, sivil
yönetimdir. Orada teslimiyet yöneticinin ya da din alimlerinden bir alimin desteklediği
gizli, görünmeyen bir işe değil Kur’an ve Sünnete, yani yazılı kanunadır. Devlet Başkanının görevlerinin çoğu sivil görevlerdir. Maverdi el-Ahkâmu Sultaniye’de bunları
detaylandırdı ve on kadar dünyevi görev saydı.
Yazılı kanuna teslimiyeti Kur’an Rasulullah’a hitap eden şu ayette belirtmiştir:(Ey Muhammed!) Biz
sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm
veresin.” (Nisa:105) Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma.” (Maide: 49)
Allah’ın hükmünün olmadığı yerlerde yönetici, Kur’an ve Sünnetteki genel kurallar ve şuranın kurallarına göre uygun bir şekilde içtihat eder. Yöneticinin insanlara yönetici olması beyat akdi ile gerçekleşir.
Bu akdi, işlemler ve hakları belirleyen anayasa veya kanunun içine alması mümkündür. Yöneticiyle
anlaşmazlık çıktığında hükümde son sözü Kur’an ve sünnet nasları söyler. “Ey iman edenler! Allah’a
itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan ululemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resul’e götürün (onların
talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa: 59)
Bu konuda Ömer İbn Hattab müminlerin halifesi iken şöyle bir soru sordu: “Eğer müminlerin halifesi
bir kadını günah işlerken görse ne düşünürsünüz?” Hz. Ali cevap verdi: “Dört şahit getirir yoksa
namusa iftira haddi uygulanır. Bu konuda onun durumu diğer Müslümanların durumu gibidir.” Ömer
İbn Hattab Kufe’deki valisi Ebu Musa Eşari’ye yazdığı mektupta bunu teyit eder:“Ey Ebu Musa! sen
Allah’ın sana en ağır yükü yüklemesinin dışında diğer insanlardan birisin…. Müslümanların işini üstlenen kişinin, kölenin efendisine karşı yapması gerekenleri yapması gerekir.”
Dolayısıyla halife, müminlerin emiri ya da devlet başkanı, ümmetin bir çalışanıdır. Onun ümmete
karşı sorumlulukları, kölenin efendisi karşısındaki sorumluluklarıdır. Fakat beşeri sistemlerde devlet
başkanına dokunulmaz ve diğer insanlar gibi cezalandırılmaz. Bilakis cezalarda af veya cezanın
hafifletilmesi hakkına sahiptir. İslam’da devlet başkanı bunlardan hiç birine sahip değildir. Rasulullah,
“Kim, Allah’ın hadlerinden birisinin uygulanmaması için şefaatçi (aracılık yapma) olma durumunda
olursa, işinde Allah’ın emrine karşı çıkmış olur.” buyurmuştur.23
İslam devletinin temsil ettiği hükümet, sivil hükümettir. Başında Allah’ın halifesi değil ümmetin vekili
bulunmaktadır. İslam usulleri ve hükümlerine uyduğu sürece itaat edilir, Allah’ın koyduğu sınırlarını
aştığı zaman ise azledilir. Bu yönetici hata yapabilir ve bazen de tenkit ve kötü sözlere maruz kalabilir.
23 Adil Amir, Mâhiyyetü’lcerîmeti’s-siyêsiyyehttp://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=30608
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Bu, hilafet makamını karalama ve saldırı olarak isimlendirilir. Bazen de iş yöneticinin şahsını aşar ve
Müslümanların nefislerinde fitne çıkarma hedefiyle İslam ilkelerini tenkite, bunlara iftiraya ve ibtidaya
kadar varır. İşte bu, İslam’da bidat yani fikir suçları olarak isimlendirilir. Bazen de iş fikir beyanında
kalmayıp devlet başkanından kurtulmak için ona saldırı yapmada kendini gösteren suç fiilleri işlemeye kadar varır. Bunları tek kişi de işleyebilir veya bir grup kimsenin yöneticiye isyan etmesinde
ifadesini bulan toplu suç işleme de olabilir. Buna İslam fıkhında “Bağy Suçu” adı verilir.24
İslam hukukunda siyasi suç terimi bilinmiyordu. Bu terimi ilk defa kullanan “Suç ve Ceza” kitabında
Muhammed Ebu Zehra’dır. Daha sonra onu diğer Müslüman yazarlar takip etmiştir. Bu modern hukuku taklit ederek kullanılan bir kavramdır. Nitekim İslam ceza hukukunda siyasi suç “Bağy” suçu, siyasi
suç işleyense “Baği” ve “Baği grup” olarak bilinir. İslam hukukçuları silahla devlet başkanına isyan
edenler için Bağiler, silahla isyan etmeyenler için ise Ehli Adl terimini kullanmışlardır.
Bu suç İslam’ın doğuşu sırasında Rasulullah döneminde bilinmemiştir. Ortaya çıkışı Hz. Ömer ve Hz.
Osman ve Hz. Ali zamanına dönmektedir. Hz. Osman dönemindeki büyük fitne ve Hz. Ali dönemindeki Hariciler olayında görülmüştür.25
Bağilerin tarifinde farklı görüşler vardır. Bu konuda bazı mezheplerin görüşlerini sunuyoruz:
Hanefiler bağileri, Hariciler ve diğerleri gibi, güç ve kudret sahibi olan, bazı hükümlerde diğer Müslümanlara kendilerince haklı sayılan bir tevile dayanarak muhalefet eden, bir beldeye hakim olup
ordugah kurarak kendi hükümlerini tatbik eden bir topluluk olarak tarif ettiler.
Malikiler ise bağileri, kendilerince haklı sayılan bir tevile dayanarak Hariciler ve benzeri sapıtan topluluklar gibi savaşa kalkışan, Müslümanların imamına isyan eden veya emri altına girmekten imtina
eden veya zekat gibi haklarında vacip olmuş bir hakkı vermeyen kimseler olarak tarif ettiler.
Hanbeliler ise bağileri, adil olmasa dahi Müslümanların imamı olan zata kendilerince caiz olabilecek
bir tevile dayanarak isyan eden ve güç kuvvetleri bulunan kimselerdir. İsterse aralarında görüşüyle
hareket edecekleri (mutâ) itaat ettikleri bir şahıs bulunmasın. Adil olmasa dahi imama isyan etmek
haram kılınır.26
Şafiiler ise bağileri şöyle tarif ettiler: Onlar Müslümanların imamına, ya boyun eğmeyerek ya da
silahla isyan ederek veya vermeleri gerekli olan bir hakkı vermeyerek muhalif olan Müslümanlardır.
Ancak onların, kendilerince kabul edilen bir tevile dayanmalarını, güç ve kudretleri olmasını ve kendisine itaat edilen birisinin olması şartını koştular. İmamiye şiasına göre ise: Masum imama isyan eden
herkes bağidir ve bundan dönünceye kadar savaşılması gerekir.27
Bağiler, Müslümanların imamına isyan eden, cemaatten ayrılan ve kendilerinin iptida ettikleri bir mezhebe uyan kişiler olarak da tarif edilmiştir. Bunların durumuna bakılır, eğer imama görünürde boyun eğmekten çıkmamışlar, kendilerini soyutladıkları bir bölgeleri yoksa, yakalanmaları mümkün dağınık fertlerse, kendi hallerine bırakılıp savaşılmaz ve onlara haklar ve hadlerdeki adalet hükümleri uygulanır.28
24 Necefi Seyyid Ahmed Sened, el-Cerîmetu’s-siyâsiyyefi’lkavânîni’lvaiyyeve’ş-şerîati’lislamiyye, tarihsiz, s.357
25 MuntasırSaûdHamûde, el-Cerîmetu’s-siyâsiyye (DiraseMukarana) Dâru’lfikri’lcâmiî, İskenderiyye, 2013, s.100-101
26 VehbeZuhayli, Fıkhu’lislâmî ve edilletuhu, Cilt:6, Dâru’lfikr, Dımeşk, 2008, s. 90-91
27 Muhammed TehâmiDekir, a.g.e
28 Kadı Ebu Ya’le Muhammed b. Hüseyin Ferrâ Hanbeli,el-Ahkamu’s-sultâniyye,thk: Muhammed Hâmid el-Fakî,Dâru’lkütübi’l ilmiye, Beyrut,
2006, s.55

Yine bağiler, şeriata muhalif olduğu bahanesiyle ya da doğru veya yanlış siyasi bir saikle yönetime
boyun eğmeyi veya meşruveliyyu’lemre (yani halife, ya da ümmet tarafından veya seçme hakkı olanlar tarafından seçilmiş Müslümanların imamı) itaati reddeden, kendileri organize olup başlarına bir
imam ya da lider seçen, dolayısıyla güçleri olan, sonra da meşru halifeyi azletmek veya değiştirmek
için savaş veya silahlı isyan ilan eden Müslümanlardan bir grup veya cemaat olarak da tarif edilmişlerdir. İslam hukukundaki bu Bağy kavramını modern kanunlarda siyasi suç veya ülkenin iç güvenliğine zarar veren suçlar karşılamaktadır.29
Üstad Necefî Sened, Bağy suçunu şöyle tarif eder: Müslümanlardan bir cemaatin imama, onu
düşürmek veya şeri olarak vacip olan bir şeyin uygulanmasından imtina etmek gayesiyle güç
kullanarak isyan etmeleridir.30
İslam hukuku adi suçla bağy suçunu, yani siyasi suçu birbirinden ayırdı. Bu ayrımda cemaatin
maslahatı ve güvenliğini ve onun varlığını ve düzenini korumayı gözetti. Belirli siyasi şartlarda işlenen
bazı adi suçları siyasi suç kabul etse de siyasi sâikle işlenen her suçu siyasi suç saymadı. 31
İslam ceza hukukunun bakışında siyasi suç normal olmayan şartlarda, tam bir ifadesiyle devrim ve
iç savaş durumlarında bulunur. Halktan bir grup devlete karşı ayaklanır ve devletle ona karşı isyanda
olan grup arasında savaş başlarsa, eğer savaşçılar ya da devrimcilerde belirli şartlar varsa bu durum,
siyasi suçun bulunmasına imkan verir. Bu şartlar bulunmaz veya bulunur fakat devrim ve savaş hali
olmazsa bunlar siyasi suç değil bilakis adi suçlardır.32
Kim siyasi bir hedefle devlet başkanını öldürürse, katil siyasetle meşgul olan biri de olsa, öldürme
normal durumda gerçekleştiği sürece bu adi suç kabul edilir. Abdurrahman b. Mülcem Ali b. EbiTâlib’i
siyasi sebeple katletti. Bu öldürme, katil haricilerden de olsa adi suç kabul edilmiştir. Bu görüş Hz.
Ali’nin kendi görüşü ve ondan sonra âlimlerin kabul ettiği görüştür. Hz. Ali oğlu Hasan’a, “Onu güzel
bir şekilde esir tutun, eğer yaşarsam kan sahibi benim, eğer ölürsem bana vurduğu gibi tek darbeyle
vurun.” demiştir. Eğer bu adi suç olmasaydı kendisini kan sahibi saymaz, isterse affeder isterse kısas
yapardı. Bilakis o, Hz. Hasan’dan ona kısas yapılmasını talep etmiştir.33
Daha önce bahsedilenlerden ve kıymetli İslam hukukçularının açıklamalarından şu anlaşılıyor ki bir
suçun siyasi olması ya da İslam ceza hukukunda isimlendirildiği gibi “Bağy” suçu olması için bulunması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar:
Suçun Hedefi: Suçun hedefinin, devlet başkanını ya da yürütme organını azletme veya itaat etmekten kaçınma olması şart koşulmuştur. Fakat suçun hedefi, yönetim düzenine muhalif gayri İslami bir
düzen katma, yabancı bir ülkenin ülkeyi ele geçirmesini sağlama, diğer ülkeler karşısında devletin
gücünü zayıflatma gibi dini metinlerle çatışan bir değişim meydana getirme olursa suç bağy- yani siyasi- olmaz. Bilakis yeryüzünde bozgunculuk yapma ve Allah ve Resulüyle savaştır. Bu da adi suçtur
ve İslam hukuku onun için şiddetli bir ceza koymuştur.

29 Muhammed TehamiDekir, a.g.e
30 NecefîSened, a.g.e, s.416
31 Abdulkadir Udeh, a.g.e
32 Abdulkadir Udeh, a.g.e
33 Abdulkadir Udeh, a.g.e
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Tevil- Yorumlama- Bağilerin tevilci olmaları şart koşulur. Yani isyan için bir sebep iddia ederler ve delil
haddi zatında zayıf da olsa iddialarına delil getirirler. Haricilerin, Hz. Ali’nin Hz. Osman’ın katillerini bildiğini ve onları yakalayıp kısas yapma gücü varken onlarla yardımlaştığından dolayı bunu yapmadığını
iddia etmeleri gibi. Hz. Ebu Bekir döneminde zekat vermekten kaçınan bazılarının ise, zekatı vermediklerini çünkü onu şu ayete uygun olarak “Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan)
temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları
yatıştırır).” (Tevbe:103)sadece duası kendileri için sükûnet olanlara vereceklerini söylemeleri gibi. Eğer
yaptıkları isyan için bir sebep iddia etmezler veya herhangi bir sebep olmaksızın devlet başkanını azletmek veya onu kendi memleketlerinden olmadığı için azletmek istemeleri gibi İslam hukukunun hiçbir
şekilde onaylamayacağı bir sebep iddia ederlerse, bunlar yeryüzünde bozgunculuk peşinde olan yol
kesicilerdir ve onlara özel ceza vardır. Baği ya da siyasi suçlu değildirler.
Bağinin kuvvet sahibi olması şartı koşulur. Bu güç de kendi başına değil onun gibi düşünenlerle birlikte
olması gerekir. Eğer güçleri yoksa kendilerince haklı bir tevil de yapsalar siyasi suçlu kabul edilmez.
Devrim Ya da Savaş: Tüm bunlardan sonra suçun, hedefi uygulamak için tutuşturulan bir iç savaşta
veya devrimde işlenmiş olması şart koşulur. Eğer suç, devrim ya da iç savaş halinin dışında gerçekleşirse bu bağy yani siyasi suç olmaz adi suç olur ve onun için belirlenmiş olan adi bir ceza ile
cezalandırılır. Bu Ali b. Ebu Talib’in uygulamasıdır. Bir gün minberde hutbe okurken haricilerden bir
grup ona “Hüküm yalnızca Allah’ındır.” diyerek itiraz ettiler. İtiraz etmeleri onun tahkimi kabul etmesi
sebebiyledir. Hz. Ali minberinden şöyle diyerek onlara cevap verdi: Bu, kendisiyle batıl kastedilen hak
bir sözdür. Sizin için bizim üzerimizde üç şey vardır: Mescitlerde Allah’ın ismini zikretmenizi engellemeyiz. Sizinle savaşa ilk biz başlamayız. Bizle olduğunuz sürece, yani bize karşı ayaklanmadığınız
süre ganimet almanızı engellemeyiz.
Bahsedilen bu şartların hepsi birlikte bulunursa vuku bulan suç siyasi suç, yani bağy suçu sayılır.
Yukarıda bahsedilenlere göre, İslam Ceza Hukuku bakışında siyasi suçun kapsamı, bağinin suçu
işlemesinde devlet başkanını veya yürütme heyetini azletme ya da itaat etmekten kaçınmada ifadesini bulan siyasi bir sâik olmasını şart koşan karma doktrin esası üzerine bina edildiğini söylemek
mümkündür. Buna ilave olarak çiğnenen hakkın konusu, devletin içindeki iktidar ve egemenlik düzeni
ile bağlantılı siyasi bir doğaya sahiptir.
Pozitif kanunlarda yeni yaklaşım, komünizm ve anarşizm suçları gibi toplumsal düzene karşı yöneltilmiş suçları adi suç kabul ettiği gibi devletin bağımsızlığına zarar veren tüm suçları da adi suç kabul
eder. Çünkü bu yönetim düzeni veya yöneticilere değil vatana zarar vermektedir. Bu görüş 1892
yılında, suçluların teslim edilmesi kuralları yönünden toplumsal düzene karşı işlenmiş cezai fiiller,
siyasi suç kabul edilmez kararını veren Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün kabul ettiği görüştür. Bahsettiklerimizden pozitif kanunlardaki en yeni görüşün, bir suçu toplumsal düzene, devlete, devletin
bağımsızlığına ve devletin diğer ülkelerle ilişkisine karşı işlendiğinde değil ancak devrim veya iç savaş halinde işlenmiş olması ve devrimin veya iç savaşın doğasının gerektirdiği bir suç olması şartıyla
yöneticiye ve yönetimin iç şekline karşı işlendiğinde siyasi suç kabul ettiği ortaya çıkmaktadır. Ve bu,
İslam hukukunun 13 asır öncesinden siyasi suç için koyduğu hadlerle tamamen ittifak halindedir. Bu
noktada pozitif kanunlarla İslam hukuku arasında bir fark yoktur ancak İslam hukuku siyasi suçlar
ve adi suçların birbirinden ayrılması ve siyasi suçların belirlenmesini onlardan daha önce yapmıştır,
pozitif kanunlar İslam hukukunun izinde yürümekte ve onun ilkelerini almaktadır.34
34 Muhammed TehemiDekir, Cerîmetu’lbağyievi’lcerîmetu’s-siyâsiyye ve ukubetuhêfi’ş-şerîati’lislamiyyeve’lkavânîni’lvaziyye, Sayı:36, Yıl:16, 2005

İslam Şeriatında Bağilerin ya da Siyasi Suçluların Cezası
Bağilerin cezası ahvalin farklılaşmasıyla farklı olmaktadır. Devrim veya iç savaş öncesi veya sonrasında işlenen suçlar adi cezalarla cezalandırılır. Çünkü onlar devrim veya savaş halinde işlenmemiş
adi suçlardır. Devrim veya iç savaş halinde iken işlenen suçlar ise; devlet güçlerine direnmek ve
onları öldürmek, şehirleri ve idaresini ele geçirmek, kamu mallarını ele geçirmek ve toplamak, demiryolları ve köprüleri yok etmek, kaleleri ateşe vermek, surları ve depoları havaya uçurmak ve bunlar
gibi savaşın doğasının gerektirdiği fiillerdir. Bunlar siyasi suçlardır. İslam hukuku bu suçlarda bağilerin
kanını dökmeyi ve onları engellemek ve galip gelmek için gereken miktar kadar mallarına el koymayı
mubah görmekle yetinir. Devlet onları yener, silahlarını atarlarsa kanları ve canları korunmuş olur,
yöneticinin onları affetmesi ya da tazir cezası vermesi gerekir. Tazir cezası savaş esnasında işledikleri suçlar için değil yapılan isyan içindir ve bu siyasi suçtur. Savaş veya devrim halinin gerektirdiği
suçların cezası ise daha önce bahsettiğimiz şartlar çerçevesinde öldürülmektir.35
Eğer bağiler devrim esnasında öldürdükleri insanlar ve yok ettikleri mallardan-paralardan- sorgulanmazlarsa yöneticinin- eğer affetmezse- ve bunda maslahat görüyorsa itaatten çıktıkları için onları
tazir cezasıyla cezalandırması gerekir. Fakat bu cezanın İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Malik ve
Şafi’ye göre öldürme olmaması gerekir. Çünkü onlar yaralının ve esirin öldürülmesini mubah görmez,
Müslümanın öldürülmemesi ise daha evladır. Ebu Hanife ise genel maslahat için esirin katledilmesini
ve galip gelinmesinin ardından bağilerin öldürülmesini mubah görür. Ona göre bunun kıyas edildiği
durum bağinin tazir cezasıyla öldürülmesidir.36
Devrim veya iç savaş esnasında işlenen ve savaşın doğasının gerektirdiği suçların cezasının hükmü
budur. Fakat bağiler tarafından işlenilen ve içki içmek, zina yapmak ve adam öldürmek gibi devrim
veya savaş esnasında işlense dahi devrim veya iç savaşın doğasının gerektirmediği suçlar ise adi
suçlar kabul edilir ve adi suçlara uygun cezalarla cezalandırılır.
Buraya kadarki incelememizden İslam hukukunun nasıl her zaman ve mekan için uygun olduğu ortaya çıkmaktadır. İslam hukuku 13 asırdan daha fazla bir süre öncesinden cezai hükümler getirmiş
ve bunların peşinden siyasi suçlar dikkatli bir şekilde düzenlenmişti. Bu suçun doğasını, suçlunun
gerçekleştirmek istediği hedefi ve toplum üzerindeki etkisini gözetmiş ve toplum üzerinde bıraktığı
etkiye göre cezasını belirlemiştir. Yine modern kanunların, İslam şeriatının asırlarca önce ulaştığı adil
ve insani ilkelere ulaşmak için uzun tarihsel ve gelişimsel süreçlerden geçtiği ortaya çıkmıştır.

35 Muhammed TehemiDekir, Cerîmetu’lbağyievi’lcerîmetu’s-siyasiyye ve ukubetuhêfi’ş-şerîati’lislamiyyeve’lkavânîni’lvaziyye, Sayı:36, Yıl:16, 2005
36 Bkz: Muhammed TehemiDekir, Cerîmetu’lbağyievi’lcerîmetu’s-siyasiyye ve ukubetuhêfi’ş-şerîati’lislamiyyeve’lkavânîni’lvaziyyeEbu’l Hasan Ali
b. Muhammedb. Habib el-Basrî el-Bağdadî el-Maverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyyeve’lvilêyêtu’d-dîniyye, Daru’lErkam, Beyrut, Tarihsiz, s. 126
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Sonuç
Allah beni bu mütevazı araştırmayı tamamlamaya muvaffak kıldıktan sonra aşağıdaki şekilde ifade edilebilecek bazı neticelere ulaştım:
Siyasi suç eski bir suçtur ve İslam hukukçularının bu suçun kapsamını belirlemedeki görüş ayrılıkları
göz önünde bulundurularak bu suçun tam olarak belirlenmiş bir tarifi yoktur.
Objektif doktrin bu suçun kapsamını suçun konusuna dayanarak belirler. Dolayısıyla siyasi suç devletin siyasi sistemi veya vatandaşların siyasi haklarına karşı işlenen suçlardır.
Sübjektif doktrin ise bu suçun çerçevesini suç işlemeye götüren sâike dayanarak belirler. Dolayısıyla
siyasi suç, suçun mevzusuna bakılmaksızın siyasi sâikle işlenilen suçtur.
Karma doktrin ise bu suçun çerçevesini hem suçun mevzusuna hem de suça götüren sâike dayanarak belirler. Dolayısıyla siyasi suç, siyasi sâikle işlenen ya da mevzusu devletin siyasi sistemine
saldırı olan suçtur.
İslam ceza hukuku siyasi suçu pozitif ceza hukukundan asırlar önce tarif etmiştir. Bu konuda pozitif
kanunları geçmiş ve günümüzde pek çok ülkenin benimsediği karma doktrini benimsemiştir.
Irak ceza hukukunun bakışıyla siyasi suç siyasi saikle işlenilen veya genel ve bireysel siyasi haklara
saldırı olan suçtur.
İslam ceza hukukunun bakışında siyasi suç, bağy suçu olarak isimlendirilir. Bu suç Peygamberin
vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Pek çok tarifi vardır, fakat şartları müşterektir (Suçtaki hedef siyasi
olmalıdır- kabul edilir bir tevil (yorum) olmalı, yani bağilerin isyan etmesi için bir sebep olmalı ve bunun doğru olduğunu deliller veya gerekçelerle iddia etmelidirler- bağilerin güç ve nüfuz sahibi olmaları
şart koşulur- suçun savaşta veya devrimde gerçekleşmesi gerekir)
Siyasi suçlunun ya da bağinin cezası, adi suçludan farklıdır. Bu, Fransız devriminden sonra ortaya
çıkan pek çok gelişme döneminden sonra devletlerin kanunlarının tatbik ettiği bir durumdur. İslam
ceza hukuku ise siyasi suçluyu adi suçludan ayırma konusunda pozitif hukuku geçmiştir.
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Abstract
Political crime this crime differed men jurisprudence in a specific definition so that
many of the national legislation moved away from setting a precise definition of this
crime, either Iraqi legislator who define this crime “crime committed political purpose
or fall on the public and political rights or individual otherwise considered crime normal “ . And for determining the scope of political crime, the Iraqi law doctrine was
oscillating between subjective and objective field According Islamic criminal law has
known political crime since several centuries earlier in that situation three centuries
of laws and called it a crime (bukaat), and no political crime perspective Islamic
criminal jurisprudence in extraordinary circumstances, and specifically in the case
of the revolution, and in the case of the civil war, in Islamic criminal law the crime
Political need some conditions: That the purpose of the crime must be political the
crime either isolate the Head of State or the executive body and either abstain from
obedience, and to call a reason for their departure, and demonstrate the validity of
their claim, and also required to have a strength, and that the crime must be located
in a revolution or civil war broke out for the implementation of the purpose of the
crime. If the above conditions are fulfilled is a political crime, and if it is not available
is a common crime.
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مقدمة
مفهوم الجريمة السياسية كانت وال زالت من المفاهيم المهمة والمطاطة نظرا الختالف اآلراء الفقهية
في تعريفها والذي يرجع الى اختالف وجهات النظر حول طبيعة هذه الجريمة  ،حيث أثار تعريف
هذه الجريمة خالفاً واسعاً في الفقه القانوني الداخلي والدولي على السواء إذ ظهرت مذاهب فقهية
عدة في بيان نطاق هذه الجريمة من المذهب الموضوعي الذي يركز على طبيعة الحق المعتدى عليه
أو موضوع الجريمة المرتكبة  ،إلى المذهب الشخصي الذي يركز على الباعث من وراء ارتكاب
الجريمة وصوال الى المذهب المختلط الذي يعتد بكل من طبيعة الجريمة والباعث من وراء ارتكابها ،
واستنادا للمذاهب السابقة ميّز الفقه بين الجريمة العادية والجريمة السياسية ،وعلى اثر هذا االختالف
كان من الصعب عندي رجال الفقه وضع تعريف محدد لهذه الجريمة وحتى ان العديد من التشريعات
الوطنية تناءت عن وضع تعريف محدد لهذه الجريمة ،مما اثر ذلك على تحديد نطاقها ومن ثم بيان
االفعال التي تقع تحت طائلتها خاصة في الوقت الحاضر الذي يشهد تصاعدا في االضطرابات
السياسية في العديد من الدول فضال عن اقتران هذه االضطرابات في العديد من الحاالت باألعمال
االرهابية التي جعلت تحديد نطاق هذه الجريمة أكثر تعقييدا.
وكانت القوانين الوضعية إلى ما قبل الثورة الفرنسية تعتبر الجريمة السياسية أشد خطرا من الجريمة العادية ،وكانت
تعامل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط قواعد العدالة ،فتعاقبه بعقوبات قاسية ،وتصادر ماله ،وتأخذ أهله بذنبه،
وتحرمه من الحقوق التي يتمتع بها المجرمون العاديون .ثم ابتدأت القوانين الوضعية تغير نظرتها إلى الجريمة السياسية
بعد الثورة الفرنسية ،وبعد أن كثرت الثورات في البالد األوروبية ،وتعددت االنقالبات في النظم السياسية ،فأصبح المجرم
السياسي ينظر إليه نظرة عطف  ،ووضعت للجرائم السياسية عقوبات هي في مجموعها أخف من العقوبات العادية.
وفي منظور الشريعة اإلسالمية فإنها اعتبرت بعض األفعال جرائم وعاقبت عليها ،لحفظ مصالح الجماعة ولصيانة النظام
الذي تقوم عليه الجماعة ،ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة  ،و القانون الجنائي االسالمي قد عرف الجريمة السياسية
منذ قرون عدة سابقة في ذلك القوانين الوضعية بثالثة عشر قرنا وسماها بجريمة (البغي) استنادا لقوله تعالى « َوإِن
اال ْخ َرى َف َقا ِتلُوا ال ِتي َت ْب ِغي َحتَّى َت ِفي َء اِلَى أَمْر َّ
َ
َاه َما َعلَى ُ
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما َفإِن َب َغ ِت اِ ْحد ُ
ان ِم َن المؤمنين ْاق َت َتلُوا َفأَ ْ
اللِ
طآ ِئ َف َت ِ
ِ
ْك ْم َواتَّ ُقوا َّ
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما ب ْال َع ْدل َوأَ ْق ِس ُطوا إ َّن َّ
ْن أَ َخ َوي ُ
ُح ُّب ْالم ْ
اللَ
صلِ ُحوا َبي َ
ُق ِس ِط َ
ين إِنَّ َما المؤمنون إِ ْخ َو ٌة َفأَ ْ
َفإِن َفآ َء ْت َفأَ ْ
اللَ ي ِ
ِ ِ
ِ
1
ً
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َحم َ
ُون»، .وفي اطار القانون الجنائي اإلسالمي فإن الشريعة قد وضعت شروطا معينة الزمت توافرها العتبار
الجريمة سياسية ،فضال عن ذلك فأنها قد ميزت في العقوبة بين الجريمة التي تقع اثناء الحرب او الثورة وبين تلك التي
تقع خارجها  ،وسوف نحاول من خالل هذا البحث ان نسلط الضوء على مفهوم الجريمة السياسية من خالل بيان بعض
اآلراء الفقهية التي ظهرت في تعريفها  ،مقارنين في ذلك بين موقف القانون الجنائي االسالمي وقانون العقوبات العراقي
رقم  111لسنة  1969في بيان نطاق هذه الجريمة ،مع االشارة الى اهم اوجه تمييزها عن الجريمة العادية والجريمة
االرهابية ،متناولين البحث من خالل المحاور االتية :
المحور االول  :تعريف الجريمة السياسية في منظور الفقه الجنائي
تعددت التعاريف التي جاءت لتعريف الجريمة السياسية والسبب يعود الى اختالف الفقهاء في تحديد نطاق هذه الجريمة
هذا من جانب ،ومن جانب اخر كون مصطلح السياسة بذاته مصطلح مطاط عرف عند فقهاء القانون الدستوري والنظم
السياسية بتعاريف عدة ،وان كان الجامع لها هو ان هذا المصطلح مرتبط بفكرة الصالح العام للشعب ،فضال عن ارتباطه
بمفاهيم اخرى منها ( نظام الحكم ،السلطة ،الحقوق السياسية للمواطنين)  ،وامام هذه االسباب تعددت التعاريف الفقهية
 1االيتان  10- 9سورة الحجرات  ،القران الكريم.
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حوله ،وسوف نورد من خالل هذه الفقرة بعضاً من هذه التعاريف وفق االيجاز اآلتي:
الجريمة السياسية  :إنها الفعل الذي يرتكب ضد الدولة بدافع سياسي  ،فالجريمة السياسية اذن هي التي تقع انتهاكا للنظام
السياسي للدولة كشكل الدولة ونظامها السياسي والحقوق السياسية لألفراد ،اوهي الجرائم التي تكون موجهة مباشرة
ضد الدولة باعتبارها هيئة سياسية وبعبارة اخرى هي الجرائم التي تكون موجهة مباشرة ضد التنظيم السياسي للدولة .2
وعرفت كذلك بأنها الفعل الذي يرتكب بدافع سياسي وهي الجرائم التي تكون موجهة مباشرة ضد الدولة باعتبارها هيئة
سياسية او هي الجرائم التي تكون موجهة ضد التنظيم السياسي للدولة .3
وعرف الشيخ محمد ابو زهرة هذه الجريمة بأنها الجريمة التي يكون فيها االعتداء على نظام الحكم أو على أشخاص
الحكام بوصف كونهم حكاما او قادة الفكر السياسي آلرائهم السياسية .4
وعرفت هذه الجريمة بأنها الجريمة التي تمس كيان الدولة الداخلي والخارجي مثل جرائم التجسس والخيانة التي ترتكب
من جهة الخارج والجرائم االجتماعية كالجرائم الفوضوية والشيوعية من جهة الداخل  ،وجرائم النشر السياسي والجرائم
5
االنتخابية ويذهب بعض الفقه الى اعتبار هذه الجرائم سياسية بحتة.
أمام التعاريف الفقهية السابقة الذكر وغيرها ،اختلف الفقه الجنائي في تحديد نطاق هذه الجريمة ومن ثم تحديد االفعال
التي تقع تحت طائلتها ،وأمام ذلك ظهرت ثالث مذاهب فقهية تمثلت باالتي:
-1المذهب الموضوعي  :تقوم هذه النظرية على اساس ان االجرام السياسي موجه ضد المجتمع ال بوصفه مالكا ألموال
او لحقوق وال ضد فرد من افراده ولو كان يقوم بأعباء عامة  ،وانما هو االجرام الموجهة ضد المجتمع بوصفه امة ،وضد
الشكل الدستوري للدولة وضد مؤسستها العامة أي يتمثل باالعتداء على الحقوق المقررة للدولة باعتبارها سلطة سياسية
6
عامة بغض النظر عن الغرض من الجريمة.
يرى أصحاب هذا االتجاه على أن موضوع الجريمة هو الذي يحدد طبيعة الجريمة السياسية مهما كان الباعث على
ارتكابها ،فالجريمة السياسية هي التي تنطوي على معنى االعتداء على نظام الدولة السياسي سواء من جهة الخارج،
أي المس باستقاللها أو سيادتها ،أو من جهة الداخل ،أي المساس بشكل الحكومة أو نظام السلطات أو الحقوق السياسية
لألفراد كاالعتداء على حق االنتخاب وابداء الرأي وممارسة الواجبات المدنية كدفع الضرائب واالشتراك في المجالس
المحلية أي كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة الممنوحة لألفراد بموجب الدستور والقوانين النافذة ،كل هذه الجرائم
سياسية وفقا لهذا المذهب ألنها تقع على الحقوق السياسية لألفراد.7
وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض الجرائم التي ال شك في أنها سياسية جرائم عادية ،كالجرائم التي ترتبط بأعمال الثورة
أو الحرب األهلية.8
 -2المذهب الشخصي :ينظر هذا المذهب الى شخصية الجاني في الجريمة السياسية أو الباعث أو الغرض الى ارتكابه
9
للجريمة فإذا كان الباعث أو الغرض سياسيا عدت الجريمة سياسية واال فأنها جريمة عادية.
 2اسماعيل علوان التميمي  -التمييز بين الجريمة االرهابية والجريمة السياسية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=341741- 3ابو بكر صالح ،الجريمة السياسية في الفقه االسالمي والقوانين الوضعية(دراسة مقارنة) ،اطروحة دكتوراه ..2005،
 4ابو بكر صالح ،مصدر سابق.
. 5محمد عزت سالم  ،مصدر سابق ،ص.56
جريمة الخيانة العظمى  :يكون المجرم من مواطني الدولة بهدف مساعدة دولة اجنبية على حساب دولته اما جريمة التجسس فترتكب من اجنبي بهدف الحصول على معلومات سرية او حيوية لألمن القومي او
للدفاع القومي لحساب دولة اجنبية ،الجرائم االجتماعية  :هو حالة االعتداء على النظام االجتماعي للدول وليس ضد دولة محددة او ضد نظام السياسي للدولة  .للمؤيد راجع المصدر السابق ص 66وص.68
 6د .محمد عزت سالم  ،مصدر سابق ،ص.58
 7محمد علي السيد  ،في الجريمة السياسية  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2003 ،ص.42
 8التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي-المؤلف  :عبد القادر عودة الناشر  :دار الكتب العلمية
http://islamport.com/d/2/fqh/1/11/85.html
 9د .جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية المجلد الثالث ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،1932 ،ص.49

وفي الجريمة السياسية يجب أن يكون الدافع أو الباعث نبيال مثل تغيير األوضاع السياسية واالجتماعية التي يعيشها
الشعب ،أو أن يكون انقاذا للشعب من حكم ظالم ومستبد وهو امر نفسي ذاتي ال يمكن االطالع عليه إال بالقرائن الظاهرة
10
وباعث الخارج عن السلطة في هذه الجريمة هدف نبيل.
يقوم تعريف الجريمة السياسية في هذا المذهب على الهدف من الجريمة والباعث على ارتكابها الذي يكون غرضا
سياسيا ،وذلك على خالف المذهب الموضوعي الذي ينطلق من طبيعة الحق المعتدى عليه .ويعرف أنصار المذهب
الشخصي الجريمة السياسية بكونها الجريمة التي ترتكب لتحقيق أغراض سياسية أو تدفع إليها بواعث سياسية ،فالجريمة
العادية إذا كان الهدف منها ينطوي على باعث أو رغبة سياسية تعتبر جريمة سياسية.11
وعيب هذا المذهب أنه يحكم الباعث على الجريمة في تحديد ماهية الجريمة ،ويخول للقتلة والسارقين أن يتمتعوا بميزات
ال يصح أن يتمتعوا بها.12
 -3المذهب التوفيقي (المزدوج) (المختلط)  :في إطار التوفيق بين المذهبين الموضوعي والشخصي يذهب أنصار
المذهب المزدوج إلى ربط الجريمة السياسية بالمعيار الموضوعي (طبيعة الحق المعتدى عليه) والمعيار الشخصي
(الباعث لدى الجاني والهدف الذي يرمي إليه) ،حيث الحظ الفقه ان االعتماد على مذهب واحد ادى الى ظهور
طاهرة (تسييس الجريمة) والتي تعني أنه حيث تسود النظرة العقابية المتشددة مع المجرم السياسي فالغلبة تكون مع
االخذ بالمذهب الشخصي ،وحيث تسود النظرة العقابية المخففة مع المجرم السياسي فالغلبة تكون مع األخذ بالمذهب
13
الموضوعي الذي يضيق من نطاق هذه الجريمة .
وعرفوا الجريمة السياسية ب «الجريمة التي يكون الباعث الوحيد منها محاولة تغيير النظام السياسي أو تعديله
أو قلبه .ويشمل النظام السياسي استقالل الدولة وسالمة أمالكها وعالقاتها مع الدول األخرى ،وشكل الحكومة
ونظام السلطات وحقوق األفراد السياسية ،فكل تعد مباشر على هذه النظم يكون جريمة سياسية» .ومن الجرائم
السياسية  :االعتداء على أمن الدولة  ،كالتآمر لتغيير نظام الحكم  ،أو العمل على تغيير الدستور  ،وجرائم
المطبوعات ( جرائم الرأي ) والصحافة التي تتعرض للحقوق السياسية وكجرائم الغش في االنتخابات مثال .
والجدير ذكره أن الرأي الغالب في الفقه الجنائي المعاصر يميل إلى إخراج الجرائم الواقعة على
أمن الدولة الخارجي من طائفة الجرائم السياسية كجرائم الخيانة والتجسس والتآمر مع العدو.
إال أن االتجاه العالمي يعتبر أن االعتداء على رئيس الدولة باالغتيال أو غيره ال يمكن أن يعتبر جريمة سياسية  ،ألن حياة
رئيس الدولة مصونة كأي إنسان أو فرد في المجتمع  ،وال يمكن القول بأن القتل أو االغتيال يمكن يكون جرما سياسيا
14
وإنما يندرج ضمن الجرائم العادية.
وقد أخذ بهذا المذهب قانون العقوبات اإليطالي لسنة ( 1930المادة  )3/2041الذي نص على ما يلي « :كل فعل يضر
بمصلحة سياسية من مصالح الدولة أو بحق سياسي من حقوق المواطنين يعتبر جريمة سياسية .كما تعتبر جريمة سياسية
كل جريمة عادية وقعت بدافع سياسي كلي أو جزئي» ،وكذا قانون العقوبات السوري في مادته  195المقتبسة حرفيا من
قانون العقوبات اإليطالي.15
المحور الثاني :تمييز الجريمة السياسية عن الجريمة االرهابية و العادية
تختلف الجريمة السياسية عن كل من الجريمة االرهابية والجريمة العادية  ،بالنسبة الى تمييزها عن الجريمة االرهابية
فأن هناك نقاط اختالف كثيرة فيما بينهما منها:16
 10ابو بكر صالح ،مصدر سابق.
 11هشام المالطي
http://www.hespress.com/writers/62413.html
عبد القادر عودة –مصدر سابق.
 13د .محمد عزت سالم ،الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد ،دار الفتح للطباعة والنشر  -االسكندرية  ،2013،ص.62
 14د .عامر عادل ،ماهية الجريمة السياسية
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=80603
 15هشام المالطي – مصدر سابق
 16اسماعيل علوان التميمي – مصدر سابق.
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 -1وردت اتفاقيات دولية عدة منعت الجريمة االرهابية وعملت من أجل مكافحتها والحد منها ،واستبعدت اتفاقية باريس
عام  1937الجرائم االرهابية والجرائم التي ترتكب بدافع دنيء من نطاق الجريمة السياسية  ،في حين نجد ان الجريمة
السياسية كانت دوما محل تعاطف الفقه والقانون الدولي حيث استقر مبدا استثناء الجرائم السياسية من نطاق قاعدة جواز
تسليم المجرمين ،وقد جرى العمل الدولي على معاملة الشخص المتهم بارتكاب جريمة سياسية معاملة خاصة اكثر رئفة
ورحمة مقارنة بالمجرم العاد.
 -2يكون الحق المعتدى عليه في الجريمة السياسية يتعلق بالدولة أو النظام السياسي القائم وما يتصل به من هيئات
ومؤسسات ذي عالقة بسلطة الدولة في حين يكون الحق المعتدى عليه في الجريمة االرهابية غالبا حقوق مواطنين مدنيين
ابرياء ال عالقة لهم بسلطات الدولة.
-3من ناحية تشديد العقاب و تخفيفه :في الجريمة السياسية نجد أن المشرع يميل دائما إلى عدم التشدد في العقوبة على
المجرم السياسي في حين نجد المشرع يشدد العقاب على المجرم اإلرهابي.
وتختلف الجريمة السياسية عن العادية  :ينفرد المجرم السياسي بامتيازات في القانون الجنائي الحديث عن المجرم
العادي ،باعتباره ليس كغيره من المجرمين تدفعه األنانية والشر الذي في داخله إلى ارتكاب الجريمة ،بل إنه في الغالب
شخص ذو عقيدة يتعصب لها ويستهدف ما يعتقده خيرا ،ومن بين أهم االمتيازات التي أفردها له القانون في معظم
التشريعات ما يلي:17
 .1من حيث المعاملة العقابية :اتبعت غالبية القوانين الحديثة نظاما خاصا في معاملة المجرم السياسي يقوم على أساس
اللين واالحترام وتمتيعه ببعض القواعد التفضيلية.
 .2من حيث تسليم المجرمين :نصت اغلب القوانين تماشيا مع االتفاقيات الدولية على عدم جواز تسليم المجرم السياسي
إذا التجأ إلى دولة أخرى غير الدولة التي ارتكب فيها الجريمة ،فضال عن منح المجرم السياسي حق اللجوء السياسي
في بعض الحاالت.
 .3عدم الحرمان من بعض الحقوق والمزايا :ذهب بعض التشريعات في إطار تفضيل المجرم السياسي عن المجرم العادي
بالتنصيص صراحة على عدم إصدار عقوبات إضافية او كما تسمى العقوبات التبعية وهي التي تلحق بالمحكوم عليه
بحكم القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم كالمنع من حق التوظيف وحق التصويت والترشيح في االنتخابات
وعدم أحقية مزاولة بعض المهن كمهمة الطب وحمل السالح وغيرها من الحقوق منها قانون العقوبات العراقي.18
 .4عدم اعتبار الجريمة السياسية سابقة في العود الختالف طبيعتها عن الجرائم العادية.
 .5تخفيف العقوبات في الجرائم السياسية :كاستبدال عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد في الجرائم السياسية :ميز المشرع
الجنائي العراقي الجريمة السياسية عن الجريمة العادية عندما نص في المادة 22على( يحل السجن المؤبد محل اإلعدام
في الجرائم السياسية .وال تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود وال تستتبع الحرمان من الحقوق
والمزايا المدنية وال حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها).
المحور الثالث :نطاق الجريمة السياسية في قانون العقوبات العراقي
المشرع العراقي قسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى جرائم عادية واخرى سياسية ،وعرف الجريمة السياسية باالتي
(الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا
19
ذلك تعتبر الجريمة عادية ).
إال أن المشرع استثنى عدد من الجرائم ولم يعتبرها جرائم سياسية وإن ارتكبت بباعث سياسي وهي الجرائم التي ترتكب
بباعث أناني دنيء والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي .جرائم القتل العمد والشروع فيها وجريمة االعتداء على
 17هشام المالطي –مصدر سابق.
 18المادتين – 96 -95قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1969
 19المادتين – 21-20قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1969

حياة رئيس الدولة والجرائم اإلرهابية الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة واالختالس والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال
والرشوة وهتك العرض  ،على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها .وهذا يعني اذا لم ينص
قرار الحكم بان الجريمة سياسية فإنها تعد جريمة عادية.20
نطاق الجريمة السياسية وفقا للمشرع العراقي  :استنادا الى قانون العقوبات العراقي ووفق المادة ( ) 12فأن الجريمة
السياسية تتحدد في الجرائم االتية:
-1اي جريمة عادية ترتكب لباعث سياسي.
 -2اي جريمة تقع اعتداءا على الحقوق السياسية العامة .
 -3اي جريمة تقع اعتداءا على الحقوق السياسية الخاصة .
ثم جاء المشرع واستثنى من الحاالت السابقة جرائم عدة وعدها جرائم عادية وان ارتكبت بباعث سياسي وتتمثل
باالتي:
الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
جرائم القتل العمد والشروع فيها.
جريمة االعتداء على حياة رئيس الدولة .
الجرائم اإلرهابية.
الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة واالختالس والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال والرشوة وهتك العرض .
وقد يكون السبب من وراء ذلك هو طبيعة هذه الجرائم التي تبين الحالة اإلجرامية الخطرة وغير السوية للجاني مما
يستدعي محاكمته بالعقوبة التي تتناسب مع خطورته االجرامية وعدم الرأفة بحاله  ،بعكس المجرم السياسي الذي ال تتوفر
لديه الخطورة اإلجرامية الدالة على دناءة نفسيته وعدم انسانيته بل هو يرتكب الجريمة بهدف تغير النظام السياسي داخل
الدولة من أجل مصلحة عامة هو يعتقدها ويؤمن بها بغض النظر عن مدى صحة ذلك أو عدم صحته .
يتبين مما سبق أن موقف المشرع العراقي في تحديد نطاق الجريمة السياسية متذبذب بين المذهب الشخصي والموضوعي
وهذا ما هو واضح من خالل تعريفه للجريمة السياسية ومن خالل كذلك االستثناءات التي اوردها.
امتيازات المجرم السياسي:21
 -١تخفيف العقوبة من االعدام إلى السجن المؤبد.
 -٢عدم االعتداد بالعود في الجريمة السياسية .
 -٣عدم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا المدنية وعدم حرمانه من إدارة أمواله أو التصرف فيها ففي فترة محكوميته.
والجريمة السياسية يمكن ان ترتكب بفعل ايجابي او سلبي اي ال بد من اتيان الجاني لسلوك اجرامي حتى يتحقق الركن
المادي للجريمة  ،باإلضافة الى توافر الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي في الجريمة ففي الجريمة السياسية التي
أراد بها المشرع حماية كيان الدولة الداخلي ويشمل كافة الهيئات التي تباشر السلطات العامة في الدولة وتقع الجريمة
 20المادة –-22قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1969
 21المادة – -22قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1969
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بمجرد المحاولة مع اشتراط نية االنقالب لدى الجاني حتى يمكن تحديد وصف الجريمة تحديدا منضبطا ويمكن تميزها
عن الجرائم االخرى التي تمس ايضا شخص رئيس الدولة او رئيس الحكومة أو أعضائها ،بالرجوع لنصوص تجريم
االفعال الماسة بأمن الدولة نجدها تهدف إلى حماية الدستور أو النظام الجمهوري أو شكل الحكم القائم من خطر يهدده
بالقلب أو التغير باستعمال القوة أو التهديد ولذلك يمكن القول بأن المصلحة التي قصدها المشرع في الجريمة السياسية
هي تغير نظام الحكم.22
المحور الخامس :نطاق الجريمة السياسية في القانون الجنائي االسالمي
رئاسة الدولة في النظام اإلسالمي تنعقد بين األمة وبين الحاكم ،وينوب عن األمة مجلس الشورى أو أهل الحل والعقد
أو مجلس األمة ،وهذا العقد يسمى البيعة .ولهذا فإن لألمة أن تقيد هذا العقد بما تراه الزماً للمصلحة العامة  ،فقد أورد
البخاري ومسلم عن ابن عمر قال « :كنا إذا بايعنا رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -يقول لنا« :فيما استطعت»،
فلها أن تجعل مدة الرئاسة فترة واحدة أو فترتين فال تكون الرئاسة طويلة األمد أو مدى الحياة ،كما أنه يجوز لألمة
أن تشترط على الحاكم أن يكون تشكيل الوزارة للحزب أو الجماعة التي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين في
انتخاب حر يشرف عليه القضاء إشرافاً مباشراً
ً
وكامال .فالحكم اإلسالمي حكم مدني ،وليس حكماً دينياً ،فاالحتكام فيه
ليس ألمر غيبي يدعمه الحاكم أو عالم من علماء الدين ،فاالحتكام يكون للقرآن والسنة ،أي القانون المكتوب  .ومهام
رئيس الدولة أكثرها مهام مدنية ،وقد فصل بذلك اإلمام الماوردي في األحكام السلطانية ،فعدد نحو عشر مهام دنيوية.
أما االحتكام إلى القانون المكتوب فقد نزل القرآن بذلك على النبي –صلى اهلل عليه وسلم -وفيه( :إنا أنزلنا
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهلل) ،وقال( :وأن احكم بينهم بما أنزل اهلل…) .واألمور
التي ليس فيها حكم من اهلل يجتهد فيها الحاكم طبقاً لقواعد الشورى والقواعد العامة في الكتاب والسنة ،والحاكم
تنعقد له الوالية على الناس بعقد هو البيعة  ،وهذا العقد يمكن أن يتضمنه دستور أو قانون يحدد اإلجراءات
والحقوق ،وعند الخالف مع الحاكم فنصوص القرآن والسنة هي الفيصل في الحكم ،قال اهلل تعالى( :يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ،فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل والرسول ).
وفي هذا سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكان خليفة للمسلمين  :ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على
معصية ؟فقال علي بن أبي طالب  :يأتي بأربعة شهود أو يجلد حد القذف ،شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين  .ويؤكد ذلك
الخليفة عمر بن الخطاب في رسالته إلى أميره أبي موسى األشعري ،والي الكوفة ففيها  « :يا أبا موسى  ،إنما أنت واحد
ً
حمال ..إن من ولي من أمر المسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيده « .
من الناس  ،غير أن اهلل قد جعلك أثقلهم
فالخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أجير عند األمة ،ويجب عليه نحوها ما يجب على الخادم نحو سيده  ،أما في
النظم البشرية فالرئيس ذاته ال تمس وال يعاقب كآحاد الناس ،بل يملك العفو عن العقوبات أو تخفيضها  ،وكل هذا ال
يملكه رئيس الدولة في اإلسالم ،فقد قال النبي –صلى اهلل عليه وسلم« :-من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فهو
مضاد اهلل في أمره».23
فالحكومة التي تمثل الدولة اإلسالمية هي حكومة مدنية والقائم على رأسها نائب عن األمة وليس خليفة اهلل تعالى،
يطاع طالما يعمل وفق احكام وأصول الشرع  ،ويعزل إذا انحرف عن الحدود واقتحم حدود اهلل  ،وهذا الحاكم قد
يخطئ وقد يتعرض للنقد والسب والطعن وهذا يسمى بالتهجم على مقام الخليفة والطعن فيه  ،وقد يتجاوز األمر شخص
الحاكم الى الهجوم على المبادئ اإلسالمية واالفتراء عليها واالبتداع فيها بهدف زرع الفتنة في نفوس المؤمنين وهذا
ما يسمى بالبدعة او جرائم الرأي في االسالم  ،وقد ال يقف االمر عند حد الرأي بل يصل إلى إتيان أفعال جرمية تكون
(جرائم أحادية ) تتمثل في االعتداء على الحاكم للتخلص من حكمه  ،وقد تكون جرائم جماعية تتمثل في خروج فئة من
المحكومين على سلطان اإلمام وهو ما يعرف في الفقه اإلسالمي بجريمة (البغي).24
ومصطلح الجريمة السياسية لم يكن معروفا في الفقه اإلسالمي وأول من استخدم هذا المصطلح هو الشيخ محمد أبو
زهرة في كتابه (الجريمة والعقوبة) ثم تبعه الكتاب المسلمون وذلك تقليدا للقانون الوضعي ،و الجريمة السياسية في
القانون الجنائي االسالمي تعرف باسم جريمة (البغي) ويسمى المجرم السياسي ب(الباغي) أو (الفئة الباغية) والفقهاء قد
اصطلحوا على تسمية فريق الخارجين بالبغاة ،ويسمون الفريق اآلخر الذي لم يخرج عليه بأهل العدل.
 22اسماعيل التميمي – مصدر سابق.
 23د.عادل عامر  ،ماهية الجريمة السياسية
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=30608
 24د .نجافي سيد احمد سند ،نظرية الجريمة السياسية في القزانين الوضعية وفي الشريعة االسالمية ،بال مكان ،بال تاريخ ،ص.357

وهذه الجريمة لم تعرف في بداية ظهور االسالم أثناء حكم الرسول الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،ولكن بداية
ظهورها يرجع الى عهد الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم جميعا ،في الفتنة الكبرى في عهد عثمان
بن عفان والخوارج في عهد الخليفة علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه.25
وبالنسبة الى تعريف البغاة فتعددت التعاريف حوله ،ونعرض آراء بعض المذاهب في ذلك:
عرف الحنفية البغاة بانهم قوم لهم شوكة ومنعة ،خالفوا المسلمين في بعض األحكام بالتأويل ،وظهروا على بلدة من البالد
وكانوا في عسكر ،واجروا أحكامهم ،كالخوارج وغيرهم.
وعرف المالكية البغاة بأنهم اللذين يقاتلون على التأويل ،مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم ،والذين يخرجون
على اإلمام ،أو يمتنعون من الدخول في طاعته ،أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها  .وعرفهم الحنابلة بانهم
الخارجون على إمام ولو غير عدل  ،بتأويل سائغ ولهم شوكة ،ولو لم يكن فيهم مطاع ويحرم الخروج على اإلمام ولو
26
غير عدل.
فعرفوا البغاة بأنهم« :المسلمون المخالفون لإلمام بخروج عليه وترك االنقياد له ،أو منع حق توجب عليهم،
أما الشافعية َّ
بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم» .وعند الشيعة اإلمامية« :من خرج على المعصوم من األئمة (عليهم السالم) فهو
باغ ويجب قتاله حتى يفيء».27
وعرف البغاة بأنهم الذين يخرجون على اإلمام ويخالفون الجماعة وينفردون بمذهب ابتدعوه  .نظرت فأن لم لم يخرجوا
به عن المظاهرة بطاعة اإلمام  ،وال تحيزوا بدار اعتزلوا فيها ،وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة  ،وتمتد إليهم اليد
28
،تركوا ولم يحاربوا ،وأجربت عليهم أحكام العدل في الحقوق والحدود.
وعرف البغاة أيضا بانهم طائفة أو جماعة من المسلمين رفضوا الخضوع لحكم أو طاعة ولي األمر الشرعي (أي الخليفة
أو اإلمام المختار من طرف األمة أو من يحق لهم اختياره) بحجة مخالفته للشريعة أو أي باعث سياسي قد يكون صواباً
أو خطأ ،ونظموا أنفسهم وجعلوا عليهم أميراً أو قائداً بحيث أصبحت لهم منعة وشوكة ،ثم أعلنوا الحرب أو العصيان
المسلح بهدف اإلطاحة بالخليفة الشرعي أو عزله واستبداله .هذا المفهوم للبغي في الشريعة يقابله الجريمة السياسية أو
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في القوانين الوضعية.29
وعرف االستاذ نجافي سند جريمة البغي باالتي« خروج جماعة من المسلمين على اإلمام مغالبة بقصد خلعه او االمتناع
30
عن تنفيذ ما يجب شرعا»
والشريعة االسالمية فرقت بين الجريمة العادية وجريمة البغي أي الجريمة السياسية ،وراعت في هذه التفرقة مصلحة
الجماعة وأمنها ،والمحافظة على نظامها وكيانها ،فلم تعتبر كل جريمة ارتكبت لغرض سياسي جريمة سياسية ،وإن كانت
قد اعتبرت بعض الجرائم العادية التي ترتكب في ظروف سياسية معينة جرائم سياسية .31
وتوجد الجريمة السياسية بمنظور الفقه الجنائي االسالمي في الظروف غير العادية ،وعلى وجه التحديد في حالة الثورة،
وفي حالة الحرب األهلية ،فإذا ثار فريق من الرعية على الدولة وإذا قامت حرب بين الدولة وبين بعض رعاياها
الخارجين عليها ،أمكن أن توجد الجريمة السياسية إذا توفرت شروط معينة في الثوار أو المحاربين ،فإذا لم تتوفر هذه
الشروط ،أو توفرت ولكن لم توجد حالة الثورة أو الحرب ،فالجرائم التي تقع ال يمكن أن تكون جرائم سياسية ،وإنما هي
جرائم عادية .32
 25د .منتصر سعيد حمودة  ،الجريمة السياسية ( ،دراسة مقارنة) ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2013 ،ص.101-100
 26د .وهبة الزحيلي ،الفقه االسالمي وادلته ،الجزء السادي  ،دار الفكر ،دمشق ،2008،ص.91-90
 27محمد تهامي دكير –مصدر سابق
 28القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي  ،علق عليه المرحوم محمد حامد الفقي ،االحكام السلطانية ،ادار الكتب العلمية  ،بيروت ،2006،ص.55
 29محمد تهامي دكير –مصدر سابق.
 30د .نجافي سند ،مصدر سابق،ص.416
 31عبد القادر عودة –مصدر سابق.
 32عبد القادر عودة –مصدر سابق.
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فمن يقتل رئيس الدولة لغرض سياسي اعتبرت جريمة عادية ،ولو كان القاتل نفسه من المشتغلين بالسياسة ،ما دام أن
القتل وقع في أحوال عادية ،ولقد قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب خليفة المسلمين لتحقيق غرض سياسي،
فاعتبر القتل عاديا بالرغم من أن القاتل من الخوارج ،وهذا هو رأي علي نفسه ،والرأي الذي أخذ به العلماء من بعده،
فإنه قال لولده الحسن“ :أحسنوا إساره ،فإن عشت فأنا ولي دمي ،وإن مت فضربة كضربتي” ،ولو لم يكن القتل عاديا لما
33
اعتبر نفسه ولى الدم إن شاء عفا وإن شاء اقتص ،ولما طلب من الحسن أن يقتص بضربة كضربته.
من خال ما سبق ،ومن خالل ما بينه الفقهاء االفاضل فأن هناك مجموعة من الشروط 34التي يجب توافرها في الحريمة
لكي تكون سياسية أو كما تسمى في الفقه الجنائي االسالمي جريمة البغي تتمثل باالتي:
أوال :الغرض من الجريمة :يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية ،وإما االمتناع
عن الطاعة ،أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أي تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة ،كإدخال نظام غير إسالمي
يخالف النظام ،أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البالد ،أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول ،إذا كان الغرض
من الجريمة شيئا من هذا أو مثله ،فإن الجريمة ال تكون بغيا  -أي سياسية  -وإنما هي إفساد في األرض ،ومحاربة هلل
ورسوله ،وهي جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسية.
ثانيا :التأول :يشترط في البغاة أن يكونوا متأولين ،أي أن يدعوا سببا لخروجهم ،ويدللوا على صحة ادعائهم ،ولو كان
الدليل في ذاته ضعيفا ،كادعاء الخارجين على اإلمام علي بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم وال يقتص منهم لمواطأته
إياهم ،وكتأول بعض مانعي الزكاة في عهد أبي بكر بأنهم ال يدفعون الزكاة إال لمن كانت صالته سكنا لهم ،طبقا لقوله
تعالى{ :خذ من أموالهم صدقة} إلى قوله{ :وصل عليهم إن صالتك سكن لهم} [التوبة ،]103 :فإذا لم يدعوا سببا للخروج،
أو ادعوا سببا ال تقره الشريعة إطالقا ،كأن طلبوا عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئا ،أو طلبوا عزله ألنه ليس من
بلدهم ،فهم قطاع طريق يسعون في األرض بالفساد ،ولهم عقوبتهم الخاصة ،وليسوا بأي حال بغاة أو مجرمين سياسيين.
ثالثا :الشوكة :يشترط في الباغي أن يكون ذا شوكة وقوة ال بنفسه بل بغيره ممن هم على رأيه ،فإن لم يكن من أهل
الشوكة على هذا الوصف فال يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأوال.
رابعا :الثورة أو الحرب :ويشترط بعد ذلك كله أن تقع الجريمة في ثورة أو حرب أهلية اشتعلت لتنفيذ الغرض من
الجريمة ،فإن وقعت الجريمة في غير حالة الثورة أو الحرب األهلية ،فهي ليست بغيا؛ أي جريمة سياسية ،وإنما هي
جريمة عادية ،يعاقب فاعلها بالعقوبة العادية المقررة لها .وتلك هي سنة علي بن أبي طالب في الخوارج ،فلقد عرض
قوم من الخوارج به ،فنادوا وهو يخطب على منبره :ال حكم إال هلل ،يعرضون به ألنه قبل التحكيم ،فرد علي من على
منبره قائال :كلمة حق أريد بها باطل ،لكم علينا ثالث :ال نمنعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسم اهلل ،ال نبدؤكم بقتال ،وال
نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ،أي ما دمتم لم تثوروا علينا .
إذا توافرت الشروط السابقة معا ،فأن الجريمة التي وقعت تعد جريمة سياسية اي جريمة بغي.
وبحسب ما سبق يمكن ان نبين ان نطاق الجريمة السياسية في منظور القانون الجنائي اإلسالمي تقوم على اساس المذهب
المزدوج حيث اشترط ان تكون لدى الباغي باعث سياسي في ارتكاب الجريمة يتمثل إما بعزل رئيس الدولة أو الهيئة
التنفيذية ،وإما االمتناع عن الطاعة ،فضال عن ذلك فان موضوع الحق المعتدى علية ذات طبيعة سياسية يتعلق بنظام
الحكم والسلطة داخل الدولة.
واالتجاه الحديث في القوانين الوضعية يعتبر الجرائم الموجهة ضد النظام االجتماعي كجرائم الشيوعية والفوضوية
جرائم عادية ،كما يعتبر كل الجرائم الماسة باستقالل الدولة جرائم عادية؛ ألنها تمس الوطن وال تمس نظام الحكم
والحكام ،وهذا هو الرأي الذي أقره معهد القانون الدولي في سنة  ،1892حيث قرر أنه ال يعد من الجرائم السياسية من
حيث تطبيق قواعد تسليم المجرمين األعمال الجنائية الموجهة ضد النظام االجتماعي ،ويتبين مما سبق أن أحدث اآلراء
في القوانين الوضعية تعتبر الجريمة سياسية إذا كانت موجهة ضد الحكام وشكل الحكم الداخلي فقط ،ال ضد النظام
االجتماعي وال ضد الدولة واستقاللها وعالقتها بغيرها من الدول ،وبشرط أن تقع في حالة ثورة أو حرب أهلية ،وأن
تكون مما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب ،وهذا يتفق تماما مع الحدود التي وضعتها الشريعة للجريمة السياسية من
 33عبد القادر عودة –مصدر سابق
 34هناك من يجزء الشروط الى ثمانية تتمثل باالتي (التأويل –الباعث-الشوكة-اتخاذ الحيز-وجود قائد مطاع-اجتماع الناس على امام عادل-الثورة او الفتنة-الخارجون من جماعة المسلمين) للمزيد حول
هذه الشروط راجع اطروحة دكتوراه ل ابو بكر صالح.

ثالثة عشر قرنا .وال فرق بين الشريعة والقوانين في هذه النقطة إال أن الشريعة قد سبقت بالتفرقة بين الجرائم العادية
والسياسية ،وتحديد الجرائم السياسية ،وأن القوانين تسير في أثر الشريعة وتأخذ بمبادئها.35
عقوبة البغاة أو المجرمين السياسيين في الشريعة اإلسالمية :عقوبة البغاة تختلف باختالف األحوال ،فالجرائم التي
يرتكبونها قبل الثورة والحرب أو بعدها يعاقبون عليها بعقوباتها العادية؛ ألنها جرائم عادية لم تقع في حالة ثورة أو حرب،
أما الجرائم التي ترتكب أثناء الثورة أو الحرب األهلية ،فما اقتضته منها حالة الثورة أو الحرب :كمقاومة رجال الدولة
وقتلهم ،واالستيالء على البالد وحكمها ،واالستيالء على األموال العامة وجبايتها ،وإتالف السكك والكباري ،وإشعال
النار في الحصون ،ونسف األسوار والمستودعات ،وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة الحرب ،فهذه الجرائم السياسية ،وتكتفي
الشريعة فيها بإباحة دماء البغاة ،وإباحة أموالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب عليهم ،فإذا ظهرت الدولة عليهم،
وألقوا سالحهم ،عصمت دماؤهم وأموالهم ،وكان لولي األمر أن يعفو عنهم ،أو أن يعزرهم على خروجهم ال على الجرائم
التي ارتكبوها أثناء خروجهم ،فعقوبة الخروج إذن هي التعزير ،وهو جريمة سياسية ،أما عقوبة الجرائم التي تقتضيها
حالة الحرب أو الثورة فهي القتل ،بالشروط التي ذكرناها سابقا.36
وإذا كان البغاة ال يسألون عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء الثورة من إهالك لألنفس واألموال ،فإن لولي األمر  -إن لم
يعف عن جرائمهم  -أن يعاقبهم على خروجهم عن الطاعة بعقوبة تعزيرية إن رأى في ذلك مصلحة ،ولكن يشترط أن
ال تكون هذه العقوبة القتل عند مالك والشافعي وأحمد ،ألنهم ال يبيحون قتل الجريح وال األسير فأولى أن ال يباح قتل
المسلم ،أما أبو حنيفة فيبيح قتل األسير للمصلحة العامة ويبيح قتل البغاة على أثر الظهور عليهم ،فالقياس عنده أن يقتل
الباغي تعزيزا.37
 هذا هو حكم الجرائم التي تقع أثناء الثورة أو الحرب وتقتضيها طبيعة الحرب والثورة ،أما الجرائم التي تقع من البغاةوال تستلزمها طبيعة الثورة أو الحرب ،فهذه تعتبر جرائم عادية يعاقبون عليها بالعقوبات العادية ،ولو أنها وقعت أثناء
الثورة أو الحرب ،كشرب الخمر ،والزنا والقتل وغيرها من الجرائم.
من خالل ما سبق يتبين لنا كيف ان الشريعة اإلسالمية السمحاء الصالحة لكل زمان ومكان قد جاءت بأحكام جنائية نظمت
على اثرها الجريمة السياسية منذ ما يزيد على ثالثة عشر قرنا تنظيما دقيقا سليما راعت على اثره طبيعة هذه الجريمة
والغاية التي يريد الجاني تحقيقه واثرها على المجتمع فبينت عقوبتها بحسب االثر الذي تتركه على المجتمع  ،وتبين لنا
كيف ان القوانين الوضعية قد مرت بمراحل تاريخية وتطورية طويلة حتى وصلت الى ما وصلت اليه الشريعة االسالمية
منذ قرون عدة من مبادئ واحكام عادلة وانسانية.

 35محمد تهامي دكير -جريمة البغي أو الجريمة السياسية وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية -العدد ( )36السنة 1426 - 16هـ2005 /م
 36محمد تهامي دكير -جريمة البغي أو الجريمة السياسية وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية -العدد ( )36السنة 1426 - 16هـ2005 /م
 37انظر كل من  :محمد تهامي دكير -جريمة البغي أو الجريمة السياسية وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية -العدد ( )36السنة 1426 - 16هـ2005 /م؛ ابي الحسن علي بن محمد بن
حبيب البصري البغدادي الماوردي االحكام السلطانية والواليات الدينية ،دار االرقم بن ابي االرقم ،بيروت ،بدون سنة ،،ص.126

550

551

خاتمة
بعد ان وفقني اهلل سبحانه وتعالى على اتمام هذا البحث العلمي المتواضع توصلنا الى بعض من
االستنتاجات تتمثل باالتي:
الجريمة السياسية جريمة قديمة ال يوجد لها تعريف محدد نظرا الختالف الفقهاء في بيان نطاق هذه
الجريمة.
المذهب الموضوعي يحدد نطاق هذه الجريمة استنادا الى موضوع الجريمة فالجريمة السياسية هي
الجريمة التي تقع اعتداءا على نظام الدولة السياسي أو على الحقوق السياسية للمواطن.
المذهب الشخصي يحدد نطاق هذه الجريمة استنادا الى الباعث على ارتكاب الجريمة فالجريمة
السياسية هي الجريمة التي ترتكب لباعث سياسي بغض النظر عن موضوع الجريمة.
المذهب التوفيقي يحدد نطاق هذه الجريمة استنادا الى موضوع الجريمة والباعث على ارتكابها
فالجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب لباعث سياسي او يكون موضوعها اعتداء على نظام
الدولة السياسي.
القانون الجنائي االسالمي عرف الجريمة السياسية قبل الفقه الجنائي الوضعي بقرون عدة ،سابقت
القوانين الوضعية في ذلك واخذت بالمذهب التوفيقي الذي تأخذ به العديد من الدول في الوقت الحاضر.
الجريمة السياسية في منظور القانون الجنائي العراقي هي الجريمة التي ترتكب لباعث سياسي او
اعتداء على الحقوق السياسية العامة او الفردية.
الجريمة السياسية في منظور القانون الجنائي االسالمي تسمى بجريمة البغي  ،وقد ظهرت بعد وفاة
الرسول الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،وتعددت التعاريف لها ولكنها اشتركت في شروطها
والمتمثلة (الغرض من الجريمة يجب ان يكون سياسيا – التأول اي ان يكون هناك سبب لخروج
البغاة ويدعوا على صحته بمبررات أو أدلة -الشوكة يشترط في الباغي ان يكون ذا قوة ونفوذ-ان تقع
الجريمة في ثورة او حرب).
عقوبة المجرم السياسي أو الباغي تختلف عن المجرم العادي وهذا ما تطبقه الدول في قوانينها بعد
مراحل تطورية عدة بدأت بالظهور بعد الثورة الفرنسية  ،أما القانون الجنائي اإلسالمي فقد سبقت
القوانين الوضعية في التمييز ما بين المجرم العادي والباغي في العقوبة.
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Giriş
Suç işleyen kimseler bir takım özel durumlarla karşılaşırlar ki o durumlarda kendilerine ceza verilmesi halinde cezaların amaçları yerine gelmiş olmaz, işlenen suçtan
daha büyük bir eziyete sebep olur. Yine bazı suçluların sıradan cezalarla iyileştirilemeyecek ve başa çıkılamayacak bir takım özel durumları bulunduğundan onlara
özen gösterilme gereği söz konusu olabilir. Öte yandan bu gibi özel durumlarda ceza
uygulamanın yararı olmayacağı gerekçesiyle cezanın tamamen düşürülmesi toplumda bozulmalara, suçların yayılmasına ve istikrarsızlığa neden olabilir. Bu yüzden
kimi durumlarda cezayı tamamlayan kimi durumlarda da ceza yerine geçmek üzere
konulan bir takım yasama hükümleri bulunmaktadır. Beşerî hukuk ekolünde bu tür
cezalara “güvenlik tedbirleri” adı verilmektedir ki bu araştırmamız, bu tür tedbirlerin
İslam fıkhındaki “tazirler” kapsamına gireceğini vurgulamaktadır.
Güvenlik tedbirleri teorisini açıklamak ve inşa etmek için harcanan çabalara rağmen mesele hâlâ
kavramsal boyutta ve hukukî tabiatı, kriminoloji ile ilişkisi yönünden bir takım problemler barındırmaktadır. Öte yandan İslam ceza hukukundaki suç türlerinde bu tür tedbirlerin elde edildiği esasları ve
uygulama alanlarının belirlenmesi de önemli bir konudur. İşte bu sebeple ben bu çalışmada konuyu
aşağıdaki gibi iki bölümde ele alacağım:
I. Güvenlik tedbirleri kavramı ve bunun kriminoloji ile ilişkisi
II. İslam hukukunda güvenlik tedbirlerinin esasları

I. Güvenlik tedbirleri Kavramı ve Bunun Kriminoloji ile İlişkisi
Güvenlik tedbirleri, ceza siyaseti konusunda yeni kullanılan kavramlardan birisidir.
Beşerî hukuk ekolleri XIX. Asrın sonlarında bu kavramı kullanmışlardır. Bununla ne
kastedildiğinin net olarak anlaşılabilmesi için önce kavramın sınırlarını belirlemek,
hukukî ve şer’î doğasını açıklamak gerekir. Böylelikle kavramı, ilgili olduğu bilim dallarına eklemek mümkün olacaktır.
A. “Güvenlik tedbirleri” Kavramı
Güvenlik tedbirlerinin bir tür ceza mı yoksa yalnızca koruma amaçlı bir uygulama mı olduğu konusundaki görüş ayrılığına bağlı olarak kavramın sınırlarını belirleme konusunda bir görüş ayrılığı meydana
gelmiştir. Bu sebeple ben meseleyi aşağıdaki gibi ele alacağım.
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1. Beşerî Kanunlarda Güvenlik tedbirleri Kavramı ve Bunun Doğası
a. Güvenlik tedbirlerinin Tanımı
aa. Sıfat Tamlaması Olması İtibarıyla
Sözlükte “ التدابيرtedâbîr (tedbirler)” kelimesinin tekili “tedbir” kelimesidir. Bu kelime Arapça’da َدبَر يدبر
“ تدبيراdebbera, yüdebbiru, tedbîran” kelimesinden gelir.
Lisânü’l-Arab adlı sözlükte şöyle denilmektedir: دبّر األمر وتدبرهdebbera’l-emra / tedebbarahû ifadesi
“bir işin sonucuna baktı” anlamına gelir. “et-Tedbîr fi’l-emr” ifadesi kişinin bir şeyin sonunda varacağı
yere bakması / sonunu düşünmesi anlamına gelir.1
“İhtirâz” kelimesi ise “ َح َر َزharaze” kökünden gelir. “ihtaraztü” ifadesi “kendimi korunaklı bir yerde korumaya aldım” demektir.2
“واحترز من كذا وتحرز منهşundan ihtiraz etti / teharruz etti” demek, ondan beklenen zorluk ve zarar sebebiyle ondan korundu anlamına gelir.3
Tedbir kelimesinin terim anlamı, işleri sonuçlarına yönelik bilgiye göre icra etmektir.4
Bu kelimenin muzarî fiil kalıbında kullanımı Kur’an’ın birkaç yerinde geçmiştir. Buna dair şu ayetleri
örnek verebiliriz:
“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare (tedbir)
ederek arşa istiva eden Allah’tır.” [Yunus, 3]
Şevkânî şöyle demiştir: Tedbir kelimesi aslen işler makbul şekilde gerçekleşsin diye işlerin ardına ve
sonlarına bakmaya denir.5
İhtiraz “işlerde ve sözde az gaflet etmek, düşmekten sakınmak. İhtiraz eden kişi adeta düşmekten
sakınmaktadır.”6
“Şu kişi hazirdir” denildiğinde zekidir anlamına gelir. Bununla anlatılmak istenen o kişinin kendisini,
şahsına eziyet verecek ve eleştirilmesine sebep olacak şeylerden korumuş olmasıdır.
Toplumun korunması varlığını korumak ve fertlerini himâye etmekle olur.
Buna göre “ihtirazî [koruyucu] tedbir” temeli işleri incelemeye dayalı bir tür muameledir ki bunun sebebi bu işler içinden elverişli olmayanlardan kurtulmak, korunmak suretiyle kötülüklerden sakınmayı
gerçekleştirmek, kötü sonuçlara düşmemek için işlerin sonuçlarını dikkate almaktır.

1 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut, Dâru Sâdır, IV, s. 272.
2 Es-Sâhib b. Abbad, el-Muhît fi’l-lüğa, tahkik Muhammed Hasen Âl Yasîn, 1. Baskı, Beyrut, Âlemü’l-kütüb, 1414/1994, I, s. 204.
3 Er-Râzî, Muhammed b. Ebû Bekir, el-Muhtâru’s-suhâh, tahkik Mustafa Dîb el-Buğâ, Cezayir, Dâru’l-hüdâ li’t-tıbâ, 1990, s. 134. w
4 Cürcânî, et-Ta’rifât, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1403 / 1983, s. 56.
5 Fethu’l-Kadîr, 1. Baskı, Beyrut, Dımaşk, Dâru’l-kelimi’t-tayyib, Dâru İbn Kesîr, 1414, II, s. 481.
6 İbn Manzûr, age, “Hıfz” maddesi, VII, s. 441.

ab. Bir Bilim Olması İtibarıyla
Eski Müslüman fakihlerde “koruyucu tedbir” kavramının tanımı bulunmamaktadır. Farklı beşerî hukuk
düzenleri de bunun tanımını yapmamış bu konuyu doktriner içtihada bırakmıştır. Nitekim kriminoloji
üzerine yazan hukukçuların pek çoğu bu hukukî işlemi yerine getirmek için çalışmışlardır.
Bu tanımlar incelendiğinde tanımları yapanların iki farklı eğilimi benimsedikleri görülmektedir:7 Bunların ilki güvenlik tedbirlerini icraat kapsamında görürken ikincisi ise bunu ceza olarak kabul etmektedir.
1. Birinci Eğilim:
Bu, güvenlik tedbirlerini ceza olarak değerlendirmeyip suç işleyen kişinin şahsiyetinde gizli bulunan
suç tehlikesine yönelik bir takım icraatlar olarak değerlendiren eğilimdir. Bunun gerekçesi şu şekilde
izah edilir: “Ceza, iradî olarak çiğnenen bir yasa normu bulunmasını gerektirir.”8
Bilindiği üzere tedbir, cezanın manevî rüknü bir kenara bırakıldığında da gerçekleşir. Yani akıl hastalığı veya yaş küçüklüğü sebebiyle cezaî sorumluluğu bulunmayan bir kimse hakkında da güvenlik
tedbiri söz konusu olabilir. Bu durumda akıl hastası olan kişi veya yaşı küçük olan çocuk, kendisinde
cezanın manevî rüknü tam olarak bulunan kimse gibi değerlendirilir.9
Bu görüşte olanlar şunu da söylemişlerdir: “Suça ceza vermek caydırmak içindir. Ehliyeti eksik veya
yok olan kimseler hakkında suçtan caydırma düşünülemez.”10 Yine bu görüşte olanlar tedbirin, suçtan vazgeçirme gibi bir yönünün bulunmamasını da görüşlerine delil olarak getirirler. Tam da bu durum tedbiri, cezanın özü olarak kabul edilen “acı verme” düşüncesinden uzak, sırf tedavi ve eğitim
amaçlı bir uygulama kılmaktadır.11
Bu görüşte olanlara göre güvenlik tedbirleri “suç işleyen şahsın kişiliğinde gizli suç tehlikesine karşı
bu tehlikeyi toplumdan gidermek için yapılan bir takım uygulamalardır.”12
Jaques Leroy ise bunu şu şekilde tanımlamıştır: “Güvenlik tedbirleri, rüşd yaşına ulaşmış olan ancak
ehliyetleri kısıtlı olan şahıslarda gizli bulunan suç işleme tehlikesiyle mücadele etmeye yardım eden
koruma amaçlı uygulamalardır.”13
Bu tariflerde ve başkalarında güvenlik tedbiri suçlunun şahsında gizli bulunan suç işleme tehlikesine
karşı uygulanan bir takım tedbirler olarak görülmektedir. Bunun amacı toplumu korumak ve himaye
etmek amacıyla bu kişinin yeniden suça dönmesine engel olmaktır.
2. İkinci Eğilim:
İkinci eğilim sahiplerine göre güvenlik tedbirleri, kişilerde yerleşik bulunan suç işleme tehlikesine
karşı toplumu korumak için bu tehlike ile mücadele etmeyi hedefleyen cezalardır.14
7 Bu iki farklı eğilim konuyla ilgili en önemli eğilimleri oluşturmaktadır. Bunun dışında güvenlik tedbirleri üzerinde odaklanan başka bir takım
tanımlar da bulunmaktadır ki bunlardan biri de Levasseur’un şu tanımıdır: “Kamu düzenine yönelik tehlike oluşturan şahıslara onların tehlikeli
durumları göz önünde bulundurularak farklı suçlar işlemesini önlemek üzere uygulanan, zorunlu, ferdî ve ahlakî eleştirinin söz konusu olmadığı
tedbirlerdir.” En-Nazariyyetü’l-âmme li’t-tedâbîri’l-ihtirâziyye, dirâse mukârane, Cezayir, el-Müessesetü’l-vataniyye li’l-kitâb, 1990, s. 60.
8 Muhammed Zeki Ebû Âmir, Kanunu’l-uqûbât, Beyrut, ed-Dâru’l-câmiiyye, 1993, s. 412.
9 Bkz. Abdullah Süleyman, age, s. 62.
10 Muhammed Zeki Ebû âmir, Kanunu’l-uqûbât, age, s. 412.
11 Abdullah Süleyman, age, s. 62.
12 Mahmud Necib Hasenî, Durûs fî ilmi’l-icrâm ve’l-ıkâb, Kahire, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, 1988, s. 245.
13 Droit penal General , librairaie generale de droit et de jurisprudence ; E.J.A..Paris . 2003 , p395. Bunu nakleden Nûrulhüdâ Mahmudî, et-Tedâbiru’lihtirâziyye ve te’sîruhâ ale’z-zâhirati’l-icrâmiyye, Yüksek lisans tezi, Hâc Lakhtar Batna Üniversitesi Hukuk ve Sosyal Bilimler fakültesi, 2010 – 2011.
14 Abdullah Süleyman, age, s. 60.
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Bu eğilimi benimseyenlere göre güvenlik tedbirleri yalnızca bir uygulama veya araç olmayıp bir cezadır. Bunun amacı da gerçek ya da tüzel kişilerde bulunan veya var olması muhtemel olan suç işleme
tehlikesine karşı toplumu korumaktır.
Bu görüşte olanlar ilk görüş sahiplerini şu şekilde reddetmişlerdir: Ceza düşüncesini, caydırma ve
korumayı da kapsayacak şekilde genişletmeye engel olan bir durum yoktur, dolayısıyla ceza ya cezalandırma veya güvenlik tedbirleri yoluyla olur.15 Bu sonuncusu [yani güvenlik tedbirleri] bir günah ya
da hataya yönelik ceza değil, suç işleme tehlikesine uygun olarak devletin suçla mücadele siyasetinin
gerektirdiği şekilde onu tedavi etme amaçlıdır.”16
Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum:
Yukarıda geçen tarifler birbirinden farklı olmakla birlikte güvenlik tedbirlerinin dayanağının suç işleme
riski olduğu konusunda ittifak etmektedir. Bu iki eğilim arasında bir tercih yapma imkânı söz konusu
oluncaya kadar bu böyledir.
İki görüş arasında bir tercihte bulunabilmek ve güvenlik tedbirlerine ilişkin tercih ettiğim tanımı ortaya
koyabilmek için önce güvenlik tedbirlerinin hukukî tabiatını net olarak ortaya koymak gerekir. Bunun
için önce cezanın tanımını yapıp, unsurlarının açıklanması sonra bunun, güvenlik tedbirlerini farklı
kılan noktalarla mukayesesinin yapılması gerekir.
B. Güvenlik Tedbirlerinin Hukukî Doğası
ba. Cezanın Tanımı
Ceza Arapça’da  جزيkökünden gelir. Bir şeye iyi ya da kötü17 bir şekilde karşılık vermeyi anlatmak
üzere Arapça’da  جازاهdenilir. Bunun masdarı “mücâzât” ve “cezâ” şeklindedir.18 Bir kimseyi suçundan
dolayı cezalandıran kimse جازيته بذنبهcâzeytühû bi zenbihî” [onu suçundan dolayı cezalandırdım” der.19
Lisânü’l-Arab’ta şöyle denilmiştir: “Cezâ [karşılık] bir ödül şeklinde olabileceği gibi cezalandırma şeklinde de olabilir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: “(Yusuf’un adamları) dediler ki: Peki, siz yalancıysanız bunun karşılığı nedir?” [Yusuf, 74] Burada karşılıkla kastedilen cezadır.20
Şu halde ceza sözcüğünün iki anlamı bulunmaktadır: İlki bir iyiliğe karşılık iyilik yapmak, ikincisi ise
bir kötülüğe karşılık ceza vermektir.
Terim olarak ceza, kanunda suça karşılık öngörülen neticedir.21 Bir başka deyişle ceza, “ceza kuralının çiğnenmesine karşılık olarak kanun tarafından açıkça belirlenen, yargı tarafından uygulanması
emredilen, genel yürütmenin uyguladığı toplumsal tepkidir. Ceza, toplumu suçtan korumak amacıyla
kanunun bütün insanlar için öngördüğü şahsî hakları suç işleyen kimse için kısıtlamaktır.22

15 Bkz. Abdullah Süleyman, age, s. 62.
16 Muhammed Zeki Ebû Âmir, Kanunu’l-uqûbât, el-Kısmü’l-âmm, age, s. 413.
17 Bkz. Es-Sâhib b. Abbâd, age, s. 151.
18 Bkz. Fîrûzâbâdî, el-Qâmusu’l-muhît, Mektebetü tahkiki’t-türâs fî müesseseti’r-Risâle, 8. Baskı, Lübnan, Müessesetü’r-Risâle, 1426 / 2005, s. 1270.
19 Bkz. Feyyûmî, el-Misbâhu’l-münîr, Lübnan, el-Mektebetü’l-İlmiyye, I, s. 100.
20 İbn Manzûr, age, XIV, s. 143. Bu, Ebu’l-Heysem’in görüşüdür.
21 Muhammed Zeki Ebû Âmir, age, s. 357.
22 Abdullah Süleyman, Nazariyyetü’t-tedâbîri’l-ihtirâziyye, age, s. 63.

Görüldüğü üzere son tarif, güvenlik tedbirini de kapsayacak şekilde cezanın unsur ve özelliklerini
içermektedir. Zira bu son tarifte şöyle denilmiştir:23 Ceza;
- Ceza kuralının çiğnenmesine yönelik toplumsal tepkidir,
- Cezayı kanun koyar,
- Yargı, uygulanmasını emreder,
- Genel yürütme bunu uygular.
- Suç işleyen kişinin haklarının kısıtlanması anlamı taşır,
- Hedefi suçla mücadeledir.
Cezanın özellikleri güvenlik tedbirlerine de uymaktadır.24 Çünkü bu ceza toplumun maslahatı için suçluya uygulanmakta olup amacı da suç işleme riskinin gerçekleştiği davranıştaki sapmayı düzeltmektir. Bundan vazgeçmek caiz değildir. Bu ceza, suçla mücadele için geleceğe dönük olarak verilmekte,
geçmiş zamanla ancak suç riskini vurgulama ve suçun büyüklüğü oranında ilgilenilmektedir. Yine bu
cezada suçlunun şahsiyetine göre suçun cezasında ferdîlik ilkesi gözetilmektedir. Ceza kendisinde
şartların gerçekleştiği kimselere herhangi bir ayrım yapılmaksızın yöneltilmektedir. Bunun yanında
güvenlik tedbirinin türünü ve uygulama şartlarını kanun belirlemektedir.25
bb. Güvenlik Tedbirlerinin Ceza Olma Yönü
Bu araştırmanın desteklediği görüşe göre güvenlik tedbiri bir cezadır. Zira bu, toplumu korumak amacıyla suç işleyenlere karşı toplumsal tepkinin işlenen suça verilen ceza şeklinde ve yine kendisinde
suç işleme riski bulunan kimseye karşı güvenlik tedbiri şeklinde somutlaşmış hukukî bir fenomendir.
Buna göre güvenlik tedbirini şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Kendisinde suç işleme riski bulunan kimselere karşı doğrudan bir acı vermek veya ahlaki kınama söz konusu olmaksızın toplumu
suçtan korumak için kanun tarafından konulan zorunlu ve bireysel bir cezadır.”
Buna göre güvenlik tedbiri, suç işleyen kişinin –bu kişi ister gerçek isterse tüzel kişilik olsun- şahsında yerleşik bulunan suç işleme riskine yönelik bir tedbir olup kanun tarafından belirlenir. Bu riskin
ihtimalli değil kesin olması gerekir. Yine bu ceza, şartlarını taşıyan kimselere doğrudan acı vermek
ya da ahlakî bir kınama söz konusu olmaksızın uygulanır. Şu halde bu cezada genel caydırma amacı
yoktur. Bunun zorunlu bir ceza olarak kabul edilmesi onu, gözle görülür somut bir zorlamanın söz
konusu olduğu, uygulanabilir bir tabiata sahip kılmaktadır.26
Bunun yanında tedbirin, suç işleme riskiyle olan bağlantısından bu tedbirin, suç işleme riski taşıyanlar içinden bilfiil suçu işleyen kimseye uygulanacağı anlaşılmaktadır. İşte bu yönüyle tedbirler, ferdîlik
özelliği ile belirginleşmektedir. Çünkü bu tedbirler muayyen bir şahsa yönelik uygulanmakta ve onun
şahsında gizli olan suç işleme riskini tedavi etmeyi amaçlamaktadır.27
23 Age, s. 67-68.
24 Cezanın özellikleri şunlardır: 1) Herkesin ceza karşısında eşit olması, 2) Kamu yararı için konulmuş olması, 2) Cezadan feragat etmek caiz
değildir, 4) Kamu yararı için uygulanır, 5) Bunun belirlenmesi topluma aittir, 6) Geleceğe dönüktür, 7) Fâilin tehlikesini göz önünde bulundurur, 8)
cezanın ferdi olması zorunludur. Bkz. Abdullah Süleyman, age, s. 65, 66, 67.
25 Abdullah Süleyman, age, s. 69.
26 Ahmed Avad Bilal, age, s. 12.
27 Muhammed Zeki Ebû Âmir, Kanunu’l-uqûbât, s. 403.
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Bu son özellik, güvenlik tedbirlerini suça karşı bir önlem olarak alınan toplumsal korunma refleksinden ayırmaktadır ki bu, işsizlikle mücadele, eğitimi yaygınlaştırma, uyuşturucuyla mücadele vb. gibi
çevreyi suç unsurlarından temizlemek suretiyle suçları azaltma ve suç kaynaklarını yok etmek için
çalışan bir takım icraatlar veya engelleyici tedbirlerden ibarettir. Bunlar, “genel güvenlik tedbirleri”
diye bilinmektedir.28
Güvenlik tedbirlerinin tanımını yapıp cezaî doğasını ortaya koyduktan sonra İslam şeriatının ceza
nizamında kavram olarak sınırlarının ortaya konması gerekir.
2. İslam Şeriatında Güvenlik Tedbirleri Kavramı
Açıkça bilineceği üzere güvenlik tedbirleri ne had ne de kısas cezası kapsamındadır; çünkü bu sonuncusu [had ve kısas cezaları], suçun kanunî, maddî ve manevî olmak üzere üç rüknünün bulunması halinde hâkimin hükmedeceği, miktarı dince belirlenmiş cezalardır. Şu halde güvenlik tedbirleri
tazir kapsamındadır. Ancak bütün tazir cezaları “güvenlik tedbiri” midir? Buna cevap verebilmek için
öncelikle tazirin tanımını yapıp türlerini belirteceğim, sonra da güvenlik tedbirleriyle tazirin alanından
söz edeceğim.
a. Tazir Kavramı ve Türleri
aa. Tazirin Tanımı
Tazir kelimesi Arapçada “ عزرazzera” fiilinden alınmış olup aynı anda iki zıt anlamı ifade eden kelimelerdendir.29 Kelimenin anlamları arasında kişiyi günah olan bir şeyi tekrar yapmaması için veya
ondan vazgeçirmek için tedip etme, kınama, caydırma, engelleme, geri çevirme, cezalandırma, had
miktarına ulaşmaksızın dövme, şiddetli dövme30 anlamları bulunmaktadır. Bir şahsın bir şeyi yapmasını engelleyen kişinin fiili hakkında Arapçada  عزره عزراdenilir.
Diğer açıdan ise tazir kelimesi tazim etme, saygı duyma anlamına gelir.31 Yüce Allah bu anlamda şöyle buyurmuştur: “Ta ki [ey müminler] Allah’a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz,
O’na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı teşbih edesiniz.” [Fetih, 9]
Bunun bir diğer anlamı da yardım etmektir. Nitekim bu anlamda âyette şöyle buyrulmuştur: “O Peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım edip destek olanlar...” [Araf, 157]
Tazir, günah işleyen kimseyi geri çevirmek, bir daha günaha girmesini engelleyip caydırmak için içinde kınama, tedip etme ve azarlama anlamı bulunan bir tür cezadır. Şayet günahın tehlikesi büyükse
o zaman tazir, kötülüğüne engel olmak için ona acı vermek şeklinde olur.
Terim anlamına gelecek olursak; fakihlerin taziri tanımlama konusunda farklı ifadeleri bulunmaktadır.
Hanefîlere göre “haddin altında olan tedib” şeklinde tanımlanır.32 Mâlikîlere göre “karşılığında had
cezası konulmamış olan günahlar sebebiyle tedip etme, ıslah etme ve engellemedir.”33 Şâfiîler ise

28 Bkz. Ahmed Avad Bilal, age., s. 12; Muhammed Zeki Ebû Âmir, Kanunu’l-uqûbât, s. 403; Ahmed Fethi Surûr, el-Vasît fî kanuni’l-uqûbât: elKısmu’l-âmm, s. 537.
29 Bkz. Zebîdî, Tâcu’l-arûs, Tahkik. Hasen Nassar, Beyrut, Dâru’l-hidâye, XIII, s. 21; İbn Manzur, age, IV, 562.
30 Bkz. Zebîdî, age, XIII, s. 20, 21.
31 Bkz. Er-Râzî, Muhammed b. Ebû Bekir, el-Muhtaru’s-sıhâh, s. 279.
32 Zeylaî, Tebyînü’l-haqâiq şerhu Kenzi’d-deqâiq, 1. Baskı, Kahire, el-Matbaatü’l-kubrâ el-Emîriyye, 1313, III, 207.
33 Bkz. İbn Ferhûn, Tabsıratü’l-hükkâm, 1. Baskı, Kahire, Mektebetü’l-külliyâti’l-Ezheriyye, 1986, II, 288.

şöyle demişlerdir: “Tazir, karşılığında had ve kefaret bulunmayan bir günah sebebiyle tedib etmektir.”34
Hanbelîlere göre tazir, karşılığında had cezası olmayan suçlar için konulmuş bulunan cezadır.35
Görüldüğü üzere yukarıdaki tanımların tümü şu noktada ittifak etmektedir: Tazir, karşılığında dince
belirlenen bir had cezası bulunmayan günah ve suçlar sebebiyle bunu işleyeni tedip etmektir. Şu var
ki Mâlikîler tedibin yanına ıslah ve vazgeçirmeyi de eklemişlerdir. Bu eklemenin pek çok yönü bulunmaktadır. Zira günah işleyenler çeşit çeşit olup kimilerini sert davranmak edeplendirirken kimileri
hâlini düzeltmeye, şahsına ârız olan kusurları tedavi etmeye, bozulan davranışını düzeltmeye ihtiyaç
duyar. Kimileri de vardır ki suçu tekrar işlememesi için onu suçtan engelleyip vazgeçirecek belirli bir
miktar ve keyfiyette ceza verilmeye ihtiyaç duyar.
Reddu’l-muhtâr adlı eserde tazirin bir başka tanımı yer almaktadır. Buna göre tazir, geri çevirmek ve
vazgeçirmek anlamındaki “azr” kökünden gelmekte olup had seviyesinin altında tedip etmektir. Tazir
dövme yoluyla olabileceği gibi başka yolla da olabilir. Bunun bir günaha karşılık verilmesi gerekmez.36
İbn Âbidîn bu sözleriyle, yapılan fiil aslında suç olsa bile irade, idrak ve tam bir ihtiyarın bulunmaması
sebebiyle akıl hastası ve çocuk gibi, fiili masiyet olarak görülemeyecek kimselere de tazir cezasının
uygulanabileceğine işaret etmiştir.37 Yine İbn Âbidîn, tazir için bir ölçü de koymuştur ki bu da geri
çevirme ve vazgeçirmedir. Dolayısıyla –işlenen fiil günah olsun ya da olmasın-suçluyu suçtan geri
çevirme ve caydırmaya yönelik her yöntem tazirdir.
Buna bağlı olarak, yukarıda geçen tanımları da kapsayacak şekilde tazirin şu şekilde tanımlanmasının
mümkün olduğunu söyleyebiliriz: “Tazir, günah olan ya da olmayan bir fiile karşı tedip etmek, ıslah etmek
ve vazgeçirmektir.” Buna göre tazirlerin alanı son derece geniş olup her türlü yanlış iş yapanı caydıracak
ceza türlerini içermektedir. Yine topluma ve suç işleyenin kendisine yönelecek saldırıyı da engellemektedir. Muteber bir maslahat herhangi bir saldırı altında olduğunda buna muhtelif şekillerde karşılık verilir.
ab. Tazirin Türleri
Yukarıda ortaya koyduğumuz tanıma dönecek olursak, tazir bir günah karşılığında olabileceği gibi
bir maslahatı temin için günah olmayan bir şeye karşılık da uygulanabilir. Tazir, uygulamadan elde
edilmesi amaçlanan şeye göre tedib veya ıslah yahut engelleme yahut bunların hepsini kapsayacak
şekilde olabilir.
Şu halde tazir iki gruptur: Bir grup, karşılığında had ve kefaret cezası bulunmayan günah fiillere
karşılık olarak konulan cezalardır. Diğer bir grup ise ister günah olsun ister olmasın fert ve toplumu
tehdit eden suç riskine karşı getirilen cezadır. Abdülkâdir Ûdeh buna “maslahat sebebiyle tazir” adını
vermiştir.38 Tazirin her iki türünde de güvenlik tedbirlerinin uygulama alanı nedir?
B. Tazirlerdeki Güvenlik Tedbirlerinin Alanı
Tazirin iki türünü yukarıda açıkladık. Toplumu korumak amacıyla kesinleşmiş suç tehlikesine karşı çıkmak üzere herhangi ahlaki bir kınama veya doğrudan bir acı vermeksizin uygulanan güvenlik tedbirleri34 Eş-Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1995, V, 522.
35 İbn Kudâme, el-Muğnî, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-fikr, 1984, X, 342.
36 İbn Âbidîn, Hâşiyetü Reddi’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr, 2. Baskı, Beyrut, Dâru’l-fikr, 1412 / 1992, IV, 15.
37 Karafî de şu sözleriyle aynı anlamı kabul etmektedir: “Tazir, işlenen kötülüklere bağlı olarak uygulanan tediptir. Çoğu durumda bu kötülüğün
işlenmesinde bir günah olmayabilir. Örneğin çocuk, hayvan ya da akıl hastası gibi varlıkların fiilleri günah olmadığı halde onların durumlarını ıslah
etmek için kendilerine tedip uygulanır… Dince belirlenen had cezalarına gelince dinde tümevarım yoluyla yapılacak araştırmadan anlaşılacağı
üzere bu cezalar yalnızca günah olan fiiller hakkında söz konusudur.” Karafî, el-Furûq, Âlemü’l-kütüb, IV, 180.
38 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî muqâranen bi’l-qânuni’l-vad’î, 4. Baskı, Beyrut, Müessesetü’r-risâle, I, 149.
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nin tanımını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sonuncusuna [güvenlik tedbirlerine] ilişkin kavramın,
günah olsun ya da olmasın suç tehlikesine karşı alınan tedbir mahiyetindeki “maslahat sebebiyle tazir”
kavramıyla örtüştüğü görülür.39 Kendisine bu tür tazir uygulanacak kişide iki şartın bulunması gerekir:40
1. Kamu yararı veya kamu düzenine zarar veren bir fiil işlemiş olması,
2. Kamu yararına veya kamu düzenine rahatsızlık verecek bir durumda olması.
Bu ikisine üçüncü bir şart olarak şu da eklenir: Kişinin kendisine zarar veren veya kendisini tehlikeye
atan bir durumda olması.
Birinci sınıfın örneği, fiiliyle bu maslahatları tehdit eden akıl hastasıdır. Onda ehliyet bulunmadığı için
sorumluluğun bulunmaması kendisine normal suçlu muamelesi yapılmasını engeller. Yine kendisinde irade ve seçim söz konusu olmadığından bunları kendisinden talep etmeyi de engeller. Şu var ki
bu maslahatların önemi ve korunmaya olan ihtiyacı söz konusu kötülüğü engellemek için maslahatın
izin verdiği bir takım yöntemlerin uygulanmasını gerektirir.
İkinci sınıfa örnek olarak serseri, dilenci ve kadınsı davranan erkekler zikredilebilir. Bunlar ve benzerlerinin topluma zararlı oldukları muhakkaktır, toplumun güvenliğini tehdit ettikleri kesindir. Bu sebeple
onların yaptığı fiilleri suç saymak, onların suç dünyasına girmelerini engellemek için suç işleme kapılarının kapatılmasına ihtiyaç vardır.
Üçüncü sınıfa gelecek olursak; toplum maslahatı ve kamu düzeni ancak kişisel maslahat gerçekleştiğinde gerçekleşir. Kendisine zarar veren veya tehlikeye atan kimse, fertlerinin kötülüklerden uzak olmasına gayret eden topluma da zarar verir. Toplumun selameti onlara yardım etme ve onları içinde
bulundukları kötü durumdan kurtarmayı gerektiren bir takım uygulamalarla sağlanabilir. Örneğin ayyaş
bir kimse, yaptığı suç sayılan fiil ile toplumun maslahat ve güvenliğini tehlikeye maruz bıraktığından ona
dikkat edilmesi ve kendisini suç işlemeye götüren sebeplerden kurtulması için yardım edilmesi gerekir.
Bütün bunlara şunu da eklemek gerekir: Sıradan cezalar bir kimseyi suçtan alı koymuyor ve kendisindeki suç işleme azmini kırmıyorsa ona ya daha ağır ceza vermek veya başka bir tür ceza daha
eklemek gerekir ki onun ıslahına katkısı olsun. Şayet bu mümkün olmazsa hapsetmek, sürgün etmek
veya idam etmek suretiyle onu toplumdan tecrit etmek kötülüğü önlemenin diğer bir yoludur.
Bundan dolayı kamu maslahatı sebebiyle uygulanan tazir, toplumu himaye etmek ve toplum düzenini
şüpheli, tehlikeli, suç işlemeyi âdet edinen, fitne çığırtkanlığı yapanlardan korumak için herhangi bir
uygulamada bulunmayı caiz kılar. Çünkü tazir cezaları “kamu zararını def etmek için özel zarara katlanılır” ve “daha şiddetli zarar daha hafif zararla giderilir” şeklinde hükmeden, İslam şeriatının genel
kurallarına dayanmaktadır.41
Buna göre güvenlik tedbirleri, tazir cezalarının bir parçası olup bütünü değildir. Tazir cezaları içinden
güvenlik tedbirleri kapsamında kabul edilen kısım, daha önce suç işlemiş olan bir kimseden tekrar
gerçekleşmesi beklenen suç tehlikesine karşı verilen cezadır. Bütün bunların hedefi, fertlerden bu
zararları gidermek suretiyle toplumu korumaktır.
39 Günah olmamasından kasıt, fiilde suçun maddî unsuru bulunsa bile manevî unsur bulunmadığından fiilin suç sayılmamasını ifade eder. Bu
sebeple ahlaki kınama söz konusu olmaz.
40 Bkz. Abdülkâdir Ûdeh, I, 150.
41 Bkz. Abdülkâdir Ûdeh, I, 152; Söz konusu iki genel kural için bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, Beyrut, el-Mektebetü’l-asriyye, 1432 /
2011, s. 109.

Bu amaç kısas ve diyet cezalarında da vardır; çünkü şahsa kamu yararı için cezayı uygulayan toplum
hakkı kabilinden hâkimin tazir nazariyesini uygulaması mümkündür. Hâkim, farklı güvenlik tedbirleri
içinden kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla dilediğini seçebilir.42 Örneğin, hak sahipleri kısas
hakkından vazgeçtikten sonra hâkim, suç işleyen şahsı orada ikamet etmekten men edebilir veya
tedip amacıyla yahut caydırmak için onun bazı hakları kullanmasını yasaklayabilir.
Bunu gerçekleştirmek, zaman, mekân ve durumların değişmesine bağlı olan maslahatların değişmesiyle bu kısma bağlı hükümlerin yenilenmesini ve çeşitlendirilmesini gerektirir. Dolayısıyla bu tedbirlerin besleneceği kaynak kötülüğün kökünü kazımak düşüncesine dayalı şer’î siyasettir.
B. Güvenlik Tedbirlerinin Özellikleri
Güvenlik tedbirleri, suç tehlikesine karşı toplumu korumak için yapılan bir takım icraatlar olması sebebiyle
onu cezadan ayıran bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu durum, güvenlik tedbirinin ahlaki bir boyutunun
olmaması ve bir zamanla sınırlı olmaması, sürekli bir biçimde başvurulabilmesi sonucunu doğurur. Bunun
yanında güvenlik tedbirlerinin ceza ile ortak olan bazı yönleri de vardır ki bunları ileride açıklayacağım.
1. Güvenlik Tedbirlerinde Ahlaki Kınama Ve Toplumsal Kınamanın Söz Konusu Olmaması
Ahlaki kınamadan kasıt, toplumun ceza vermek suretiyle suçlunun davranışını kötü gördüğünü ifade
etmesidir. Bu durum güvenlik tedbirlerinde söz konusu değildir; çünkü suçlu günahkâr bir iradeyle
suça yönelmemiştir. Onun davranışının doğrudan ceza normlarının koruduğu toplumsal değerlere
bir saldırı olarak nitelenmesi de mümkün değildir.43 Diğer bir deyişle ahlaki kınamanın olmamasının
sebebi, suçluda bilinçli ve hür bir irade ile fiilleri birbirinden seçen idrakin olmamasıdır.
Güvenlik tedbiri yanlış bir şey yapmış olmaya bağlı olmayıp suçun maddî unsurları ve suç riskine
bağlıdır. Bu durum güvenlik tedbirlerinin aklı başında olanlara da aklı başında olmayanlara da uygulanmasını mazur gösterir. Yine büyüğe de küçüğe de uygulanabilir. Zira esas olarak irade ve seçme
hürriyetine dayalı olan ahlaki yükümlülük burada söz konusu değildir.
Bu sebeple güvenlik tedbirleri ifadesinde yer alan “suç” kavramı, o fiili suç sayan kanun maddesine
göre fiilin, serbest olma sebepleri bulunmaksızın gerçekleşmiş olmasıdır.44 Çünkü suçun unsurlarından irade ve kasta bağlı olan manevî unsur bulunmamaktadır. Bu özellikten güvenlik tedbirinin acı
verme amacıyla gerçekleştirilmediği sonucu çıkar. Uygulama veya yargısal icraat esnasında meydana gelen –özellikle de hürriyetin kısıtlanması durumundaki- acı ise asıl amaç olmayan ve kurtulması
mümkün olmayan bir durumdur.
Güvenlik tedbiri, gelecekte işlenebilecek suçu def etmek üzere şimdiki tehlikeye karşı olması itibarıyla toplumsal kınamamın söz konusu olmadığı bir yaptırım olduğundan45 suç geçmişte kalmıştır ve
ancak suçlunun ne miktarda tehlikeli olabileceği, suçlunun şahsiyeti ve içinde bulunduğu şartların
ortaya çıkarılması yoluyla suçu tamamen yok etmek mümkün olacaktır. Bu ise suçluyu yeniden topluma kazandırmak ve eğitmekle mümkündür.

42 Behnesî, Mevkıfu’ş-şerîa min nazariyyeti’d-difâ el-ictimaî, 3. Baskı, Dâru’ş-şurûq, 1984, s. 148.
43 Bkz. Ahmed Avad Bilal, age, s. 18.
44 Muhammed Zeki Ebû Âmir, Kanunu’l-uqûbât, el-kısmu’l-âmm, s. 403.
45 Ahmed Avad Bilal, age, s. 52.
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2. Zamanla Sınırlı Olmayan Güvenlik Tedbirleri
Bu özellik, güvenlik tedbirinin suç işleme riskiyle ilişkili olmasının gerektirdiği bir durum olarak görülür.
Zira güvenlik tedbiri hem var olma hem de yok olma bakımından suç işleme riskiyle bağlantılı olduğundan bu tedbirin ne zaman sona ereceğini söylemek zordur. Ayrıca suç işleme riski çeşitli etkilere
boyun eğdiğinden hakkında hüküm verilen şahsın güvenlik tedbirlerini uygulayanlara ne ölçüde cevap vereceğini belirlemek zordur.
Süre sınırlaması olmamasını, yasal düzenlemeler alkol / madde bağımlısı ve akıl hastalarının tedavilerinde devam ettirmekle birlikte Cezayir Ceza Kanunu’nun 21 ve 22. maddeleri akıl hastası ve bağımlı olan suçluların hükmünü açıklamış, güvenlik tedbiri için herhangi bir süre belirlememiş davanın
sonucunu veya düzenlemenin devam ettirilmesini suç riskinin gelişimine bağlamıştır. Sonuç itibarıyla
bu maddeler, bu konudaki tasarruf yetkisini hükmü uygulayacak olan kimseye yani ceza infaz hâkimine46 ve mahkûmu salmak için uygun vakti tespit konusundaki yetkili komisyona47 bırakmıştır. Komisyon bu vakti belirlerken mahkûmun hal ve hareketleri ile ıslah olduğundan emin olmalıdır.48
Bunun dışında fukaha sürenin sınırlandırılması konusunda ihtilaf etmiştir. Bir grup süre sınırlandırılmasını reddederken diğer bir grup sınırlaması yapılmaması halinde ferdî hürriyetler üzerinde baskı oluşturulması korkusunun söz konusu olduğu gerekçesiyle sınırlandırma yapılması gerektiğini belirtmiştir. “Fakihlerin çoğunluğu bireysel özgürlüklerin korunması ve kanunilik ilkesinin desteklenmesi amacıyla süre
sınırlaması yapılmasının zorunlu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte bu görüşte olanlar, tedbir
müddetine uygun sınırlandırmanın türü konusunda farklı görüşlere ayrılmışlardır. Bazıları sürenin en alt
sınır ile sınırlandırılması görüşünü savunurken diğer bazıları ise en üst sınırla sınırlandırılmasını savunmaktadır. Üçüncü bir grup ise sürenin alt ve üst sınır şeklinde iki sınırla sınırlandırılması görüşündedir.”49
Cezayirli kanun koyucu tamamlayıcı cezalar olarak listelediği güvenlik tedbirlerinde en uzun süreleri
belirlemiştir. Kanunun 9. Maddesinin mükerrer 1. Kısmının 2. Fıkrasında şu ifade yer almaktadır:
“Cezaya hükmedildiği durumda hâkimin daha önce sayılan haklardan bir veya daha fazlasından
mahrum bırakmaya hükmetmesi gerekir. Bunun en üst sınırı cezaya veya mahkûmun salınmasına
hükmedildiği tarihten itibaren on yıldır.”50 Aynı kanunun 11. Maddesi de aynı şekilde beş yıllık ikamet
yasağı süresi belirlemek suretiyle buna bir üst sınır getirmiştir.51
46 Hapishanelerin düzenlenmesi ve hapis mahkumlarının sosyal rehabilitasyonu ile ilgili 6 Şubat 2005 tarihli ve 4 ve 5 sayılı kanunun 22.
maddesi bunu tanımlamış ve aynı kanunun 23. Maddesi hâkimin bu yetkisini şu şekilde sınırlandırmıştır:
22. Madde: “Adalet bakanının kararı gereğince her bir yargı meclisinin yetkisi dairesinde mühürleri korumak üzere bir veya daha fazla yargıç
tayin edilir, cezaların uygulanması görevi bu yargıca bağlıdır. Yargı meclisi rütbelerinde tasnif edilen hâkimler içinde cezaları infaz etmekle
görevli olan en az bir hâkim hapislerin durumuna özel önem gösterir.”
Madde 23 ise şöyledir: “Ceza infaz hakimi, bu kanun hükümleri gereğince kendisine verilen yetkilerin yanında hürriyeti kısıtlayan cezaların ve
gerekli durumlarda alternatif cezaların uygulanmasını, cezanın ferdiliğine ilişkin önlemlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini denetler.
47 Buna ceza uygulama komisyonu denir. Belirtilen kanunun 24. Maddesinde bu hüküm dile getirilmiş ve komisyonun yetki alanı belirlenmiştir.
48 Abdullah Süleyman, en-Nazariyyetü’l-âmme li’t-tedâbîri’l-ihtirâziyye, s. 83.
49 Age, s. 366.
50 Ceza kanununun 9. Mükerrer maddesinin 1. Fıkrası şu şekildedir: “Millî, medenî ve ailevî haklardan mahrum edilme şu şekillerde ortaya çıkar:
1) Suçla ilgili her türlü görev ve mevkilerden azledilme veya uzaklaştırılma,
2) Seçme, seçilme veya herhangi bir rozet taşıma hakkından mahrumiyet,
3) Yeminli müşavir, uzman veya herhangi bir akitte şahit olma yahut –delillendirme için olması dışında- yargı önünde şahitlik ehliyetinin kaybedilmesi.
4) Silah taşıma, eğitim-öğretim, okul müdürlüğü, herhangi bir eğitim müessesesinde hoca, öğretmen veya murakıp olarak hizmetten mahrumiyet,
5) Vasî veya kayyim olma ehliyetinin olmaması,
6) Velayet yetkisinin tümüyle veya kısmen düşmesi.
51 Ayrıca ceza kanunun 12. Maddesine bakınız. Bu madde kabahatlerde beş yıl, cürümlerde ise on yıl süreyle ikamet yasağı getirmiştir,

İstisnanın sebebi bunların bir kısmının başkasının hakkına bağlı oluşu ve onların bundan zarar görmesidir. Çalışma yasağı konulması, bu yasak getirilen kimseyi ekonomik açıdan sıkıntıya sokarak
suça itebilir. Bu sebeple toplumu muhtemel bir tehlikeye karşı koruma zorunluluğunun gerekli kıldığı
durumlarda ve makul sürelerle sınırlı olması hariç bu tedbirin uygulanması caiz değildir. Buna göre
ömür boyu veya uzun süreli meslekten men cezasına hükmetmenin bir mazereti yoktur.52
İslam fıkhına geldiğimizde, ehliyeti tam olan kimsenin durumunda güvenlik tedbirinin süresi, suç işleme tehlikesinin ortadan kalkmasıyla bağlantılıdır. Ehliyeti eksik olanda ise ehliyetin tam hale gelmesi
ve kişinin de hâlinin normale dönmesidir. İbn Hazm şöyle demiştir: “Ancak öldürme, yaralama veya
mala saldırı fiilini yapan çocuklar, akıl hastaları ve sarhoşların; sarhoş tövbe edinceye, akıl hastası
iyileşinceye ve çocuk da buluğa erinceye kadar bir evde kapatılarak tedip edilmesi53 farzdır.”54
Şu halde suç işleme tehlikesinin ortadan kalkması ya tövbe etmek veya akıl hastalığının iyileşmesi
yahut aklın kemâle ermesiyledir. Keşşâfu’l-kına’ an süneni’l-iqna’ adlı eserin yazarı İmam Ahmed’in
“bid’atının propagandasını yapan bid’atçı” hakkındaki şu görüşü nakletmiştir: “Bundan vazgeçinceye
kadar hapsedilir. İnsanlara veya mallarına –hatta kendi malına- rahatsızlık verdiği bilinen kişi ya ölünceye ya da tövbe edinceye kadar hapsedilir.55
Araştırmamızda tercih ettiğimiz görüş, tehlikeli durum devam ettiği sürece güvenlik tedbirinin de devam etmesidir; çünkü olayın doğası herhangi bir sınırlandırma yapılmamasını gerektirmektedir. Yine
sürekli bir gözetim ve ani denetimler, suçlunun güvenlik tedbirine cevap verip vermediğini ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla tedbirden beklenen amacın gerçekleşmesine bağlı olarak hükmün kaldırılması
da mümkündür. Bu durum sürenin sınırlandırılmamasını gerektirir.
3. Güvenlik Tedbirinin Kontrol/Denetim Kabiliyeti
Bu özellik, güvenlik tedbirinin, objektif esasa yani işlenmiş suça göre değil de suç işleme tehlikesi ile
temsil edilen sübjektif esasa göre kurulmasının mantıkî sonucudur. Dolayısıyla suçlunun şahsiyetindeki
ve suç işleme tehlikesinde ortaya çıkan duruma göre güvenlik tedbirinin de değiştirilmesiyle uyumludur.56
Bu özellik, son derece önemli bir hukukî sonucu ortaya çıkarır ki o da şudur: Güvenlik tedbiri uygulanmasına karar veren hukuk mercii, uygulama aşamasında bu tedbirin ne ölçüde etkili olduğunu denetler
ta ki suç işleme tehlikesindeki gelişmeye uygun olarak güvenlik tedbirini düzenleme imkânı olabilsin.57
Tedbirin uygulanması aşamasında tadil edilmesi, suçlunun şahsiyeti ve suç işleme tehlikesinin derecesine uygun olarak başka bir tedbirle değiştirilmesi ya da kısmen düzeltilmesi ile olur.58 Buna göre
tehlikenin sabit olmayıp sürekli değişkenlik göstermesine binaen hâkim daha baştan bir tedbirin diğerine göre daha işlevsel olduğuna hükmedemez. Yine bir tedbirin işe yara olup olmadığı, sonuç verip
vermediğinden de uygulamaya geçilmedikçe emin olunamaz. O halde tedbirin işlevsellik ve yararının
boyutu ancak suç tehlikesi ile karşılaştığında bilinebilir. Bu da tedbirin muhtevasında düzenleme yapılmasını veya başka bir tedbirle değiştirilmesini gerektirebilir.59
52 Abdullah Süleyman, Şerhu kanuni’l-uqûbât, el-kısmu’l-âmm, II, Cezâyir, Dîvanu matbûati’l-câmiiyye, 1996, 577.
53 Metinde geçen  ِثقافkelimesi ile ilgili olarak Tâcu’l-arûs’ta bir şeyi düzeltmek, düzgün hale getirmek anlamı yer almaktadır. Mecazen “teskîf”
kelimesi tedip etmek ve eğitmek anlamındadır. Zebîdî, age, XXIII, 23 – 24.
54 İbn Hazm, el-Muhallâ, Dâru’l-âfâki’l-cedîde, X, 347.
55 Behûtî, Keşşâfu’l-qınâ’, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, VI, 126.
56 Muhammed Zeki Ebû Âmir, Kanunu’l-uqûbât, s. 417.
57 Ahmed Avad Bilal, age, s. 58.
58 Ömer Haverî, es-Siyasetü’l-İqâbiyye fi’l-kanuni’l-Cezâirî dirâse muqârane, Cezayir, Dâru’l-kitâbi’l-hadîs, s. 159.
59 Abdullah Süleyman, en-Nazariyyetü’l-âmme li’t-tedâbîri’l-ihtirâziyye, age, s. 85.

565

566

Bütün bunlar, güvenlik tedbirinin uygulandığı suçlunun dönem dönem kontrol edilmesini gerektirir.
Nitekim Cezayir ceza kanununun 22/3 maddesi şuna hükmetmiştir: “Rehabilitasyon müessesesinde,
ilgili şahsın suç tehlikesindeki gelişim dikkate alınarak, yasada ve tüzüklerde belirtilen uygulamalar
ve durumlara uygun bir biçimde yargısal durumun gözden geçirilmesi caizdir.”
İslam şeriatında ise bu özelliği gerektiren şey, genel olarak muamelatı ölçüye bağlayan “şeriatın maksatlarını göz önünde bulundurma” ilkesidir. Dolayısıyla bir maslahata dayalı olarak verilen hüküm o
maslahatın değişmesi veya ortadan kalkmasıyla değiştirilebilir. Ayrıca içtihadi hükümler var olma,
devam etme ve değişme bakımından illetlerine bağlıdır.
Bu durum sahabenin fıkıh anlayışında açık bir biçimde görülür. Örneğin Hz. Ömer (r.a.) Sabiğ adlı şahsın cezasında değişiklikler yapmıştır.60 Bu şahıs Kur’an’ın müteşabih ayetleri hakkında ileri geri çağırarak bid’atının propagandasını yaptıkça Hz. Ömer de ona farklı bir üslupla muamele ediyordu. Bu durum
Sabiğ’in tövbe etmesine kadar sürmüştür. Hz. Ömer onu dövmenin fayda vermediğini görünce hapsetmiş, şahıs işlediği suçtan vazgeçmeyince insanların onunla konuşmalarını yasaklamıştı. Nihâyet şahsa
dünya dar geldi. Hz. Ömer bu şahıs güzel bir şekilde tövbe edinceye kadar cezasını kaldırmamıştır.
C. Güvenlik Tedbirlerinin Kriminoloji İle İlişkisi
Güvenlik tedbirlerinin suça ilişkin bilimler ailesine mensup olması, bu tedbirlerin, söz konusu bilimlerin en önemli alt dalı olan ve ceza hukukunu teşkil eden kriminoloji (suç bilimi) ve penoloji (ceza
bilimi) üzerinde araştırma yapmayı zorunlu kılmaktadır.
1. Güvenlik Tedbirlerinin Kriminoloji Ve Ceza Bilimi (Penoloji) İle İlişkisi
Güvenlik tedbirleri ceza nizamının bir parçasıdır ve bu tedbirlerin cezaya ilişkin farklı bilimlerle özellikle de kriminoloji ve penoloji ile ilişkisi vardır.
A. Güvenlik Tedbirlerinin Kriminoloji İle İlişkisi
Her ne kadar kriminoloji güvenlik tedbirlerinden konusu ve yöntemi bakımından bağımsız olsa da güvenlik tedbirleri, kriminoloji biliminin ceza hukukuna etkilerinin ürünlerinden biri olarak kabul edilir. Bu etki açı
ve nettir. Aşağıda kriminolojinin tanımını yapıp önemini belirttikten sonra bu etkiyi açıklayacağım.
aa) Kriminolojinin Tanımı:
Kriminolojinin çeşitli tanımları bulunmaktadır. Bu tanımlardan kimileri onun çerçevesini genişletirken
kimileri daraltmaktadır. Şu var ki bütün tanımlar, kriminolojinin, fert ve toplumun hayatında bir fenomen
olması itibarıyla suçu araştırmaktadır. Yani bu ilim dalı kamu yararını tehlikeye atan insan davranışı
ile ilgilenmektedir. Bu tanımların en önemlisi kriminolojiyi şu şekilde ortaya koyar: Kriminoloji, bireysel
ve toplumsal bir fenomen olması itibarıyla suçun sebeplerini araştıran, bu araştırma neticesinde farklı görünümler halindeki suçlara hâkim olan ve bunları açıklayan mantıkî kuralları belirlemeye çalışan
bir bilim dalıdır.61 Diğer bir deyişle kriminoloji suçluyu anlama, düzgün olmayan davranışıyla topluma
yönelik saldırıda bulunan bir şahsı netice veren olguyu araştırma bilimidir.

60 Bir takım rivayet kitapları ile Tabsıratü’l-hükkâm gibi siyaset kitapları dışındaki eserlerde bu şahsın hayat hikâyesine dair bir bilgi bulamadım.
Said b. Müseyyeb’ten şu nakledilmiştir: “Sabi b. Temim Hz. Ömer’e gelerek şöyle sordu: Ey müminlerin emiri [Zâriyât sûresindeki] âyetlerde
geçen “ve’z-zâriyati zerven” ne demek? “el-hâmilât” ne demek? “el-mukassimati emran” ne demek?... Bunun üzerine Hz. Ömer adama yüz
sopa vurulmasını ve bir yerde hapsedilmesini emretti. Adam iyileşince tekrar adamı çağırttı ve yüz sopa daha vurdu. Daha sonra adamı bir
deve semerine bindirdi ve Ebû Musa el-Eş’arî’ye bir mektup göndererek “insanların bu adamla konuşmasına engel ol!” dedi. Nihâyet adam Ebû
Musa’ya gelerek ağır yeminler etmek suretiyle daha önce aklından geçen bu tip soruların artık aklından geçmediğini belirtti. Ebu Musa, Hz.
Ömer’e mektup yazarak durumu Hz. Ömer’e bildirdi. Hz. Ömer cevaben “zannederim doğru söylüyor, insanlarla oturmasına izin ver” dedi. İbn
Kadıhan el-Qâdirî, Kenzü’l-ummâl, tahkik Bekrî Hayyânî, Safvetü’s-seqâ, 5. Baskı, Müessesetü’r-risâle, 1981, II, 510.
61 Mahmud Necib Hasenî, Durûs fi ilmi’l-iqâb ve’l-icrâm, s. 1.

ab) Kriminolojinin Konusu ve Yöntemi:
Kriminolojinin konusu topluma zarar veren saldırgan davranışı açıklamak suretiyle suç olgusunu
açıklamak, ister toplumsal ister suçlunun benliğinde yer etmiş olan içsel etkenler olsun suçu doğuran
gerçek etkenleri belirlemeye çalışmaktır.62
Şu halde bu bilim dalının konusu suç ve suçludur. Zira bu ilim dalı her ikisinin tanımını yapar, toplumsal ve
bireysel rehabilitasyonun yeni araçlarını araştırmak suretiyle suç olgusuna karşı mücadelenin temel kurallarını belirlemeye çalışır. Dolayısıyla araştırma alanı bütün suçlu sınıflarını kapsayacak kadar genişler.
Yöntemine gelecek olursak; deney ve gözleme dayanan deneysel yöntemdir. Yani, fert ve toplumu gözlemleme ile işe başlamak suretiyle hayat gerçeğinden kriminolojiye elverişli olan durumları
gözlemler. Bunları tüme varımsal bir biçimde birleştirir, daha sonra kural ve kanunları çıkarır, sonra
bunların deneye elverişli olup olmadığını test ederek emin olmaya çalışır.63
ac) Kriminolojinin Önemi ve Güvenlik Tedbirleriyle İlişkisi
Kriminolojinin önemi, suç olgusunu ondan korunmak amacıyla doğru bir şekilde açıklamasında ortaya çıkar. Yine bu ilim dalı toplumsal ıslah için yeni yöntemleri ortaya koymaya da katkı sunar. Bu,
suçun kaynağı ister aile, ister toplumda yaygın olan değerler isterse ekonomik ve pedagojik durumlar
olsun suçun köklerine ışık tutar. Bunların yanında suç işlemeye iten psikolojik süreçler ile toplumsal
süreçleri de ortaya koyar.64
Suçluların bütün sınıflarını incelediğinden suçlulara nasıl muamele edilmesi gerektiğine dair yeni
ufuklar açma konusunda da kriminolojinin önemli bir katkısı vardır. Kriminoloji suçlular içinde ehliyeti tam olan, idrak ve seçim kabiliyetleri kâmil olanları incelediği gibi bu güce sahip olmayanları da
inceler. Böylelikle bu bilim dalı, suçun kaynağının normal bir suçlu mu yoksa anormal bir suçlu mu
olduğuna bakmaksızın suç olgusunu açıklamaya çalışır.65
Şu halde kriminolojinin güvenlik tedbirleriyle ve genel anlamda - bir parçası olması itibarıyla - ceza
hukukuyla ilişkisi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu ikisinin konuları ve yöntemleri
birbirinden farklı olsa da birinin diğerini etkilemesi ve ondan etkilenmesi kolayca idrak edilebilmektedir.
Kriminolojinin konusu, topluma karşı fiiller yapma eğiliminin unsurlarını belirlemek suretiyle suç sayılan davranışa iten etkenleri açıklamaktır. Yöntemi ise deney ve gözleme dayalı deneysel yöntemdir.
Ceza hukukunun konusu ise suç sayılan fiilleri ve bunların cezalarını ortaya koyan kanun kurallarını
araştırmaktır. Bunu açıklama yöntemi ise hukukî yöntemdir.66 Buna rağmen ikisi arasındaki ilişki açıktır. Ceza hukuku, kendi konuları çerçevesindeki farklı tanımlarıyla kriminolojiyi desteklemektedir ki
bunlar da suç ve suçlunun tanımıdır. Diğer bir açıdan kriminoloji biliminde araştırmacıların bulduğu
sonuçlar kanun koyucunun kanunu tadil etmek için67 bunlardan yararlanması yoluyla genel olarak
ceza hukukunu etkilemektedir.

62 Bkz. Rauf Ubeyd, Usûl ‘ilmeyi’l-icrâm ve’l-iqâb, s. 33.
63 Bkz. Avad Muhammed – Muhammed Zeki Ebû Âmir, Mebâdiu ‘ilmi’l-icrâm ve’l-iqâb, Beyrut, ed-Dâru’l-câmiiyye, 1992, s. 23.
64 Bkz., age, s. 23.
65 Normal suçlu ile kastedilen; biyolojik ve psikolojik yapısı itibarıyla diğer insanlara son derece yakın olan ve onlardan farkı çok az olan
kimsedir. Anormal suçludan kastedilen ise diğer insanlarla arasında belirgin derecede farklılık olan ve onlardan oldukça uzak olan kimsedir. Bu
son grup ehliyetsizler ve eksik ehliyetlileri kapsamaktadır. Bkz. Age, s. 50.
66 Bkz. Kahveci – Şâzelî, İlmu’l-icrâm ve’l-iqâb, s. 17.
67 Bkz., age, s. 17.
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Kriminolojinin güvenlik tedbirlerine etkisine gelecek olursak; kriminoloji bu güvenlik tedbirleri düzeninin, cezaya paralel bir uygulama ve bazı şahıslar açısından cezanın alternatifi, bazı durumlarda
tamamlayıcısı68 olduğunu ilham eder. Kriminoloji, özellikle de hafifletilmiş ceza yükümlülüğünden sorumlu tutulan orta bir sınıfın ortaya çıkmasında pay sahibidir ki bunlar da bir miktar idrak ve irade güçleri bulunmakla birlikte aklî bir sorunları bulunan kimselerdir. Kriminoloji bunları bu güçleri nispetinde
sorumlu tutarak cezalarını hafifletmiştir.69
Cezanın fonksiyonunu geliştirmek de kriminolojinin katkılarından biridir. Önceleri cezalandırmanın
amaçları arasında acı çektirme ve vazgeçirme özelliği daha çok öne çıkarken artık ceza, suçlunun
kişiliğini düzeltme ve tedavi etmenin araçlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır.70
B. Güvenlik Tedbirlerinin Ceza Bilimi (Penoloji) İle İlişkisi
Kriminoloji suç olgusunu açıklamakla ilgilenen bir ilim dalı iken penoloji (ceza bilimi) ise suç olgusu
ortaya çıktıktan sonra bu olguyu incelemek ve onunla mücadele etmek için bir takım genel ölçüler
koymak suretiyle ona nasıl karşı çıkılacağıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunun alanını ve güvenlik
tedbirleriyle ilişkisini belirlemek için konuya önce bu bilim dalının tarifiyle başlamak gerekir.
ba. Penolojinin Tanımı
Cezalara yönelik araştırmalarda klasik anlamıyla penolojinin çerçevesi yalnızca hürriyeti kısıtlayıcı
cezalarla ve bunların infazıyla ilgiliydi. Zira bu bilim dalı şu şekilde tanımlanmıştır: “Cezaların iç düzeni ve nasıl infaz edileceğini araştıran bilim dalıdır.”71 Yani bu bilim dalı cezanın iç düzenini konu edinip
bunu araştırır, ceza düzenlerini tahlil eder, hapishane düzenleri, buradaki işleyiş, hapis yükümlüsünün
yerine getirmek zorunda olduğu görevlerden bahseder. Pozitivist hukuk ekolünün ortaya çıkması ve
ceza kavramının suç riskini önlemeyi hedefleyen güvenlik tedbirlerini de kapsamına katacak şekilde
genişlemesiyle birlikte, yine cezanın diğer bir amacı olan –gerek hürriyetini kısıtlayarak gerekse kısıtlamaksızın- suçluyu ıslah edip yeniden topluma kazandırma amacı ortaya çıkınca penoloji biliminin
çerçevesi de genişledi. Bu bilim dalı şu şekilde tanımlanmıştır: “Cezaların ve güvenlik tedbirlerinin,
amaçlarını gerçekleştirecek şekilde uygulanabilmesinin yöntemlerini belirlemeye çalışan bir takım
kurallar bütünüdür.”72
Bu bilim dalının diğer bir tanımı şu şekildedir: “Suçluya uygulanan cezaların ve güvenlik tedbirlerinin amaçlarını araştıran, bu amaçları gerçekleştirmek için en uygun yöntemleri belirlemeye çalışan
bilim dalıdır.”73
Bunun anlamı şudur: Penoloji ilmi cezaların infaz keyfiyetleriyle güvenlik tedbirlerinin hedeflediği
amaçlar arasındaki sebebiyeti belirler.74 Şu halde bu bilim dalının ikili bir rolü söz konusudur: Birincisi
ceza ve güvenlik tedbirlerinin amaçlarını belirlemek, inincisi ise bu amaçları gerçekleştirebilmek için
en uygun yöntemleri sıralamak.

68 Bkz. Avad Muhammed – Muhammed Zeki Ebû Âmir, Mebâdiu ‘ilmi’l-icrâm ve’l-ikâb, s. 23.
69 Bkz., age, s. 23.
70 Bkz., age, s. 23.
71 Bu tanım Stefani Levasseur et Jambu – Merlin , Criminologie et science penitentiaire adlı eserden olup Kahvecî ve Şâzilî’nin, ilmu’l-icrâm ve’liqâb adlı eserinden nakledilmiştir. S. 255.
72 Mahmud Necib Hasenî, İlmü’l-iqâb, age, s. 1.
73 Fevziye Abdüssettar, Mebâdiu ilmi’l-icrâm ve ilmi’l-iqâb, 5. Baskı, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, 1405 – 1985, s. 8.
74 Bkz. Mahmud Necib Hasenî, Durûs fî ilmi’l-icrâm ve’l-ıkâb, s. 215.

bb. Penolojinin Konusu ve Yöntemi
Konusu
Yukarıda geçen tanım ışığında cezanın seçilmesinin ve uygulanma yollarının keyfiyeti ile somutlaşan
penoloji araştırmalarının konusu açığa çıkmaktadır. Bu, söz konusu seçim ve ister ceza ister güvenlik
tedbiri şeklinde olsun infaza hâkim olması gereken ölçülerin belirlenmesiyle olur. Yine bu ilim dalında
cezadan beklenen amaçları belirleyip sınırlandırma da söz konusudur.
Penoloji ilminin ortaya koyduğu şekilde cezanın seçilmesi ve uygulanmasına ilişkin kurallar, suçla
mücadele konusunda toplum yararının gerçekleştirilmesi için –fiilen tatbik edilenlerden sarfı nazarladikkate alınması gereken hususlardır. Yani penoloji ilmi belirli bir pozitif hukuk sistemine uygun bir biçimde cezaları ve bunların infaz kurallarını araştırmaz, toplum yararı için suçla mücadele konusunun
gerektirdiği amaçları gerçekleştirecek şekilde cezaların seçilmesi ve uygulanması işlemine hâkim
olması gereken kuralları belirlemeye yönelir.75
Burada şuna Penoloji biliminin sınırlarını mahkumun salıverilmesinden sonra, infazın bir tamamlayıcısı olması itibarıyla onun gözetim altında tutulmasını da kapsayacak şekilde genişletenlerin
bulunduğuna işaret etmek yerinde olur. Bunun gerekçesi şudur: Ceza ve güvenlik tedbirinin amacı
suçlunun ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması olduğundan ıslahın sonucunu korumak amacıyla
ona cezanın uygulanmasından sonra da gözetim altında bulundurulması gerekir. Bu onun yeniden
toplumuna adapte olmasına yardım etmek suretiyle olur.76
Benim tercihim, penoloji ilminin yalnızca ceza ve güvenlik tedbirinin uygulanması devresiyle sınırlandırılması, öteye geçmemesidir; çünkü bunun sona ermesiyle şahıs ceza ve tedbir hükmünden ve bu
ikisinin bağlı olduğu diğer şeylerden kurtulur. Artık onun takibat altında bulundurulması caiz değildir.
Bundan sonra onun durumu penoloji ilminin sorumluluğunda olmayıp diğer cihetlere terk edilir ta ki
bu ilim, kendisinden olmayan bir şeyi yüklenmiş olmasın.
Penoloji İlminde Araştırma Yöntemi
Yukarıda geçtiği üzere penoloji ilmi yol gösterici ve deneysel bir bilim olup metinlerin yorumlanmasına
dayanmaz, suç olgusuyla mücadeleyi sağlayacak usul ve ilkeleri araştırma ve uygun ceza şekillerini
çıkarma, bunların amaçlarını ve uygulanma keyfiyetlerini belirlemeye dayanır. Bunları yaparken belirli bir kanunla ya da belirli bir kanun koyucu ile kendini sınırlamaksızın bilimsel araştırma kural ve
usullerine bağlı kalır.77
Buna göre bu bilim dalının yöntemi bir taraftan cezayı ve onun uygulanışını gözetlerken diğer taraftan
da cezanın, mahkumun sonraki davranışları üzerindeki etkisini gözlemlemek, gözlem sonucunda
elde ettiği neticeleri bir bütün olarak değerlendirmeye çalışarak cüz’î sonuçlardan genel bilimsel bir
kanuna ulaşmaya çalışmaktır.78 Yani belirli durumları gözlemlemek, cezadan amacın ne ölçüde gerçekleştiğini tedkik etmek sonra buna diğer durumları da eklemek, istatistik, karşılaştırma ve anket
yöntemlerine dayanmak, bu durumların incelenmesi sonucunda bir takım kurallar şeklinde ortaya
konulacak olan genel bilimsel hakikatlere ulaşmaktır. Bu bilimsel hakikatler kanun koyucunun ceza
siyasetini ve amaçlarını gerçekleştirecek cezaî kurallar koyarken yararlanması içindir.79
75 Bkz. Mahmud Necib Hasenî, İlmu’l-iqâb, s. 1.
76 Bkz. Age, s. 260.
77 Bkz. Mahmud Necib Hasenî, İlmu’l-iqâb, s. 4.
78 Avad Muhammed – Muhammed Zeki Ebû Âmir, Mebâdiu ‘ilmi’l-icrâm ve’l-ikâb, s. 380.
79 Bkz. Age, s. 381.
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Penolojinin Önemi ve Güvenlik Tedbirleriyle İlişkisi
Kanun koyucunun her tehlikeli durum için en uygun tedbiri seçebilmesi konusunda kendisine yol
göstermede esas rol penoloji ilmine aittir. Bu da, söz konusu bilim dalının suç tehlikesine karşı en
uygun tür ve miktarı araştırdıktan sonra kanun koyucuya destek olmasıyla olur. Zira bu bilim dalı yol
gösterici bir özelliğe sahiptir. Böylece kanun koyucu bunu bir kanun normu olarak koyabilir. Yine bu
bilim dalı, güvenlik tedbirinden amaçlanan şeyi gerçekleştirecek şekilde güvenlik tedbirini geliştirme
ve düzeltme konusuna da katkı yapar. Bu katkı, yasama kusurlarını ortaya çıkararak olur. Böylece
kanun koyucu görülen eksikliği gidermek adına müdahale ederek kanundaki kusuru giderir.
Güvenlik tedbiri uygulanmasına ve bunun kime uygulanacağına hükmedildikten sonra –ki bunlar yargıya ilişkin fiillerdir- penolojinin sırası gelir ve bu ilim dalı cezadan amaçlanan şeyi gerçekleştirecek
en iyi yola işaret etmek suretiyle cezanın nasıl uygulanacağını açıklar. Bu görevleri yerine getirmede
ona, ülke içindeki ceza siyasetine uygun olan neticeyi çıkarmak üzere farklı yasal düzenlemeleri incelemesi ve mukayese etmesi yardımcı olur.80
D. Güvenlik Tedbirlerinin Ceza İle İlişkisi Ve Yasal Düzenlemelerin Konumu
Güvenlik tedbirleri önemini, klasik cezaların belirli durumlarda işlevlerini yerine getirememelerinden
alır. Bu sebeple durum, cezayı destekleyen ve onun işlevindeki eksikliği giderecek bir şeyi ekleyen bir
düzen olarak güvenlik tedbirlerinin ortaya çıkmasın gerektirmiştir.
Bu iki düzen [ceza ve güvenlik tedbirleri], kanun koyucunun toplumu ve ferdi savunma araçlarından
olduğu için ikisi arasındaki ilişkiyi belirlemek ve yine bu ikisine ilişkin farklı yasal düzenlemelerin planını açıklama gerekir.
1. Güvenlik Tedbirlerinin Ceza İle İlişkisi Ve Aralarındaki En Önemli Farklar
A. Güvenlik Tedbirlerinin Ceza İle İlişkisi
Ceza “kanun tarafından suç sayılan bir davranışa kanun tarafından bağlanan neticedir.”81
Ceza “suç sebebiyle uygulanan ve suçla uyumlu olan kastî acı verme durumu” şeklinde de
tanımlanmıştır.82
İslam hukukunda ceza şu şekilde tanımlanır: “Suç durumu ile uyumlu olan, amacı suçun neticelerini telafi etmek ve İslam toplumunda o suçun tekrar işlenmesini engellemek olan şer’an kastî acı
verme fiilidir.”83
Tanımlardan, cezanın uygulanmasının amacı olan acı verme şeklinde somutlaşan bir takım özellikler
çıkartıyoruz. Bu, ceza ile güvenlik tedbirlerini birbirinden ayırmaktadır. Zira güvenlik tedbirinin uygulanması bir acı içerse de orada acı vermek amaç değildir. Bu yüzden güvenlik tedbirinden bahsederken onda cezalandırma özelliği de bulunduğu için tedbirin ceza mahiyetinde olduğu söylenmiştir. Bu
80 Kahveci ve Şâzelî, İlmu’l-icrâm ve’l-iqâb, s. 273.
81 Avad Muhammed, Kanunu’l-uqûbât, el-Kısmu’l-âmm, s. 534.
82 Mahmud Necib Hasenî, İlmu’l-iqâb, s. 33.
83 Muhammed Biltâcî, age, s. 17. Önceki fakihlerden başka bir takım tanımlar da aktarılmıştır ki bunların bir kısmı Mâverdî’de olduğu gibi
“hadd” şeklinde tanımdır. Mâverdî cezayı şöyle tanımlamıştır: “Allah’ın haram kıldığı şeyin işlenmesi ve emrettiği şeyin terk edilmesine yönelik
vazgeçirme amaçlı olarak koyduğu caydırıcılardır.” Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 275. Serahsî ise cezayı şu şekilde tanımlamıştır: “ Günahı
gerektiren yasağın çiğnenmesine karşılık olarak konulmuş olan şeydir.” Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, Beyrut, Dâru’l-ma’rife, II, 295. Serahsî’nin tanımı
cezanın bütün türlerine uyduğu gibi o, bu cezayı gerektiren şeyden yani günahtan da söz etmiştir. Bununla birlikte ben Biltâcî’nin tanımını tercih
ettim; çünkü o, ceza kavramını ortaya koymuş ve bazı özelliklerinden söz etmiştir.

sebeple suçun mukabilinde kullanılan “tedbirleri cezaî olarak nitelemek onun cezaî tabiatına ve bu
anlamıyla klasik cezalarla ortak olduğuna işaret etmektedir.”84
Güvenlik tedbirleri ile ceza, “kanunilik ilkesi” noktasında da ortaktırlar. Güvenlik tedbirlerinin de ancak açık kanun maddesi ile uygulanması mümkündür. Hem ceza hem de güvenlik tedbiri hâkimin
yetkisindedir. Her ikisi de mahkûmun isteğiyle değil zorla uygulanır. İkisin de amacı suçluyu ıslah
edip topluma kazandırmaktır. Ayrılık noktasına gelince ceza ıslahı amaçladığı halde güvenlik tedbirin
kendisi ıslah üzerine dayalıdır.
Cezanın amaçlarının en önemlisi, her iki türüyle de85 adaleti sağlamaktır. Güvenlik tedbirinin en
önemli amacı ise yine cezanın amaçlarından biri olarak kabul edilen özel caydırmadır. Güvenlik
tedbirleri, adaleti gerçekleştirme ve genel caydırma amacı taşımaz. Şu var ki içinde dolaylı olarak
barındırdığı “acı verme” yönüyle şu veya bu şekilde bu iki amacı gerçekleştirir.86
B. Güvenlik Tedbirleriyle Ceza Arasındaki Öze İlişkin Farklar
Güvenlik tedbirleri ile ceza arasında bir takım farklılıklar ve benzerlikler bulunduğu söylenmesine
rağmen bu ikisi arasındaki öze ilişkin fark cezada bulunan ahlakî boyuttur. Bu özellik güvenlik
tedbirlerinde yoktur.
Yine güvenlik tedbirlerinin dayanağı suç riski olup zamansal bir sınırlama söz konusu değildir, yine bu
tedbirler doğrudan acı verme amacını taşımazlar.
Güvenlik tedbirlerinin engelleme fonksiyonu özellikle de sorumluluğu bulunmayan veya eksik olan
kimselerde görülür. Nitekim klasik cezalar bu gibi şahıslara karşı yetersiz kalmaktadır. Ceza siyaseti
ve bunun amaç ve hedefleri geliştiği halde engelleme amacı ödünç alınmış ve kendisinde cezaî sorumluluğun dayanağı bulunan kimselere yönelik cezada, onların tekrar suç işlemesini bertaraf etmek
üzere, “engelleme / caydırma” asıl amaç kılınmıştır. Bu durum cezanın iki türü arasında gözle görülür
bir işlevsel yakınlaşmayı beraberinde getirmiştir.87 Bu yakınlaşma, önümüze şu soruyu çıkarmaktadır:
İki cezayı birleştirme ne ölçüde mümkündür?
2. Güvenlik Tedbirleri İle Cezayı Birleştirmenin İmkânı Ve Hukuk Düzenlerinin Yaklaşımı
Hukuk düzenleri güvenlik tedbirleri konusunda farklılık göstermektedir. 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanununda olduğu gibi bir kısmı bu tedbirleri müstakil bir ceza nizamı gibi kabul etmiş ve cezayı inkâr
etmiştir. Şu var ki söz konusu kanun 1954 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.88 Diğer bir kısmı ise her iki
sistemi [ceza ve güvenlik tedbiri] birlikte kabul etmiştir. Bu sonuncu hukuk düzenleri de kendi içinde
çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Bir grubu bunu tek bir düzen haline getirmiştir ki bazı Latin ülkelerindeki
durum budur, diğer bir kısmı ise güvenlik tedbirlerini zımnen kabul etmekle birlikte suçu önlemek
üzere cezaları tek uygulama olarak benimsemiş, güvenlik tedbirlerini bazen “idarî tedbir”, bazen de
“bağlı cezalar” veya “tamamlayıcı cezalar” olarak nitelemiştir. Bunun örneği Mısır ve Fransız kanunlarıdır.89 Üçüncü bir grup ise ceza siyasetini aynı anda iki düzen üzerine bina etmiş, her birine ayrı bir
84 Cezaî tedbirler yalnızca suç tehlikesinin bulunmasından dolayı değil bizzat suç gerçekleştiğinde uygulanır. Bkz. Fethi Surûr, el-Vasît fî kanuni’luqûbât, s. 534.
85 Genel ve özel caydırma.
86 Aralarındaki fark derin olmadığından bazı yasal düzenlemeler ikisini tek bir sistemde birleştirmeyi ve bunun ceza siyasetini gerçekleştirmesini
hedeflemişlerdir. Bkz. Mahmud Necib Hasenî, İlmü’l-iqâb, s. 143.
87 Bkz. Age, s. 50.
88 Abdullah Süleyman, Nazariyyetü’t-tedâbîri’l-ihtirâziyye, s. 260.
89 Bkz. age, s. 261.
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alan, özellikler ve mahiyet tespit etmiştir. Buna ikili ceza sistemi adı verilmektedir. İtalya, Almanya ve
Lübnan, Suriye ve Cezayir kanunları bu grupta yer alır.90 İki düzeni aynı kanunda bir araya getirmek,
yasal açıdan mümkün olmakla birlikte aynı anda bir şahsa uygulanması iki grup arasında bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir: İki nizamı bir araya getirmenin mümkün olmasının boyutları nelerdir?
İki grubun delilleri nelerdir? İslam hukuku açısından durum nedir?
a. İki nizamı bir araya getirmenin mümkün olup olmamasının boyutları
aa. Güvenlik tedbirleri ile cezayı bir araya getirmek:
Bu görüşü destekleyenlere göre güvenlik tedbirleri ve ceza arasında çok fark yoktur. Zira her ikisi de
“suça karşı mücadele” amacında birleşmektedir. Her ikisinde de kanunilik ilkesi geçerlidir. Her ikisi de
yargısal bir uygulamanın sonucu olup genellikle birbirine benzer uygulamalara tabidir. Buna ek olarak
güvenlik tedbirlerinin suç riskine karşı alınması ve bu riski bitirmeyi hedeflemesi söz konusudur. Cezaların amacı ise adaleti gerçekleştirmek ve her iki türüyle de [genel ve özel] caydırmayı sağlamaktır.
Şu var ki cezalar belirlenip uygulandığında bunların amacı suç tehlikesine karşı çıkmak ve suçluyu
ıslah ederek suç tehlikesini yok etmektir.91
Geçenlere ek olarak mukayeseli hukuk araştırmacısı ceza ile güvenlik tedbiri olarak görülen şeyi
birbirinden ayırt etmekte zorlanacaktır. Bazı hukuk düzenlerinde ceza olarak görülen bir uygulama
bir başka hukuk düzeninde güvenlik tedbiri olarak kabul edilmektedir. Bunun örneği suç işlemiş olan
yabancı şahsı suç işlediği devletten sınır dışı etmek İsviçre kanununda ceza olarak görüldüğü halde
İtalya kanununda güvenlik tedbiri olarak görülmektedir.92
Uygulama esnasında ise açıktır ki bir fiilin günah olma şartları tam olarak bulunduğunda kişiye ceza
uygulanır, fiilde suç tehlikesinin şartları bulunduğunda ise o kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanır.
Kimi durumlarda yanlış ile suç işleme tehlikesinin aynı anda bulunması mümkün olabilir. Örneğin,
belirli bir cezayı gerektiren bir suç işlemiş bir şahsın kişiliği incelendiğinde suç işlemeye meyilli olduğu görülürse her ikisi de uygulanır. Bu grupta yer alanlara göre ceza ve güvenlik tedbirini bir arada
uygulamak mümkündür. Ceza, günaha karşılık, tedbir ise suç riskine karşılıktır.93
Zorluk hangisinden başlanacağı noktasında odaklanırken bazıları öncelikle ceza uygulamasının yapılmasının zorunlu olduğu görüşünü kabul etmiştir; çünkü adaletin sağlanması ve genel caydırıcılığın
göz önünde bulundurulması daha önceliklidir. Bu sağlandığında hükümlünün şahsiyetine uygun tedbirin uygulanması da mümkün olur.94
ab. Cezanın Çift Yönlülüğü
Fakihlerin çoğunluğu ceza ile güvenlik tedbirinin tek bir nizam içinde ve tek bir suçlu için bir araya
getirilmesini reddetmiş ve bunun mümkün olduğu görüşünü savunanlara bir takım eleştiriler yöneltmişlerdir. Bunların en önemlisi şudur: Güvenlik tedbirleri ile ceza arasında inkâr edilmesi mümkün
olmayacak şekilde öze ilişkin farklılıklar bulunmaktadır. Cezanın temeli kanunun suç / günah saydığı
şey iken güvenlik tedbirinin temeli ise suç işleme tehlikesidir. Bu farklılığa bağlı olarak bir takım ayırt
edici hukukî sonuçlar çıkmaktadır ki bunları şöyle belirtebiliriz:
90 Bkz., age, s. 262 vd.
91 Bkz. Mahmud Necib Hasenî, İlmu’l-iqâb, s. 143.
92 Bkz. Kahveci ve Şâzelî, İlmu’l-icrâm ve’l-iqâb, s. 450.
93 Bkz. Age, s. 450.
94 Bkz. Garraud, Traite theorique et pratique de droit penal Francais ; I,no 328 ,p 635. (Mahmud Necib Hasenî, İlmu’l-iqâb, s. 146’dan naklen).

Güvenlik tedbirinin aksine cezanın belirli bir süre ile sınırlı olması gerekir.95 Ayrıca ikisi arasında amaç
ve araç bakımından da farklılıklar vardır. Bu, yasama düzeyindeki farklılıktır. Uygulamaya gelecek
olursak; ceza ile güvenlik tedbirini tek bir şahısta uygulamak sanki önümüzde iki farklı kişi varmış gibi
aynı suçluya iki ayrı muamelede bulunmaya yol açar; birincisi onun kötü bir iş yapmasına, ikincisi ise
tehlikeli olma niteliğine dayalıdır. Oysa bu, insan şahsiyetinin birliği ile çelişen bir durumdur.96
İki nizamı bir araya getirenlere yönelik diğer bir eleştiri ise uygulama esnasında sıralamanın nasıl
olacağı konusundaki zorluktur. Şayet suçlunun sıra dışı bir hastalığı süz konusu ise, ceza ile başlandığında ceza onun hastalık halini daha da yoğunlaştıracak, bundan sonra güvenlik tedbirleriyle
tedavi edilmesi zor olacaktır. Önce güvenlik tedbiriyle başlanırsa o zaman da sonra uygulanan ceza,
önceki güvenlik tedbirinin gerçekleştirdiği ıslahı bozabilir.97 Yine güvenlik tedbirinin sona ermesi suçlunun hastalığından kurtulup halinin düzeldiğini göstermektedir. Suç işleme tehlikesi ortadan kalkmış
bir kimse bundan sonra nasıl cezalandırılabilir?
Bütün bu sebeplerden ötürü bu görüşte olanlar iki düzenin yan yana yürümesi gerektiği görüşünü
dile getirmişlerdir; çünkü hedeflerinin birbirine yakın olması bunların biriyle yetinilmesini mazur
göstermektedir. Güvenlik tedbirlerinin amacı suçlunun ıslahı olduğu gibi cezanın hedeflerinden biri
de budur. Buna göre bunlardan birinin diğerine daha baskın olması mümkündür. Ceza ehliyetine
tam olarak sahip olan suçluda olduğu gibi suçun içinde kötülüğün / yanlışın oranı riskten daha
büyük olmakla birlikte içinde bulunduğu hayat şartları ona suçu bir kere daha işlemesi gerektiğine
inanmaya sevk etmişse burada yalnızca ceza vermekle yetinilir. Ancak cezayı takdir ederken ve
uygularken tehlike de göz önünde bulundurulur. Şayet serseri ve dilenciler gibi basit suç işleyen
kimselerde olduğu gibi tehlikenin oranı daha büyük olmakla birlikte, şahsın içinde bulunduğu hayat
şartları onu ilkinden daha büyük bir suç işlemeye yönlendiriyorsa o zaman ona yalnızca koruma
tedbiri uygulanmasıyla yetinilebilir.98
B. İslam Hukukunun Konumu
İslam hukukunda ceza siyaseti, sabit ve değişken unsurlar üzerine dayalıdır. İslam hukuku bir yandan
insanın müdahalesinin bulunmadığı ilahî terazide günah ve ceza arasında bir uyumu gerçekleştirme
ilkesini benimsemiş ve az sayıda suç için miktarı belirli cezalar öngörmüş, geri kalanları ise devlet
başkanına bırakmıştır. Devlet başkanı bunları güvenlik, sosyal ve ekonomik durumlara göre belirler.99
Güvenlik tedbirleri farklı türleriyle birlikte geriye kalanların kapsamına girer.
Bana göre ceza ve güvenlik tedbirinin tabiatları farklı olduğunda aynı şahıs için bir arada uygulanması mümkündür. Bu konuda delilim şudur: İslam hukukçularına göre ceza tedip, ıslah ve caydırma
anlamı taşır. Mâverdî cezadan bahsederken onu “günahın durumuna göre değişiklik gösteren tedip,
ıslah ve caydırmadır” demiştir.100 Ceza uygulandığında suçtan cayan bir kişi hakkında ceza ile yetinilir. Şayet ceza onu caydırmaya yetmezse, caydıracak olan başka hususlar cezaya eklenebilir. Bir
kimseye ceza uygulanması onun durumunu daha da kötüleştirecekse yalnızca güvenlik tedbiri uygulamakla yetinilir. Bir kimse ancak ikisinin birlikte uygulanması halinde ıslah oluyorsa bu ikisini tek bir
hükümde toplamak caizdir.
95 Bkz. Mahmud Necib Hasenî, İlmu’l-iqâb, s. 452-453.
96 Bkz. Age, s. 147.
97 Fethi Surûr, el-Vasît fî qanuni’l-uqûbât, s. 539.
98 Kahvecî ve Şâzilî, İlmu’l-icrâm ve’l-iqâb, s. 454.
99 Ahmed Mahcûra, Ezmetü’l-Vudûh fi’l-ismi’l-cinâî fi’l-kanuni’l-Cezairî ve’l-kanuni’l-muqâren, Cezayir, 2000, I, 105.
100 Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 293.
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Rivayet edildiğine göre Ma’n b. Zâide101 beytülmal yüzüğünde bulunan nakışın benzerini kendi yüzüğüne yaptı sonra da bunu beytülmal sorumlusuna getirdi ve ondan bir miktar mal aldı. Bu haber Hz.
Ömer’e ulaşınca, Hz. Ömer ona yüz sopa vurdurdu ve hapsetti. Hz. Ömer’e o adamın aynı suçu bir
daha işlediği söylediğinde adama tekrar yüz sopa vurdurdu. Ardından adamın bu suçu yine işlediğine dair haber ulaştırılınca yine yüz sopa vurdurdu. Adamla ilgili yine bir şeyler söylenince yüz sopa
vurdurup bu defa adamı sürdürdü.102
Hz. Ömer cezanın Ma’n’ı aynı suçu defalarca işlemekten alıkoymadığını görünce ceza uyguladıktan
sonra Müslüman toplumu adamın suç işleme tehlikesinden korumak için tazir olarak adamı sürdü.
Bu farklı türdeki uygulamaların hadler, kısas ve diyetler dışında olduğu görülmektedir; çünkü hadler,
kısas ve diyetler Allah hakkı olarak din tarafından belirlenmiştir. Hâkim ya da kanun koyucunun bu
cezaları değiştirme, eksiltme veya arttırma yetkileri yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar
zalimlerdir.” [Bakara, 229]
Had, kısas ve diyet dışında kalan suçlarda [tazir suçları] her ne kadar çoğunlukla fertlere bir saldırı
söz konusu olsa da İslam hukuku burada toplumun maslahatını dikkate almıştır. Mağdurun velisine,
ferdin maslahatını gözeterek affetme hakkı vermiş olmakla birlikte anlaşmazlıkları sona erdirmek için
sulh ve affı gerçekleştirmek suretiyle kamu maslahatına da özen göstermiştir. İşte güvenlik bu şekilde
yerleşir ve nefisler yatışır. “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini
yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” [Âl-i İmran, 134]
Suçlunun ölünceye veya durumunu ıslah edip tövbe edinceye kadar hapsedilmesi ile ilgili nasslar
ve rivayetler, İslam hukukunun ceza ile ıslah ve terbiye edici tedbirleri birleştirdiğini göstermektedir.103
Çünkü suçluya uyarı ve hatırlatma yapılmadan ve onun durumu sürekli gözetim altında bulunmadan
onun tövbe edip etmediğini ve durumunu düzeltip düzeltmediğini belirlemek düşünülemez.

II. Güvenlik Tedbirlerinin Şer’î Nasslardaki Temelleri
A. Kur’an-I Kerim Ve Sünnette Güvenlik Tedbirleri
1. Kur’an-I Kerimde Güvenlik Tedbirleri
Yüce Allah Kur’an’ı her şeye dair bir açıklama kılmıştır. Kur’an’da her şeye dair ya
açıktan ya da işaret yoluyla bir açıklama bulunmaktadır. Çünkü Kur’an mutlak ve
mukayyed, umum ve husus, muhkem ve müteşabih lafızlara sahiptir.
Adalet ve merhamete, kolaylaştırmaya, zorluğun kaldırılması ve zararın giderilmesine, iyilik etmeye,
bozgunculuğu, azgınlık ve münkeri haram kılmaya, iyiliği emretmeye dair Kur’an’da yer alan ayetler
güvenlik tedbirinin delillerinden sayılır.
101 Bunu İbn Hacer el-İsâbe adlı eserinde zikretmiş ve “bu şahıs, Emevîler zamanında yaşamış olan Ma’n ile karışabilir. Muhtemelen bu Ma’n
onun atasıdır.”. İbn Hacer, el-İsâbe, VI, 291.
102 Bkz. İbn Hacer, el-İsâbe, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-melâyîn, 1415, VI, 291.
103 Şarap satan ve faiz yiyen Müslümana tazir cezası uygulanır ve hapsedilir. Yine şarkı söyleyen, kadınsı tavırlar gösteren erkek, ölünün
ardından ağıt yakan kadın gibi kimseler tövbe edinceye kadar hapisle cezalandırılır. Adam öldürme ve hırsızlık suçlarından sanık olanlar tövbe
edinceye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” İbnü’l-Hümâm, Usulü’l-fıkh ve’l-qavâidü’l-fıkhiyye, Beyrut, Dâru’l-fikr, V, 353.

1. Adalet ve İyiliğe, Bozgunculuğun Haram Kılınmasına Delalet Eden Âyetler:
Birinci âyet:
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri [fahşâ], fenalık
[münker] ve azgınlığı [bağy] da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. [Nahl, 90]
Allah bu âyette adaleti emretmiştir ki işlerde hak ile ve dosdoğru hükmetmek de adalet kapsamındadır. Adalet zulmün zıddıdır.104
“… İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” [Nisâ, 58]
Adaletin anlamlarından birisi de eşitliktir. Arapça ’da bu anlamda “şunu şununla eşitledi ve adalet
bakımından dengeledi” denilir.105
Adalet taraflar arasında eşitliği sağlamak suretiyle her hak sahibine hakkını vermek suretiyle gerçekleşir. Burada ıslah ve güvenliği gerçekleştirecek şekilde yararlı bir eşitlik olması şarttır.106 Şu halde
adaletin gereği, insaf göstermenin ve zulmü terk etmenin ötesine geçerek hak sahibine ona yarayacak, onun durumunu düzeltecek ve genel güvenliği sağlayacak şekilde muamele etme noktasına
ulaşmaktadır. Bütün türleriyle güvenlik tedbirlerinin amacı budur. Hâkim suç işleyen kişiyi caydıracak, onun davranışlarını düzeltmeye katkı yapacak, onu suç işleme tehlikesinden kurtaracak şekilde
hükmeder. Bu mana, Allah’ın adalete bitişik olarak emrettiği ihsan kavramında görülmektedir; çünkü
ihsan, nitelik ve nicelik bakımından adaletin de ötesindedir. Suçluya layık olduğu karşılığı ulaştırma
etkenlerine107 adalet, suçluya uygun olanı ulaştırma etkenlerine ise ihsan denilir. “Allah sana ihsan
ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et.” [Kasas, 77]
Yüce Allah kötülüğü önlemede ve haddini aşanlara karşı muamelede nasıl yüce bir yöntem izlenmesi
gerektiğini belirterek, kötülüğün en güzel şekilde savılmasını şu şekilde emretmiştir: “Yine onlar…
Kötülüğü iyilikle savan kimselerdir.” [Ra’d, 22] Taberî şöyle demiştir: “Yani onlar kendilerine kötülük
eden kimselere iyilik ederek kötülüğü savarlar.” Bir başka ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” [Fussilet, 34]
Fethu’l-Kadîr adlı eserde bu ayetin tefsiriyle ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Onlar kötü ameli güzel
amel işleyerek def ederler veya kötülüğü iyilikle, münkeri maruf ile, zulmü affetmek suretiyle, günahı tövbe etmek suretiyle def ederler. Ayetin bu anlamların tümüne yorulmasını engelleyen bir durum yoktur.”108
Kötülük işlemeyi adet edinmiş suçlu bir kimsenin durumunda olduğu gibi suç tehlikesi taşıyan kimselere “misliyle mukabelede bulunmak” iddiasıyla aynı şekilde kötülük etmek dinde emredilmiş “ihsan”
ile bağdaşmayan bir zulüm söz konusudur. Yine ihsan, insanların nefislerinin hayra yönlendirilmesi
ve bu konuda kendilerine yardım edilmesi suretiyle nefislerini kırma etkisine de sahiptir. Dolayısıyla
“bu sayede kötülüğün ateşi söner.”109
104 Bkz. İbn Manzur, age, XI, 430; Feyyûmî, age, II, 396.
105 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, Tunus, ed-Dâru’t-Tunisiyye li’n-neşr ve’t-tevzî, 1984, V, 94.
106 İbn Âşûr, age, V, 94.
107 Râzî şöyle demiştir: “İhsan, nitelik, nicelik ve etkenler bakımından taatlerdeki fazlalıktan ibarettir.” Bkz. Mefâtîhu’l-gayb, 2. Baskı, Beyrut,
Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, XX, 261.
108 Şevkânî, age, III, 94.
109 Seyyid Kutub, Fî zilâli’l-Kur’ân, 17. Baskı, Beyrut ve Kahire, Dâru’ş-şurûq, IV, 2058.
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“Kötülüğe iyilikle karşılık verilmesi” şeklindeki uygulama “şayet bu uygulama kötülüğü ortadan kaldırıp def ediyorsa başvurulur. Kötülüğü daha da çoğaltıp iştahını kabartıyorsa başvurulmaz. Kötülüğün
bastırılmaya ihtiyacı olduğunda bu kötülüğün def edilmesi gerekir. Artık buna iyilikle karşılık vermenin
bir anlamı yoktur. Aksi takdirde kötülük daha da yayılır, cüretkâr bir yapı kazanır ve üstünlük taslar.
Çünkü küstah ve zalim olan bir kimseyi ancak sert tavır alıkoyar. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlara
kesin ve sert tavır koymaktan başka bir davranışın yararı yoktur.”110
Burada durum, suçu bir ya da daha fazla defa tekrarlama durumudur. Burada iyi davranma ilkesinin
esas alınması uygun olmaz, ona karşı adaletle muamele edilir. Adalet ona şiddetli ceza uygulanmasını, toplumun onun zulüm ve saldırısından kurtarılması için aslî cezanın yanına yeni cezaların da
eklenmesini gerektirir.
[Nahl süresinin 90. Ayetinde adalet ve ihsanın emredilmesine] mukabil Allah “fahşâ”yı yasaklamıştır
ki bu, çirkinlikte son sınıra ulaşan söz ya da fiil demektir.111 Yani insanların tiksindiği ve çirkin gördüğü,
fertlere ve topluma zarar veren, toplumda çalkantılara yol açan kötülüklere fuhşiyyat denir.
Yine ayette “münker [fenalık]” de yasaklanmıştır. Din tarafından karşı çıkılan her türlü günah, farklı
türleriyle birlikte bu kavrama dâhildir.112
Ayette üçüncü sırada “bağy [azgınlık]” yasaklanmıştır ki bu kibir demektir. Bir görüşe göre zulüm, kin
ve düşmanlık demektir. Yine bunun hak ve adalet sınırlarını aşmak olduğu da söylenmiştir.113
Bu ayette güvenlik tedbirlerine delalet eden husus yalnızca bağy kavramında bulunmaktadır. Bu, günah karşısında suçu ve suça sebep olan durumu ortadan kaldırmaksızın haddi aşmak ve ifratta bulunmaktır. İşte ayette yasaklanan taşkınlık / bağy budur. Fethu’l-Kadîr’de şu açıklama yer almaktadır:
“Bağy, fâiline geri dönen günahlardır. Çünkü ayette şöyle buyrulmuştur: Sizin bağyınız [taşkınlığınız]
ancak kendi aleyhinizedir. [Yunus, 23]”114
Bu şu anlama gelir: Haddini aşarak ve ifrata saparak hakka karşı zulmeden ve taşkınlık eden kimsenin bu taşkınlığı kendi aleyhine döner. Bu taşkınlığın aracı, toplumun iradesini dile getiren bir kanun
maddesi ise bu haksızlık sonuç olarak şu veya bu şekilde topluma yansır. Diğer bir ifadeyle haksız
kanunlar koymak ve maslahatı gözetmemenin neticesi bu kanunlardan zarar gören kimselerin iç dünyalarına suç işleme düşüncesinin tohumlarını atar ve bu kişi, haksız fiilde bulunmanın da ötesinde kin
duyan bir şahsa dönüşür. Bu sebeple İbn Âşûr, [âyette üç madde halinde sayılan] “fahşâ”, “münker”
ve “bağy” kavramlarını, kötülüklerin kökleri olarak görmüştür.115
İkinci ayet:
“Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” [Kasas, 77]
Bu ayette Allah iyilik yapmayı emretmiş ve Allah’ın ona her durumda iyilik ettiği gibi onun da iyilik

110 Seyyid Kutub, age, IV, 2058.
111 Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, III, 225.
112 Age, III, 225.
113 Seyyid Kutub, age, IV, 2188; İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’ân, IV, 595, 769.
114 Şevkânî, age, III, 269.
115 Bkz. İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, Mücelled VII, cilt XIV, s. 257.

etmesi gerektiğini belirtmiş, bozgunculuğu ise yasaklamıştır. Bozgunculuğun anlamları arasında bir
şeyin az veya çok olsun itidal noktasından çıkması, karışıp bozulması gibi özellikler bulunmaktadır.116
Bu ayetin genel ifadesinden şu da anlaşılmaktadır: “Maslahata aykırı olan her şey mefsedettir.” Müfsid [bozguncu], din, maslahat ve hikmetin dışına çıkan herkestir.”117
Fesatla mücadele ve bozguncuları caydırmak amacıyla Allah, kendisinin razı olacağı had cezaları
koymuş, kendisine muhalefet edip itaat sınırının dışına çıkanları bundan vazgeçirecek bir düzen
belirlemiş, fesadı yasaklamıştır. Ayette iyiliğin emredilmesinden sonra fesadın zikredilmesi, iyiliğin
olmamasının bir fesat olduğunu, iyilik ile iyilik olmayan şeyin birbirine karıştırılmasının da bir fesat
olduğunu göstermektedir.
Her konuda iyilik etmek dince talep edilen bir şey olduğundan suçlulara yönelik olarak da iyilik emredilmiştir. Öyleyse suç işlemekle birlikte irade ve idraklerinde bir tür bulanıklık bulanlara karşı da iyilikle
muamele edilmesi evleviyetle emredilmiştir.
İhsan ile “iyi muamele” kastedilmemiş, en yararlı ve maslahata en uygun muamele kastedilmiştir.
Buna göre kimi zaman hapsetmek ihsan olabilir. Suç işleyen bir çocuğu, aile ortamından alıp parçası
olduğu topluma yeniden kazandırmak üzere uzman bir kuruluşa vermek ihsan olabilir. Buna karşılık
ehliyeti olmadığı gerekçesiyle çocuğu cezasız bırakmak veya ona diğer insanlara uygulanan cezaları
uygulamak onun bozulmasına sebep olur. Hatta bu, toplumu karışıklığa götürecek olan, toplumun
güvenlik ve selametini saracak olan yasaklanmış bağydan başka bir şey değildir.
2. Kolaylaştırma, Zorluğun Kaldırılması ve Zararın Giderilmesine Delâlet Eden Âyetler
Birinci ayet
“Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi.” [Hac, 78]
Allah’ın kullarına olan rahmetinin göstergelerinden birisi de onlardan zorluğu kaldırmış olmasıdır. Bununla kastedilen darlık ve şiddettir.118 Bir görüşe göre bununla darlığın en darı kastedilmiştir.119 Allah
dini kolay kılmış, güç yetirilemeyecek bir yükümlülük yüklememiştir. Herhangi bir güçlüğün olduğu
durumda da bunun kaldırılmasını emretmiştir. Şayet bir zarar varsa giderilir, bir zorluk varsa kolaylaştırma gösterilir.120 Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi
bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme!” [Bakara,
286]. Diğer bir âyette ise şöyle buyurmuştur: “Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” [Bakara,
185]. Bunun da ötesinde Kur’an, bir zorluk meydana geldiğinde hemen kolaylığın ona iliştiğini121 şu
ayette vurgulamaktadır: “Şüphesiz zorlukla birlikte bir kolaylık vardır, evet gerçekten zorlukla birlikte
bir kolaylık” [İnşirah, 5-6]
“Sıkıntı” derken kastettiğim toplumun şahit olduğu ve rahatsız olduğu şey olup bununla tek tek insanların karşılaştığı zorluğu kastetmiyorum. Zira o mesele ruhsatlar konusuyla ilgilidir. Toplum belirli bir
116 Bkz. İbrahim Mustafa vd., age, s. 688.
117 Age, s. 688.
118 Bkz. er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXIII, 255.
119 İbn Manzûr, age, II, 232.
120 Âlimler mükellefin şer’î hükümlerde bulduğu meşakkkati, zorluk ve sıkıntıdan farklı görerek şöyle demişlerdir: “Birincisi [meşakkat] hükümlerde
vardır. Herhangi bir şer’î hükmün bundan tamamen uzak bulunması çok nâdir bir durumdur; çünkü yükümlü tutmak, içinde külfet ve meşakkat
bulunan bir şeyi bağlayıcı kılmaktır. Ancak sıkıntı verecek boyuta varacak derecedeki zorluk dinde bulunmamaktadır.” Seyyid Tantavî, et-Tefsîrü’lvasît li’l-Kur’âni’l-Kerîm, 1. Baskı, Kahire, Dâru Nahdati Mısr li’t-tıbâa ve’n-neşr ve’t-tevzî, 1998, IX, 348.
121 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, XXX, 416.
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durumdan rahatsız olduğunda ve belirli bir durumu kendi içtihadına göre tedavi etmek amacıyla koymuş olduğu bir kanun sebebiyle zorluğa düştüğünde zorluğu kaldırmak amacıyla bundan geri adım
atabileceği gibi toplum ve fert maslahatını gözeterek kanunda yeniden düzenleme yapabilir. Ayrıca
zorluğu kaldırmak ve zararı gidermek her durumda yasamanın amaçlarındandır. Bu yöntemle uyum
göstermek adına şeriat genel kurallarıyla ve tümel prensipleriyle uyumlu olmak kaydıyla ve toplum
ve ferdin maslahatını gözetmek şartıyla beşerin içtihat yoluyla ulaşacağı her türlü sonucu kabul eder.
Buna göre, tazir kapsamında olması itibarıyla güvenlik tedbirlerini maslahat gerektirir ve bu tedbirler maslahatın mantığına boyun eğer. Zira tedbirlerin farklı türlerde ve değişik bir şekilde olması,
uygulama esnasında kanun koyucunun karşılaştığı zorluk ve sıkıntıyı gidermek içindir. Bu durumda
kanun koyucu, güvenlik tedbirinin amacı olan suç riskine karşı koymak için bunu sağlayacak farklı
yöntemleri destekler. Yine işledikleri suçtan vazgeçmeyerek suçlarını tekrarlayan kimselere yönelik
cezanın arttırılması yahut bu gibi kişilerin ıslah oluncaya kadar hapsedilmesi de toplumdan zorluğu
giderme olarak görülür.
İkinci ayet:
“Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her
kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.” [Bakara, 173]
Yüce Allah bu ayet aracılığıyla, haram olan bir şeyi yemek suretiyle bile olsa korunması zorunlu
olan değere [cana] ilişkin büyük bir kural koymuştur. Çünkü müsamahakâr olan İslam şeriatı korunması gereken değerleri zorunlu hallerde dikkate alarak bu zorunluluğu haddi aşmaksızın ve günaha
sapmaksızın giderecek şekilde yasak olan şeyleri serbest bırakır, haram olan şeyleri mübah kılar.122
Kendisini ölümden kurtaracak miktarda haramı kullanan kimse için günah söz konusu değildir; çünkü
ondan istenen şey kendisini tehlikeye atmamasıdır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Kendi
ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” [Bakara, 195]
Fethu’l-Kadîr yazarı bu ayetin indirilmesine ilişkin özel sebebi değil ayetin genel ifadesini tercih etmiştir.123 Dolayısıyla din ve dünya için tehlike olarak nitelenebilecek her şey bu ayetin kapsamına girer.
Bu iki ayetin güvenlik tedbirine delaleti açık ve nettir. Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuk ve
akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir.124 Ancak bu iki şahsın işleyebileceği fiillerden
zarar görenlerin bunlara karşı yapabilecekleri saldırıya karşı bunların koruma altına alınması durumu
farklıdır. Yine güvenliğin korunması zorunluluğu ve çocuğu sürekli gözetim altında tutmak, yeniden
terbiye etmek suretiyle onun iç dünyasında suç işleme eğilimini kırmak, tehlike ortadan kalkıncaya
kadar nassın hükmünün askıya alınmasını gerektirir. Bu sorumlu tutmanın, onu içine düştüğü bu kötü
durumdan kurtarmak için lazım olan miktarda ve uygun bir şekilde olması gerekir. Dolayısıyla bu tip
şahıslara normal bir suçlu gibi davranmak, Allah tarafından yasaklanmış olan “saldırı” ve “taşkınlık”
olarak değerlendirilir. Yine çocuğu diğer şahıslarla bir tutmak da ortadan kaldırılması gereken bir
haksızlık ve zulümdür.
122 Seyyid Kutub, I, 157.
123 Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I, 297.
124 Konuya dair hadis şu şekildedir: “Üç kişiden kalem [sorumluluk] kaldırılmıştır: Akıl hastası olan kişi [aklı başına gelinceye kadar], uyuyan
kişi uyanıncaya kadar, çocuk buluğa erinceye kadar.” Hâkim, Müstedrek ale’s-sahihayn, tahkik Mustafa Abdulkadir Atâ, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’lkütübi’l-ilmiyye, 1411, Kitabü’t-tahare, I, 389, hadis no 949. Hâkim bu hadisin Buhari ve Müslim’in şartlarına göre sahih olduğu halde onların
eserlerine almadığını belirtmiştir.

Yukarıda söylediklerimizi özetleyecek olursak Kur’an ayetlerini ve bu ayetlerde yer alan yönlendirmeleri insanların yeni karşılaştıkları durumlara ilişkin hükümleri elde etmek ve sorunları çözmek amacıyla aklı kullanarak düşünmek gerekir. Buna göre hakkında nas bulunmayan konularda kötülük ve
azgınlığa karşı koymanın yolu; maslahat ve mefsedeti, suç riskine nasıl karşı konulacağını, adalet,
ihsan ve azgınlığın olmaması ölçülerine bağlı olarak belirleyecek akıl ve anlayışlara bırakılmıştır.
2. Sünnette Güvenlik Tedbirleri
Sünnet, Kur’an’ın güvenlik tedbirlerine delalet etmesine ilişkin açıklamalarımızda belirttiğimiz hususları
pekiştirmektedir. Sünnet şeriatın bütününün kolaylık olduğunu Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “din kolaylıktır”125 ifadesiyle ortaya koyduğu gibi her durumda ihsanın emredildiğini de yine Resûlullah (s.a.v.)’ın şu
sözüyle ortaya koymuştur: “Allah her konuda iyiliği emretmiştir.”126 Yine sünnet zararın giderilmesi gerektiğini, ümmetten zorluğun kaldırıldığını belirtmiştir. Bu geçenlere ilave olarak Resûlullah (s.a.v.)’ın fiilleri de güvenlik tedbirlerinin meşruiyetine delil olmaktadır. Buna dair aşağıdaki hususları zikredebiliriz:
1. Zarar ve Zarar Vermenin Haram Kılınması
İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) “ilk olarak zarar vermek ve zarara zararla
karşılık vermek yoktur” buyurmuştur.127
a) Hadisin anlamı:
İslam zararı, zatı itibarıyla yasaklamıştır. Bu, sana zarar vermemiş olan bir kimseye rahatsızlık vermektir. Bunun gibi İslam, rahatsızlık verene rahatsızlık vermek suretiyle karşı zarar vermeyi de haram
kılmıştır. Bu, “misliyle mukabele etme ve hakka yardım etme söz konusu olmaksızın” karşı zarar
vermektir.128 Yani, hakkın yerini bulması amacıyla uygulanan kısas gibi “misliyle muamele” türünden
olmadıkça bir zarara, yasak olan başka bir zararla karşılık vermek haram kılınmıştır.
Bunun da ötesinde İslam zarar vermeyi zulüm olarak değerlendirmiş ve zulmü de haram kılmıştır. Nitekim Resûlullah (s.a.v.)’ın Rabbinden aktardığı bir hadisi kudsi şu şekildedir: “Ey kullarım! Ben zulmü
kendime haram kıldığım ve onu sizin de aranızda haram kıldım. Şu halde birbirinize zulmetmeyin.”129
Sübülü’s-selâm yazarı [zarar konusundaki] hadisle ilgili şu yorumu yapmıştır: “Bu hadis zarar vermenin haram kılındığını göstermektedir; çünkü zararın kendisinin nefyedilmesi onun yasaklandığını
gösterir. Zira yasak, bir şeyden uzak durulmasını talep etmek içindir. Bu ise o fiilin zatının bulunmamasını gerektirir, hadiste melzum için lâzım kullanılmıştır. Zarar vermenin haram olduğu aklen
ve şer’an bilinmektedir ancak şeriat mefsedetten fazla olan aslahata riayet etmek amacıyla bunun
mübah olabileceğini göstermiştir.”130
125 Buhârî, îman, babu’d-dîn yüsr, I, s. 16, hadis no 39.
126 Müslim, Kitabü’s-sayd ve’z-zebâih, babu’l-emr bi ihsâni’z-zebâih, III, sayfa 1548, hadis no 1955.
127 İbn Mâce, Sünen, tahkik Muhammed Fuad Abdülbâki, Dâru ihyâi’l-kütübi’l-Arabiyye, II, hadis no 2340, s. 784; Dârekutnî, Sünen, tahkik
Şuayb el-Arnaût vd., 1. Baskı, Beyrut, Müessesetü’r-risâle, 1424 / 2004, V, hadis no 3079, s. 407; Ayrıca bu hadisi İmam Mâlik Ömer b. Yahya
aracığıyla babasından o da Resûlullah (s.a.v.)’tan Mürsel olarak nakletmiş, senette Ebû Said’e yer vermemiştir. Bkz. Muavatta, 2. Baskı, Beyrut,
Dâru’l-âfâki’l-cedîde, 1403, s. 638. Elbânî hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. İrvâü’l-ğalîl, 2. Baskı, Beyrut, el-Mektebetü’l-İslâmî, 1984, III,
408. Hadisin önemi ile ilgili İbr Receb el-Hanbelî Ebû Davud’un şu sözünü nakletmiştir: “Fıkhın kendisine dayandığı beş hadis bulunmaktadır: 1)
Helal ve haram bellidir, 2) Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur, 3) Ameller ancak niyetlere göredir, 4) Din nasihattır, 5) Size
neyi yasakladıysam ondan kaçının, size neyi emrettiysem gücünüz nispetinde onu yapın. Bkz. Câmiu’l-ulûm ve’l-hikem, Tahkik Şuayb el-Arnaut, 7.
Baskı, Beyrut, Müsessesetü’r-risâle, 1422 / 2001, I, 63.
128 İbn Daqîq el-îd, Şerhu’l-erbeîn en-Neveviyye, 6. Baskı, Müessesetü’r-reyyân, 1424 / 2003, s. 107.
129 Müslim, el-Birr ve’sıla ve’l-âdâb, babu tahrîmi’z-zulm, IV, 1994, hadis no 2577.
130 San’anî, Sübülü’s-selâm, II, 121.
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b) Hadisin, güvenlik tedbirlerine delalet etmesi
Hadis, güvenlik tedbirlerinin meşruiyetine iki yönden delalet etmektedir:
Birincisi İslam zarar vermeyi haram kılmış ve bunu bir haksızlık kabul etmiştir. Yani kanun koyucu
ve aynı şekilde hâkim, suç tehlikesi barındıran bir kimse ile muhatap olduklarında ister onun hakkında yasa hükmü koyuyor isterse yargı hükmü veriyor olsunlar ona zarar vermeyecek şekilde hareket etmeleri farzdır. Bu sebeple başlangıçta suç işleme riskini ortadan kaldırmak, sonuçta da suçla
mücadele amacını gerçekleştirmek üzere kanun koyucunun bu gibi kimselere yönelik olarak kanun
maddesi hazırlarken durumlarına uygun kanun yapmaları gerekir. Yine hâkim de bu gibi kimselerin
davasına bakarken, yukarıda geçen amacın gerçekleşmesi için kanun koyucunun önüne koyduğu
yöntemler içinden en uygun yöntemi seçmek için ictihad etmekle yükümlüdür. Bütün bunlar, haram
kılınmış olan zarar vermeyi yok edip ortadan kaldırmak içindir.
İkincisi İslam, bir zarara onun misli bir zararla karşılık vermeyi haram kılmıştır.131 Kendisinden haram bir fiil meydana gelen, insanlara rahatsızlık vererek onların maslahatlarını zedeleyen ve onların
istikrar ve güvenini sarsan kimseye yönelik olarak mantık onlara kendi verdikleri eziyetin aynısının
tattırılmasını gerektirse de onların ehliyetlerinin bulunmaması veya kişiliklerindeki bir takım eksiklikler
sebebiyle diğer suçlulardan ayrı olması, onların zararlarının başka bir zarara sebep olmayacak şekilde def edilmesini gerektirir. Hadiste kastedilen de budur. Bu sebeple bütün yasalar, hakkında açık bir
ifade bulunmasa da onların tehlikelerinden meşru bir yolla kurtulmayı hedefler. Bunun meşruiyetine
delil olarak, şeriatın genel naslarının kapsamına girmesi yeterlidir.
2. Sürgün Cezası ve İkamet Yerini Değiştirme
a) Sürgün cezası
Bu, suçun işlendiği bölgeden dışarı çıkarılmaktır. En-Nihâye fî garîbi’l-hadîs ve’l-eser adlı eserde
“suçun işlendiği bölgeden başka yere sürgün etmektir” şeklinde tanımlanmıştır.132
Zeyd b. Hâlid el-Cühenî şunu rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in muhsan olmayan zinâkârlara
yüz sopa vurulup bir yıl sürgün edilmesini emrettiğini işittim.133
Fakihler sürgün konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı bunu kabul edip had cezası kapsamında
görmüştür ki Şâfiîler134 ve Hanbelîler135 bu grupta yer alır. Bir kısmı ise sürgün cezasının kadına değil
erkeğe uygulanacağını söylemiştir.136 Bazıları ise bunu bir tazir cezası olarak kabul etmiş, devlet
başkanı sürgün cezasının uygulanmasında bir maslahat görmediği sürece buna hükmetmemiştir.137

131 Kısas gibi istisna edilenler hariç.
132 İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs ve’l-eser, tahkik Tâhir Ahmed ez-Zâvî ve Muhammed et-Tanâhî, Beyrut, el-Mektebetü’l-ilmiyye, 1399 /
1979, III, 349.
133 Buhârî, Hudûd, Bâbu’l-bikrân yücledân ve yünfeyân, VIII, s. 171, hadis no 6831.
134 İmam Şâfiî şöyle demiştir: “Sürgün cezası sünnette iki türlüdür. Birisi Resûlullah (s.a.v.)’tan sabit olandır ki bu zina eden bekâr kişiye yüz sopa
vurulup bir yıl sürgün edilmesidir… İkincisi ise şudur: Resûlullah (s.a.v.)’tan Mürsel olarak rivayet edildiğine göre o, Medine’de kadınsı tavırları
bulunan iki erkeği sürgün etmiştr.” Bkz. el-Ümm, 2. Baskı, Beyrut, Dâru’l-ma’rife, 1973, VI, 146. Ayrıca bkz. Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, Beyrut,
Dâru’l-fikr, 1404 / 1984, VII, 428.
135 İbn Kudâme şöyle demiştir: “Bizim delilimiz Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüdür: Bekâr bekârla zina ederse cezası yüz sopa vurulması ve bir
yıl sürgün edilmesidir. Ayrıca sürgün cezasını raşid halifeler de uygulamış olup sahabeden herhangi bir kimsenin buna muhalefet ettiğini de
bilmiyoruz. Böylece bir icma olumşmuştur.” İbn Kudâme, el-Muğnî, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-fikr, 1984, X, 131.
136 İmam Mâlik bu görüştedir. O şöyle demiştir: “Sürgün cezası yalnızca hür erkeğe uygulanır.” Şerhu’z-Zürkânî, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-kütübi’lilmiyye, 1997, IV, 148.
137 Hanefîler bu görüştedir. Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanai, 2. Baskı, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1986, II, 39.

Sürgün cezası ister had ister tazir olarak kabul edilsin, Resûlullah (s.a.v.)’ın sünnetinde kamu maslahatı sebebiyle kadınsı tavırları bulunan iki kişiyi sürgün ettiği sabittir. Ümmü Seleme şunu rivayet
etmiştir: “Resûlullah (s.a.v.) Ümmü Seleme’nin yanında idi. Evde kadınsı tavırları bulunan bir erkek
vardı. Bu şahıs, Ümmü Seleme’nin kardeşi Abdullah’a şöyle dedi: “Ey Abdullah, yarın Tâif’in fethini
Allah nasip ederse ben sana Gaylan’ın kızını göstereceğim. O önden dört büklüm, arkadan sekiz
büklüm.” Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bu şahıslar sizin yanınıza girmesin.”138
Yine İbn Abbas şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.v.) erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanları139
ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanları lanetleyerek şöyle buyurdu: “Onları evlerinizden çıkarın.” İbn Abbas diyor ki: Resûlullah (s.a.v.) da filancayı bu şekilde kovmuş, Ömer de
filancayı kovmuştur.”140
Fethu’l-Bârî yazarı şöyle demiştir. Bu hadisler, insanlara rahatsızlık veren kimselerin bu durumdan
vazgeçinceye veya tövbe edinceye kadar o mekânlardan çıkarılmasının meşru olduğunu göstermektedir.”141 Bu çıkarma siyaset icabı çıkarmadır; çünkü suçluya böyle bir cezanın belirlenmesi ve
süresinin sınırlanması siyasetle ilgilidir.142
Yukarıda geçen delillerden şu sonuca ulaşıyorum: Suç işleme tehlikesi bulunan kimsenin uzaklaştırılması ve ikametinin engellenmesi –ortada onun bulunduğu çevrede kalmasının tehlikeli olacağına
dair deliller varsa- iyi bir siyasî karardır. Sürgün etme, sapmadan uzak bir hayata yeniden başlangıç
yapma konusunda ona yardımcı olabilir. Ayrıca o kişinin suç işlediği çevrede kalması ona suç işlediği
geçmişini hatırlatıp suçtan vazgeçmesine engel olabilir.
Bu, başkasına yönelik tehlikesi bulunan kimseler içindir. Diğer yönden tehlikeye maruz kalması söz
konusu olan kimse için ise onun bulunduğu çevreyi değiştirmek ona yönelik bir güvenlik tedbiridir.
b) Çevreyi değiştirmek
Bu, modern dönemde “yaşam ortamının, suç sebeplerinden ve sonuçlarından daha uzak olması
sebebiyle daha iyi ve garantili başka bir ortamla değiştirilmesi” şeklinde anılan bir kavramdır. Böylece
ıslah ve yeniden topluma kazandırma daha kolay olacaktır. Bunun güvenlik tedbirinin delili Ebu Said
el-Hudrî’nin rivayet ettiği şu hadistir:
“Sizden evvelkiler içinde bir adam vardı. Doksan dokuz kişi öldürmüştü. Sonra [yaptıklarına pişman
oldu.] Dünyanın en büyük âlimi kimdir? Diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi bunun üzerine rahibin yanına gitti. Ona “ben doksan dokuz adamı öldürdüm, tevbe etsem olur mu?” diye sordu. Rahip
“kabul olmaz” dedi. Bunun üzerine o adam rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüğü kişi sayısı yüz oldu.
138 Hadisin devamı şöyledir: Ebu Abdullah dedi ki: “Önden dört büklüm demek karnında dört büklüm var, ön tarafını döndüğünde bu şekilde
görünüyor demek. Arkadan sekiz büklüm demek bu dört büklümün etrafı demektir. Çünkü öndeki dört büklümün iki tarafı da büklümlerle kaplıdır.”
Buharî, Libas, Bâbu ihraci’l-müteşebbihîn bi’n-nisâ mine’l-buyût, VII, 159, hadis no 5887. “Büklüm”, karın bölgesindeki yağdan oluşan tabakadır.
Bkz. İbn Manzur, age, XIII, 288.
139 Nevevî şöyle demiştir: Kadınlara benzeyen erkekler iki türlüdür: Yaratılıştan böyle olup kendisini özel olarak kadınların ahlak, süslenme,
konuşma ve hareketlerine benzetmeye çalışmayan, bu şekilde yaratılmış olandır. Bunun hakkında herhangi bir kınama ve ayıplama söz konusu
olmadığı gibi günah ve cezada söz konusu değildir; çünkü o mazurdur. Onun bu konuda herhangi bir fiili söz konusu değildir. Bu sebeple
Resûlullah (s.a.v.) başlangıçta böyle bir kimsenin kadınların yanına girmesine ve sahip olduğu fiziksel özelliğe ses çıkarmamıştır… Ancak onun
kadınların fiziksel özelliklerini bildiğini gördükten sonra bunu tepkiyle karşılamış, onun sıfatına ya da kendisinin kadınlara benzemesine tepki
göstermemiştir. İkinci tür ise peygamberin lanetine konu olan hadiste olduğu gibi kendi isteğiyle kadınlara benzemeye çalışanlardır. Bkz. Nevevî,
el-Minhâc Şerhu Sahîhi Müslim ibni’l-Haccâc, 3. Baskı, Beyrut, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1392, XIV, 163.
140 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 334.
141 Buhârî, Libâs, Bâbu ihrâci’l-müteşebbihîn bi’n-nisâ mine’l-buyût, VII, s. 156, hadis no 5886.
142 Üsâme el-Hamevî, Uqûbetü’n-nef,, dirâse muqârane fi’l-fıkhi’l-İslâmî ve’l-kanun, Mecelletü câmiati Dımaşk, XIX, 2. Sayı, 2003, s. 493.
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Sonra yeryüzü halkının en büyük âlimini sorup araştırdı ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler Âlime sordu “yüz adam öldürdüm, tevbe etsem kabul olur mu?” diye sordu. Alim: “Elbette olur. Seninle tövbe
arasına kim girebilir ki? Sen filân yere git. Allah’a ibadet ile meşgul insanlar vardır onlarla beraber
Allah’a ibadet et. Memleketine dönme; çünkü orası kötü bir yerdir, dedi.”143
Nevevî bu hadisin şerhinde şunları söylemiştir:
“Bu hadiste anlatılan olay her ne kadar bizden öncekilerin şeriatına ilişkin olsa ve bunun delil olarak
kullanılması noktasında görüş ayrılığı bulunsa bile bu hadisteki hüküm görüş ayrılığına konu olacak
bir hüküm değildir. Zira görüş ayrılığı, bizim şeriatımızda önceki şeriattakine uygun bir hüküm yer almadığında söz konusudur. Şayet yer alırsa o zaman bu hüküm, şüphesiz bizim hakkımızda da geçerli
olur. Bizim şeriatımızda yukarıdaki hadisle uyum gösteren ve onu pekiştiren hüküm yer almaktadır. O
da şu ayettir: “Onlar ki Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar, Allah’ın dokunulmaz kıydığı cana
kıymazlar… Ancak kim tevbe ederse…”
Bu hadis, tövbe eden kimsenin durumunun düzelmesi ve nefsinin güçlenmesi için kendisine geçmişini hatırlatan her şeyden uzaklaşmak suretiyle çevresini değiştirmesinin müstehap olduğunu açık
bir biçimde ifade etmektedir. Öyleyse henüz kişiliği tam olgunlaşmamış çocuğun, şu veya bu şekilde
yoldan sapmasında etkisi olan ortamı değiştirmesi evleviyetle gerekir. Yetişkin bir kimse tevbe edip
pişman olduğunda, günahtan kurtulmak istediğinde arkadaşlarını ve bulunduğu yeri değiştirmesi tavsiye edilmişse küçüklük zaafı yanında yoldan sapma ve günah gibi bir zaafa da sahip olan çocuk
hakkında bu daha da önemlidir.
Bütün bunların amacı onun tamamen kaybedilmesini ve günahları içine sindirmesini engellemek, suç
işleme etkenlerinden sıyrılmasına yardımcı olmaktır. Bunlar suç tehlikesini ortadan kaldırma özelliğine sahip her şeyle olur. Bu ister onu yeniden topluma kazandırmak için uzman merkezlere teslim
etmek ister onu iyi eğitemeyen ailesinin yanından alıp kendisi için daha güvenli başka bir ailenin
yanına yerleştirmek suretiyle olsun fark etmez.144
B. Güvenlik Tedbirlerinin İctihad Kurallarındaki Dayanakları
Güvenlik tedbirlerinin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinde esas ve kökleri bulunduğunu açıkladıktan sonra sıra, maslahat-ı mürsele, sedd-i zerai, zorluğun kaldırılması ve zararın
giderilmesi şeklinde temsil edilen ictihadî kurallarda bu konunun araştırılmasına gelmiştir.
1. Maslahat-I Mürsele
Maslahat-ı mürsele, yenilenen maslahatlarla ilişkili olduğundan ictihadî kuralların en önemlilerindendir.
a) Maslahat-ı mürselenin tanımı
Maslahat-ı mürsele, dinde hüküm verirken göz önünde bulundurulduğuna veya ilga edildiğine dair
delil bulunmayan maslahattır. Yani dinde buna dair delil yoktur, bu maslahat yalnızca akıl tarafından
yapılan araştırmada bir maslahat veya yararı sağladığı yahut bir zarar ve fesadı giderdiği görülerek
muteber kabul edilir.145 Bunun anlamı bu maslahatın herhangi bir delille kayıtlanmamış olduğudur.

143 Buharî, Ehâdîsü’l-enbiyâ, IV, 174, hadis no 3470; Müslim, Tevbe, Bâbu kabuli tevbeti’l-qâtil ve in kesura katluhû, IV, 2118, hadis no 2766.
Yukarıdaki hadis Müslim’in lafzı esas alınarak rivayet edilmiştir.
144 Sünnetten bu hadislerle yetinilmiş, bu konudaki diğer hususlar diğer konularda İslam şeriatındaki güvenlik tedbirlerinin türlerine ilişkin
açıklamalara bırakılmıştır.
145 Bkz. Mahmud Abdülkerim Hasen, el-Mesâlihu’l-mürsele, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’n-nahdati’l-İslâmiyye, 1415 / 1995, s. 53.

Maslahatın bu tanımı aynı zamanda sözlük tanımına eşittir.
Usul âlimlerinin mesâlih-i mürseleyi tanımlama konusunda iki farklı yöntem benimsediği görülür. Bir
grup maslahatları delillerden tamamen bağımsız olarak görürken bir başka grup ise maslahatları
özel-cüz’î delilden bağımsız görür.146
Ebû Zehra şöyle der: “Bunlar, Şâriin amaçlarına uygun olan ve muteber görüldüğüne ya da ilga edildiğine dair özel bir delil bulunmayan maslahatlardır.”147
Mesalih-i mürsele, “Şâriin özel bir delille itibar da ilgâ da etmediği, genel şer’î delillerin delalet ettiği,
adalet sahibi müçtehidin istinbat ettiği maslahatlardır.”148
Bu tanım yukarıda geçenle şu açıdan uyuşmaktadır: Tanım, Şâri tarafından itibar edilmeyen veya
Şâriin ilga ettiği bütün maslahatları tanımın dışında bırakmaktadır. Yine genel şer’î delillerin kapsamına girmeyen bütün maslahatları da tanım dışına çıkarmaktadır. Şöyle bir kayıt daha koymuştur:
Bu tanım ictihad şartlarını özellikle de adalet vasfını hâiz olmayan kimsenin var olduğunu iddia ettiği,
kaynağı heva ve arzular olan bütün maslahatları da dışarıda bırakmaktadır.
b) Maslahat-ı mürselenin, güvenlik tedbirlerine delaleti
Sabit nassların vurguladığı genel ilke şudur: İslam şeriatı ancak kendisinde ehliyetin şartları olan idrak,
seçme kabiliyeti ve irade bulunan kimseleri cezalandırır. Bunun delili Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüdür:
“Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Aklı başında olmayan akıl hastası, uyanıncaya kadar uykudaki
kişi, buluğa erinceye kadar çocuk.”149 Yine dinde yerleşik olan hususlardan biri şudur ki şer’î hükümler zaruriyyat, hâciyyat ve tahsiniyyattan oluşan Şâriin maksatlarını gerçekleştirmek için konulmuştur.
Dolayısıyla şeriatın maksatlarını gözetmeksizin nassı işletmek topluma olduğu gibi ferde de zararlar
verir. Çünkü suç işlemiş olan çocuk, sarhoş ve akıl hastası gibi kimseleri nassı uygulama iddiasıyla
başıboş bırakmak toplumda çalkantılara yol açar, toplum güvenliği ve istikrarına yönelik saldırılara
sebep olur. Bu düşünce biçimi şeriatın hükümleri koyarken gözettiği amaçları –ki bunların en önemlisi
de adaleti gerçekleştirmek, genel ve özel selameti garanti etmektir- sağlayamaz.
Hadis, ibaresiyle normal cezanın verilmeyeceğini ifade etmektedir. Ancak hadisin mefhum-i muhalifinden şu anlam çıkmaktadır: Bu gibi kimselere, onların tam ehliyetli kimselerin sorumlu tutulduğu
gibi sorumlu tutulmamasını gerektiren adaletin gereğine göre davranmak gerekir. Yine adalet onlarla
ilgilenmeyi bırakmamayı da gerektirmektedir. Zira bu İslam adaletinin reddettiği bir haksızlık ve zulümdür. Dolayısıyla hem toplumun hem de bu şahısların maslahatını gerçekleştirecek araçların yasa
olarak konulması önemli görevlerden biridir.
Buna göre kanun koyucunun gerçek ve muteber bir maslahatı gerçekleştirdiğini gördüğü, İslam şeriatının genel hükümlerinin de gösterdiği her araç, dinin amaçlarına uygundur ve bunlar şer’î amaçlardır.
Yaşı küçük suçluyu özel merkezlere yerleştirmek, ayyaş suçluyu özel bir hastaneye yerleştirerek bu
146 Gazalî, el-Mustasfâ, s. 174. Ayrıca bkz. er-Râzî, el-Mahsûl, Tahkik Taha Câbir Alvânî, 3. Baskı, Beyrut, Müessesetü’r-risâle, 1418 / 1997,
VI, 163. Şâtıbî, el-İ’tisâm, Lübnan, Dâru’l-ma’rife, 1982, II, 1140.
147 Muhammed Ebû Zehra, Usûlü’l-fıkh, Kahire, Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1417/1997, s. 247.
148 Abdulhamid Ali Hamd Mahmud, age, s. 72. Bu tanım, yararı celbetme yönünden İbn Teymiyye’nin aşağıdaki tanımıyla uyuşmaktadır:
“Mesâlih-i mürsele müçtehidin herhangi bir fiilin baskın bir menfaati celbettiğini görmesi ve şeriatta bunu nefyeden bir delilin bulunmamasıdır.”
Mecmuu’l-fetâvâ, XI, 342.
149 Hâkim, Müstedrek, I, s. 389, hadis no 949.
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şahısları içinde bulundukları kötü durumdan kurtarmak için özel eğitim programları düzenlemek, hakkında özel deliller bulunmasa da şer’î [şeriata uygun] vesilelerdir.
Temiz İslam şeriatının ortaya koymuş olduğu adalet, yükümlülüğü bulunmayan kimselerin suçun
pençesinde dilediği gibi gezip tozmasına, toplumda fesat tohumlarını yaymasına izin verilmemesini
gerektirir. Merhamet, toplumsal yapının bu gibi kimselere uygun olan her yolla yardım etmek suretiyle
özen gösterilmesini gerektirir. Aynı durum, suç işleme riski bulunan herkes için söz konusudur. Şer’an
muteber olan maslahatın gerçekleşebilmesi için bu iş için kullanılacak araçların da yukarıda zikredilen ölçülere boyun eğmesi gerekir.
2. Seddü’z-Zeraî Kuralı
Araçlar iki türlüdür: Birisi [belirli bir amaca ulaşmak için] açılması [izin verilmesi] gereken araçlar bu işleme “fethu’z-zeraî” denir, diğerleri ise kapatılması gereken araçlardır ki bu işleme de seddü’z-zeraî denir.
a) Seddü’z-zeraî ve fethu’z-zeraînin tanımı
Seddü’z-zerîa dış görünüşü itibarıyla mübah [serbest] olmakla birlikte sonuçta yasaklanmış bir şeye
dönüşen veya ona götürme imkânı bulunan şeyin engellenmesidir.150 Diğer bir ifadeyle şer’î hükme
bağlı olan ve haddi zatında mübah olan ancak bir kötülüğe yol açacağı konusunda güçlü zan bulunan
bütün sözler ve fiiller bir zeria [vesile] olup bunu engellemek suretiyle kapatmak gerekir. Dolayısıyla
seddü’z-zerâi ifadesiyle fesadın vesilelerini engelleyerek ortadan kaldırma söz konusudur.
Eski fakihler “fethu’z-zeria” ilkesini mantıktaki tanım sanatını dikkate alarak tanımlamamışlardır. Onların
eserlerinde tanıma delalet eden bir takım ifadeler bulunmaktadır.151 Bunlardan biri, İbn Teymiyye’nin
şu ifadesidir: “Zerîa sebebiyle yasaklanan bir şey, daha büyük olan bir maslahat sebebiyle yapılabilir.”152
Karâfî ise şunları söylemiştir: “Haram kılınmış bir şeyin vesilesi daha büyük bir maslahata götürüyorsa haram olmayabilir.”153
Çağdaş dönemde Muhammed Süleyman el-Eşkar fethu’z-zeraî’yi şu şekilde tanılmamıştır: “Haram
olan bir şeyin yapılmaması daha büyük bir zarara yol açtığında onun işlenmesinin mübah olmasıdır.”154
Kanaatimce bu konudaki kapsayıcı ve özlü tarif şudur: Fethu’z-zeraî, daha büyük bir maslahata götüreceği konusunda galip zan bulunan vesilelere izin vermektir.155 Yani şer’î, mefsedete göre daha
baskın bir maslahata götüreceği zannedilen ister yasak ister mübah olan her türlü vesilenin kolaylaştırılması ve dikkate alınmasıdır.
b) Zeraî kuralının ölçüleri ve bu kuralın güvenlik tedbirlerine delaleti
Koruma tedbirlerinde “zerai” kuralını ister açmak ister kapatmak şeklinde işletmek şer’î bir genel
kurala bağlıdır. Bu, insanların sıkıntıya düşmemesi için kuralın uygulama alanının tahkik edilmesini
gerektirir. Dolayısıyla bu kuralı aşağıdaki şartlarla kayıtlamak gerekir.
150 Bkz. Şâtıbî, el-Muvâfaqât, IV, 112; Ahkâmu’l-Kur’ân, tahkik Ali Muhammed el-Becâvî, Dâru’l-ma’rife; İbn Rüşd el-Cedd, el-Mukaddimât elMümehhidâd, 1. Baskı, Beyrut, Daru’l-ğarbi’l-İslamî, 1408, II, 39.
151 Bu, Tabakcelî’nin araştırma sonunda ulaştığı neticedir. Bkz. Tabakceli, Fethu’z-zerâi ve eseruhû fi’l-fıkhi’l-İslâmî, 1. Baskı, Ürdün, Dâru’nnefâis, Irak, Dâru’l-fecr, 1432 / 2011, s. 34.
152 İbn Teymiyye, Mecmûu’l-fetâvâ, XXII, 298.
153 Karâfî, ez-Zahîra, tahkik Muhammed Haccî, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-garbi’l-İslâmî, 1994, I, 153.
154 Ömer Süleyman el-Eşkar, el-Vâdıh fî usûli’l-fıkh, 6. Baskı, Ürdün, Dâru’n-nefâis, 2005, s. 162.
155 Tabakcelî, age, s. 38.

Birincisi: Halleri dikkate alıp bunları tümevarımsal olarak inceleme sonucunda izin verilen durumun,
failin kastını göz önünde bulundurmaksızın kötülüğe yol açması. Güvenlik tedbiri de aynı şekilde
kasta dayalı olan manevî rüknün gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın uygulanır.
“Halleri dikkate alıp bunları tümevarımsal olarak inceleme” ile kastettiğim şey, suçla mücadele ve
suçları azaltma konusunda yeni yöntemlere dayanırken, suçludan meydana gelmesi muhtemel kötülüğün miktarını belirlemeye çalışan ve bunların uygun tedbirlerle nasıl tedavi edilip karşılık verileceğini ortaya koyan istatistiklerin ve araştırmalara dayanılmasıdır.
Aynı zamanda fiillerin sonuçlarına ve bunların normal âdetlere ve akıl sahibi kimselerin bakış açılarına göre muteber olan maslahatların ne kadarını gerçekleştirebileceğine bakılır. Şu halde zeraî kuralı
objektif bir kural156 olup bu kural uygulanırken olguya, işin hakikatine, fiilin sonuçta nereye varacağına
bakılır;157 sonu maslahatsa açılır, daha büyük bir mefsedete yol açıyorsa kapatılır.
İkincisi: Def edilmesi istenen mefsedetin, izin verilen maslahattan daha üyük olması. Yani güvenlik tedbiri ile def edilen mefsedetin, bu tedbirin uygulanması sebebiyle ortadan kalkan maslahattan
daha büyük olması. Suça mübtela olan suçlunun normal cezalarla cezalandırılmasında toplumun bir
maslahatı vardır ki bu da kamu hakkının kendisinden alınmasıdır. Şu var ki bu maslahat, bu şahsın
karşılaşacağı kötülük karşısında daha zayıf olabilir. Onu zehirden kurtaracak olan ilacın olmaması
sebebiyle onun hayatı yok olabilir. Onu diğer suçlularla aynı duruma koymak da kendisi ve diğer suçlular için bir bozgunculuğa sebep olabilir. Hatta bu durum, mesela suçu meslek edinmesi gibi daha da
karmaşık bir probleme sebep olabilir. İbn Kayyim harama yol açan şeyi engelleme yollarını sayarken
buna yakın bir anlama işaret ederek yetmiş dördüncü yol olarak şunu zikretmiştir: “Resûlullah (s.a.v.)
hasta olan bir kimsenin sağlam kimsenin yanına getirilmesini yasaklamıştır; çünkü bu ya hastalığın
bulaşmasına veya diğer kişinin bundan rahatsızlık duymasına sebep olur.”158
Diğer bir açıdan kişinin cezaî sorumluluğunun olmaması veya eksik olması onun cezalandırılmasına
engel teşkil eder. Bununla birlikte söz konusu durum onların suç işlemeyi özümsemelerine sebep olabilir. Bu ise onların ehliyetinin olmamasını veya eksik olmasını gerekçe göstererek başıboş bir şekilde
bırakılması halinde kötülük doğmasına sebep olur. Dolayısıyla izin verilen şeyin ortadan kaldırılması
onların durumuna uygun bir şekilde tedavi edilmeleriyle bu kapının kapatılması gerekir. Bu, işlemiş
oldukları suçlardan yola çıkarak işleyebilecekleri suçları önlemek içindir.
Kötülüğü ortadan kaldırıp yararı sağlamaya uygun düşen çözüm, dince gerekli kılınmış bir şey olmayabilir. Bu, fethu’z-zerai ilkesinin gereğidir. Akıl hastasına tazir cezası uygulanması, kendisinin yükümlülüğü söz konusu olmadığı için aslen yasaktır. Bununla birlikte tazir uygulanması, daha büyük bir
maslahatın sağlanmasına vesiledir. Yine suç işlemiş olan küçük yaştaki çocuğun ailesinin yanından
alınarak bir kuruluşa teslim edilmesi aslında sert bir uygulama olmakla birlikte onu suç işlediği ortamdan uzaklaştırmak suretiyle daha büyük bir maslahatın gerçekleşmesini sağlar. Dolayısıyla daha
büyük bir maslahat için gerektiğinde bazı vesileler yasaklandığı gibi yine aynı amaçla bazı vesilelerin
önü açılabilir.

156 Yasama esnasında objektif ancak uygulama esnasında sübjektiftir. Yani güvenlik tedbiri bir kanun kuralı olarak esas alınırken; türü, miktarı,
uygulanma zamanı, bunun uygulanacağı gruplar vb. objektif yönlerden incelenir. Ancak buna hükmedilirken sübjektif bir tabiata dönüşür; çünkü
hâkim bunun önündeki somut suçluya ne kadar uyduğuna ve amacı ne ölçüde gerçekleştirebileceğine bakar.
157 Bkz. Tabakcelî, age, s. 53.
158 İbn Kayyim, İ’lâmü’l-muvaqqıîn, Lübnan, Dâru’l-ceyl, III, 152. Hadisin metni şu şekildedir: “Hasta olan kimse sağlam olan kimsenin yanına
konmasın.” Buharî, Tıbb, Bâbu Lâ hâmme, VII, 138, hadis no 5771; Müslim, Selâm, Bâbu lâ advâ ve lâ tıyarate ve lâ hâme, IV, 1743, hadis
no 2221.
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Üçüncüsü: İzin verilen şeyin, kötü bir sonuca yol açmasının kesin olması veya kötü bir sonuca yol
açacağı konusunda güçlü zan bulunması ya da o konuda mefsedetin büyük bir yasakla bağlantılı
olması.159 Yine vesilelere yol açılması muteber maslahatın gerçekleşeceği konusunda güçlü zannın
bulunması sebebiyle olup mücerret zandan dolayı veya güçlü olmayan zandan dolayı buna izin verilmez. Ta ki bu, insanların hevâ ve heveslerine uymak için bir kapı olmasın.160
Güçlü zannı bilmenin ölçüsü, her bir duruma zamanına mekânına göre bakarak belirlemek, buna
bağlı olarak zannın güçlü olup olmadığını belirlemektir. Belirli bir zamanda veya belirli bir şahısla ilgili
olarak maslahatı gerçekleştiren bir güvenlik tedbiri başka durumlarda veya başka zamanlarda ya da
farklı mekânlarda aynı etkiyi göstermeyebilir. Çünkü her bir dönemin kendine göre vesile ve araçları
söz konusudur. Allah’ın insanlara olan merhametinin göstergelerinden biri de farklı asırlarda yaşayan
insanların tümünü belirli vesileleri kullanmakla yükümlü tutmamış olmasıdır; çünkü bununla yükümlü
tutmak, güç yetirilemeyecek bir şeyle yükümlü tutmaktır.161
Güvenlik tedbirlerinin, suç işlemiş olan kısıtlı ehliyetli şahsın suça alışmasını engelleme, akıl hastalığı bulunan kimsenin kendisine ve başkalarına zarar vermesini engelleme konusunda şer’î amaçları
gerçekleştirmeyi sağlayan araçlar olduğunu vurgulamamız gerekir. Yine maslahatları sağlamak ve
mefsedetleri engellemek konusundaki son derece önemli işlevi sebebiyle İbn Kayyim Seddü’z-zerâi’i,
yükümlülüğün dörtte biri olarak görmüştür.162 Amaçlanın şeyin vesilesi şeklinde somutlaşan hususu
da dahil ettiğimizde zeraî kuralı yükümlülüğün dörtte ikisine [yarısına] denk düşmüş olmaktadır.
3. Fıkhî Kurallar
Fıkhî kurallar ile zorluğun kaldırılması, zararın giderilmesi kurallarını kastediyorum. Âlimler bunları
teker teker belirlemişler ve bir kısmını büyük kural olarak, diğer bir kısmını ise bu büyük kuralların
uzantısı veya kayıtları olarak görmüşlerdir.163
a. Zorluğun kaldırılması ve zararın giderilmesine ilişkin kurallar
Fakihlerin, müsamahakâr şeriatın amaçlarından çıkardıkları bir takım kurallar vardır ki bunlar zorluğu ortadan kaldırmak suretiyle insanlardan sıkıntıyı gidermeyi hedefler ve yine kötülüğü def etmek
suretiyle zararı ortadan kaldırmayı hedefler. Her iki durumda amaç maslahatları elde etmektir. Bu
amacı sağlamak üzere birden fazla kural birbirini desteklemektedir. Aşağıda bunların bir kısmını açıklayacağım. Diğer bir kısmını ise bu kuralların kaydı veya uzantısı olması sebebiyle onların altında
zikredeceğim.
Birincisi: “Zarar ve mukâbele bi’z-zarar yoktur.”
Bu kuralın aslı, Resûlullah (s.a.v.)’ın “ilk olarak zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” şeklindeki hadisidir. Bu kural, şeriatın rükünlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Zararlı fiili engellemek, gerek bedel ödetmek gerekse ceza vermek suretiyle bu zararlı fiilin sonuçlarına hüküm
159 Bkz. el-Utbî, Edvâ ale’s-siyâseti’ş-şer’iyye, s. 52.
160 Tabakcelî, age, s. 41.
161 Bkz. age, s. 81.
162 “Seddü’z-zeraî, yükümlülüğün dörtte biridir. Zira yükümlülük emir ve yasaktan oluşur. Emir iki türlüdür: Zâtı itibarıyla amaçlanan şey, ikincisi
de amaca ulaştıran araç. Yasak da iki türlüdür: Zatındaki kötülük sebebiyle yasaklanan şey, ikincisi ise kötülüğe vesile olan şey. Şu halde harama
yol açan vesilelerin kapatılması yükümlülüğün dörtte biridir.” İbn Kayyim, İ’lâmu’l-muvaqqıîn, III, 159.
163 İbn Nüceym bunlara “küllî kurallar” adını vermiştir. Bu kurallar altı tanedir: 1) Niyetsiz sevap yoktur, 2) Bir işten maksat ne ise hüküm ona
göredir, 3) Şek ile yakîn zâil olmaz, 4) Meşakkat [zorluk] teysiri [kolaylaştırmayı] celbeder, 5) Zarar izale olunur, 6) Âdet muhakkemdir. Bkz. İbn
Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 128-129.

bağlamak konusunda bu kural esastır. Bu kural, yeni olaylara şer’î hüküm belirlenmesi konusunda
fakihlerin azığı ve terazisi hükmündedir.164
Bu kural, diğer bazı kurallarla birlikte en büyük / en geniş kurallardan biri olarak kabul edilmiştir. Zira
fıkhın yarısı bu kuralın kapsamına girmektedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Şer’î hükümler ya yararlı
şeyleri elde etmek veya zararlı şeyleri uzaklaştırmak içindir. Bu kural, zararlı şeyleri uzaklaştırmak
veya hafifletme ilkesini koymaktadır. Bu ise fıkhın yarısıdır. 165 Ayrıca bu kural, maslahatları gözetmeye ilişkin şer’î delillerle doğrudan bağlantılıdır.
Kuralın anlamı şudur: Bir zarar meydana gelmeden önce ondan korunmak suretiyle engellemek gerekir. Zarar meydana geldikten sonra da bunu ortadan kaldırıp tekrar etmesini engellemek için haddi
aşmaksızın veya zararın üzerine çıkmayacak şekilde gerekli tedbirleri alarak onu ortadan kaldırmak
gerekir.166 Çünkü İslam zulmü ve haksızlığı yasaklamış hatta zulme uğramış bir kimse olsa bile onun
zulüm ve haksızlık yapmasına izin vermemiştir. Buna göre bir başkasına ilk olarak kötülük yapmak
caiz olmadığı gibi zarara zararla karşılık vermek de caiz değildir.
Bu kural, fertlere ve toplumlara zarar verebilecek durumları engellemek için nasıl davranılması gerektiğine dair temel bir ölçü ortaya koymaktadır. Bu zararı engellemek için fakihler bu genel kurala
onun uzantısı veya kayıtları olarak görülebilecek başka bir takım kurallar eklemişlerdir:
1) Zarar izale olunur:167
Bu kural, bir zarar meydana geldiğinde dinen yapılması gereken şeyin bu zararı gidermek için çalışmak olduğunu ifade etmektedir. Bu, “ilk olarak zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur”
şeklindeki üst genel kuralın uzantısıdır.168 Bu kural, bir zarar meydana geldiğinde imkân ölçüsünde
bunu gidermenin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Gücünüz ölçüsünde Allah’a karşı gelmekten sakının”. [Teğabün, 16]. Resûlullah (s.a.v.) da şöyle buyurmuştur:
“Sizden kim bir kötülük görürse bunu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin.
Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğzetsin. Bu, imanın en zayıf noktasıdır.”169
Bu hadis şu anlama gelir: Bir zarar meydana gelmeden önce onu engellemeye çalışmak, zarar meydana geldikten sonra da onun etkilerini ortadan kaldırmak Allah’ın ve Resûlullah (s.a.v.)’ın emirlerine
uymak kapsamındadır; çünkü zarar vermek yasaklanmıştır. Dolayısıyla zararı ortadan kaldırmak zorunludur. Ancak bu zorunluluk kişinin imkânlarına bağlıdır.170 Bu sebeple âlimler “zarar, imkân ölçüsünde giderilir” demişlerdir.171

164 Duâs, el-Kavâidü’l-fıkhiyye mea’ş-şerhi’l-mûcez, 3. Baskı, Dımaşk, Dâru’t-Tirmizî, 1409 / 1989, s. 28.
165 Devsirî, el-Mümti’ fi’l-kavâidi’l-fıkhiyye, 1. Baskı, Suudi Arabistan, Dâru zidnî li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1428 / 2007, s. 209.
166 Bkz. Duâs, age, s. 28, 29.
167 Bazı âlimler bu lafızla ifade edilen kuralı üst / büyük genel kural olarak kabul etmişlerdir. Bu görüşte olanlardan biri bu kuralın aslının
“ilk olarak zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” hadisi olduğunu söylemiştir. Bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 105.
Kanaatimce üst genel kural “zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” kuralıdır. Çünkü bu, her durumda zarar vermeyi ve zarara
zararla karşılık vermeyi engelleyen bir temel prensip ortaya koymaktadır. Bir zarar meydana geldiğinde bunu zarar vermeksizin ve zararla
mukabele etmeksizin gidermek gerekir.
168 Devsirî, age, s. 225.
169 Müslim, Îman, Bâbu beyani kevni’n-nehy ani’l-münker, I, 69, hadis no 49.
170 Bu kural, “ilk olarak zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” şeklindeki kuralı güç ve kudretl sınırlandırmaktadır. Bkz. Devsirî,
age, s. 228.
171 Bkz. Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, 2. Baskı, Dımaşk, Dâru’l-kalem, 1409 / 1989, s. 207.
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Buna “zarar kendi misliyle giderilmez”172, daha büyük bir zararla da giderilmez şeklinde bir başka
kayıt daha eklenir. Zararın mümkünse zarar vermeden giderilmesi ya da ilk zarardan daha küçük
bir zararla giderilmesi gerekir.173 İki mefsedet birbiriyle çeliştiğinde hangisinin zararının daha büyük
olduğuna bakılır ve daha hafif zararı olan işlenerek daha büyük olandan kurtulunur.174 Çünkü zarar
meydana geldiğinde, daha şiddetli olan zarar daha hafif olanla giderilir. Genel zararı def etmek için
özel zarara katlanılır.175 Çünkü daha büyük olan, daha küçük olanla giderilir. Bu, iki zarardan birinin
özel diğerinin genel olması veya birinin diğerinden daha büyük olması ya da daha şiddetli olması
gibi sebeplerle iki zarar arasında denklik bulunmaması halinde geçerlidir.176 Dolayısıyla zararın bir
kısmını işlemek amaçlanan bir şey olmayıp daha yararlı olanı gerçekleştirme yolunda başka bir yol
kalmadığında zorunlu olarak başvurulan bir yöntemdir.177
2) Mefsedetleri gidermek maslahatları elde etmekten önceliklidir:
Bu kuralın delili Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözüdür:
“Ben sizi kendi başınıza bıraktığım sürece siz de beni kendi başıma bırakın. Sizden öncekiler çok
soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilaf etmeleri sebebiyle helak oldu. Size bir şeyi yasakladığımda ondan kaçının. Size bir şeyi emrettiğimde gücünüz ölçüsünde onu yapın.”178
Bu hadis bir mefsedet ile bir maslahat çeliştiğinde genellikle mefsedeti gidermenin önceleneceğini
ifade etmektedir; çünkü yasaklanan şeylerden kaçınmanın emredilmesi, emredilen şeylerin yapılmasından öncedir.179 Bu sebeple herhangi bir işte bir mefsedet ve maslahat bir arada olursa önce
mefsedeti giderme yönü esas alınır; çünkü bu yasaklardan kaçınmaktır ve maslahatı elde etmekten
daha önceliklidir. Zira maslahatı elde etmek, emredilen şeylerdendir.180 Ancak bu kuralın işletilmesi
iki şeye bağlıdır:181
Birincisi: Mefsedeti giderme ve maslahatı elde etmenin tek bir tasarrufla mümkün olmaması. Şayet mefsedeti gidermek ve maslahatı elde etmek tek bir fiille aynı anda gerçekleşiyorsa o zaman bu kural işletilmez.
İkincisi: Mefsedetin maslahattan daha büyük olması. Şayet maslahat mefsedetten daha büyük olursa veya ikisi eşit olursa182 o zaman bu kuralın işletileceği söylenemez. İbn Nüceym şöyle demiştir:
“Bu yüzden meşakkati def etmek sebebiyle vacip olan bir şeyi terk etmek caizdir. Özellikle de büyük
günahlarda yasak olan şeylere teşebbüs etmeye izin verilmemiştir.”183 Çünkü haram olan bir şeyi
işlemek ve mefsedet olan şeylere teşebbüs etmek, şiddetli bir zorunluluk olmadıkça caiz değildir.”184
Bu sebepledir ki âlimler meşakkatin kolaylığı getireceğini kabul etmişlerdir.
172 Bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 108.
173 Bkz. Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 195.
174 Bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 111. Zerqâ şöyle demiştir: Bu, zarar gerçekleşmeden önce söz konusudur. Bu durumda daha hafif
olan tercih edilir. Age, s. 201.
175 Bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 109.
176 Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 197.
177 Deâs, age, s. 29.
178 Buharî, İ’tisâm, babu iktidâ bi sünneti Rasûlillah, IX, s. 94, hadis no 7288.
179 Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 205.
180 Devsîrî, age, s. 257.
181 Bkz. age, s. 254.
182 İki mefsedet eşit olursa mükellefin bunlardan dilediğini işlemesi caiz olur. Bkz. Burnû, Mevsûatü’l-qavaidi’l-fıkhiyye, I, 231.
183 İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 113.
184 Burnû, age, s. 231.

b. Meşakkat teysiri celbeder (zorluk kolaylaştırmayı getirir)
Bu, üst genel kurallardan biridir. Âlimler, şeriattaki ruhsatların ve hafifletmelerin bu kuralın bir uzantısı
olduğunu söylemişlerdir.185 Şunu da eklemek gerekir ki bu kural, İslam şeriatında zorluğun kaldırılmasının en açık görüntülerinden biridir.186
Şu var ki kolaylaştırmayı getiren zorluk mutlak değildir. Bununla mükellefin şer’î yükümlülükleri yerine
getirirken karşılaştığı şiddetli zorluk durumu kastedilmiştir ki böyle durumda zorluğu gidermek için
kolaylaştırma ve hafifletme yoluna başvurulur.
Bu üst kuralın, kolaylaştırmayı bir takım ölçülere bağlayan bazı alt kuralları vardır. Bunların en önemlilerini şu şekilde belirtebiliriz:
1. Bir işte darlık meydana geldiğinde genişlik gösterilir, genişlik meydana geldiğinde daraltılır.
Âlimler, bu kuralın birinci kısmının “meşakkat teysiri celbeder [zorluk kolaylaştırmayı getirir]” şeklindeki üst kuralı ifade ettiğini söylemişlerdir. Kullar herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında onlara
hükümlerde hafifletme yapılır. Bu zorluğun sebebi ortadan kalktığında ilk durum geri döner. Bütün
bunlar zorluğu ortadan kaldırmak ve kolaylaştırmayı sağlamak içindir.
2. Zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar
Zaruretten kasıt insanın, haram olan bir şeyi kullanmadığı taktirde ölecek durumda olması veya
ölmeye yaklaşmasıdır.187 Şu var ki haram olan bir şeyin mübah olması için zorunluluk halinin dışına
taşmaması şarttır. Suyûtî şöyle demiştir: “Zaruretler, haram olan şeylerden daha noksan olmamak
şartıyla onları mübah kılar.”188 Diğer bir şart ise zaruretin haddini aşmadan ve taşkınlık etmeden giderilebilmesidir. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur: “Kim zaruret halinde kalırsa, taşkınlık etmeden ve
haddini aşmadan onun için günah söz konusu değildir.” [Bakara, 173] Dolayısıyla bu kural, haram
olan şeyler içinden mübah olanın ancak zarureti def edip kolaylığı sağlayacak olan miktar olduğunu
ifade etmektedir.
c. Hâcet umumî olsun hususî olsun zaruret menzilesine tenzil olunur.
“Hâcet” ile mükellefin ölüm veya ölüm korkusu dışında karşılaştığı bir darlık ve zorluğu gidermek
için gerekli olan kolaylaştırma durumu kastedilmektedir.189 Yani hâcet durumundaki zorluk ve sıkıntı,
genel zaruri maslahatlarda beklenen fesad seviyesine ulaşmamaktadır.190
Kuraldan kastedilen şudur: Şer’an yasak olan şeyin serbest hale gelmesi bakımından hâcet, zaruret
gibi kabul edilir. Hâcet genel olsun özel olsun fark etmez. Dolayısıyla bu, tıpkı zarurette olduğu gibi
hükümlere etki eder.
d. Fıkhî kuralların güvenlik tedbirlerine delaleti
İslam şeriatı her türlü zararı haram kılmıştır. Yine zararın misli ile giderilmesini yasaklamış, haksızlığa
uğrayan kişinin benzer bir haksızlık yapmasının caiz olmadığını ısrarla vurgulamıştır. Yine şeriat za185 Bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 96 – 102.
186 Bkz. Devsirî, age, . 171.
187 Bkz. Suyûtî, el-Eşbâh ve’n-nezâir, 1. Baskı, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411 / 1990, s. 85.
188 Suyûtî, el-Eşbâh ve’n-nezâir, s. 84; Ayrıca bkz. Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 183.
189 Bkz. Abdülkerim Zeydan, el-Vecîz fî şerhi’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 75; Devsirî, age, s. 204.
190 Bkz. Şâtıbî, el-Muvâfaqât, II, 5.
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rara karşı iki tür uygulama geliştirmiştir: Meydana gelmeden önce önlemek, meydana geldikten sonra
gidermek ve tekrarını engellemek. Bütün bunların amacı imkân ölçüsünde mefsedetlerin giderilmesidir. Bu, zaruret durumunda haram kılınmış bir şeyin mübah kılınması, insanlara kolaylık göstermek
amacıyla hâcetin zaruret gibi kabul edilmesi ve muteber maslahatların gerçekleştirilmesi yoluyla bile
olsa böyledir. Bunun gösterdiği tek şey İslam şeriatının esneklik ve yüceliğidir. Zira istisnayı bir ölçüye
bağlamak için kurallar koymuş, bu kurala uygun istihsan yoluyla çıkarılmış çözümlere uyulmasını
emretmiştir. Zerqâ şöyle demiştir: “İstisnai olan ve istihsan yoluyla ortaya konan çözümler, adaleti
gerçekleştirme, maslahatları celbetme, mefsedetleri giderme ve zorluğu ortadan kaldırma bakımından şeriatın maksatlarına daha yakındır.”191
Güvenlik tedbirleri, şeriatın amaçlarını gerçekleştirmek için adalet, mefsedetleri def etmek ve maslahatları celbetmek gibi ilkelerin gerekli kıldığı cezadan istisna edilen hükümler veya istisna yoluyla
yapılan istihsandır. Ceza bir günah işleyen ve kendisinde idrak ve seçim şartları bulunan kimselere
uygulanır. Güvenlik tedbirleri de bir tür ceza olduğundan idrakı ve seçim gücü noksan olan veya hiç
bulunmayan kimselere uygulanır. Şu halde güvenlik tedbirleri cezaya ilişkin genel kuraldan istisna
edilmiş, kesin olan maslahat sebebiyle istihsan yapılmıştır.
Bu yüzden fakihler yukarıdaki kuralların uygulanması bağlamında şöyle demişlerdir: Fesadı öldürme
dışında başka türlü giderilemeyen saldırgan, öldürülür.192 Dolayısıyla tekrar tekrar suç işleyen ve
normal ceza ile bundan vazgeçmeyen bir kimse de zararını gidermek amacıyla öldürülebilir. Nitekim
fakihler bozguncuyu da tıpkı zararı def edilmesi gerekli olan saldırgan gibi değerlendirmişlerdir.193
Nasıl ki zaruret, bu zaruret durumu ortadan kalkıncaya kadar haram olan bir şeyi mübah hale getiriyorsa aynı şekilde mübah olan bir şey mefsedete yol açtığında mefsedeti def etmek için o mübah
şeyle amel edilmesi durdurulabilir. Bilindiği üzere şer’î nassların delaletiyle mükellef olmayan kişiden
sorumluluk kaldırılmıştır. Bu yasak olan şeyle amel, tehlikenin zorunluluğu sebebiyle durdurulabilir.
Dolayısıyla zararlarını def etmek amacıyla akıl hastası hapsedilebileceği gibi küçük çocuğa tazir
cezası uygulanabilir.
Bununla birlikte mefsedetin bu şekilde def edilmesi, onun dengi bir zararla olmamalıdır. Örneğin
yukarıdaki şahıslar diğer suçlularla aynı yere konulmamalıdır veya onlara, diğer suçlulara muamele
edildiği gibi muamele edilmemelidir. Aksi taktirde bu uygulama, zararın ona denk veya daha şiddetli
bir zararla giderilmesi olur ki bu caiz değildir. Yine haram olan bir şeyin serbest olması, zaruret durumunun devamına bağlıdır. Akıl hastası iyileşince, çocuk büyüyünce ondan güvenlik tedbirinin kaldırılması zorunlu olur. Nitekim hâcet de ister toplum ister fertle ilgili olsun zaruret gibi değerlendirilir. Hâcet
durumlara ve zaruretin derecelerine göre değişkenlik gösterir. Buna uygun olarak kişinin suç işleme
riskine karşı uygulanan güvenlik tedbiri de değişir.
Bu yüzden olaylara bağlı olarak güvenlik tedbirleri de farklı türlerde olmaktadır. Hürriyetinin kısıtlanmasıyla suçtan vazgeçen bir kimsenin gözetim altında tutulması onu ıslah etmeyebilir. Bir başkası
bulunduğu çevreden uzaklaştırılıp başka bir âileye verilmeye ihtiyaç duyabilir.
Bütün bunlarda herkese onu ıslah edecek, suçtan caydıracak ve hem ona hem de başkasına merhamet gösterecek şekilde davranmayı gerektiren adaleti gerçekleştirme söz konusudur. Çünkü adalet
191 Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 34.
192 Bkz. İbn Teymiyye, Mecmûu’l-fetâvâ, XIX, 45; Zerqâ, Şerhu’l-qavâidi’l-fıkhiyye, s. 111, 112, İbn Kayyim, et-Turuqu’l-hükmiyye, s. 336.
193 Bkz. İbn Teymiyye, Mecmûu’l-fetâvâ, XXVIII, 347.

tek başına maslahatları yerine getirmenin temeli değildir. Adaletle birlikte var olan merhamet ile ancak maslahatlar yerine gelir. Böylece güvenlik tedbirlerinin kaynaklarının bizzat İslam fıkhının kaynakları olduğunu vurgulamak mümkün olur.

Sonuç
Güvenlik tedbirleri kavramı İslam fıkhında kökleri bulunan bir kavramdır. Çünkü şeriat “fâil” nazariyesine ve “fiil” nazariyesine dayanmış, daha baştan hüküm koyarken
esasları ve özellikleri belirlemiştir. İslam bunu, fâilin şahsiyetini göz önünde bulundurmak ve ceza sorumluluğunu, idrak ve seçme gücüne bağlamak suretiyle yapmıştır.
İdrak ve seçme gücünde bir noksanlık söz konusu olur veya bu güç tamamen ortadan kalkarsa o zaman durum değişir, ceza düşer, bunun yerine adına ister güvenlik
tedbiri isterse tazir denilsin suçtan caydıracak alternatifler gündeme gelir. Önemli
olan isimlendirme değil içeriktir.
Güvenlik tedbirleri, özel tabiatı ve kendine mahsus şartları, uygulama alanı sebebiyle istihsan yoluyla
cezadan istisna edilmiştir. Bunu şeriatın maksatlarını gerçekleştirmek amacıyla; adalet, mefsedeti
def etme ve maslahatı celb etme ilkeleri gerektirmiştir. Ayrıca haram olan bir şey zaruret sebebiyle
mübah kılınabilir. Güvenlik tedbirlerinin bazı türleri sebep ve şartın ortada bulunmaması sebebiyle
aslen yasak olmakla birlikte zaruret durumu bunu mübah kılmıştır. Zaruret zararın ortadan kalkması
veya daha az zararın yüklenmesiyle sınırlandırılır.
Bu araştırma ceza özelliği olmayan koruyucu tedbirler ile güvenlik tedbirlerini birbirinden ayırmıştır.
Çünkü koruyucu tedbirler toplumun veya kurumların toplumsal savunma veya hisbe teşkilatı çerçevesinde uyguladıkları bir takım icraatlardır. Güvenlik tedbirleri ise cezaî özelliği bulunması sebebiyle
yalnızca yargı makamının yetkisi dahilindedir.
Yargının güvenlik tedbirleri konusundaki yetkisi ceza yetkisine göre farklılık gösterir. Zira güvenlik
tedbirleri objektif değil sübjektif esasa göre uygulandığından yargının yetkisi takip altında bulundurmak suretiyle tedbirin uygulanması aşamalarına kadar uzanır. Cezada ise yargının yetkisi, hükmün
açıklanması ile sona erer.
Bu araştırma güvenlik tedbirlerinin kriminoloji ve penoloji bilimleriyle ilişkisini ortaya koymuştur. İlkinin
[kriminoloji] suç olgusu ve suça yönelik davranış konusunda, ikincisinin [penolojinin] ise suça karşı
cezanın seçilmesi, uygulanış keyfiyeti ve amaçlarını belirleme konusunda açık bir etkisi bulunduğunu
ortaya koymuştur. Araştırma, penoloji ilminin güvenlik tedbirinin uygulanması süreci ile sınırlandırılmasının zorunlu olduğunu, sonraki süreçte suçlunun gözetim altında tutulmasının ise yargısal yönlerden başka yönlere dayanması gerektiğini vurgulamıştır.
Güvenlik tedbirlerinin asıl amacı özel bir caydırıcılık olup bu tedbirler adaleti sağlama veya genel
bir caydırıcılığı hedeflemez. Ancak bu tedbirler, doğrudan amaçlanmadığı halde bünyelerinde barındırdıkları acı verme olgusuyla şu veya bu şekilde söz konusu iki amacı da gerçekleştirir. Güvenlik
tedbirlerinin muhtevası ve aslî amacı suçlunun ıslahı ve yeniden topluma kazandırılmasıdır.
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Abstract
Crimes have always been committed since the first human being. Because human
souls always order the evil. Some souls are occupied by jealousy, harm, desire to waste
the things on hand. Also, some social and psychological factors affect humans as well.
If the fierceness and overflowing of humans’ stimulations are not obstructed, humanity would grapple
with waves of cruelty and attacks; lifes and property of humans would be in danger.
In order to constrain such fierceness and overflowing, heavenly and humane law systems put laws
to deter and punish the perpetrators. However, the situations of people diversify. Thus, the offender
might have special conditions and in such situations a punishment cannot realize the aim; it even
causes worse result than crime.
In addition, persons might need a special interest due to being in special situations. In such situations
normal punishments do not provide treatment. Nevertheless, complete removal of punishment for
aforementioned people could cause degeneration of society, proliferation of crimes and instability.
For that reason, some measures have been prescribed which are called “safety measures”instead of punishments. In some cases they complete punishments and in some cases they replace them. Our study
puts forth that, they must be seen under “tazir” punishments which fall into Islamic fiqh (jurisprudence).
In giving such punishments, two dimensions are taken into account: First one is giving attention to
person because of individual and social conditions relates to him. Second one is the dimension which
relates to the ambitions of law. In this dimension, humane, psychological and social details occur in
the frame of legal regulations and such regulations target to give importance to the people who face
risk to commit crimes and to prevent impetus which may provoke crimes from placing in people’s
minds. If crimes are committed then some methods will be used to observe public order and such
methods will eliminate such hazards.
Problem
Because of being exceptional punishments, safety measures bring up some problems as they have
distinguished features and interaction with criminology. All of these require answers for the following
questions:
- What is structure of safety measures? What are the types of safety measures?
- What kind of features do they have in Islamic fiqh (jurisprudence) and humane law?
- What are the ambitions of safety measures? What is the relationship between safety measures and
different disciplines concerning crime?
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مقدمة
يعتري بعض مرتكبي الجرائم حاالت خاصة تفقد العقوبة إزاءهم مغزاها  ،وقد تتسبب في أذى أكبر
من الجرم نفسه  .كما قد يحتاج بعضهم إلى عناية خاصة تفرضها وضعياتهم التي ال يمكن أن تعالج
أو يتصدى لها بالعقوبات العادية  .كما أن إسقاط العقوبة بداعي عدم جدواها لخصوص الحاالت ينجر
عنه فساد المجتمع وتفشي اإلجرام وعدم االستقرار .لذلك وجدت تشريعات تكمل العقوبة في حاالت،
أو تكون بدلها في حاالت أخرى وهي الجزاءات التي أظهرتها المدرسة الوضعية بعنوان التدابير
االحترازية والتي أكد البحث أنها من التعازير في الفقه اإلسالمي.
ورغم الجهد المبذول لتوضيح وبناء نظرية التدابير االحترازية إال أن الموضوع مازال يطرح إشكاالت متعلقة بمفهومها
وطبيعتها القانونية وعالقتها بالعلوم الجنائية إضافة إلى أهمية إبراز أسس استمدادها وتحديد مجالها في أنواع الجرائم في
الفقه الجنائي اإلسالمي .األمر الذي سأدرسه في الفصلين التاليين:
الفصل األول :مفهوم التدابير االحترازية وعالقتها بالعلوم الجنائية
الفصل الثاني :أسس التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية
الفصل األول :مفهوم التدابير االحترازية وعالقتها بالعلوم الجنائية
التدابير االحترازية من المفاهيم الجديدة التي وردت على السياسات الجزائية  .حيث أفصحت عنها المدرسة الوضعية في
أواخر القرن التاسع عشر (  19م ) .وحتى تتضح صورتها وجب البدء بتحديد مفهومها وبيان طبيعتها القانونية والشرعية
ومن ثم إلحاقها بما يناسبها من فروع علمية.
المبحث األول :مفهوم التدابير االحترازية
اختلف الفقه في تحديد طبيعة التدابير االحترازية من حيث كونها جزاء جنائياً أو مجرد إجراء وقائي  ،فانعكس ذلك في
تحديد مفهومها  .األمر الذي سأتناوله في المطالب التالية.
المطلب األول  :مفهوم التدابير االحترازية وطبيعتها في القوانين الوضعية
الفرع األول  :تعريف التدابير االحترازية
أوال  -باعتبارها مركبا وصفيا
 - 1لغة التدابير مفردها التدبير من َدبَر يدبر تدبيرا  .جاء في لسان العرب « دبّر األمر وتدبره  :نظر في عاقبته و(منه)
1
التدبير في األمر :أن ينظر إلى ما تؤول إليه عاقبته(...وهو أيضا) التفكير فيه».
أما االحتراز فهو من مادة َح َر َز واحترزت أي جعلت نفسي في حرز 2أي في حصن حصين.

 1ابن منظور ،لسان العرب  ،بيروت  :دار صادر  ،ج ، 4ص .272
 2انظر :الصاحب بن عباد  ،المحيط في اللغة  ،تحقيق محمد حسن آل ياسين  ،ط ، 1بيروت  :عالم الكتب 1414 ،هـ 1994/م  ،ج ، 1ص.204
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واحترز من كذا وتحرز منه توقاه 3.مخافة الحرج والضرر المتوقع منه.
 -2اصطالحا :التدبير «إجراء األمور على علم العواقب» 4.وقد ورد مضارعها في مواضع من القرآن الكريم كقوله
تعالى( :يدبر األمر) يونس ٣ :قال الشوكاني « :وأصل التدبير النظر في أدبار األمور وعواقبها لتقع على الوجه
5
المقبول».
واالحتراز هو« :قلة الغفلة في األمور والكالم والتيقظ من السقطة كأنه حذر من السقوط» 6.فهو حذر متفطن أي احترز
وحرز نفسه من كل ما يؤذيها أو يعيبها  .واحتراز المجتمع يكون بتحصين كيانه وحماية أفراده.
وعليه التدبير االحترازي معاملة مبناها النظر إلى األمور لتفادي غير الصالح منها ولتحقيق الوقاية بالتحصن ومعالجة
العواقب لمنع معاودتها.
ثانيا – باعتبارها علما
ال يوجد تعريف للتدابير االحترازية عند الفقهاء المسلمين القدامى .والتشريعات الوضعية على اختالفها لم تعرفها  ،بل
تركت ذلك إلى االجتهاد الفقهي  ،حيث تصدى لهذه العملية الفقهية الكثير من الذين كتبوا في العلوم الجنائية المختلفة.
والمالحظ على تلك التعريفات أن أصحابها انتهجوا نهجين 7مختلفين .فاألول اعتبر التدابير االحترازية إجراءات ،و الثاني
عدها جزاء جنائيا.
 -1االتجاه األول :اعتبر التدابير االحترازية إجراءات و ليست جزاء جنائيا  .تتخذ لمواجهة الخطورة اإلجرامية الكامنة
في شخص الجاني .وعلل ذلك بأن « الجزاء يفترض وجود قاعدة قانونية انتهكت إراديا» 8ومعلوم أن التدبير يقع بصرف
النظر عن قيام الركن المعنوي  .أي يواجه به من تمتنع مسؤوليته الجنائية بسبب عاهة عقلية أو لصغر السن فتنزل
بالمجنون أو الحدث كما تنزل على العائد الذي توافر فيه الركن المعنوي .وقالوا أيضا :إن الجزاء على الجريمة يكون
ردعا والردع ال يتصور من ناقصي األهلية أو عديميها .كما استدلوا بخلو التدبير من معنى الزجر األمر الذي يجعله
مجرد إجراء عالجي أو تهذيبي يبتعد عن فكرة اإليالم الذي يعتبر جوهر الجزاء .وهو ما ال يتحقق في التدبير
فعند هؤالء التدابير االحترازية هي»:مجموعة من اإلجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب
عرفها جاك ليروى  Jaques Leroyبأنها «إجراءات وقائية تساعد على مكافحة
الجريمة لتدرأها عن المجتمع» .كما ّ
الخطورة الكامنة في األشخاص الذين بلغوا سن الرشد وكذا القصر»
في هذه التعاريف وغيرها ُ
اعتبر التدبير االحترازي إجراء الغاية منه مواجهة الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخص
الجاني من أجل الحيلولة دون عودته إلى اإلجرام حماية ووقاية للمجتمع.
-2االتجاه الثاني :ذهب أصحابه إلى القول بأن التدابير االحترازية «جزاء جنائي يستهدف مواجهة الخطورة اإلجرامية
الحالة لدى األشخاص لدرئها عن المجتمع»  .فعند هؤالء التدابير االحترازية ليست مجرد إجراء أو وسيلة بل هي جزاء
جنائي ،الغاية منه مجابهة الخطورة اإلجرامية الموجودة والمتحققة لدى األشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين
لدفعها عن المجتمع .
وردوا على الفريق األول بأن ليس ثمة مانع من توسيع فكرة الجزاء لتشمل الردع والوقاية وبالتالي يكون الجزاء إما
عقوبة أو تدبيرا احترازيا .هذا األخير الذي «ال يكون جزاء على ذنب أو خطيئة وإنما وقفا على الخطورة اإلجرامية في
سبيل عالجها وفقا لما تتطلبه سياسة الدولة في مكافحة الجريمة» .
 3انظر :الرازي محمد بن أبي بكر  ،المختار الصحاح تحقيق مصطفى ديب البغا  ،الجزائر  :دار الهدى للطباعة  ، 1990 ،ص.134
 4الجرجاني  ،التعريفات  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية 1403 ،ه1983/م  ،ص . 56
 5فتح القدير  ،ط ، 1بيروت  ،دمشق  ،دار الكلم الطيب ـ دار ابن كثير  ،1414 ،ج ،2ص . 481
 6ابن منظور  ،مرجع سابق  ،مادة حفظ  ،ج ، 7ص . 441
 7هذان االتجاهان هما األهم مع مالحظة وجود تعاريف ركزت على بيان خصائص التدابير االحترازية كتعريف ليفاسير حيث قال هي ً“ :تدابير قسرية فردية  ،بال لوم أدبي تطبق على األشخاص
الخطرين على النظام العام ولكي تمنع الجرائم المختلفة نظرا لحالتهم الخطرة “عبد اهلل سليمان  ،النظرية العامة للتدابير االحترازية دراسة مقارنة  ،الجزائر  :المؤسسة الوطنية للكتاب  ،1990 ،ص .60
 8محمد زكي أبو عامر  ،قانون العقوبات  ،بيروت  :الدار الجامعية  ، 1993 ،ص 412

أخلص إلى القول أن التعاريف السابقة الذكر وإن اختلفت إال أنها اتفقت على أن مناط التدابير االحترازية هو الخطورة
اإلجرامية .وحتى يتسنى لي الترجيح بين النهجين  ،ومن ثم صياغة تعريف للتدابير االحترازية أختاره  ،يجب تحديد
طبيعتها القانونية ببيان أوال معنى الجزاء الجنائي وتوضيح عناصره ثم مقارنتها بمميزات التدابير االحترازية .
الفرع الثاني:الطبيعة القانونية للتدابير االحترازية
أوال :تعريف الجزاء الجنائي
 -1لغة :الجزاء من مادة جزي فيقال جازاه مجازاة وجزاء أي المكافأة على الشيء باإلحسان أو اإلساءة .وجازيته بذنبه
عاقبته عليه .ورد في لسان العرب أن «الجزاء يكون ثوابا ويكون عقابا قال اهلل تعالى  ( :قالوا جزاؤه من وجد في
رحله فهو جزاؤه ) يوسف ٥٧ :قال معناه فما عقوبته؟ « .فالجزاء له معنيان اثنان ؛ األول المكافأة مقابل الخير والثاني
العقوبة مقابل الشر .
 -2اصطالحا  :هو «األثر المقرر في القانون للجريمة»  .وأيضا هو»رد فعل اجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائية ،
ينص عليه القانون ويأمر به القضاء وتطبقه السلطات العامة ويتمثل في تقييد محيط الحقوق الشخصية للمحكوم عليه التي
يقرها القانون للناس كافة بهدف وقاية المجتمع من اإلجرام» .
والمالحظ أن التعريف األخير حوى عناصر وخصائص الجزاء الجنائي التي تنطبق كلها على التدبير االحترازي حيث
إن هذا األخير هو  -:رد فعل اجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائية  -ينص عليه القانون
ـ يأمر به القضاء  -تطبقه السلطات العامة  -يحمل معنى حقوق الجاني-هدفه مكافحة اإلجرام .
وأن خصائص الجزاء الجنائي تنطبق على التدابير االحترازية .فهي جزاء يتقرر على الجاني لمصلحة المجتمع  ،وأن
الغرض منه هو تقويم سلوك المنحرف الذي تحققت فيه الخطورة اإلجرامية  ،و ال يجوز التنازل عنه  .وأنه يتوجه إلى
المستقبل لمحاربة اإلجرام ،وأن الماضي ال يهتم به إال بمقدار ما يفيد في تأكيد حالة الخطورة اإلجرامية ومدى جسامتها
 .كما يراعى فيه تفريد الجزاء الجنائي بحسب شخصية الجاني  ،وأنه يواجه به من توافرت فيه الشروط بدون تمييز ،
إضافة إلى أن القانون هو الذي يحدد نوع التدبير وشروط تطبيقه .
ثانيا :جزائية التدابير االحترازية
والذي ينتصر له البحث هو اعتبار التدبير االحترازي جزاء جنائيا باعتباره مظهرا قانونيا لرد فعل اجتماعي
إزاء الجناة متجسدا  -الجزاء الجنائي – في صورة العقوبة التي تواجه الجريمة المرتكبة  ،وفي صورة تدبير احترازي
يواجه من تثبت لديه الخطورة اإلجرامية من أجل حماية المجتمع .
و عليه يمكنني تعريف التدبير االحترازي بأنه  :جزاء جنائي فردي قسري ينص عليه القانون لمواجهة الخطورة
اإلجرامية الحالة لدى األشخاص لدرئها عن المجتمع من دون إيالم مقصود أو لوم أدبي .
أي أنه يواجه حالة خطرة تكمن في شخص الجاني سواء أكان طبيعيا أم معنويا ،ينص عليه القانون .وأن الخطورة يجب
أن تكون محققة غير احتمالية كما يوقع على من توافرت فيه شروطها من دون إيالم مقصود أو لوم أخالقي فهو إذن
خال من معاني الزجر العام  .أما اعتباره جزاء قسريا يجعله ذا طبيعة تنفيذية تتخذ مظهرا ماديا ملموسا يتجسد فيه معنى
اإلجبار .
كما أن ارتباط التدبير بالخطورة اإلجرامية يفهم منه توقيعها «على من وقعت منه بالفعل الجريمة من ذوي الخطورة
اإلجرامية  ،ومن هنا تتميز التدابير بالطابع الفردي ألنها تطلق على شخص معين بالذات بهدف عالج الخطورة
اإلجرامية الكامنة في شخصه».
هذه األخيرة هي التي ميزت التدابير االحترازية عن رد الفعل االجتماعي الوقائي الذي يتخذ لمواجهة الجريمة في
شكل إجراءات أو تدابير مانعة التي تعمل على الحد من الجرائم و القضاء عليها في منابعها  ،بتنقية البيئة من العوامل
اإلجرامية مثل محاربة البطالة  ،نشر التعليم  ،محاربة المخدرات  .وهي التي تعرف بالتدابير العامة للوقاية .
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بعد تحديد تعريف للتدابير االحترازية وبيان طبيعتها الجزائية وجب تحديد مفهومها في المنظومة الجزائية للشريعة
اإلسالمية.
المطلب الثاني :مفهوم التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية
ومن الواضح أن التدابير االحترازية ليست حدودا وال قصاصا  ،ألن هذه األخيرة عقوبات مقدرة يحكم بها القاضي بعد
توافر أركـــــــانها الثالث _ الشــــرعي والمـــــــادي والمعنوي _  .وبالتالي هي تعازير ولكن هل كل التعازير تدابير
احترازية؟ من أجل الوقوف على ذلك أبدأ بتعريف التعازير وتحديد أنواعها  ،ثم مجال التدابير فيها.
الفرع األول  :تعريف التعزير وبيان أنواعه
أوال -تعريف التعزير -1لغة  :التعزير من مادة عزر وهو من أسماء األضداد  ،أي ّ
أن اللفظة الواحدة تطلق على المعنى
وضده  .ومن معانيه  :التأديب  ،واللوم  ،والردع  ،والمنع  ،والر ّد  ،والتنكيل ،والضرب دون الحد  ،والضرب الشديد
 ،لمنعه من المعاودة وردعه عن المعصية .فيقال عزره عزرا إذا منعه من الشيء.
من جهة أخرى ،التعزير هو التعظيم والتوقير .قال تعالى (:وتعزروه وتوقروه ) الفتح.٩ :وهـو أيضا النصــرة  ،قال
تــعالى (:وعزروه ونصروه ) األعراف . ٧٥١ :فالتعزير جزاء فيه معنى اللوم والتأديب والعتاب لرد صاحب المعصية
وردعه ومنعه من المعاودة  .فإن اشتد خطره كان التعزير تنكيال به لمنع شره .
-2اصطالحا  :اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف التعزير  :فعند الحنفية  :هو «تأديب دون الحد»  .وعند المالكية  :هو
«تأديب واستصالح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود» .أما الشافعية فقالوا  :هو «تأديب على ذنب ال حد فيه وال
كفارة» .وأما الحنابلة فعرفوه بأنه «العقوبة المشروعة على جناية ال حد فيها».
المالحظ أن كل التعاريف السابقة تتفق في أن التعزير تأديب عن معاصي وخطايا ليس فيها حد مقدر شرعا  .إال أن
المالكية أضافوا إلى التأديب اإلصالح والزجر  ،وهذه اإلضافة فيها كثير من الوجاهة  ،حيث أن أصحاب المعاصي
يختلفون  ،فمنهم من يؤدبه التعنيف  ،ومنهم من يحتاج إلى إصالح حاله ومعالجة الخلل الذي اعترى شخصه  ،وما اختل
من سلوكه  .وهناك من البد له من مقدار وكيفية تزجره وتمنعه عن معاودة الجريمة .
كما ورد تعريف آخر في رد المحتار حيــث قيل « :إن التعـــزير تأديــب دون الحد من العزر بمعنى الرد والردع وأنه
يكون بالضــرب وغيره  ،وال يلزم أن يكــون بمقابلة معصية» .فقد أشار رحمه اهلل إلى أن التعــــزير قد ينــــزل بغـــير
مقتـــرف المعــــــصــية أي من ال يوصف فعله باإلثم كالمجنون والصبي اللذين ال يعتبر فعلهما معصية  ،وإن كان
الفعل في ذاته جريمة النتفاء اإلرادة واإلدراك واالختيار التامين .كما أضاف ضابطا للتعزير وهو تحقيق الرد والردع ،
وبالتالي فكل أسلوب كان الغرض منه رد الجاني وردعه سواء أكان فعله معصية أو غير معصية فهو تعزير.
وبالتالي يمكن استخالص تعريف أراه شامال للحدود السابقة فأقول  :التعزير تأديب وإصالح وزجر مقابل معصية أو
دونها  .وعليه فإن باب التعازير مجال فسيح رحيب يستوعب كل صور الجزاء الذي يردع كل مخطئ  .كما يمنع العدوان
على المجتمع وعلى نفس الجاني  ،فيواجه بمختلف الصور  ،كلما كانت المصلحة المعتبرة يتهددها العدوان.
ثانيا  -أنواع التعازير
بالعودة إلى التعريف المستخلص فإن التعزير يكون في مقابل معصية ،كما يُتخذ في غير المعصية لتحقيق المصلحة
.ويكون ذلك إما بالتأديب أو اإلصالح أو الزجر أو بهم جميعا ،حسب المقصد المتوخى.
وبالتالي فإن التعازير صنفان  :صنف تواجه به المعصية التي ال حد فيها وال كفارة .وصنف تواجه به الخطورة اإلجرامية
التي تهدد الفرد والمجتمع سواء بعد معصية أو بدونها  .وهو الذي سماه عبد القادر عودة بالتعزير للمصلحة .فما هو
مجال التدابير االحترازية في نوعي التعازير ؟
الفرع الثاني -مجال التدابير االحترازية في التعازير

مما سبق بيانه عن نوعي التعازير وباستذكار تعريف التدابير االحترازية الذي تواجه به الخطورة اإلجرامية المحققة ،
قصد حماية المجتمع من غير لوم أخالقي أو إيالم مقصود  ،فإن مفهوم هذا األخير يوافق معنى التعزير للمصلحة الذي
يُتخذ لمواجهة الخطورة اإلجرامية سواء أفصحت عنها المعصية أو غير المعصية .وقد اشترط في الذي يُعامل بهذا النوع
من التعازير شرطان:
 -1أن يكون قد ارتكب فعال يمس المصلحة العامة أو النظام العام
 - 2أن يكون قد أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام
وأُ ُ
ضيف إليهما شرطا ثالثا :أن يكون في حالة يؤذي فيها نفسه أو يعرضها إلى الخطر
ومثال الصنف األول ،المجنون الذي هدد تلك المصالح بفعله  .فارتفاع المسؤولية عنه بارتفاع األهلية تمنع من معاملته
معاملة المجرمين العاديين .كما تمنع مساءلته ابتدا ًء النتفاء اإلرادة واالختيار  .إال أن أهمية تلك المصالح وحاجتها إلى
الحفظ تدعو إلى اتخاذ أساليب تسوغها المصلحة لمنع ذلك الفساد.
وعن الصنف الثاني ،المتشرد والمتسول والمخنّث  ،فهؤالء ومن في حكمهم آذاهم للجماعة محقق  ،وتهديدهم ألمنها مؤكد
 .فاحتيج إلى س ّد باب اإلجرام بتجريم أفعالهم واتخاذ ما يحقق عدم ولوجهم عالم اإلجرام والجريمة.
وأما الصنف الثالث ،فإن مصلحة الجماعة والنظام العام ال تتحقق إال إذا تحققت المصلحة الفردية  ،فالذي يؤذي نفسه
أو يعرضها إلى الخطر ،يكون قد آذى الجماعة التي تحرص على سالمة أفرادها  .وهذه السالمة تتحقق باتخاذ ما يجب
عرض مصلحة وأمن الجماعة بفعله المجرم يحتاج
لمساعدتهم وتخليصهم مما هم فيه ومثال ذلك المجرم المدمن الذي ّ
إلى العناية به ومساعدته للتخلص مما تسبب في إجرامه.
صرت العقوبات العادية في ردعه وكسر شوكة اإلجرام في نفسه  ،فيُحتاج إلى تشديد العقوبة
ويضاف إلى كل ذلك من َق ُ
عليه  ،أو إضافة نوع آخر من الجزاء عسى أن يسهم في إصالحه  .وإن َع ُسر ذلك كان إبعاده عن الجماعة وسيلة أخرى
إما بسجنه أو نفيه أو إعدامه.
ومن ث ّم فإن التعزير للمصلحة العامة يسوغ اتخاذ أي إجراء لحماية الجماعة وصيانة نظامها من األشخاص المشبوهين
والخطرين ومعتادي اإلجرام  ،ودعاة الفتن  ،ألنها تقوم على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بأن الضرر الخاص
يُتحمّل لدفع الضرر العام  ،وأن الضرر األشد يُزال بالضرر األخف.
وعليه فالتدابير االحترازية هي جزء من التعازير وليست كلها  .فجزء التعزير الذي يُعتبر تدبيرا احترازيا هو ذلك الجزاء
الذي يتقرر لمواجهة خطورة إجرامية يُتوقع من صاحبها ارتكاب جريمة أخرى بعد التي سبق وأن ارتكبها  .والهدف من
كل ذلك وقاية المجتمع من الجريمة بدفعها عن األفراد.
وهذا المقصد يتحقق أيضا في القصاص والدية؛ إذ يمكن للقاضي أن يطبق نظرية التعزير للمصلحة العامة من باب حق
المجتمع الذي يوقع على الجاني ،فله أن يختار من صور التدابير االحترازية ما شاء ،لتحقيق مصلحة الجماعة  .كأن يحكم
بالمنع من اإلقامة بعد تنازل ذوي الحقوق عن القصاص ،أو كأن يحرمه من ممارسة بعض الحقوق مؤقتا تأديبا وزجرا.
وتحقيق ذلك يقتضي تجدد األحكام التابعة لهذا الجزء وصوره بتغير المصلحة المرتبطة بتغير الزمان والمكان واألحوال
 .وبالتالي كان منبع استمدادها هي السياسة الشرعية المبنية على حسم مادة الفساد .
المطلب األول  :خصائص التدابير االحترازية
للتدابير االحترازية خصائص تميّزها عن العقوبة باعتبارها تواجه خطورة إجرامية  ،بغرض الوقاية منها  .األمر الذي
جعل التدبير خال من البعد األخالقي  ،غير محدد المدة وأنه يمكن مراجعته باستمرار  .كما أن لها خصائص أخرى
مشتركة مع العقوبة سأفصل القول فيها في حينها.

598

599

الفرع األول -خلو التدابير من اللوم األخالقي واالستهجان االجتماعي
يُقصد باللوم األخالقي أن المجتمع يعبر بالجزاء عن استهجانه سلوك الجاني  .األمر الذي ال يتحقق مع التدابير
االحترازية ،ألن الجاني لم يندفع إلى الجريمة بإرادته اآلثمة  ،وأن السلوك ال يمكن وصمه بأنه عداء مباشر للقيم
االجتماعية التي تحميها القواعد الجنائية .بعبارة أخرى فإن انتفاء اللوم األخالقي سببه انتفاء اإلرادة الحرة الواعية
واإلدراك المميز لألفعال.
فالتدبير االحترازي غير مرتبط بالخطأ  ،بل هو متعلق بماديات الجريمة والخطورة اإلجرامية  ،األمر الذي سمح
بتطبيقه على العاقل والمجنون ،كما على الكبير والصغير الستبعاد المسؤولية األخالقية القائمة أساسا على اإلرادة وحرية
االختيار.
ولذلك كان مفهوم الجريمة في مدلول التدابير االحترازية هو» وقوع الفعل الخاضع لنص التجريم دون توافر سبب من أسباب اإلباحة»
ألن الركن المعنوي المتعلق باإلرادة والقصد ليس من عناصر الجريمة .وينتج عن هذه الخاصية خلو التدبير االحترازي
من قصد اإليالم  .فما كان أثناء تطبيقه أو إجراءاته القضائية  ،فهو غير مقصود ال يمكن التخلص منه  ،خاصة ما تعلق
بسلب الحرية.
كما أنه خال من «االستهجان االجتماعي باعتباره يواجه خطورة الحاضر دفعا لجريمة المستقبل» .فالجريمة أصبحت
من الماضي ،وال يصار إليها إال بالقدر الذي يفهم منها خطورة الجاني والكشف عن شخصيته وظروفه قصد استئصالها
– الخطورة اإلجرامية – بإعادة تأهيله وتهذيبه.
الفرع الثاني – التدابير االحترازية غير محدد المدة
تعتبر هذه الخاصية من مقتضيات ارتباط التدبير االحترازي بالخطورة اإلجرامية .حيث يعسر تقدير وقت انقضائها
لتقدير انقضاء التدبير بسبب ارتباطه بها وجودا وعدما  ،إضافة إلى خضوع الخطورة اإلجرامية لتأثيرات متعددة بحيث
يصعب ُّ
توقع مدى تجاوب المحكوم عليه مع القائمين على تنفيذ التدبير االحترازي.
بيد أن عدم تحديد المدة اس َتب َْقتها التشريعات في التدابير العالجية المتعلقة بعالج المدمنين والمجانين  .فبالعودة إلى المادة
 21و  22من قانون العقوبات الجزائري اللتين وضحتا حكم المجرم المجنون  ،والمجرم المدمن على التوالي ،لم تحددا
مدة للتدبير ،بل علقتا مآل الدعوى أو مراجعة التدبير بالنظر إلى تطور الخطورة اإلجرامية ،فتركت حرية التصرف
إلى القائم على التنفيذ ،وهو قاضي تطبيق
العقوبات واللجنة المختصة «التي يكون لها الحق في تقدير الوقت المناسب لإلفراج عن المحكوم عليه بعد
التـــــــــــــــــــــــأكد من انصالحه بناء على سيرته ،وحسن سلوكه».
فيما عدا ذلك ،فقد اختلف الفقه في مسألة تحديد المدة من عدمها بدعوى الخشية على الحريات الفردية من أن يُتحكم فيها
في حال عدم التحديد حيث «دعا أكثر الفقهاء إلى ضرورة تحديد مدة التدبير صونا للحريات الفردية وانتصارا لمبدأ
الشرعية .ومع ذلك فقد انقسمت آراؤهم حول نوع التقييد المالئم لمدة التدبير ؛ فمنهم من يرى ضرورة تقييد المدة بح ّد
أدنى ،ومنهم من يرى ضرورة تقييدها بح ّد أقصى .في حين يرى فريق ثالث ضرورة تقييدها بحدين أدنى وأقصى».
كرسها كعقوبات تكميلية  ،حيث جاء في المادة  9مكرر 1
وقد عمد المشرع الجزائري إلى تحديد مدد أقصى للتدابير االحترازية التي ّ
الفقرة  2أنه «في حال الحكم بعقوبة جنائية  ،يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعاله
أقصاه عشر (  )10سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة أو اإلفراج عن المحكوم عليه» .وإلى نفس الحكم ذهبت المادة
 11من نفـــــس القـــــــــانون بتحديدها سقفا لمدة تحديد اإلقامة بخمس سنوات .
ويرجع سبب االستثناء ُ
تعلق بعضها بحقوق الغير ولحوق الضرر بهم «فالمنع من العمل قد ينجم عنه ضائقة اقتصادية
تدفع بصاحبها نحو اإلجرام  ،ولذا فإنه ال يجوز اتخاذ هذا التدبير إال في حاالت ضرورة حماية المجتمع ضد خطر
محتمل وفي حدود زمنية معقولة  .وعلى ذلك فال مبرر للحكم بتدبير المنع من مزاولة المهنة لمدى الحياة  ،أو حتى لمدة
طويلة جدا».

أما في الفقه اإلسالمي فقد ُربطت مدة التدبير بزوال الخطورة اإلجرامية في حال كاملي األهلية  ،أو باكتمالها مع انصالح الحال عند
ناقصيها  .قال ابن حزم « :إال أن من فعل هذا – يقصد الجناية – من الصبيان أو المجانين أو السكارى في دم أو جرح أو مال ففرض ِثقافه
في بيت ّ
ليكف أذاه حتى يتوب السكران ويفيق المجنون ويبلغ الصبي».
فزوال الخطورة اإلجرامية يكون إما بالتوبة أو البُرء من الجنون ،أو اكتمال العقل  .نقل صاحب كشاف القناع عن سنن
اإلقناع عن اإلمام أحمد قوله في المبتدع الداعية إلى بدعته« :يحبس حتى يكف عنها ومن ُعرف بأذى الناّس و مالهم
وحتى بعينه ولم َّ
يكف حبس حتى يموت أو يتوب».
والذي يرجحه البحث ربط استمرار التدبير االحترازي باستمرار الحالة الخطرة ألن طبيعته تقتضي عدم التحديد .كما
أن المراجعة المستمرة ،والفحص الفوري للمعني هو الذي يدلّل على تجاوب الجاني مع التدبير من عدمه .وبالتالي يمكن
الحكم بزوال التدبير بالنظر إلى تحقق الغرض منه .األمر الذي يتطلب عدم تحديد المدة.
الفرع الثالث  -قابلية التدبير االحترازي للمراجعة
هذه الخاصية هي نتيجة منطقية لتأسيس التدبير االحترازي على أساس شخصي متمثل في الخطورة اإلجرامية دون
األساس الموضوعي  ،وهي الجريمة المرتكبة .ومن ثم كان هذا التناسب الذي اقتضى تغيير التدبير وفقا لما ي َت ّ
كشف من
شخصية الجاني وخطورته اإلجرامية.
ويترتب على هذه الخاصية نتيجة قانونية بالغة األهمية  ،تتمثل في أن الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بالتدبير يستمر
دورها بمتابعتها له في مرحلة التنفيذ  ،حتى يتسنى لها تعديله طبقا لما يلحق الخطورة اإلجرامية من تطور.
يكون التعديل خالل مرحلة التنفيذ «بحيث يجوز استبداله بآخر أو تعديله جزئيا أثناء التنفيذ تماشيا مع شخصية الجاني
ودرجة خطورته اإلجرامية» .ذلك أن القاضي ال يمكن أن يجزم بفعالية تدبير دون آخر ابتداء  ،لتغيّر الخطورة وعدم
ثباتها .ثم إن نجاعة التدبير وإنتاجه الغرض منه من عدمه ال يمكن التأكد منه إال بعد التطبيق  .حينئذ يمكن معرفة مدى
«فاعليته أو عدم جدواه في مواجهة الخطورة اإلجرامية  ،مما يقتضي تعديل مضمونه أو إبداله بتدبير آخر».
ويقتضي كل ذلك الفحص الدوري للجاني الخاضع للتدبير االحترازي  ،حيث نصت المادة  3/22من قانون العقوبات
الجزائري على أنه «تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة عالجية  ،بالنظر إلى تطور الخطورة اإلجرامية للمعني،
وفقا لإلجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما».
أما في الشريعة اإلسالمية فالذي يقتضي هذه الخاصية هو المبدأ األساس الذي يضبط المعامالت بصفة عامة أال وهو
مراعاة المقاصد الشرعية  .وبالتالي جواز تغيّر الحكم الذي أُسس على المصلحة بتغيرها ،أو بذهابها  ،وألن األحكام
االجتهادية مرتبطة بعلّتها وجودا واستمرارا وتغيرا.
وقد برز هذا في فقه الصحابة رضوان اهلل عليهم  ،حيث غيّر عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه جزاء صبيغ؛ فكلما كان
يعود إلى بدعته – القول في المتشابهات -كان يعامله بأسلوب مغاير إلى أن تاب .فبعد أن لم يجد معه الضرب ،سجنه.
وحسنت توبته.
وبعد أن لم يرتدع نفاه ومنع الناس من محادثته حتى ضاقت به الدنيا .ولم يرفع عنه العذاب حتى تاب ُ
المبحث الثاني :عالقة التدابير االحترازية بالعلوم الجنائية
إن انتماء التدابير االحترازية إلى عائلة العلوم الجنائية الكبرى يحتم علي البحث في عالقتها مع أهم فروعها وهي علم
اإلجرام ،وعلم العقاب ،والعقوبة التي تشكل معها القانون الجنائي.
المطلب األول :عالقة التدابير االحترازية بعلم اإلجرام وعلم العقاب
التدابير االحترازية جزء من النظام الجزائي ولها عالقة بالعلوم الجنائية المختلفة خاصة علم اإلجرام وعلم الجزاء
الفرع األول :عالقة التدابير االحترازية بعلم اإلجرام
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تعتبر التدابير االحترازية ثمرة من ثمار تأثير علم اإلجرام على القانون الجنائي ،رغم أن هذا األخير مستقل عنه
بموضوعه ومنهجه .إال أن أثره عليه واضح وجلي ،سأبيّنه بعد التعريف بعلم اإلجرام وبيان أهميته.
أوال  -تعريف علم اإلجرام :وردت تعريفات متعددة لعلم اإلجرام ، Criminologieمنها التي وسعت من نطاقه وأخرى
ضيّقت منه ،إال أنها اشتركت كلها في اعتباره العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة في حياة الفرد والمجتمع أي أنه
ُعرض مصلحة اجتماعية إلى الخطر .وأهم تلك التعريفات هي تلك التي اعتبرته «العلم
يُعنى بالسلوك اإلنساني الذي ي ِّ
الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية  ،ليحدد القوانين المنطقية التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها
المتنوعة» .بعبارة أخرى  ،علم اإلجرام هو علم فهم المجرم وعلم دراسة الواقع الذي أنتج شخصا معاديا للمجتمع بسلوكه
غير السوي.
ثانيا  -موضوع علم اإلجرام ومنهجه :فأما موضوع علم اإلجرام فهو تفسير الظاهرة اإلجرامية بتفسير السلوك العدواني
الضار بالمجتمع ،وتحديد العوامل الحقيقية المنتجة له .سواء أكانت عوامل اجتماعية ،أو دوافع داخلية كامنة في نفس
الجاني.
أي أن موضوعه الجريمة والمجرم .حيث يقوم بتعريف كل منهما ،كما يضع القواعد األساسية لمواجهة الظاهرة
وسع من مجال دراسته ليشمل جميع
اإلجرامية بالبحث عن الوسائل الجديدة لإلصالح االجتماعي والفردي .وبالتالي ّ
أصناف الجناة.
وأما منهجه فهو المنهج التجريبي الذي يقوم على المالحظة والتجربة  .أي مالحظة الحاالت التي تتهيأ لعلم اإلجرام من
واقع الحياة .ابتداء بمالحظة الفرد والمجموعة  .فيقوم باستقرائها  ،ومن ثم استنباط القواعد والقوانين  .ثم ي ُ
َدع التحقق
من سالمتها للتجربة.
ثالثا  :أهمية علم اإلجرام وعالقته بالتدبير االحترازي
تظهر أهمية علم اإلجرام في تفسيره للظاهرة اإلجرامية تفسيرا صحيحا قصد الوقاية منها  .كما أنه يُسهم في إبراز طرق
جديدة لإلصالح االجتماعي ،وذلك بإلقاء الضوء على جذور الجريمة سواء أكان مصدرها األسرة أو القيم االجتماعية
السائدة أو الظروف االقتصادية والتربوية .إضافة إلى الدوافع النفسية الداخلية والبيئة الخارجية.
كما أن لعلم اإلجرام الفضل في فتح آفاق جديدة في كيفية معاملة الجناة بدراسته لجميع أصناف المجرمين ،من كان منهم
كامل األهلية متمتعا باإلدراك واالختيار ،ومن لم يتمتع بهذه القدرة  .فهو بهذا يفسر الظاهرة اإلجرامية بصرف النظر
عما إذا كان مصدرها مجرما سويا أو غير سوي.
وبالتالي يظهر جليا عالقة علم اإلجرام بالتدابير االحترازية وبقانون العقوبات عموما – باعتبارها جزءا منه -رغم أن
موضوعيهما ومنهجيهما مختلفان إال أن مالحظة تأثير وتأثر الواحد على اآلخر سهل اإلدراك.
فموضوع علم اإلجرام هو بيان دوافع السلوك اإلجرامي بتحديد عناصر االستعداد لمقارفة أفعال ضد المجتمع  .ومنهجه
تجريبي يقوم على المالحظة والتجربة .أما قانون العقوبات فموضوعه دراسة القواعد القانونية التي تحدد األفعال التي
تعتبر جرائم وتبين عقوباتها  .ومنهجه في تفسير ذلك فني قانوني .ورغم ذلك فإن العالقة بينهما واضحة  ،فقانون
العقوبات هو الذي يُمد علم اإلجرام بمختلف التعاريف المحددة إلطار أبحاثه  ،وذلك بتعريف الجريمة والمجرم  .من جهة
أخرى فإن النتائج التي يستخلصها الباحثون في علم اإلجرام تؤثر على قانون العقوبات باعتماد المشرع عليها لتعديله
هذا عن قانون العقوبات عموما.
أما تأثيره على التدابير االحترازية ،فقد كان لعلم اإلجرام الفضل في اإليحاء بهذا النظام كجزاء مواز للعقوبة  ،وبديل لها
بالنسبة لبعض األشخاص ،ومكمل لها في بعض األحيان ،خاصة أنه أسهم في ظهور فئة وسطى  ،تسأل مسؤولية جنائية
مخففة ،وهي فئة المصابين بخلل عقلي مع تمتعهم ببعض القدرة على اإلدراك واإلرادة .حيث جعلت مسؤولية هؤالء
على قدر حظهم من تلك القدرة ،فخفف العقاب عليهم.
كما يرجع الفضل إلى علم اإلجرام في تطوير وظيفة الجزاء الجنائي بحيث أصبح ينظر إليه على أنه وسيلة تقويم وعالج،
بعد أن كان طابع القمع والردع هو الغالب عليه.

الفرع الثاني :عالقة التدابير االحترازية بعلم العقاب
إذا كان علم اإلجرام هو العلم الذي يعنى بتفسير الظاهرة اإلجرامية ،فإن علم العقاب هو العلم الذي يختص بمواجهة
الظاهرة اإلجرامية بعد وقوعها بدراستها واستخالص القواعد الضابطة لمواجهتها .ولتحديد مجاله وعالقته بالتدابير
االحترازية ،وجب تصدير كل ذلك بتعريفه.
أوال -تعريف علم العقاب :كان نطاق علم العقاب بمفهومه التقليدي منحصرا في دراسة العقوبات السالبة للحرية  ،وكيفية
تنفيذها حيث ُع ّرف بأنه« :العلم الذي يبحث في التنظيم الداخلي للعقوبات وكيفية تنفيذها» .أي أنه العلم الذي يعنى
بالتنظيم الداخلي للعقوبة فيدرسها ويحلل األنظمة العقابية  ،وتنظيم السجون ،والعمل فيها ،والواجب الملقى على السجين.
وبظهور المدرسة الوضعية  ،واتساع مفهوم الجزاء إلى التدابير االحترازية كصورة أخرى من صوره ،التي تهدف إلى
مواجهة الخطورة اإلجرامية  ،وكذا ظهور غرض آخر للجزاء أال وهو التأهيل واإلصالح بسلب الحرية أو بدونها  .اتسع
فعرف بأنه  « :مجموعة من القواعد التي تحدد أساليب تنفيذ العقوبات والتدابير االحترازية على النحو
نطاق علم العقاب ّ
الذي يكون من شأنه تحقيق أغراضها».
كما ُع ّرف بأنه «العلم الذي يبحث في أغراض العقوبات والتدابير االحترازية التي توقع على المجرم ويحدد أفضل
أساليب تنفيذها لتحقيق هذه األغراض».
معنى ذلك أن علم العقاب يحدد السببية بين كيفيات التنفيذ واألغراض التي تستهدفها التدابير االحترازية .فهو إذن يقوم
بدور مزدوج؛ األول تحديد أغراض العقوبة والتدابير االحترازية ،والثاني تسطير أفضل األساليب لتحقيقها.
ثانيا  -موضوع علم العقاب ومنهجه
 –1موضوعه :على ضوء التعريف السالف الذكر ،يتضح موضوع دراسات علم العقاب المتمثل في كيفية اختيار
الجزاء ،وطرق تنفيذه .وذلك بتحديد الضوابط التي ينبغي أن تحكم االختيار والتنفيذ سواء أكان التنفيذ عقوبة أو تدبيرا
احترازيا ،إضافة إلى ضبط وتحديد األغراض المرجوة من الجزاء.
مع مالحظة أن اختيار الجزاء وقواعد تنفيذه التي يصوغها علم العقاب ،هي تلك التي يجب أن تراعى لتحقيق مصلحة
المجتمع في مكافحة اإلجرام  ،بغض النظر عن تلك المطبقة فعليا .أي أنه ال يدرس الجزاءات الجنائية وقواعد تنفيذها،
وفقا لتشريع وضعي معين  ،وإنما يتجه إلى استقراء القواعد التي ينبغي أن تحكم اختيار الجزاء الجنائي وتنفيذه كيما
يحقق األغراض التي ترسمها له مصلحة المجتمع في مكافحة اإلجرام.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من وسع من مجال علم العقاب ليشمل الرعاية الآلحقة على اإلفراج باعتبارها من مكمالت
التنفيذ ،بدعوى أنه كما أن الغرض من العقوبة والتدبير االحترازي هو اإلصالح وإعادة تأهيل الجاني  ،تطلّب األمر
متابعته بعد التنفيذ الجزائي بالرعاية الآلحقة  ،قصد المحافظة على نتيجة اإلصالح ،بمساعدته على االندماج في مجتمعه
من جديد.
والذي أرجحه هو ضرورة قصر علم العقاب على فترة العقوبة أو التدبير دون ما بعدها  ،ألن بانقضائها يتحرر الشخص
من حكمهما وما يتعلق بهما  .فال يجوز تتبعه بل يترك األمر لجهات أخرى غير علم العقاب حتى ال يتحمل ما ليس منه .
 –2منهج البحث في علم العقاب  :إن علم العقاب كما سبق بيانه هو علم ترشيدي تجريبي ال يعتمد على تفسير
النصوص ،بل يقوم على دراسة األصول والمبادئ التي تكفل مواجهة الظاهرة اإلجرامية واستخالص صور الجزاء
المناسب وأغراضه وكيفيات تطبيقه  ،محكوما في ذلك بقواعد وأصول البحث العلمي  ،دون التقيّد بقانون معيّن  ،وال
بإرادة شارع معيّن.
فمنهجه يقوم على «مالحظة الجزاء وكيفية تطبيقه من جهة  ،وتأثيره عـلى السلوك اآلحق بالمحكوم عليه من جهة أخرى.
محاوال استقراء النتائج التي توصل إليها بالمالحظة والصعود من جزئيات النتائج إلى استخالص قانون علمي عام».أي
مالحظة حاالت معينة يرصدها ويدقق في مدى تحقق الغرض من الجزاء ثم يضمها إلى حاالت أخرى .وباعتماد أساليب
اإلحصاء والمقابلة واالستبيان وبدراسة تلك الحاالت  ،يصل إلى حقائق علمية يصوغها في قواعد عامة ،يضعها أمام
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المشرع ليسترشد بها حين وضعه القاعدة الجزائية المحققة للسياسة الجزائية وهدفها.
ثالثا  -أهمية علم العقاب وعالقته بالتدابير االحترازية
لعلم العقاب الدور األساس في إرشاد المشرع في اختيار التدبير األنسب لكل حالة خطرة  ،وذلك بإمداده بعد الدراسة
بالنوع والكم المناسب لمواجهة الخطورة اإلجرامية  ،باعتباره علما ترشيديا  ،ليثبتها هو كقاعدة قانونية .كما يسهم أيضا
في تطوير وتعديل التدبير بما يضمن تحقيق الهدف منه  ،وذلك بالكشف عن العيوب التشريعية مما يدفع المشرع إلى
التدخل لتعديله تفاديا للنقص الملحوظ.
وبعد الحكم بالتدبير وتعيين من يقع عليه – وهي أفعال قضائية – يأتي دوره لبيان كيفية تنفيذ الجزاء باإلشارة إلى أفضل
السبل المحققة للغرض منه .والذي يساعده في هذه المهمات دراسته لمختلف النظم التشريعية المختلفة والمقارنة بينها
الستخالص ما يراه موافقا للسياسة الجزائية الداخلية.
المطلب الثاني :عالقة التدابير االحترازية بالعقوبة وموقف التشريعات منها
تستمد التدابير االحترازية أهميتها من قصور العقوبة التقليدية عن أداء وظيفتها في حاالت معينة  .فاقتضى الحال
ظهورها كنظام يساند العقوبة ويضيف ما ينقصها من فعالية.
ولما كان هذان النظامان هما وسيلتا المشرع للدفاع عن المجتمع والفرد ،اقتضى الحال تحديد العالقة بينهما وكذا بيان
خطة التشريعين المختلفة إزاءهما:
الفرع األول :عالقة التدابير االحترازية بالعقوبة وبيان أهم الفروق بينهما
أوال – عالقة التدابير االحترازية بالعقوبة  :العقوبة هي «األثر الذي يرتبه قانون العقوبات على إتيان سلوك يُعد جريمة
فيه»ُ .
وع ّرفت أيضا بأنها «إيالم مقصود يوقع من أجل جريمة ويتناسب معها» .وهي في الشريعة اإلسالمية« :إيالم
متعمد شرعا مناسب لحال الجناية مقصود به جبر آثارها والزجر من تكرارها في المجتمع اإلسالمي».
من التعاريف أستخلص خصائص العقوبة المتمثلة في اإليالم المقصود إلنزال العقوبة وهذا الذي يفرق بين العقوبة
والتدابير االحترازية  .حيث أن تنفيذ التدبير ،إن تضمن اإليالم فإنه غير مقصود.
ولذا قيل عن التدابير بأنها عقابية» للداللة على معنى الجزاء الجنائي  ،ولذلك فإن ( وصف التدابير ) المقابلة للجريمة
بأنها عقابية يشير إلى طبيعتها الجزائية واشتراكها مع العقوبات التقليدية في هذا المعنى».
كما تشترك التدابير االحترازية مع العقوبة في مبدأ الشرعية حيث ال يجـوز توقيعها إال بناء على نص قانوني  ،وأن
كليهما من اختصاص القضاء وأنهما يتصفان بطابع اإلكراه والقسر فال يتوقف توقيعهما على إرادة المحكوم عليه  .كما
أن الغاية منهما هي إصالح المجرم وتأهيله  .مع مالحظة االختالف ؛ فالعقوبة تهدف إلى اإلصالح  ،أما في التدابير
فهي مضمونها الذي تقوم عليه.
ثم إن من أهم أغراض العقوبة تحقيق العدالة والردع بنوعيه ،وأن الغرض األساسي للتدبير االحترازي هو الردع الخاص
الذي يعتبر أيضا من أغراض العقوبة  .والتدابير االحترازية ال تستهدف تحقيق العدالة والردع العام  ،إال أنه بانطوائها
على إيالم غير مقصود تحقق هذين الغرضين بصورة أو بأخرى.
ثانيا – الفروق الجوهرية بين التدابير االحترازية والعقوبة :رغم ما قيل من فروق وتشابه فإن الفرق الجوهري بينهما
هو البعد األخالقي الذي تنطوي عليه العقوبة  .وهو المعنى الذي ال وجود له في التدابير االحترازية  .كما أن مناط التدابير
االحترازية هو الخطورة اإلجرامية وأنها غير محددة الفترة ،إضافة إلى خلوها من اإليالم المقصود .
كماتظهر الوظيفة المنعية للتدابير االحترازية خاصة مع عديمي المسؤولية أو ناقصيها حيث تعجز العقوبات التقليدية
وجعل غرضا
في مواجهة هؤالء .ومع تطور السياسة العقابية وتطور أغراضها وأهدافها  ،فقد استُعير الغرض المنعي ُ
للجزاء المسلط على من توافر فيهم مناط المسؤولية الجنائية  ،من أجل تفادي عودتهم إلى اإلجرام  .األمر الذي أدى إلى

تقارب عملي ملحوظ بين صورتي الجزاء الجنائي .وهذا التقارب يجعلنا نطرح التساؤل التالي  :ما مدى إمكانية الجمع
ٍ
بين الجزاءين ؟
الفرع الثاني :مدى إمكانية الجمع بين التدابير االحترازية والعقوبة وموقف التشريعات
اختلفت التشريعات في التدابير االحترازية  ،فبعضها تبناها كنظام جزائي وحيد وأنكر العقوبة كالقانون السوفياتي الذي
صدر سنة  1926م .إال أنه ألغي العمل به سنة 1954م.والبعض اآلخر تبنى النظامين معا  .وهذه األخيرة افترقت إلى
فئات ؛ فئة جعلت منهما نظاما واحدا  ،كما هو الحال في بعض الدول الالتينية  ،والبعض اآلخر أبقى على العقوبات كنظام
وحيد لمواجهة الجريمة ،وإن اعترف بالتدبير ضمنا  .حيث وصفها تارة باإلدارية  ،وبالعقوبات التبعية أو التكميلية تارة
فخصت لكل منهما
أخرى  ،مثال ذلك القانون المصري والفرنسي وفئة ثالثة بنت سياستها الجزائية على النظامين معا ّ
مجاله وخصائصه وطبيعته .وهذا الذي يسمى بازدواجية الجزاء  .كما هو الحال في القانون اإليطالي واأللماني واللبناني
والسوري والجزائري.
إن الجمع بين النظامين في قانون واحد  ،وإن جاز تصور ذلك من الناحية التشريعية  ،إال أن تطبيقهما على شخص
واحد أثارت نقاشا بين فريقين  .فما مدى إمكانية الجمع مع عدمها ؟ وما هي حجج الفريقين ؟ وما هي الصورة في
الشريعة اإلسالمية ؟
أوال -مدى إمكانية الجمع بين النظامين من عدمه
-1الجمع بين التدابير االحترازية والعقوبة :يرى أنصار هذا المذهب  ،أن التدابير االحترازية والعقوبة ال يختلفان كثيرا،
حيث إنهما يتحدان في الغاية المتمثلة في محاربة الجريمة  ،وأنهما يضبطان بمبدأ الشرعية  ،وأنهما نتاج عمل قضائي
ويسبقان بإجراءات متماثلة في الغالب  .إضافة إلى أن التدابير االحترازية تواجه الخطورة اإلجرامية وتستهدف القضاء
عليها  ،كما أن من أهم أغراض العقوبة تحقيق العدالة والردع بنوعيه .إال أنها عند تقديرها وتنفيذها يكون الهدف هو
مواجهة الخطورة اإلجرامية واستئصالها بتأهيل المجرم.
باإلضافة إلى ما سبق ،فإن المتصفح للتشريعات المقارنة يجد صعوبة في التمييز بين ما هو عقوبة  ،وما يعتبر تدبيرا
احترازيا  .فما يُعد في بعضها عقوبة قد يعتبر في بعضها اآلخر تدبيرا احترازيا  .مثال ذلك إبعاد األجنبي الذي اقترف
جريمة من إقليم الدولة التي أجرم فيها ،يُعد في القانون السوسري عقوبة ،بينما يعتبره القانون اإليطالي من التدابير
االحترازية.
أما أثناء التطبيق ،من الواضح أنه حين توافر اإلثم يُنزل بالشخص العقوبة  ،وإذا توافرت الخطورة اإلجرامية أثبت في
حقه التدبير االحترازي .كما قد تتصور حالة يتوافر فيها الخطأ والخطورة اإلجرامية معا كحالة شخص ارتكب جريمة
جزاؤها عقوبة معينة ،فيظهر من دراسة شخصيته استعدادا إجراميا .فعند هؤالء يمكن الجمع بين العقوبة والتدبير
االحترازي ؛ حيث تكون العقوبة مقابل اإلثم ،والتدبير مقابل الخطورة اإلجرامية.
بيد أن الصعوبة التي تثور هي بأيهما يُبدأ ؟ فهناك من يرى ضرورة البدء بالعقوبة ألن العدالة والردع العام أولى
بالرعاية .فإذا تحقق ذلك أمكن تنفيذ التدبير المالئم لشخصية المحكوم عليه.
-2ازدواجية الجزاء الجنائي  :رفض أغلب الفقهاء فكرة الجمع بين العقوبة والتدبير االحترازي في نظام واحد وكذا
بالنسبة للمجرم الواحد  .ووجهوا انتقادات للقائلين بإمكانية الجمع  .أهمها أن بين التدابير االحترازية والعقوبة اختالفات
جوهرية ال يمكن إنكارها  .فأساس العقوبة هو اإلثم القانوني بينما أساس التدابير االحترازية هو الخطورة اإلجرامية.
وهذا الفرق ترتب عليه نتائج قانونية فارقة  ،منها أن العقوبة
يجب أن تكون محددة المدة عكس التدابـير االحترازية.إضافة إلى االختالف بينها في المقصد والوسيلة.
هذا على الصعيد التشريعي  .أما أثناء التطبيق فإن الجمع بين العقوبة والتدبير االحترازي على شخص واحد يؤدي إلى
معاملة الجاني معاملتين مختلفتين ؛ األولى بصفته مخطئا  ،والثانية بوصفه خطرا  ،وكأننا أمام شخصين مختلفين  .األمر
الذي يتنافى مع وحدة الشخصية اإلنسانية.
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والنقد اآلخر الذي وجه إلى القائلين بالجمع بين النظامين ما يُثيره هذا األخير من صعوبات في تحديد الترتيب الذي يُنتهج
أثناء التنفيذ  .فإذا بُدئ بالعقوبة وكان المجرم يعاني من شذوذ مرضي  ،فإن العقوبة قد تُ ّ
عقد من حالته المرضية ،فيصبح
عالجه بالتدبير الحقا صعبا .وإذا بٌدئ بتنفيذ التدبير االحترازي فقد تُفسد العقوبة ما حققه التدبير .كما أن انقضاء التدبير
يدل على تعافي الجاني من مرضه وصالح حاله فكيف يعاقب من زالت خطورته ؟
من أجل كل ذلك دعا هؤالء إلى اإلبقاء على النظامين جنبا إلى جنب  .ألن التقارب في أهدافهما يسمح باالكتفاء بأحدهما.
فاإلصالح كما هو الهدف األساس للتدابير االحترازية  ،فإنه أيضا هدف من بين أهداف العقوبة  .وعليه يمكن تغليب
أحدهما على اآلخر .فحيث يكون الخطأ أكثر أهمية من الخطورة كحال المجرم الذي توافرت لديه األهلية الجنائية  ،ولكن
في ظروف حياته ما يحمل على االعتقاد بإقدامه على ارتكاب جريمة مرة أخرى  ،فهنا يكتفى بالعقوبة  ،شرط مراعاة
مواجهة الخطورة حين تقديرها وتنفيذها  .أما إذا كانت الخطورة أشد كحالة المتشرد والمتسول الذي يرتكب جريمة
بسيطة لكن ظروف حياته توحي بإقدامه على جريمة أشد من األولى  ،فإنه يمكن إنزال تدبير احترازي فقط.
ثانيا – موقف الشريعة اإلسالمية :إن السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية مبنية على ثابت ومتغير حيث «حرصت
على تحقيق مبدأ التناسب بين اإلثم والعقاب بميزان إلهي ال دخل لإلنسان فيه  ،فجاءت بالعقوبات المقدرة بالنسبة لعدد
قليل من الجرائم وتركت البقية الباقية إلى تقدير ولي األمر  ،يحددها حسب متطلبات األوضاع األمنية واالجتماعية
واالقتصادية» .والتدابير االحترازية تنضوي بمختلف أنواعها ضمن البقية الباقية.
والذي يظهر لي هو إمكانية ازدواجية تطبيق العقوبة والتدبير على الشخص الواحد إذا كانت طبيعتهما تختلف بحيث يمكن
الجمع بينهما  .ودليلي على ذلك  ،أن العقوبة عند علماء الشريعة اإلسالمية تأديب وإصالح وزجر  .قال الماوردي بأنها «تأديب
استصالح وزجر يختلف باختالف الذنب» .فمن زجرته العقوبة اكتُفي بها  ،ومن لم تزجره أضيف إليها ما يتحقق به الزجر  .ومن
كانت العقوبة مفسدة له اكتفي بالتدبير دونها  .ومن كان إصالحه وزجره بهما معا جاز إدماجهما في حكم واحد  .روي أن معن
بن زائدة عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال  ،ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه ماال فبلغ ذلك عمر رضي اهلل
فكلم فيه فضربه مائة أخرى ُ
عنه فضربه مائة وحبسه ،فكلم فيه فضربه مائة ُ ،
فكلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه.
فعمر رضي اهلل عنه لما علم أن العقوبة لم تردع معنا بمعاودته الفعل مرات  ،قرر نفيه تعزيرا له بعد العقوبة ودفعا
للخطورة اإلجرامية لحماية جماعة المسلمين.
مع مالحظة أن هذا التنوع يجوز في غير الحدود والقصاص والديات  ،ألن األولى مقدرة حقا هلل تعالى  .فيد القاضي
والمشرع قــد شلّت عن تغييرها أو إنقاصها ،أو الزيادة عليــها .قــال تــعـــالى  ( :تلك حدود اهلل فال تعتدوها ) البقرة.٢٢٩ :
وأن الثانية حتى وإن كان االعتداء على األفراد هو الغالب  ،فقد نظرت الشريعة اإلسالمية فيها إلى مصلحة المجتمع
رغم إعطائها أولي الدم حق العفو–مراعاة لمصلحة الفرد –فإنها اهتمت بمصلحة الجماعة بتحقيق الصلح والعفو لقطع
الخصومات  .وبذلك يستقر األمن وتهدأ النفوس (والعافين عن الناس) آل عمران٤٣١ :
كما أن النصوص واآلثار التي تحدثت عن حبس المجرم إلى الموت إال إذا انصلح حاله أو أحدث توبة ،دليل على أن
الشريعة اإلسالمية تمزج بين العقوبة والتدابير اإلصالحية والتهذيبية .إذ ال يتصور توقع توبة وانصالح حال المجرم ما
لم يُتعهد بالتذكير ومراجعة أحواله.
الفصل الثاني :أسس التدابير االحترازية من النصوص الشرعية
يعرف بأنه مجموعة األحكام العملية
التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية هي جزء من الفقه اإلسالمي الذي ّ
المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة صراحة أو استنباطا منهما  ،بواسطة طرق االستنباط المختلفة  ،وكذا
استنادا إلى المبادئ والقواعد العامة التي دلت عليها النصوص إجماال .وسأفرد هذا المبحث للقرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة وأرجئ الطرق االستنباطية إلى المبحث الثاني.
المبحث األول :القرآن الكريم والسنة الشريفة
المطلب األول :القرآن الكريم

جعل اهلل تعالى القرآن تبيانا لكل شيء  ،فما من شيء إال وفيه بيان له صراحة أو إشارة الحتوائه المطلق والمقيد  ،والعام
والخاص ،والمحكم والمتشابه.
فما ورد من آيات تدل على العدل والرحمة وتدعو إلى التيسير ورفع الحرج ودفع المضرة  ،واإلحسان  ،وتحريم الفساد
والبغي والمنكر ،وتأمر بالمعروف  ،تُعد شواهد على التدابير االحترازية .
الفرع األول :ما يدل على العدل واإلحسان وتحريم الفساد
أوال – قوله تعالى :النحل.٩٠ :
أمر اهلل سبحانه عباده بالعدل الذي من معانيه الحكم بالحق والقصد في األمور .وهو ضد الجور النساء ٨٥ :كما من
معانيه التسوية ،فيقال « :عدل كذا بكذا أي سواه به ووازنه عدال».
والعدل يتحقق بإعطاء كل ذي حق حقه عن طريق التسوية بين الطرفين  ،على أن تكون «تسوية نافعة يحصل بها الصالح واألمن».
فمقتضى العدل يتجاوز اإلنصاف وترك الظلم إلى معاملة المستحق بما ينفعه  ،ويصلح حاله ويحقق األمن العام .وهذا هو الهدف
من التدابير بكل أنواعها  ،أن القاضي يحكم بما يردع الجاني  ،ويسهم في تقويم سلوكه  ،وتخليصه من الخطورة اإلجرامية.
وهذا المعنى يلحظ في اإلحسان الذي أمر به اهلل تعالى معطوفا على العدل ألنه الزيادة فيه بحسب الكمية والكيفية والدواعي
وص ُل إلى مجازاة المجرم بما هو أهله وهو العدل  ،وبما يناسبه وهو اإلحسان  .القصص.٧٧ :
التي تُ ِ
كما سطر اهلل تعالى منهجا عظيما في دفع األذى وكيفية معاملة المعتدين بأن أمر بدرء السيئة بالحسنة قال تعالى:
( الرعد ٢٢ :قال الطبري « :أي يدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس باإلحسان إليهم .قال تعالى (:فصلت .٤٣ :جاء
في فتح القدير «يدفعون بالعمل الصالح العمل السيئ ،أو يدفعون الشر بالخير ،أو المنكر بالمعروف أو الظلم بالعفو أو
الذنب بالتوبة ( وقال رحمه اهلل تعالى ) وال مانع من حمل اآلية على جميع األمور».
إن مواجهة إساءة ذوي الخطورة اإلجرامية كالمجرم المدمن بإساءة مثلها بدعوى المعاملة بالمثل فيه من الظلم ما ال
يتناسب مع اإلحسان المأمور به شرعا  .كما أن من شأن هذا األخير أن يسهم في تكسير شر النفوس وذلك بتوجيهها إلى
الخير وإعانتها عليه وبالتالي « تنطفئ جذوة الشر»  .على أن تكون هذه المعاملة – مقابلة السيئة بالحسنة« -عندما يكون
في هذا درء للسيئة ودفعها ال اطماعها واستعالؤها فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع  ،ويحتاج الشر إلى الدفع  ،فال مكان
لمقابلتها بالحسنة  ،لئال يتفشى الشر ويتجرأ ويستعلي ( إذ ) المتسعلي الغاشم ال يجدي معه إال الدفع الصارم ،والمفسدون
في األرض ال يجدي معهم إال األخذ الحاسم».
يحسن التمسك بمبدأ اإلحسان  ،بل يتعامل معه بالعدل  .والعدل
والحال هنا حال العائد إلى الجريمة المرة والمرات  .فال ُ
يقتضي تشديد العقوبة عليه وإضافة جزاءات إلى الجزاء األصلي لتخليص الجماعة من ظلمه وعدوانه .
وفي مقابل ما سبق  ،فقد نهى اهلل تعالى عن الفحشاء وهي «الخصلة المتزايدة في القبح  ،من قول وفعل» أي كل ما
تستقذره النفوس وتستقبحه مما يضر باألفراد أو بالمجتمع فيتسبب في اضطرابه .كما نهى عن المنكر  ،وهو جميع
المعاصي على اختالفها وأنواعها التي أنكرها الشرع .وثلّث بالبغي وهو الكبر  ،وقيل الظلم والحقد والعدوان  ،كما قيل
أنه تجاوز الحق والعدل.
والذي له داللة على التدابير االحترازية إنما هو البغي  ،فمجاوزة الح ّد واإلفراط في مقابلة الذنب بغير ما يندفع به اإلجرام
ومسببه  ،هو البغي نفسه المنهي عنه .جاء في فتح القدير أن البغي من» الذنوب التي ترجع على فاعلها لقوله تعالى :
يونس»32:
معنى ذلك أن الذي يظلم ويتطاول على الحق بالزيادة واإلفراط  ،إنما يعود عدوانه عليه  .فإذا كان أداة هذا البغي نصا
قانونيا الذي يعبر عن إرادة المجتمع  ،فإن مغبة الظلم تعود عليه بصورة أو بأخرى  .بعبارة مختلفة ّ
سن قوانين مجحفة
وعدم توخي المصلحة تكون نتيجته تجذر اإلجرام في نفوس من تأذى به فيصير فوق عدوانه حاقدا  .من أجل ذلك ع ّد
ابن عاشور الفحشاء والمنكر والبغي أصوال للمفاسد.
ثانيا  :قوله تعالى :القصص .٧٧ :أمر اهلل تعالى باإلحسان وذكر أن على اإلنسان أن يحسن كما أحسن اهلل إليه في كل
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أحواله .ونهى عن الفساد الذي من معانيه خروج الشيء عن االعتدال قليال كان أو كثيرا واالضطراب والخلل .وفي
عمومه كل ما يضاد المصلحة فهو مفسدة والمفسد «هو كل من جاوز الشرع والمصلحة والحكمة».
ومن أجل محاربة الفساد وردع المفسدين ،شرع اهلل حدود ما يرتضيه  ،ووضع نظاما لردع المارقين المخالفين له ،
ونهى عن الفساد  .ولعل ذكر الفساد بعد األمر باإلحسان فيه داللة على أن عدم اإلحسان فساد وأن الخلط بين اإلحسان
وغير اإلحسان فساد أيضا.
ولما كان اإلحسان مطلوبا في كل شيء فإنه مطلوب أيضا عند مواجهة المجرمين ومن باب أولى من أجرموا وكانت
تشوب إرادتهم وإدراكهم شائبة.
وال يقصد باإلحسان المعاملة الحسنة  ،بل اإلحسان المعاملة بما هو أنفع وأصلح  .فقد يكون الحبس إحسانا  ،وإبعاد
الصغير الذي أجرم من وسطه العائلي وإلحاقه بمركز متخصص إلعادة تأهيله – وهو جزاء – إحسانا  .وفي المقابل ،
تركه من غير جزاء بدعوى عدم األهلية  ،أو معاملته بالعقوبات العادية يتسبب في إفساده  ،بل هو عين البغي المنهي
عنه الذي يؤدي إلى اضطراب الجماعة واختالل أمنها وسالمتها.

الفرع الثاني – ما يدل على اليسر ورفع الحرج ودفع الضرر
أوال– قوله تعالى :الحج78 :
من رحمــة اهلل بعبــاده رفع الحــرج عنهم وهو الضيـق والشـ ّدة  .وقالـوا هــو أضيـق الضيق .فجعل
الدين يسرا  ،ولم يكلّف بما ال يطاق  .فإذا وُجد شيء منه أمر برفعه .فإن كان ضررا أزيل وإن كان مشقة
ُسرت  .قال تعالى  :البقرة ٦٨٢ :وقال  :البقرة . ٥٨١ :وأكثر من هذا فإن القرآن يؤكد على «ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله»
يّ
في قوله تعالى :الشرح ٥ :و.٦
والحرج الذي أقصده هو ذاك الذي تلحظه الجماعة  ،وتتأذى منه  .وال أقصد الحرج الذي يجده اآلحاد من الناس فبابه
الرخص  .ذلك أن الجماعة إذا ما تأذت من وضع معين  ،وإذا ما وقعت في حرج بسبب قانون معين تكون قد وضعته
وفق اجتهاد لمعالجة وضع ما  ،فلها أن تتراجع عنه رفعا للحرج  ،كما لها أن تع ّدله مراعاة لمصلحتها ومصلحة الفرد
وألن رفع الحرج ودفع الضرر هو مقصد من مقاصد التشريع في كل األحوال .وانسجاما مع هذا النهج  ،فإن الشريعة
توصل إليها الجهد البشري مادام منسجما مع قواعدها العامة وأصولها الكلية  ،ومادام مستهدفا
تقبل كل االجتهادات التي ّ
مصلحة الجماعة واألفراد.
وعليه فإن التدابير االحترازية باعتبارها تعازير تقتضيها المصلحة وتخضع لمنطقها  ،فإن تنوّعها وتغيّرها يحصل ألجل
رفع المشقة والحرج الذي يلحظه المشرع حين تطبيقه  ،فيعمد إلى تدعيمه بمختلف األساليب المحققة للغرض منه وهو
مواجهة الخطورة اإلجرامية .كما يعتبر رفعا للحرج عن العامة تشديد العقوبة على من لم يرتدع من العائدين أو تغييبه
عن المجتمع بحبسه إلى حين انصالحه .
ثانيا -قوله تعالى :البقرة٣٧١ :
وضع اهلل تعالى بهذه اآلية قاعدة عظيمة لحفظ الضروري  ،ولو بتناول المحرم ّ
ألن الشريعة السمحاء تحسب «حساب
الضروريات فتبيح المحظورات وي ّ
ُحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات من غير تجاوز وال ٍّ
تعد»
والذي يأخذ مقدار ما ينقذ به نفسه فال إثم عليه  ،ألنه مطالب بأال يرمي بنفسه إلى التهلكة قال تعالى :البقرة٥٩١ :
وقد رجح صاحب فتح القدير اعتبار عموم اللفظ في هذه اآلية وليـس خصوص السبب.وبالتالي فكل ما صدق عليه أنه
تهلكة في الدين والدنيا فهو داخل ضمنها.
داللة هاتين اآليتين على التدابير االحترازية واضحة بيّنة  ،فمعلوم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رفع المساءلة عن الصبي
والمجنون .إال أن حالة االضطرار إلى المحافظة عليهما من عدوان المتضررين من جريمتيهما  .كما أن ضرورة حفظ

األمن وكسر شوكة اإلجرام في نفس الصغير بتعهده وإعادة تربيته  ،ضرورة تقتضي رفع حكم النص من أجلها إلى
حين زوال الخطورة .على أن هذا األخذ يجب أن يكون بالقدر الالزم وبالكيفية المالئمة لتخليصه من الحالة غير السوية.
وبالتالي فإن معاملته بما يعامل به المجرم العادي يعتبر عدوانا وبغيا نهى اهلل عنهما  .كما أن وضع الصبي مع آخرين
اعتداء وظلم وجب تفاديه.
وخالصة ما سبق أن آيات الذكر الحكيم وما تضمنت من توجيهات يجب تدبرها بإعمال العقول فيها قصد استنباط أحكام
وحلول لما يواجه الناس من مستجدات وعليه فإن كيفية مقابلة الشر والعدوان فيما لم ينص عليه متروك للعقول واألفهام
التي تقدر المصلحة والمفسدة وكيفية مواجهة الخطورة اإلجرامية بضابط العدل واإلحسان وعدم البغي .
المطلب الثاني :السنة
السنة النبوية الشريفة أكدت على جملة ما أوضحناه بمناسبة الحديث عن القرآن الكريم وداللته على التدابير االحترازية
الد َ
فقررت أن الشريعة كلها يسر لقوله صلى هلل عليه وسلم « :إِ َّن ِّ
ُس ٌر» .وأن اإلحسان مأمور به في كل األحوال قال
ين ي ْ
َ
ْ
ال ْح َس َ
ان َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء .»»...كما أكدت على أن الضرر يزال  ،والحرج يرفع عن
صلى اهلل عليه وسلم« :إِ َّن اهلل َك َت َب ِ
األمة .ويضاف إلى ما سبق أقوال وأفعال من رسول اهلل تدلل على مشروعية التدابير االحترازية منها :
الفرع األول :تحريم الضرر واإلضرار
عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى هلل عليه وسلم قال « :ال ضرر وال ضرار».
أوال – معنى الحديث  :إن اإلسالم حرم الضرر لذاته وهو إلحاق األذى بمن ال يضرك  .كما حرم الضرار وهو مقابلة
األذى باألذى «من غير جهة االعتداء بالمثل واالنتصار للحق» .أي أن مقابلة الضرر بضرر آخر منهي عنه ما لم يكن
من باب المعاملة بالمثل كالقصاص إلحقاق الحق واقتضائه.
وأكثر من هذا أن اإلسالم اعتبر الضرر ظلما وأن الظلم حرام لقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن ربه« :يَا ِعبَا ِدي إِ ِّني
ُح َّرمًاَ ،ف َل َت َظالَمُواb .»... ،علّق صاحب سبل السالم على الحديث فقال  :إنه ّ
َح َّر ْم ُت ُّ
دل «على
الظ ْل َم َعلَى َن ْف ِسيَ ،و َجع َْل ُت ُه َبي َْن ُك ْم م َ
ّ
تحريم الضرر ألنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه ألن النهي لطلب الكف عن العمل وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل
الالزم في الملزوم  ،وتحريم الضرر معلوم عقال وشرعا إال ما ّ
دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة»

ةيزارتحالا ريبادتلا ىلع هتلالد  -ايناث
حرم الضرر وجعله ظلما  ،أي أن
يدل الحديث على مشروعية التدابير االحترازية من وجهين ؛ األول في أن اإلسالم ّ
المشرع وكذا القاضي عندما يتصديان لذي الخطورة اإلجرامية إن بالتشريع أو بالحكم عليه مفروض عليهما معاملته
بما ال يضره  .ومن ث ّم كان لزاما على المشرع أن يجتهد في تشريع القواعد القانونية المقررة لما يناسب هؤالء من أجل
القضاء على الخطورة اإلجرامية ابتداء ً ولتحقيق الغاية وهي محاربة اإلجرام انتها ًء  .كما أن القاضي  ،وهو ينظر
في قضايا هذه الفئة يُلزمه الواجب االجتهاد الختيار األسلوب األمثل لتحقيق الغاية المذكورة آنفا من بين األساليب التي
وضعها المشرع بين يديه  .كل ذلك لنفي الضرر المحرم ورفعه.
حرم مقابلة الضرر بضرر مثله .فمن صدر منه الفعل المحرم وآذى الناس ومس مصالحهم ،
الوجه الثاني  ،أن اإلسالم ّ
ّ
وهز استقرارهم وأمنهم  ،وإن كان المنطق يقتضي إذاقتهم من مثل نفس األذى غير أن اختالفهم عن المجرمين اآلخرين
لتخلف األهلية عنهم أو الختالل في شخصياتهم  ،يجعل دفع ضررهم بما ال يتسبب في ضرر آخر هو المقصود من
الحديث النبوي الشريف  .ومن ثم كان كل تشريع يهدف إلى تخليص هؤالء من خطورتهم مشروعا وإن لم يرد فيه نص
صريح .إنما يكفي للتدليل على مشروعيته انضواؤه تحت نصوص الشريعة العامة.
الفرع الثاني :التغريب وتغيير اإلقامة
أوال -التغريب :وهو النفي أو اإلخراج من الديار التي أجرم فيها  .جاء في النهاية في غريب الحديث و األثر »،التغريب
ْت َّ
»:س ِمع ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ي َْأ ُم ُر ِفيم ْ
َن
الن ِب َّي َ
النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» .روى زيد بن خالد الجهمي قال َ
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ام ».
ُح َ
َز َنى َولَ ْم ي ْ
ص ْنَ :ج ْل َد ِما َئ ٍة َو َت ْغ ِر َ
يب َع ٍ
اختلف الفقهاء في التغريب  ،فمنهم من قال به واعتبره حدا من الحدود كالشافعية والحنابلة ومنهم من قال به على الرجل
دون المرأة ،ومنهم من رآه تعزيرا ال يحكم به إال إذا رأى اإلمام مصلحة في ذلك.
وسواء أكان النفي حدا أم تعزيرا ،فإنه ثبت في سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه نفى من أجل المصلحة العامة
ُخ َّن ٌثَ ،ف َق َ
المخنثين  .حيث روت أم سلمى » :أَ َّن َّ
ْت م َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َك َ
الل أَ ِخي أُ ِّم
الن ِب َّي َ
ان ِع ْن َد َها َو ِفي ال َبي ِ
ال لِ َع ْب ِد َّ ِ
َ
َ
َسلَم َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ َ َُّ َ ُ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
َ
َان ،فقال َّ
ْ
ِّ
َّ ُ
الن ِب ُّي
َة :يَا َعب َّ ِ
َع َو ُت ْد ِب ُر ِبثم ٍ
ْدالل ،إِ ْن فت َح الل لك ْم غ ًدا الطا ِئف ،ف ِإني أ ُدلك َعلى ِبن ِت غيْال َن ،ف ِإن َها تق ِبل ِبأ ْرب ٍ
ُ
ُ
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :
َن َّ
«ال َي ْد ُخلَ َّن َه ُؤ َال ِء َعلَ ْي ُك َّن .»»...كما روى ابن عباس قال  »: :لَع َ
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
الن ِب ُّي َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
وه ْم ِم ْن ُبيُو ِت ُك ْم» قال :فأ ْخ َر َج َّ
ِّ
َ
َ
اءَ ،وقال« :أ ْخ ِر ُج ُ
َ
َ
َ
ين
ث
ن
ُخ
م
ال
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم
س
الن
ن
م
ت
ال
ج
ر
ت
م
ال
و
،
ال
ج
الر
ن
م
الن ِب ُّي َ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ً
ً
ْ
ُ
ُفالناَ ،وأخ َر َج ع َم ُر فالنا « قال صاحب فتح الباري« :وفي هذه األحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي
للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب» .وهذا اإلخراج هو إخراج السياسة لتعلقه» بالسياسة من حيث تقريرها
وتحديد مدتها على الجاني».
والذي أخلص إليه من األدلة السابقة ،أن اإلبعاد ومنع إقامة من ثبتت خطورته ،ودلّت الدالئل على خطره على محيطه
من حسن السياسة .فمن شأن التغريب أن يساعده لالنطالق من جديد في حياة خلية من االنحراف وألن بقاءه في بيئته
التي أجرم فيها قد يذكره بماضيه اإلجرامي فيثنيه عن اإلقالع.
هذا فيمن ثبتت خطورته على اآلخرين  .أما من كان اآلخر هو مصدر الخطر عليه ،فإن تدبيره يكون بتغيير البيئة.
ثانيا – تغيير البيئة
وهو ما اصطلح عليه حديثا تغيير الوسط المعيشي إلى وسط آخر أفضل وأضمن ألجل االبتعاد عن دواعي اإلجرام ،
ومسبباته .وحتى تسهل عملية اإلصالح وإعادة اإلدماج .ودليل هذا التدبير االحترازي ،حديث ألبي سعيد الخدري أن رسول
َ َ
َ َ َْ
ان َقبْلَ ُك ْم َر ُج ٌل َق َت َل ِت ْسع ً
َة َو ِت ْس ِع َ ْ
َن َك َ
ان ِفيم ْ
اهلل عليه الصالة والسالم قالَ « « :ك َ
ض َف ُد َّل
ين َنف ًسا ،ف َسأ َل َع ْن أ ْعلَ ِم أ ْه ِل ال ْر ِ
َ
َ
ً
ال :إ َّن ُه َق َت َل ِت ْسع ً
الَ :لَ ،
فق َتلَ ُهَ ،ف َكم َ
ين َن ْف ًساَ ،ف َه ْل لَ ُه ِم ْن َت ْو َب ٍة؟ َف َق َ
َعلَى َر ِ َ َ َ َ َ
َة َو ِت ْس ِع َ
َّل ِب ِه ِما َئةُ ،ث َّم َسأ َل َع ْن أ ْعلَ ِم
اه ٍب ،فأ َتا ُه فق ِ
َ َْ
َ
َ ْ
َح ُ
سَ ،ف َه ْل لَ ُه ِم ْن َت ْو َب ٍة؟ َف َق َ
ض َف ُد َّل َعلَى َر ُج ٍل َعالِمَ ،ف َق َ
ْن َّ
ول َبي َْن ُه َو َبي َ
الَ :ن َع ْمَ ،وم ْ
الت ْو َب ِة؟
َن ي ُ
ال :إِ َّن ُه ق َت َل ِما َئة َنف ٍ
أ ْه ِل ال ْر ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ض َكَ ،ف ِإ َّن َها أ ْر ُ
اسا ي ْع ُب ُد َ
ون اهلل َف ْ
اع ُب ِد اهلل َمع ُ
ض َس ْو ٍء»»... ،
َه ْمَ ،و َل َت ْر ِج ْع إِلَى أ ْر ِ
ض َك َذا َو َك َذاَ ،ف ِإ َّن ِب َهاأ َن ً
ْانط ِل ْق إِلَى أ ْر ِ
قال النووي في شرح الحديث›‹ :الحديث ...وهو إن كان شرعا لمن قبلنا وفي االحتجاج به خالف فليس موضع خالف
إنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقديره .فإن ورد كان شرعا بال شك وقد ورد شرعنا بموافقته وتقريره وهو
ون َم َع َّ
ين َل َي ْد ُع َ
قوله تعالى والَّ ِذ َ
اللِ إِلَهًا آخر وال يقتلون إلى قوله إال من تاب ْاليَة.
هذا الحديث صريح في استحباب تغيير التائب من الذنب بيئته باالبتعاد عن كل ما ّ
يذكره بماضيه ،حتى يستقيم حاله،
وتقوى نفسه .فمن باب أولى إخراج الصغير الذي لم يقو عوده من وسطه الذي أسهم
بشكل أو بآخر في انحرافه .ولئن كان البالغ وهو في حال توبة وندم وإرادة إقالع عن المعصية  ،منصوح بتغيير الصحبة
والبلد  ،فإن ذلك أوكد في حق من اجتمع فيه الضعفان ،ضعف الصغر ،وضعف االنحراف والمعصية.
والغرض من كل ذلك حمايته من االنتكاس ،ومن استمراء المعاصي ،ومساعدته على التخلص من دواعي اإلجرام.
ويتأتى ذلك بكل ما من شأنه أن يزيل خطورته اإلجرامية سواء بإلحاقه بمراكز متخصصة إلعادة تأهيله ،أو بإلحاقه
بعائلة أخرى تكون أكثر أمانا من عائلته التي ضيعته
المبحث الثاني :أسس التدابير االحترازية من القواعد االجتهادية
بعد أن تبين أن للتدابير االحترازية أساس وأصل من القرآن الكريم والسنة النبوية  ،بقي أن يُبحث في القواعد االجتهادية
المختلف فيها المتمثلة في المصلحة المرسلة  ،والذرائع وقواعد رفع الحرج ودفع الضرر .

المطلب األول :المصلحة المرسلة
المصلحة المرسلة من أهم القواعد االجتهادية الرتباطها بالمصلحة المتجددة.
الفرع األول :تعريف المصلحة المرسلة باعتبارها لقبا.
المصلحة المرسلة هي تلك المصلحة التي لم يرد من الشرع دليل على اعتبارها أو إلغائها  .أي ال دليل من الشرع يدل
عليها  .وإنما تعتبر المصلحة بناء على نظر العقل بأنها تجلب مصلحة أو نفعا أو تدفع ضررا أو تدرأ فسادا  .معنى ذلك
أنها غير مقيدة بالدليل وهذا المدلول هو المعنى اللغوي ذاته.
ولعلماء األصول اتجاهان مختلفان في تعريف المصالح المرسلة فمنهم من عدها مطلقة من الدليل ومنهم من اعتبرها
مطلقة من الدليل الجزئي الخاص.قال أبو زهرة هي « :المصالح المالئمة لمقاصد الشارع اإلسالمي وال يشهد لها أصل
عرفت بأنها المصلحة التي «لم يعتبرها الشارع ولم يلغها بدليل خاص  ،ودلّت عليها
خاص باالعتبار أو اإللغاء».كما ّ
أدلة الشريعة العامة  ،يستنبطها مجتهد عدل» .هذا التعريف يتفق مع ما سبق من حيث إنه أخرج منها – المصلحة
المرسلة – كل مصلحة غير معتبرة من الشارع أو ألغاها  .كما أخرج كل مصلحة ال تدخل تحت أدلة الشريعة العامة .
وأضاف احترازا آخر بأن أخرج كل مصلحة مبعثها الهوى والتشهي يدعيها من لم يحز شروط االجتهاد خاصة شرط
العدالة
الفرع الثاني :داللة المصلحة المرسلة على التدابير االحترازية
األصل العام الذي أكدته النصوص الثابتة أن الشريعة اإلسالمية ال تعاقب إال من توافرت فيه شروط األهلية من إدراك
ون ْالم ْ ُ
وب َعلَى َع ْق ِل ِهَ ،و َع ِن َّ
النا ِئ ِم
واختيار وإرادة  .بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلمُ « :ر ِف َع ْال َقلَ ُم َع ْن َث َل ٍثَ ،ع ِن ْالم ْ
َج ُن ِ
َغل ِ
َح َتلِ َم» .كما أنه من المقرر أن األحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مقاصد الشرع
َس َت ْي ِق َظَ ،و َع ِن َّ
الص ِب ِّي َح َّتى ي ْ
َح َّتى ي ْ
من ضروريات وحاجيات وتحسينيات.
وبالتالي فإن إعمال النص دون مالحظة مقاصد الشريعة يلحق بالفرد كما الجماعة أضرارا  .ألن ترك الصبي أو
المدمن أو المجنون الذين أجرموا أحرارا بدعوى تطبيق النص يؤدي غالبا إلى اضطراب المجتمع واالعتداء على أمنه
واستقراره .وهذا التصور ال يحقق المقاصد الشرعية من األحكام وأهمها تحقيق العدل وضمان السالمة العامة والخاصة.
فمنطوق الحديث يدل على ارتفاع العقوبة العادية  ،إال أن مفهومه يدلل على وجوب معاملة هؤالء بمقتضى العدل الذي
يفرض عدم مساءلتهم كما يسأل كاملي األهلية  ،ويوجب أيضا عدم تركهم دون ما اهتمام وفي هذا من الظلم والحيف
الذي ترفضه عدالة اإلسالم وبالتالي فإن تشريع الوسائل المحققة للمصلحة – مصلحة الجماعة ومصلحتهم  -من الواجبات
المؤكدة.
وعليه فكل وسيلة يراها المشرع محققة لمصلحة حقيقية معتبرة  ،تدلل عليها األحكام العامة للشريعة اإلسالمية  ،تكون
مالئمة لمقاصد الشرع هي وسائل شرعية  .فوضع المجرم الحدث في مراكز متخصصة  ،وحجز المدمن المجرم في
مستشفى خاص وإخضاعهما لبرامج مدروسة لتخليصهم من الحالة غير السوية  ،كلها وسائل شرعية وإن لم تدل عليها
دالئل خاصة.
إن مقتضى العدل الذي نزلت به الشريعة الغراء يفرض أال يترك من ارتفعت المسؤولية عنه يرتع في براثين الجريمة
ويعيث فسادا في المجتمع  .ومقتضى الرحمة ينحو بالهيئة االجتماعية إلى االهتمام بهؤالء بكل السبل لمساعدتهم وكذلك
الحال مع كل ذي خطورة إجرامية  .على أن تخضع تلك الوسائل إلى الضوابط التي ذكرت حتى تتحقق المصلحة المعتبرة
شرعا.
المطلب الثاني :قاعدة الذرائع
إن الذرائع نوعان ؛ نوع يفتح  ،وعنوانه فتح الذرائع  ،وآخر يغلق  ،وعنوانه س ّد الذرائع
الفرع الثاني  :تعريف سد الذرائع وفتح الذرائع باعتبارهما لقبين
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أوال  -تعريف سد الذرائع باعتباره لقبا :س ّد الذريعة منع ما كان ظاهره اإلباحة إال أنه يؤول أو يمكن أن يتوصل به
إلى محظور .بعبارة أخرى إن كل ما تعلق بالحكم الشرعي من أفعال وأقوال وكانت مباحة في نفسها  ،غير أنه يغلب
على الظن إفضاءها للمفسدة فهو ذريعة وجب سدها بالمنع والحيلولة دونها وبالتالي فإن سد الذرائع يقصد به حسم وسائل
الفساد بمنعها.
ثانيا :تعريف فتح الذرائع باعتباره لقبا  :لم يعرف الفقهاء القدامى فتح الذرائع كصناعة حدية  ،بل وُجدت في تصانيفهم
عبارات تدل على معناها .ومن ذلك ما قاله ابن تيمية « :ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل ألجل المصلحة الراجحة»
والقرافي« :قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة».
أما من المعاصرين فقد عرفه محمد سليمان األشقر بقوله هو « :إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر
أعظم».أما التعريف الذي أراه جامعا وشامال هو الذي اعتبر أن فتح الذرائع :هو «إجازة الوسائل المفضية في غالب
الظن إلى مصلحة راجحة».أي تيسير وتسهيل واعتبار كل الوسائل التي يغلب الظن أنها تفضي إلى مصلحة شرعية
راجحة ،سواء أكانت هذه الوسائل ممنوعة أو مباحة.
الفرع الرابع :ضوابط قاعدة الذرائع وداللتها على التدابير االحترازية
إن إعمال قاعدة الذرائع في التدابير االحترازية يخضع ألصل شرعي  ،إن بسدها أو بفتحها  .ويوجب ذلك تحقيق مناطها
حتى ال يؤدي ذلك إلى وقوع الناس في الحرج ،وبالتالي وجب ضبط القاعدة بالشروط التالية :
أوال – أن يكون الوضع المأذون فيه يؤدي إلى مفسدة أثبتتها المتابعة لألحوال واستقرائها  ،دون مراعاة لقصد الفاعل.
وأقصد بالمتابعة واستقراء األوضاع  ،االستناد في اعتماد سبل جديدة لمكافحة اإلجرام أو تقليلها إلى اإلحصاءات
والدراسات المتخصصة التي يمكن لها أن تحدد مقدار المفسدة المتوقعة من الجاني التي يجب معالجتها أو مواجهتها
بالتدبير المناسب لها.
كما ينظر إلى مأالت األفعال ومقدار ما تحققه من مصالح معتبرة على وفق العادات الجارية ونظر العقالء  .فقاعدة
الذرائع إذن قاعدة موضوعية ينظر فيها إلى الواقع ونفس األمر ومآل الفعل  ،فتفتح إذا كانت نتيجتها مصلحة  ،وتسد إذا
أدت إلى مفسدة راجحة.
ثانيا – أن تكون المفسدة المراد دفعها راجحة على مصلحة المأذون فيها  .أي أن تكون المفسدة التي تندفع بالتدبير راجحة
على المصلحة التي تفوت به  .فمواجهة المجرم المدمن بالعقوبات العادية فيه مصلحة للجماعة وهو اقتضاء الحق العام
منه  ،وأن هذه المصلحة مرجوحة أمام المفسدة التي قد تلحق بهذا الشخص  .فقد تتلف حياته لعدم تقديم العالج المخلص
له من السموم  .كما أن وضعه في نفس ظروف المجرمين إفساد له ولآلخرين  .بل قد يزيد وضعه تعقيدا كأن يصير
محترفا لإلجرام .وقد ذكر ابن القيم مسألة قريبة من هذا المعنى عند تعداد أوجه منع ما يؤدي إلى الحرام فقال في الوجه
الرابع والسبعين « :أنه نهى (صلى اهلل عليه وسلم ) أن يور َد ممرض على مُصح  ،ألن ذلك قد يكون ذريعة إما إلى
إعدائه وإما إلى تأذيه».
من جهة أخرى  ،فإن انتفاء المسؤولية أو نقصها يحول دون معاقبتهم ،إال أن هذا قد يتسبب في استمرائهم الجرائم ،وفيه
من المفسدة ما يوجب عدم تركهم بدعوى عدم األهلية أو نقصها.
وبالتالي وجب سد هذه األبواب برفع المأذون فيه ومعالجة أحوالهم بما يناسب لمواجهة الخطورة اإلجرامية التي ترجمتها
الجرائم المقترفة.
وما يناسب ويليق لدرء المفسدة وتحقيق المصلحة  ،قد يكون بما هو غير واجب .وهذا هو مقتضى فتح الذرائع  .فتعزير
المجنون األصل فيه المنع الرتفاع التكليف  ،ولكنه ذريعة إلى مصلحة راجحة .كما أن إلحاق الحدث المجرم بمركز
وإبعاده عن عائلته إجراء قاس إال أنه يحقق مصلحة راجحة بإبعاده عن الوسط الذي أجرم فيه  .وبالتالي فإن الذريعة كما
تسد ألجل المصلحة الراجحة  ،فإنها كذلك تفتح ألجل الغاية نفسها.
ثالثا – أن يكون إفضاء المأذون فيه إلى المفسدة مقطوعا به ،أو كثيرا غالبا بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها ،أو قد

تتعلق المفسدة فيه بمحظور خطير .وكذلك يكون فتح الذريعة من أجل الظن الغالب في تحقق المصلحة المعتبرة دون
مجرده أو أدناه حتى «ال يصبح بابا للهوى والتشهي».
ومعيار معرفة غلبة الظن يكون بالنظر إلى كل حالة حسب زمانها ومكانها لتقديره  ،ومن ثم ترجيح الغلبة فيه  .فالتدبير
االحترازي الذي يحقق مصلحة ما في زمن معين أو في شخص ما قد ال يكون تأثيره هو نفسه مع حاالت أخرى أوفي
أوقات وأماكن مغايرة  .إذ لكل عصر وسائله أو ذرائعه  .فمن رحمة اهلل أنه لم يلزم الناس في العصور كافة بذرائع معينة
ألن التكليف بذلك تكليف بما ال يطاق.
وأخلص بالتأكيد على أن التدابير االحترازية ،هي من قبيل األسباب المفضية إلى تحقيق المقاصد الشرعية
من حفظ للقاصر المجرم من اعتياد اإلجرام وكذا ذي العاهة العقلية من إذاية نفسه وغيره  ...وهكذا ومن
أجل هذه األهمية البالغة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد اعتبر ابن القيم س ّد الذرائع أحد أرباع التكليف
وبإضافة الربع المتمثل في وسيلة المقصود تصبح قاعدة الذرائع ربعي التكليف.
الطلب الثالث :القواعد الفقهية
أقصد بالقواعد الفقهية تلك التي تهدف إلى رفع الحرج ودفع الضرر .وقد أحصاها العلماء وجعلوا بعضها من القواعد
الكلية الكبرى .واعتبروا البعض منها فروعا أو قيودا ألخرى.
الفرع األول :قواعد رفع الحرج ودفع الضرر
هي جملة من القواعد التي استمدها الفقهاء من مقاصد الشريعة السمحاء التي تهدف إلى رفع الحرج عن الناس برفع
المشقة عنهم ،كما تهدف إلى دفع الضرر بدرء المفسدة  .وكال الحالين الغرض منهما جلب المصالح  .وقد تظافرت
لتحقيق هذا المقصد قواعد مختلفة ،أفصل بعضها وأورد أخرى في ثناياها باعتبارها قيدا أو فرعا.
أوال – ال ضرر وال ضرار :أصل هذه القاعدة لفظ حديث لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «ال ضرر وال ضرار»  .وقد
اعتبرت هذه القاعدة من أركان الشريعة  ،وهي أساس لمنع الفعل الضار ولترتيب نتائجه من تعويض أو عقوبة .وهي
عدة الفقهاء وميزانهم في تقرير األحكام الشرعية للحوادث المستجدات.
وقد اعتبرت هذه القاعدة مع أخريات قاعدة كبرى باعتبار أن نصف الفقه يندرج تحتها ؛ حيث أن أحكام الشرع إما أن
تكون لجلب المنافع ،وإما أن تكون لدفع المضار  .وهذه القاعدة تقرر دفع المضار أو تخفيفها  ،وذلك هو نصف الفقه.
إلى جانب صلتها المباشرة بأدلة التشريع المتعلقة برعاية المصالح.
ومعنى القاعدة أن الضرر يجب منعه قبل وقوعه بالوقاية  ،كما يجب رفعه عند وقوعه بما يمكن من التدابير إلزالة ومنع
تكراره ،من غير تجاوز أو زيادة  .ألن اإلسالم نهى عن الظلم والجور ومنعهما حتى من المظلوم  .وعليه ال يجوز إلحاق
مفسدة بالغير ابتداء كما ال يجوز المجازات على الضرر بالضرر.
والذي يتأكد أن هذه القاعدة تؤسس لكيفيات التعامل مع ما قد يلحق األفراد والمجتمع من مضرة يجب صدها  .ولصدها
أضاف الفقهاء إلى هذا األصل العام قواعد أخرى تعتبر إما فروعا أو قيودا وهي:
 – 1الضرر يزال
تفيد هذه القاعدة أن الواجب شرعا في شأن الضرر إذا كان واقعا أن يُسعى إلزالته ورفعه  .وهذا جزء مما أفادته القاعدة
الكبرى ال ضرر وال ضرار .وهي قاعدة مؤسسة لوجوب دفع الضرر إذا وقع قدر المستطاع .قال تعالى  :التغابن١٦ :
ض َع ُ
َس َت ِط ْع َف ِب َق ْل ِب ِهَ ،و َذلِ َك أَ ْ
ف
وقال صلى اهلل عليه ولمَ « :م ْن َرأَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْليُ َغي ْ
َس َت ِط ْع َف ِبلِ َسا ِن ِهَ ،فإِ ْن لَ ْم ي ْ
ِّر ُه ِب َي ِد ِهَ ،فإِ ْن لَ ْم ي ْ
ْ
ان» « .معنى ذلك أن دفع الضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه من قبيل االمتثال ألوامر اهلل تعالى ورسوله
الي َم ِ
ِ
الكريم لورود النهي عن إيقاع الضرر ،وبالتالي تكون إزالته واجبة إال أن الوجوب معلّق باالستطاعة .لذلك قالوا إن
الضرر يدفع قدر اإلمكان.
يضاف إلى ذلك قيد آخر أن الضرر ال يزال بمثله  ،وال بأكثر منه  .بل يجب إزالته من غير ضرر إذا أمكن ،أو أقل منه.
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فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ألن األشد يزال باألخف إذا وقع  .كما يتحمل الضرر
الخاص لدفع الضرر العام .ألن األعلى يزال باألدنى ويكون ذلك عند عدم المماثلة بين الضررين إما لخصوص أحدهما
وعموم اآلخر أو لعظم أحدهما على اآلخر وشدته في نفسه .وبالتالي فإن ارتكاب بعض الضرر ليس مقصودا لذاته وإنما
يلجأ إليه اضطرارا عندما ال يكون غيره من سبل تحقيق األنفع.
 – 2درء المفاسد أولى من جلب المصالح
اخ ِت َ
ان َقبْلَ ُك ْم ِب ُس َؤالِ ِه ْم َو ْ
َن َك َ
دليل هذه القاعدة حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ « :د ُعو ِني مَا َت َر ْك ُت ُك ْم ،إِ َّنمَا َهلَ َك م ْ
ال ِف ِه ْم
اس َت َط ْع ُت ْم».
َعلَى أَ ْن ِبيَا ِئ ِه ْمَ ،فإِ َذا َن َه ْي ُت ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء َف ْ
اج َت ِنبُوهَُ ،وإِ َذا أَم ْ
َر ُت ُك ْم ِبأَ ْم ٍر َف ْأ ُتوا ِم ْن ُه مَا ْ
هذا الحديث يدل على أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا ألن األمر باجتناب المنهيات مقدم على
فعل المأمورات« .ولذلك فمتى اجتمع في أمر مفسدة ومصلحة وجب تقديم جانب درء المفسدة ألنه من اجتناب المنهيات
 ،وهو أولى من جلب المصلحة ألنه من فعل المأمورات» .إال أن إعمال القاعدة مُناط بشرطين:
األول  :عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة في تصرف واحد  .فإذا أمكن دفع المفسدة وجلب المصلحة
باإلتيان بالفعل على وجه واحد فإنه ال يُقال بتحقق إعمال هذه القاعدة.
الثاني  :غلبة المفسدة على المصلحة فإذا غلبت المصلحة على المفسدة أو تساوتا فال يقال في الجملة بإعمال هذه القاعدة.
قال ابن نجيم« :ومن ثم جاز تر< الواجب دفعا للمشقة ولم يتسامح في اإلقدام على المنهيات خصوصا الكبائر» «ألن
ارتكاب المحرم واإلقدام على المفاسد ال يجوز إال لضرورة شديدة» .لذلك قرروا أن المشقة تجلب التيسير.
ثانيا – المشقة تجلب التيسير
هي إحدى القواعد الكبرى .قال عنها العلماء أنها القاعدة التي يتخرج عليها رخص الشرع وتخفيفاته .ويضاف إلى ذلك
أنها من أوضح مظاهر رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية.
غير أن المشقة التي تجلب التيسير ليست على إطالقها  ،بل يراد بها تلك الشدة والصعوبة التي يجدها المكلف عند القيام
بالتكاليف الشرعية فيلجأ إلى التسهيل والتخفيف بحيث تزول الشدة وتهون .
تتفرع هذه القاعدة إلى قواعد أخرى تضبط عملية التيسير أهمها :
 – 1إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع ضاق  :قالوا عن جزئها األول أنها تعبر عن القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير
فإذا نزلت مشقة بالعباد ُهرع إلى التخفيف منها وإذا زال سببها عاد الوضع األول كل ذلك لدفع المشقة وجلب التيسير .
 -2الضرورات تبيح المحظورات
المقصود بالضرورة بلوغ اإلنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب.9إال أن إباحة المحظور مشروطة بأن ال
يجاوز حالة االضطرار  .قال السيوطي« :الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها» .10وشرط آخر أن
تدفع الضرورة بما يمكن من غير عدوان وال بغي لقوله تعالى  :البقرة. ١٧٣ :وبالتالي فإن هذه القاعدة تفيد أن ما يباح
من األمر المحرم يجب أن يُقتصر فيه على ما يدفع به الضرورة ويحصل به التيسير .
 -3الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
يقصد بالحاجة الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيال لرفع ضيق وحرج يجده المكلف دون الهالك أو خشيته .11أي ال
تبلغ المشقة والحرج مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة الضرورية.12
 9انظر  :السيوطي  ،األشباه والنظائر  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية 1411 ،ه1990/م  ،ص . 85
 10األشباه والنظائر  ،مرجع سابق  ، 84 ،انظر  :الزرقا  ،شرح القواعد الفقهية  ،مرجع سابق  ،ص . 183
 11انظر  :عبد الكريم زيدان  ،الوجيز في شرح القواعد الفقهية  ،مرجع سابق  ،ص ، 75و الدوسري  ،مرجع سابق  ،ص 204
 12انظر  :الشاطبي  ،الموافقات  ،مرجع سابق  ،ج ، 2ص5

المقصود من القاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في تجويز الممنوع شرعا  ،سواء أكانت عامة أو خاصة  .وبالتالي
فإنها تؤثر في األحكام كالضرورة.
الفرع الثالث :داللة القواعد الفقهية على التدابير االحترازية
حرمت الشريعة اإلسالمية كل أنواع األضرار  .كما منعت دفع الضرر بضرر مثله ،وشددت على عدم جواز رد المظلمة
من المظلوم بظلم مثله .كما أن الشريعة تعاملت مع الضرر بطريقين ؛ بالوقاية منه قبل وقوعه  ،وبرفعه بعد وقوعه،
ومنع تكراره  .كل ذلك الغرض منه دفع المفاسد قدر المستطاع ولو بإباحة المحظور عند الضرورة  ،وبإنزال الحاجة
مرتبة الضرورة للتيسير على الخلق  ،وتحقيق المصالح المعتبرة .وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مرونة الشريعة
اإلسالمية وعظمها  ،حيث وضعت قواعد لضبط االستثناء وأمرت باتباع الحلول المستحسنة المخرجة على وفقها .قال
الزرقا « :إن الحلول االستحسانية االستثنائية تجعل الحكم االستثنائي أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة
وجلب المصالح  ،ودرء المفاسد ورفع الحرج».13
والتدابير االحترازية استثناء من العقوبة أو استحسان استثنائي دعت إليه مبادئ العدالة ودفع المفاسد وجلب المصالح
لتحقيق مقاصد الشريعة  .فالعقوبة إنما تنزل على الذي ارتكب إثما – الخطأ – وتحقق فيه شرط اإلدراك واالختيار.
ولما كانت التدابير االحترازية جزاء من جنس العقوبة ينزل بمن شاب إدراكه واختياره شائبة النقص أو االنعدام ،كانت
استثنا ًء من القاعدة العامة للجزاء استُحسنت من أجل المصلحة المحققة.
خرج الفقهاء على القواعد السابقة أن الصائل الذي ال يندفع فساده إال بالقتل يقتل .14وبالتالي فكل مجرم تكرر
من ذلك ّ
15
إجرامه  ،ولم تردعه العقوبة العادية يقتل إلزالة ضرره .كما يعتبر الفقهاء المفسد كالصائل الذي يجب دفع ضرره.
ثم إن المباح إذا أدى إلى مفسدة قد يوقف العمل به ألجل دفعها ،كما أن المحظور قد تبيحه الضرورة على أن يقدر العمل
به إلى زوال الضرر  .ومعلوم أن غير المكلف مرفوع عنه المساءلة بداللة النص الشرعي .إن هذا الممنوع يوقف العمل
به لضرورة الخطر وبالتالي جاز حبس المجنون وتعزير الصغير المجرميْن دفعا لضرريهما.
إال أن هذا الدفع يجب أال يكون بضرر مثله .كوضعهم مع المجرمين العاديين أو معاملتهم بمثل ما يُعاملوا  .وإال ُع ّد هذا
الصنيع من باب دفع الضرر بمثله  ،أو بأشد منه  .وهو غير جائز  .على أن يتعلق استمرار العمل بالمحظور باستمرار
الضرورة  .فإذا شفي المجنون واستقام الصبي ُ ،رفع عنه التدبير وجوبا كما أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء
تعلقت بالجماعة أو الفرد .وبالتالي فإن الحاجة تختلف باختالف الحاالت  ،ودرجات الضرورة  .وعلى وفقها تتغير
التدابير التي يواجه به خطورة الشخص اإلجرامية .
ومن أجل ذلك تنوعت التدابير المتعلقة باألحداث  ،فالذي يرتدع بسلب حريته قد ال يصلحه وضعه تحت المراقبة  ،وقد
يحتاج أحدهم إلى فصله عن بيئته وإلحاقه بعائلة أخرى.
وفي كل ذلك تحقيق للعدل الذي يوجب معاملة كل واحد بما يصلحه  ،أو يردعه  ،رحمة به وبغيره  .إذ ليس العدل وحده
أساس قيام المصالح  ،وإنما الرحمة التي تفيض بالعدل وبذا يمكن التأكيد على أن مصادر التدابير االحترازية هي نفسها
مصادر الفقه اإلسالمي.

 13شرح القواعد الفقهية  ،مرجع سابق  ،ص .34
 14انظر  :ابن تيمية  ،مجموع الفتاوي  ،مرجع سابق  ،ج ، 19ص  45و أحمد الزرقا  ،شرح القواعد الفقهية  ،مرجع سابق  ،ص ، 112 ، 111ابن القيم  ،الطرق الحكمية  ،مرجع سابق  ،ص .336
 15انظر  :ابن تيمية  ،مجموع الفتاوي  ،مرجع سابق  ،ج ، 28ص .347
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خاتمة
إن مفهوم التدابير االحترازية متجذر في الفقه اإلسالمي ،ألن الشريعة اعتمدت على نظرية الفاعل ونظرية الفعل وحددت
األسس والخصائص من أول التشريع .فكانت مراعاة شخصية الفاعل وتأسيس المسؤولية الجنائية على اإلدراك واالختيار
 ،فإذا شابت تلك شائبة النقص أو العدم تغير التوصيف وسقطت العقوبة لتعوض بما يناسب من الروادع سواء سميت
تدابير احترازية أو تعازير ،ألن العبرة بالمضمون وليس بالمسميات.
إن التدابير االحترازية استحسان استثنائي من العقوبة لطبيعتها وخصوص شروطها  ،ومجال تطبيقها  ،دعت إليه العدالة
ودفع المفاسد وجلب المصالح لتحقيق المقاصد .وألن المحظور قد تبيحه الضرورة ،وبعض صور التدابير محظورة
الرتفاع السبب والشرط ،أباحتها الضرورة التي تقدر بزوال الضرر أو بتحمل ضرر أقل.
فرق البحث بين التدابير المانعة أو الوقائية غير الجنائية وأنها إجراءات يمارسها المجتمع والمؤسسات في إطار الدفاع
ّ
االجتماعي أو منظومة الحسبة ،والتدابير االحترازية باعتبارها إجراءات جزائية من اختصاص القضاء دون غيره.
تختلف والية القضاء في التدابير االحترازية عنه في العقوبة بامتدادها إلى مرحلة التنفيذ عن طريق المتابعة كنتيجة
لتأسيس التدابير االحترازية على أساس شخصي دون األساس الموضوعي  .أما العقوبة فإن والية القضاء تنتهي بالنطق
بالحكم.
أبرز البحث عالقة التدابير االحترازية بعلم اإلجرام وعلم العقاب وتأثيرهما البيّن في تفسير الظاهرة اإلجرامية والسلوك
اإلجرامي من األول  ،وفي تحديد كيفيات مواجهتها باختيار الجزاء وكيفية تنفيذه وتحديد أغراضه من الثاني  .وقد أكد
البحث على ضرورة قصر علم العقاب على فترة تنفيذ التدبير االحترازي دون الرعاية الالحقة التي يجب أن تسند إلى
جهات غير قضائية.
إن الغرض األساسي من التدابير االحترازية هو الردع الخاص كما أنها ال تستهدف العدالة والردع العام ،إال أن انطوائها
على إيالم غير مقصود يحقق هذين الغرضين بصورة أو بأخرى .كما أن مضمون التدابير االحترازية والمقصد األول
هو اإلصالح وإعادة التأهيل.

Dr. İsmael Ababakr Ali
Prof. Dr. Wady Suleyman1

 اسماعيل أبابكر علي.د
 وادي سليمان. د.أ
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Giriş
“Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Allah’ın adıyla…”
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun! Resul ve nebilerin sonuncusu olan Hz. Muhammed’e salât
ve selam olsun!
Suç ve ceza konusunda İslam ceza felsefesini diğer felsefelerden ayıran özellikler vardır. Şu sabittir
ki İslam hukuku suç ve cezanın çerçevesini günümüz ceza hukuk sistemlerinden çok önce çizmiş,
günümüz ceza hukukundaki suç ve cezaya ilişkin ilke ve kuralların pek çoğunu benimsemekte öncülük etmiştir. İslam ceza hukukunun suça uygun ceza belirleme ve ulaşılması hedeflenen gaye ve
maksatlar konusunda apayrı bir yeri vardır. Bu düşünceden yola çıkarak İslam ceza hukukunda suçun
tekrar işlenmesinin cezaya etkisini araştırmaya karar verdim. Suçun tekrarlanması istisnaî bir duruma
işaret etmekte olup bunun için özel bir cezaî müeyyide olmalı ve bu müeyyide, özel ve genel manada
caydırıcılık niteliği taşımalıdır; çünkü suçun tekrarlanması suçu alışkanlık haline getiren kişinin diğer
suçlulara nispetle hem kendisi hem de toplum için daha tehlikeli olduğunu göstermektedir. Böyle bir
durumun dikkatli ve titiz bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekir. İşte İslam hukukunda suçun tekrarlanmasına yönelik hükümler bu istisnai durumu çözüme kavuşturucu bir nitelik taşımaktadır.
Bu araştırmada suçun tekrarlanması iki açıdan ele alınmıştır. Birinci aşamada suçun tekrarlanmasının mahiyeti incelenmiş; ikinci aşamada ise belirli suçların tekrarlanması ve bunun cezaya etkileri ele
alınmıştır. Sonuç bölümünde ise araştırmada ulaşılan önemli bulgular serdedilmiştir.

I. Suçun Mahiyeti ve Cezanın Ağırlaştırılması
Bu bölümde suçu tekrarlamanın mahiyeti, suçun ağırlaştırılması ve sebepleri incelenecektir.
A. Suçun Tekrarlanması
‘Avdet Kelimesinin Sözlük Anlamı
Arap dilinde avd/avdet kelimesi, geri dönmek, tekrarlamak demektir. Mesela eş-şücâ’ mu‘âvidun denir; çünkü yiğit olan kişi atılganlıktan hiç bıkmaz. Yine ‘âvedehu bi’l-mes’ele cümlesi “tekrar tekrar
sordu” anlamında kullanılır.1 Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Onlar dünyaya geri gönderilseler kendilerine yasaklananı yine yaparlar (‘âdû).”2

1 Avd/avdet kelimesinin Arap dilindeki kullanımları için bkz. es-Sıhâh, II, 4.
2 el-Feyyûmî, el-Mısbâhu’l-münîr fi garîbi’ş-Şerhi’l-kebîr, II, 436. [el-En’âm, 28]
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Ezherî şöyle demiştir: ‘Avd kelimesi, önceden yaptığı bir şeyi tekrarlamaktır. Nitekim bede’e summe
‘âde “başladı sonra tekrarladı” denir. Kur’an-ı Kerim’de kelimenin kullanımlarına dair iki ayet [meâlen]
şöyledir: “Allah sizi ilkin nasıl yarattıysa sonunda hesap vermek üzere O’na döneceksiniz (te‘ûdune).”3 “Karılarını ‘sen bana anamın sırtı gibisin’ diyerek boşayan, sonra da pişmanlık duyup bu sözlerini geri almak isteyen (ye‘ûdune limâ kâlû) kimseler, karılarıyla ilişkiye girmeden önce bir köle azat
etsinler…”4 Ferrâ, bu ikinci âyetle ilgili şu izahata yer verir: “Arap dilinde bu bağlamda “ilâ mâ kâlû”
denilebileceği gibi, “fîmâ kâlû” şeklinde de kullanılabilir. Bu kullanımların hepsi doğrudur. Ayetteki bu
ifade ile “sözlerini geçersiz kılarak ondan vazgeçip evlilik hayatına geri dönmek istemeleri” kastedilmiştir.” Ferrâ devamla şöyle der: “Arap dilinde bir kişi daha önce yaptığı bir şeyi tekrarladığı zaman
da, yaptığı şeyden vazgeçtiği zaman da ‘âde limâ fe‘ale denilmesi mümkündür. [Yani bu cümle “yaptığından vazgeçti” ve “yaptığını tekrarladı” şeklinde iki zıt anlamda kullanılmaya elverişlidir.]5
İbn Fâris ise şöyle der: Ayn, vâv ve dâl harflerinden oluşan ‘avd ve ûd kelimeleri iki sahih asıldır. Bunların ilki bir işi tekrarlamak, ikincisi ise “bir nevi tahta” anlamındadır. Birincisi el-‘avd kelimesi olup Halîl
b. Ahmed şöyle demiştir: “’avd, bir şeyi yaptıktan sonra tekrarlamak” demektir. “Bir şeyi ilkin yaptı,
sonra da tekrarladı” anlamında bede’e summe ‘âde dersin.6
Bir Terim Olarak ‘Avdet (Suçu Tekrarlamak)
Hukuk dilinde “suçu tekrarlamak (avdet)”, işlediği suç hakkında nihai yargı kararı verildikten sonra kişinin aynı suçu tekrar işlemesidir. Yani suçların biri veya bir kısmı hakkında mahkemenin nihai kararı
çıktıktan sonra kişiden aynı suçun tekrar vuku bulmasıdır.7
Bu tanımı Mâverdî’nin şu ifadelerinden hülasa etmek de mümkündür: “Kişinin uygulanan had cezasıyla uslanmayıp suçu defaatle işlemesi sebebiyle insanlar ondan zarar görüyorsa hâkim, zararını
bertaraf etmek için yiyecek ve giyeceğini devlet hazinesinden karşılayarak onu ömür boyu hapse
mahkûm edebilir.”8
Bu tanımdan anlaşıldığı üzere suçu tekrarlayan, hakkında mahkeme kararı çıkıp ceza infaz edildikten sonra aynı suçu bir kez daha işleyen kişidir. Şu halde İslamî bakış açısına göre suçu tekrarlamak
şu iki şartla gerçekleşir:
a. Kişinin daha önce işlediği bir suç hakkında uygulanması gereken bir yargı kararının sabit olması.
b. Kişinin cezayı gerektiren başka bir suç işlemesi.
Suç
Suç (cerime/cürüm), Allah’ın, müeyyide olarak had veya tazir cezası koyduğu hukuki/şer’î yasaklardır. Bir kişi suç zanlısı olduğunda (sabit olup olmadığının araştırılması için) dini siyasetin gereği
olarak tedbiren ve sabit olup kesinleşmesi durumunda ise [kanunda öngörülen veya hâkimin takdir
ettiği bir] ceza uygulanır.9
3 el-A’râf, 29.
4 el-Mücâdile, 3.
5 Bkz. İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, III, 115.
6 İbn Fâris, Mu‘cemu Mekâyîsi’l-lüga, IV, 181.
7 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî mukâranen bi’l-kânuni’l-vad‘î, I, 766.
8 Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 323.
9 Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 322.

Yasak olan şey, ya yasaklanmış olan bir fiili yapmak ya da buyrulan bir fiili terk etmektir. Bir fiilin suç
sayılabilmesinin hukukun yasaklamasına bağlı olduğuna işaret için burada yasak, “hukukî/şer’î” vasfıyla nitelenmiştir.
Şu halde suç, yapılması durumunda cezaî yaptırımı olan yasaklanmış bir fiili işlemek veya terkedilmesi
durumunda cezai yaptırımı olan emredilmiş bir fiili terk etmektir. Şöyle tanımlamak da mümkündür:
Suç, hukukta yasak kılınan ve cezaî müeyyidesi bulunan yapma veya terk etme eylemidir.
Suçun bu tanımından bir yapma veya terk etme eyleminin, hakkında belirlenmiş bir cezai müeyyide
bulunmadığı sürece suç kabul edilmeyeceği anlaşılır. Fıkıh bilginleri cezaî müeyyideler (ukubet) için
“ceza” terimini kullanırlar. Şu halde yapma veya terk etme eylemi için belirlenmiş bir ceza yoksa yapılan veya terk edilen şey suç değil demektir.10
Şer’î yasaklar, Allah’ın emir ve yasaklarına isyan etmektir. Yasaklara isyan, [dil açısından] olumlu/
îcâbî suçlardır; çünkü Allah’ın yasak kıldığı şeyin eyleme dökülmesi şeklinde gerçekleşir. Buna örnek
olarak birini öldürmek veya zina etmek zikredilebilir. Allah’ın emirlerine isyan etmek ise [dil açısından]
olumsuz/selbî suçlardır; çünkü Allah’ın gerekli kıldığı bir şeyi yapmamak, yapmaktan kaçınmak şeklinde gerçekleşir. Buna da namazı terk etmek ve zekât vermemek örnek verilebilir.11
B. Suçu Tekrarlamanın Şartları ve Cezanın Ağırlaştırılmasının Sebepleri
Hakkında karar verildikten sonra kişinin suçu tekrarlaması onun suç işlemekte ısrarlı olduğunun ve
cezanın onu caydırmadığının göstergesidir. Böyle bir durumda hukuk mantığına uygun olan, suçu
tekrarlayan kişinin cezasının ağırlaştırılmasıdır. Eskiden cezayı ağırlaştırma düşüncesi pozitif hukuk
şarihlerinin tepkisini çekerdi. Bugün ise suçu tekrarlama durumunda ek ceza uygulamasına karşı
çıkan neredeyse hiçbir hukukçu yoktur.12
Fıkıh bilginleri, suçun hukuka uygun davranış ile çelişen bir durum olduğunu fark ettikleri için suçu
tekrarlayan kişiye karşı daha sert bir tavır takınmışlardır. Çünkü suç, doğası gereği sevilmeyen bir şey
olup prensip olarak birey de, toplum da ondan kaçar. Dolayısıyla bir kimse suça yönelince bu, onun
meşru veya gayrimeşru herhangi bir amacına ulaşamaması sebebiyle ruhunda büyük bir mücadele
verdiğinin göstergesi olur. Ruhunda verdiği bu mücadeleden sıyrılabilmek veya ateşini birazcık olsun
hafifletebilmek için hukuka saygılı davranış kalıplarını bırakıp suç işlemeye yönelir. Ancak bu ateşin
suç işlemek suretiyle söndürülmeye çalışılması başkalarının haklarını tehdit eder, toplumdaki güvenlik ve istikrarı yok eder.
Bundan dolayı suçlunun yaptığına pişmanlık duyup doğru yola dönebilmesi ve hem onun hem de
onunla benzer durumda olanların, fertler için belirli haklar ve görevler olduğunu ve kanun tarafından
belirlenen sınırın dışına çıkılamayacağını öğrenebilmesi için kişiye işlediği suça denk bir ceza verilmesi gereklidir. Aksi halde içinde yaşadığımız sistem bozulur. Kişinin işlediği suçu bir kez daha tekrarlaması durumunda ise bu, onun suç işlemeyi iyice içselleştirdiğini; suç işlemenin onda bir alışkanlık
ve hobi haline geldiğini gösterir. Artık o, toplumun organik yapısını bozan bir organa dönüşmüştür.
Dolayısıyla hem benzer yapıdaki insanları caydırmak hem de toplumu korumak için böylelerine işledikleri suça denk caydırıcı cezalar verilmesi gerekir.13
10 et-Teşrî‘u’l-cinâî fi’l-İslâm, I, 66.
11 Hasan Ali eş-Şâzelî, el-Cinâyât fi’l-fıkhi’l-İslâmî: Mukâranetun beyne’l-fıkhi’l-İslamî ve’l-Kânûn, Dâru’l-kitâbi’l-câmi‘î, 2. Baskı, s. 12.
12 Hasan Ali eş-Şâzelî, el-Cinâyât fi’l-fıkhi’l-islâmî: Dirâsetün Mukaranetün beyne’l-fıkhi’l-İslamî ve’l-kânûn, s. 324.
13 Hasan Ali eş-Şâzelî, el-Cinâyât fi’l-fıkhi’l-islâmî: Dirâsetün Mukaranetün beyne’l-fıkhi’l-İslamî ve’l-kânûn, s. 324.
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Bir kişi daha önce işlediği suçu tekrarladığı zaman kanun şarihleri artık onu aynı suçu tekrar işlemiş
sıradan bir suçlu olarak değil; suç işlemeyi huy edinmiş ve toplum için tehlike arzeden, dolayısıyla
toplumdan uzaklaştırılması gereken bir suç makinesi olarak kabul ederler. Mısır ceza kanunu bu teoriyi sınırlı bir şekilde uygulamaya koymuş ve suçu huy edinen kişinin cezasını “hükümetin rehabilite
merkezi olarak belirlediği bir yere gönderilmek ve adalet bakanından tahliye talebi gelinceye dek
orada tutulmak” olarak belirlemiş; ancak bu sürenin altı yılı ya da bazı özel durumlarda on yılı aşmamasını hükme bağlamıştır. (Mısır ceza kanunu, 52-53. Maddeler)
İtalya’da 1930 yılında yürürlüğe giren İtalya Ceza Kanunu ise suç işlemeyi huy edinenlerin ve
profesyonel suçluların tarlada veya sanayide işçi olarak çalıştırılmalarına hükmetmiş ve çalışma
süresinin suç işlemeyi âdet edinenler için iki yıldan; profesyonel suçlular için ise üç yıldan az
olmamasını şart koşmuştur.
27.05.1885 tarihinde yayınlanan Fransa Ceza Kanunu ise suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlerin
bir sürgün yerine gönderilmesine hükmeder.
Bu örneklerde görüldüğü gibi pozitif kanunlar bu teoriyi sınırlı bir şekilde tatbik sahasına koymuş ve
sınırsız bir şekilde benimsememiştir.14
Suçu Tekrarlamanın Şartları
Kanun şarihleri, suçu tekrarlamanın ek bir cezayı gerektirdiğini kabul etmekle birlikte suçu tekrarlamanın kendisine dayandığı ilkeleri belirlemekte görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Kimileri bunu birbirinden bağımsız suçlar işlemek anlamında değil; aynı suçu veya bir benzerini işlemek olarak kabul
etmişlerdir. Bu durumda kişi, başka bir suç işlediğinde suça avdet etmiş/suçu tekrarlamış sayılmaz.
Kimilerine göre ise suça avdet etmek genel anlamda olup bir suçlu hüküm giydikten sonra hangi suçu
işlerse işlesin suçu tekrarlamış olur. İşlediği ikinci suçun ilkiyle aynı türden, benzer veya benzemez
olmasının önemi yoktur.
Kanun şarihlerinin görüş ayrılığına düştükleri bir diğer husus ise suçu tekrarlamanın zamanıdır. Kimi
hukukçulara göre bunun için belli bir zaman sınırı yoktur. Dolayısıyla ilk suçun üzerinden ne kadar süre
geçerse geçsin kişi ikinci suçu işleyince suçu tekrarlamış sayılır. Kimilerine göre ise suçun tekrarı için bir
süre belirlenmesi gerekir. Bu süre dolduktan sonra yeni bir suç işleyen kişi suçu tekrarlamış sayılmaz.
Yukarıda zikri geçen durumların hepsinde suç tekrarının tahakkuk etmesi mümkündür. Nitekim Mısır
Ceza Kanunu bu ilkelerin tamamını benimsemiştir. 49. maddenin birinci ve ikinci fıkrasında genel anlamdaki suç tekrarı ilkesini; aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise özel anlamdaki suç tekrarı ilkesini
esas almıştır. Diğer yandan aynı maddenin birinci fıkrasında süresiz suç tekrarı sistemini benimserken; aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında süreli suç tekrarı sistemini benimsemiştir. Bütün bu
tercihlerde cezanın suç ve süresi ile suçun türünü dikkate almıştır.15
İslam hukuku ise suçu tekrarlama ilkesini hiçbir sınır getirmeksizin kabul etmiş, fıkıh bilginleri suç
tekrarında genel ve özel ayrımına gitmedikleri gibi, süreli-süresiz ayrımı da yapmamışlardır. Bundan
dolayı kişi, bir suçtan hüküm giydikten sonra başka bir suç işlemesi durumunda genel veya özel,
süreli veya süresiz olduğuna bakılmaksızın suçu tekrarlamış sayılır.
14 et-Teşrîu’l-cinâiyyü’l-İslâmî Mukâranen bi’l-kânuni’l-vad’î, I, 766.
15 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî mukâranen bi’l-kânuni’l-vad’î, I, 766.

Suçun Tekrarlanması Halinde Cezayı Ağırlaştırmanın Keyfiyeti
Cezanın ağırlaştırılması had cezasının miktarının artırılması demek değildir; çünkü Şari’, kimseye
had cezasını artırma veya eksiltme hakkı/yetkisi tanımamıştır. Burada kastedilen, bir daha suç işlemeye yeltenmemesi için tazir niteliğinde ek bir ceza verilmesidir. Dolayısıyla burada cezayı artıran
şey, suçludan veya suçun türünden ya da suçun işlendiği zaman veya mekândan kaynaklanan bir
sebeple verilen tazir cezasıdır.
İlk bakışta akla gelen, cezanın ağırlaştırılmasının tazir kapsamında olduğu; dolayısıyla devlet
başkanının suçu tekrarlayan kişi için cezayı ağırlaştırıcı bir düzenleme yapmak gibi bir takdir yetkisinin bulunmadığıdır. Ama bu doğru olmayıp suçun tekrarlanması halinde tazir cezası artırılabilir. Suçlu, tazir cezasını gerektiren başka bir suç işleyince birinci tazir cezasına ilave yapılır. Suçlu toplumda
saygın bir yere sahip kişilerden olsa bile bu böyledir. Çünkü suçun tekrarlanması saygınlığı ortadan
kaldıran bir sebeptir.16
Dolayısıyla bu yetki devlet yöneticisinin elinde olup cezanın ağırlaştırılması ile hedeflenen amacı
gerçekleştirecek ilke ve esasları belirleyebilir. Ebû Ya’lâ el-Ahkâmu’s-sultâniyye’de şöyle der: “Suçlunun uygulanan had cezaları ile uslanmayıp defaatle suç işlemesi yüzünden toplum zarar görüyorsa
yönetici, onun zararını toplumdan bertaraf etmek için yiyecek ve giyeceğini devlet hazinesinden karşılamak şartıyla onu ömür boyu hapsedebilir. Ancak hâkimin böyle bir yetkisi yoktur.17
Fıkıh bilginleri bu gerçeği idrak ederek suçun tekrarlanması halinde cezayı ağırlaştırmışlardır. Mesela
bir kişi kasten birini öldürdüğünde kısas ile cezalandırılması gerekirken maktulün velisi onu affetse ya
da kısas için gereken şartları taşımadığı için cezadan kurtulsa, daha sonra başka birini öldürse fıkıh bilginlerine göre bu durumda devlet başkanı cezayı kısas kapsamından çıkararak had kapsamına alabilir.18
Bu konuda İbnü Kayyimi’l-Cevziyye tazir cezasının üst sınırının ne olduğu konusundaki görüşleri
serdederken şöyle demiştir: “Birinci görüşe göre tazir cezası maslahata ve suçun büyüklüğüne göre
belirlenir. Bu konuda takdir yetkisi devlet başkanına aittir.” İbnü Kayyimi’l-Cevziyye’nin kime ait olduğunu belirtmediği bu görüş Malikî mezhebinde ağırlıklı olarak tercih edilen görüştür. Şâfiî mezhebine
mensup tercih ehli fıkıh bilginlerinin tercih ettikleri görüş de budur. Hanefîlerden Ebu Yusuf ve Hanbelîlerden İbn Teymiyye’nin görüşü de böyledir. Şu halde devlet başkanı maslahatı esas alarak suç
türlerine göre tazir cezaları belirler.19
Bundan dolayı İbn Teymiyye tazir konusunda bu hükmü şöyle izah etmiştir: “Maksat, toplumun zarar
görmesini engellemekse ve bu, suçlunun öldürülmesinden başka bir yolla sağlanamıyorsa suçlu öldürülür. Şu halde had cezaları ile uslanmayıp sürekli suç işlemeye devam eden kişi öldürülmekten
başka kurtuluş yolu olmayan saldırgan hayvan hükmünde olduğu için öldürülür.”20
İşin gerçeği şu ki İslam hukuku beşeri hukuk sistemlerinin çok üzerindedir. Çünkü suçu alışkanlık
haline getirenleri ve profesyonel suçluları ölüm cezasına ya da ömür boyu hapse mahkûm eder.
Bu iki ceza türü kanun şarihlerinin genelinin meylettiği cezalardır. Özellikle de “güvenlik tedbirleri”
ve “suçu tamamen yok etme” ilkelerini benimseyen hukukçulara göre suçu alışkanlık haline getiren
16 Selim Muhammed İbrahim en-Neccâr, Sultatu’l-kâdî fî takdîri’l-ukûbâti’t-ta’zîriyye, s. 30
17 el-Ahkâmu’s-sultâniyye, (?)
18 el-Cinâyâtu fi’l-fıkhi’l-İslâmî dirâsetun mukâranetun beyne’l-fıkhi’l-İslâmî ve’l-kânun, s. 325.
19 el-Hudûd ve’d-ta’zîrât inde İbni’l-Kayyim, s. 467.
20 Salih b. Fevzân b. Abdullah el-Fevzân, el-Mülahhasu’l-fıkhî, Dâru’l-Âsıme, Riyad, el-Memleketü’l-Arabiyyetü’s-Suudiyye, 1. Baskı, 1453, II, 547.
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suçluların kökü kazınmalı ya da topluma bir daha kötülüğünün dokunmaması için süresiz hapse
mahkûm olmalıdır.
Böylece ortaya çıkıyor ki İslam hukuku pozitif hukuk sistemlerinden çok önce suçun tekrarlanmasına
yönelik düzenlemeler yapmış ve kurallar belirlemiştir.21
Ebu Hanife’ye göre livata yapan tazir cezasına çarptırılır. Ancak livata suçunun tekrarlanması halinde Hanefiler devlet başkanının onu evli olup olmadığına bakmaksızın siyaseten öldürebileceğini söylemişlerdir.
Şia İmamiye kolu mensupları da şöyle söylemişlerdir: Gayri müslimleri öldürmeyi alışkanlık haline
getiren kişi zelil bir şekilde öldürülür. Nitekim Cafer-i Sadık’a gayrimüslimleri öldürmeyi âdet haline getiren kişiye ne yapılacağı sorulunca onun şöyle dediği nakledilir: “Zelil bir şekilde öldürülür; çünkü o, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı kimseleri öldürmek suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmıştır.”22
İslam hukukunu kaynak kabul eden ceza sistemleri de bu esası benimsemiştir. Mahkûm veya tutuklu,
hapishane kurallarını sürekli çiğneyerek veya hapishane düzenine boyun eğmemekte direterek sistemin
işleyişini tehlikeye sokacak olursa cezanın uygulamasına ilişkin layiha hükümlerine uygun bir karar alması
için durum idare hâkimine götürülür. Bu durumda hapse mahkûm edilen veya tutuklanan kişinin hücre
hapsi süresi uzatılarak her türlü ziyaret, mektuplaşma, erken tahliye vb. haklardan mahrum bırakılabilir.23
Ebu Zehra, tazir cezalarından söz ederken had cezalarına ilave yapılmasına imkân olmadığı hususunu belirttikten sonra çok yerinde bir tespit yaparak şöyle demiştir: “Had cezalarında da belirli bir suçun tekrarlanması halinde sopanın daha sert vurulması gibi, [sayı bakımından olmasa bile] vurmanın
şiddetini artırmak suretiyle tazir cezasını tatbik etmek mümkündür.”24

II. İslam Hukukunda Suçun Tekrarlanması Sebebiyle Cezanın
Ağırlaştırılmasına Dair Örnekler
Bu bölümde işlediği bir suçtan dolayı cezaya mahkûm olan kişinin bir kez daha suç işlemesine ve suçun tekrarlanmasının cezanın ağırlaştırılması üzerindeki etkisine dair bazı
örnekler incelenecektir. Örnekler hırsızlık, şarap içme ve irtidat suçlarından seçilmiştir.
A. Hırsızlık Suçunu Tekrarlayan Kişinin Cezasının Ağırlaştırılması
Kuşku yok ki İslam hukukunda hırsızlık suçunun cezası, cezayı gerektiren şartların eksiksiz bir şekilde bulunması ve cezanın uygulanmasına engel bir durumun bulunmaması halinde bütün fıkıh bilginlerinin ittifakıyla hırsızın elinin kesilmesidir. Çünkü Allah (c.c. (şöyle buyurmuştur: “[Ey müminler!]
Erkek olsun kadın olsun hırsızlık yapanların ellerini işledikleri bu suça karşılık Allah’tan ibretlik bir
ceza olarak kesin! Allah üstün kudret sahibidir, her hükmü ve fiili mutlak isabetlidir. Her kim hırsızlık
yaptıktan sonra tövbe eder ve kendisini ıslah ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah,
çok affedici, çok merhametlidir.”25
21 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî mukâranen bi’l-kânûni’l-vad’î, I, 767-769.
22 el-Cinâyâtu fi’l-fıkhi’l-İslâmî dirâsetun mukâranetun beyne’l-fıkhi’l-İslâmî ve’l-kânun, s. 325.
23 el-Mevsu’atü’l-cinâiyyetü’l-İslamiyyetü’l-mukârane, s. 450.
24 Muhammed Ebu Zehra, el-Ukûbe, Dâru’l-fikri’l-Arabî, Kahire, s. 250.
25 el-Mâide, 38-39.

Şu konuda da icma etmişlerdir: Hırsızlık suçu sabit olup hırsızın elinin kesilmesi gerekince şayet ilk
hırsızlığı ise ve bütün organları tam ise sağ eli bilekten kesilir ve kanın durması için dağlanır. İkinci
defa hırsızlık edip elinin kesilmesi gerektiğinde sol ayağı ayak bileğinden kesilip dağlanır. Çünkü
Ebu Hüreyre rivayetiyle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Bir kimse hırsızlık
ederse onun (sağ) elini kesin. İkinci defa hırsızlık ederse (sol) ayağını kesin.”26 Bu hadisi Dârekutnî
rivayet etmiştir. Hz. Ebu Bekir ile Ömer’in görüşü bu olup sahabeden başka bir görüşe sahip olan
kimse bilinmemektedir. Dolayısıyla bu icmâ edilmiş bir hükümdür.
Üçüncü ve dördüncü defalar hırsızlık etmesi durumunda ise fıkıh bilginleri arasında görüş ayrılıkları
vardır. Ahmed b. Hanbel’e göre üçüncü ve dördüncü defa hırsızlık yapan kişinin de diğer eli ve ayağı
kesilir. Mâlik ile Şâfiî’nin görüşü de böyle olup üçüncü hırsızlıkta sol eli, dördüncü hırsızlıkta ise sağ
ayağı kesilir. Ebu Davud da şöyle bir hadis rivayet edilir: Hz. Peygamber’e bir hırsız getirildi. Hz.
Peygamber “Onu öldürün!” buyurdu. “Ama bu sadece hırsızlık yaptı” dediler. [Bunun üzerine Hz.
Peygamber gitmesine izin verdi]. Sonra adam ikinci, üçüncü ve dördüncü defalar aynı suçu işleyerek
Hz. Peygamber’in huzuruna getirildi. Bu sonuncusunda Hz. Peygamber’in öldürülmesini emretmesi
üzerine adam öldürüldü. Muhammed İbnü’l-Münkedir şöyle diyor: “Daha sonra İbnü’n-Numan adında
bir şahıs da dördüncü hırsızlığı sebebiyle getirildi; ama Hz. Peygamber onu öldürmedi.” Şâfiî bu hadisle ilgili şöyle demiştir: “Hırsızlık suçu sebebiyle şahsın öldürülmesi hükmü bu ve diğer hadislerle
kaldırılmış olup bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yoktur.”
Bazı fıkıh bilginlerine göre ise dördüncü defa hırsızlık eden kişi öldürülebilir; çünkü o yeryüzünden
bozgunculuk çıkaran biri olmuştur. Şeyh’e göre dördüncü defa hırsızlık yapan kişi dördüncü defa
şarap içmekten dolayı yakalanan kişi gibi olup tövbe etmemesi halinde öldürülür. Ona göre hırsız,
öldürülmeye şarap içenden daha layıktır; çünkü onun zararı daha büyüktür.27 Buna Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) uygulamasına dair olan şu rivayet delil getirilir: Câbir b. Abdullah’tan nakledildiğine göre Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) huzuruna bir hırsız getirilince “öldürün bunu” buyurdu. Sahabe, “Ey Allah’ın
Resulü! Bu yalnızca hırsızlık yaptı” deyince Hz. Peygamber (s.a.v.) “O zaman elini kesin!” buyurdu
ve adamın eli kesildi. Sonra ikinci kez hırsızlık yapması sebebiyle yine getirildi. Hz. Peygamber yine
“öldürün bunu!” buyurdu. Sahabe, “Ey Allah’ın Resulü! Bu yalnızca hırsızlık yaptı” deyince Hz. Peygamber “Peki, o zaman (sağ ayağını) kesin!” buyurdu. Sonra adam üçüncü kez hırsızlık yapması
sebebiyle yine getirildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “öldürün bunu!” buyurdu. Yine sahabe “Ey
Allah’ın Resulü! Bu yalnızca hırsızlık yaptı” dediler. “Peki, o zaman (sol) elini kesin.” buyurdu. Adam
dördüncü kez yine hırsızlık yapması sebebiyle getirildi. Hz. Peygamber, yine “öldürün bunu!” buyurdu. Sahabe yine “Ey Allah’ın Resulü! Bu yalnızca hırsızlık yaptı” deyince “Peki, o zaman elini kesin!”
buyurdu. Sonra adam beşinci defa hırsızlık yapması sebebiyle yine getirildi ve Hz. Peygamber, “öldürün bunu!” buyurdu. Câbir şöyle diyor: “Onu götürüp öldürdük, sonra cesedini sürükleyip bir kuyuya
attık ve üzerini taşla doldurduk.”28
Buna karşın Süfyan-ı Sevrî, Ebû Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşü şudur: Bir kişinin
hırsızlık suçu sabit olunca sağ eli bilekten kesilir, ikinci defa hırsızlık yapması durumunda sol ayağı
kesilir. Daha sonra hiçbir organı kesilmez. Sadece çaldığı malı tazmin etmekle yükümlü olur. Zührî’nin, Hammad’ın, Şa’bî’nin ve İbrahim en-Nehaî’nin görüşü de budur. Bir rivayete göre Ahmed b.
Hanbel de bu görüşü benimsemiştir.

26 İhtilâfu’l-eimmeti’l-ulemâ, II, 283.
27 İbnü’l-Kâsım, el-İhkâm Şerhu Usuli’l-Ahkâm, IV, 359.
28 Ebu Dâvud, Sünen, (el-Arnavut), VI, 461; VI, 462.
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Ebu Ömer (İbnü Abdilber) şöyle demiştir: “Bu görüş sahabeden, tabîinden ve sonraki dönemden pek
çok kişiden nakledilmiştir. Abdürrezzâk İsrail-Yunus-Semmâk b. Harb-Abdurrahman b. Aid el-Evdî-Ömer kanalıyla eserinde şu rivayete yer vermiştir: “Ömer İbnü’l-Hattâb’ın huzuruna “Sedum adında
hırsızlık yapan biri getirildi ve Hz. Ömer onun elini kesti. Sonra ikinci kez hırsızlık yaptığı için getirildi.
Hz. Ömer (onun sol ayağını) kesti. Sonra üçüncü kez hırsızlık yaptığı için yine getirildi. Hz. Ömer,
adamın (sol elini) kesme kararında iken Hz. Ali, “Bunu yapma! Adamın sadece bir eli ve bir ayağı
var. Bunun yerine onu hapset!” dedi. Hz. Ali şöyle derdi: “Bir kişi birden çok hırsızlık yaparsa ilkinde
elini, ikincisinde ayağını keserim. Daha sonra onu hapsederim.” Yine rivayet edildiğine göre Hz. Ali,
birden çok hırsızlık yapan kişinin ilk defada elini, ikinci defada ayağını keserdi. Daha sonra hırsızlık
ettiği için getirildiğinde “Ben bu adamı, namaz için abdest bile alamayacak bir hale koymaktan hayâ
ederim” derdi.29
Yine Said b. Ebu Said el-Makburî, babasının şöyle dediğini nakletmiştir: Ali b. Ebu Talib’in huzurundaydım. Daha önce hırsızlık yaptığı için eli ve ayağı kesilmiş olan bir adam hırsızlık ettiği için getirildi.
Ali, yanındakilere “Bu kişi hakkındaki görüşünüz nedir?” diye sordu. Onlar, “Ey müminlerin emiri! (Sol
elini) kes!” dediler. Bunun üzerine Ali, “O zaman ölümü hak etmediği halde onu ölmekten beter etmiş
olurum. Şayet diğer elini de kesersem bu adam ne ile yemek yiyecek? Ne ile namaz için abdest
alacak? Ne ile boy abdesti alacak? Ne ile tuvalet ihtiyacını giderecek?” dedi ve adamı birkaç gün
hapsetti. Sonra hapisten çıkarttı ve adamlarına danıştı. Adamları ilk görüşlerini tekrarladılar. O da ilk
söylediğini tekrarladı. Sonra adamı güzelce bir dövdükten sonra salıverdi.30
Yine Abdullah b. Seleme’den şöyle nakledilmiştir: Hz. Ali’nin huzuruna bir hırsız getirildi ve Hz. Ali
onun elini kesti. Sonra ikinci hırsızlık sebebiyle bir kez daha getirildi. Bu sefer Hz. Ali onun ayağını
kesti. Sonra adam üçüncü hırsızlık sebebiyle yine getirildi. Bunun üzerine Hz. Ali “Elini keseyim
kesmesine de o zaman ne ile temizlenecek? Yemeğini nasıl yiyecek?” buyurdu. Devamla “Ya ayağını
kessem o zaman ne ile yürüyecek? Ben Allah’tan hayâ ederim.” dedi. Sonra adamı dövdü ve ömür
boyu hapse mahkûm etti.31
Kanaatime göre her iki görüş de hırsızlık suçunu tekrarlayan kişinin cezasını ağırlaştırmaktadır. Çünkü ikinci hırsızlıkta sol ayağın kesilmesi cezayı ağırlaştırmanın ta kendisidir. “Hırsızın ikinci el ve
ayağı da kesilir” diye savunan görüşe göre ise cezanın ağırlaştırılması çok daha açıktır. “Beşinci kez
hırsızlık yapması halinde öldürülür” diyenlere göre ise cezanın çok daha ağırlaştırıldığı açıktır.
Burada “üçüncü ve dördüncü kez hırsızlık eden kişinin herhangi bir uzvu kesilmez, tazir cezası
verilir” görüşüyle ilgili bir hususa açıklık getirmem gerekir. Hz. Ali’nin hırsızlık suçunu tekrarlayan
kişiyi ömür boyu hapse mahkûm ettiği nakledilmiştir. Şunda kuşku yok ki ömür boyu hapis, son derece ağır ve katlanması zor bir cezadır. Bir diğer rivayete göre ise Hz. Ali adamı bir güzel dövmüştür. Hz. Ali’nin bu uygulaması dahi hırsızlık suçunu tekrarlayan kişi hakkında cezayı ağırlaştırma
olarak kabul edilir.
Şu halde hırsızlık suçunun tekrarlanması sebebiyle cezanın ağırlaştırılması İslam hukukunda son
derece açık bir konudur.32

29 el-İstizkâr, VII, 547.
30 Mirkâtu’l-mefâtîh Şerhu mişkâti’l-mesâbîh, VI, 2363.
31 Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VIII, 274.
32 Tebliğ sahibi burada hırsızlık yerine şarap içme suçunun tekrarlanması demiş ise de bu bir zühul olmalıdır. Çünkü şarap içme suçunun
tekrarlanması sebebiyle ağırlaştırma hükümleri bir sonraki başlıkta zikredilecektir. Bu sebeple çeviride küçük bir tasarruf yapılmıştır. Çev.

B. Şarap İçme Suçunu Tekrarlayan Kişinin Cezasının Ağırlaştırılması
Şarap/içki içmek Kur’an’ın açık beyanıyla haram kılınmıştır. Bilindiği üzere haram bir fiili işleyen
kişi dünyada ve ahirette cezalandırılır. Şarap içmek ise hem Kur’an hem de sünnette mevcut olan
açık delillerle haram kılınmış fiiller arasında olup şarap içenler cezalandırılır. Allah (c.c.) şöyle
buyurmaktadır: “Ey müminler” Sarhoş edici her türlü içki, kumar ve şans oyunu, putlar, fal ve kısmet
okları şeytan kaynaklı birer pisliktir. Bütün bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan gerek
sarhoş edici içkiler, gerekse kumar ve şans oyunları vesilesiyle aranıza düşmanlık, kin ve nefret tohumları saçmak ve böylece sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Böyleyken siz hâlâ
bütün bu pis işlerden vazgeçmeyecek misiniz?”33
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah şarabı içene, sunana, satana, satın
alana, sıkana ve sıktırana, taşıyana ve kendisine taşınan kimseye lânet etmiştir.”34
Fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşüne göre şarap içen kimsenin cezası seksen sopadır. Çünkü
Enes b. Malik’ten şöyle nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) şarap içen kimseye ayakkabı ve ağaç dallarıyla sopa attırırdı. Ebu Bekir
ise kırk sopa attırdı. Ondan sonra Ömer halife seçilince istişare heyetini çağırarak “İnsanlar [şarap
içmek için] şehrin kenar bölgelerini –Müsedded’in nakline göre “köyleri ve kenar bölgelerini”- mesken
tuttular. Şarabın cezası hakkında ne dersiniz?” diye sordu. Abdurrahman b. Avf, “En hafif had cezası
kadar ceza vermen uygun olur” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, şarap içenlere seksen sopa vurdu.35
Daha önce ceza almasına rağmen şarap içme suçunu ısrarla tekrarlayan kişi hakkında fıkıh bilginleri
cezanın artırılıp artırılamayacağını tartışmışlardır. Fıkıh bilginlerinin bir kısmına göre ceza değişmez
ve bu suçun her sabit oluşunda seksen sopa atılır. Suç, defalarca tahakkuk etse dahi hüküm budur.
Fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşü budur.
Bazı fıkıh bilginlerine göre ise bu kişinin cezası ağırlaştırılır. Dördüncü defa aynı suçun sabit olması
durumunda ise öldürülür.
Bazı fıkıh bilginleri ise bu konuda karar verme yetkisini sultana bırakmış ve onun vereceği cezayı tazir
kapsamına almıştır. Dördüncü defa şarap içtiği sabit olan kişiye sultan uygun bir tazir cezası verebilir.
Had cezasının aynısını verebileceği gibi, öldürülmesine de hükmedebilir. Şarap içenin öldürülmesine
ilişkin mesele, bunun caiz olması ve olmamasıyla ilgili olup burada gereklilikten söz edilmemektedir.
Birinci görüşü savunanlar konuyla ilgili bazı rivayetleri delil getirerek şöyle demişlerdir: Şarap/içki içenin öldürülmesi hükmü neshedilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: “Bir kişi şarap içerse
ona sopa atın… Dördüncü defa içerse öldürün.” Daha sonra Hz. Peygamber’e dördüncü defa içki
içen biri getirilince ona sopa attırmakla yetindi ve öldürülmesini emretmedi. Ebu Davud ve Tirmizî’nin
Kabîsa b. Züeyb’ten naklettiği rivayet de buna benzer olup o rivayette şu ifade yer alır: “Sonra Hz.
Peygamber’e dördüncü defa içki içen biri getirilince Hz. Peygamber ona sopa attırdı ve öldürme cezasını kaldırdı.” Ahmed b. Hanbel’in Ebu Hüreyre’den rivayet ettiği hadisteki ifade ise şöyledir: “Allah
Resulü’ne dördüncü defa sarhoş yakalanan biri getirildi ve Hz. Peygamber onu serbest bıraktı.”

33 el-Mâide, 90-91.
34 Ebu Davud, Sünen, V, 517.
35 Ebu Davud, Sünen, VI, 527.
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Ben derim ki: Bazı rivayetlerde üçüncü defa, bazı rivayetlerde dördüncü defa, bazılarında ise beşinci
defa şarap içme suçu sabit olan kişinin öldürüldüğüne dair hadisler varit olmuştur. Bununla birlikte
rivayetlerin bir kısmında Hz. Peygamber’in bu uygulamasını neshettiği ve şarap içen kişiyi öldürme
cezasını kaldırdığına dair ifadeler de mevcuttur.36
Hafız, şöyle demiştir: Bu rivayet, dördüncü veya beşinci defa şarap içtiği sabit olan kişinin öldürülmesi
hakkında varit olan emrin neshedildiğini göstermektedir. İbn Abdülber’in nakline göre rivayette adı
geçen kişinin, Hz. Peygamber’in huzuruna sarhoş yakalanıp getirilmesi elliyi aşkındır.”37
İkinci görüş Zahirîlere ait olup görüşlerini şu rivayetlerle temellendirmişlerdir:
Muaviye b. Ebu Süfyan’dan Allah Resulü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Şarap içtikleri
zaman onlara sopa atın. Tekrar içerlerse yine sopa atın; tekrar içerlerse yine sopa atın.” Yine Muaviye’den Hz. Peygamber’in şarap içen hakkında şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Şarap içerse ona
sopa atın; tekrar içerse yine sopa atın… Dördüncü defa içerse boynunu vurun.”
Ebu Hüreyre’den Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her kim şarap içerse ona
sopa atın; tekrar içerse yine sopa atın; tekrar içerse yine sopa atın; dördüncü defa içerse…” ravi şu
açıklamayı yapıyor: “(öldürün) anlamına gelen bir kelime söylemişti.”
Abdullah b. Ömer’den Allah Resulü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her kim şarap içerse
ilk üç suçta ona sopa atın; dördüncü defa içerse öldürün.”
[Bu görüş sahipleri yukarıdaki rivayetleri serdettikten sonra şöyle diyorlar]: Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
dördüncü defada şarap içenin öldürülmesini emrettiği sahih rivayetlerle sabittir; bu hükmün neshedildiğine dair ise sahih bir rivayet yoktur. Sahih rivayet mevcut olsa biz de onu esas alırdık. Allah
Resulü’nün sözüne karşı hiç kimsenin sözü delil değeri taşımaz. Bundan dolayı Abdullah b. Amr İbnü’l-As’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Şarap içtiği için had cezası alan birini getirin. Onu öldürmezsem
yalancının ta kendisiyim.”38
Dördüncü defa şarap içme suçu sabit olan kişinin cezasının tazir olarak ağırlaştırılabileceğine dair
olan üçüncü görüş ise İbn Teymiyye’nin sözlerine dayanmaktadır. İbn Teymiyye, bu kişinin öldürüleceğine dair deliller ile Allah Resulü’nün şarap içen kişiyi öldürmeyi terk ettiğine dair delilleri uzlaştırarak bu görüşü benimsemiştir. Şeyh şöyle demektedir: “Bu görüş, üçüncü veya dördüncü defa
şarap içtiği sabit olan kişinin öldürülmesi hükmünün neshedildiği görüşüne karşı verilebilecek en
iyi cevaptır. Çünkü bu kişi aynı suç üç [veya dört] defa işlemiş olup neshe ilişkin rivayetlere cevap
vermekte büyük imamlar sıkıntıya düşmüştür. Şu var ki vücup hükmünün kaldırılması öldürmenin
caiz olmasına mani değildir. Dolayısıyla bu meselede şöyle denilebilir: “Devlet başkanı defaatle şarap
içtiği sabit olan kişinin öldürülmesinde bir maslahat görüyorsa bunu yapabilir. Çünkü kırk ve seksen
arasında sopa atılması iki görüşten birine göre belirlenmiş bir had cezası niteliği taşımaz. Nitekim
Şâfiî ve iki rivayetten birine göre Ahmed b. Hanbel’in görüşü bu yöndedir. Aksine 80-40 sopa aralığı
devlet başkanının takdir yetkisine bırakılmıştır. Diğer tazir cezaları için bir maslahat/kamu yararı
görüyorsa bunu yapabilir.”39

36 er-Ravdatu’l-nediyye Şerhu’d-düreri’l-behiyye, Daru’l-marife, II, 284-285; Sahîhu Fıkhi’s-sünneti ve edilletuhû ve Tavzîhu mezâhibi’l-ümme, IV, 81.
37 Sahîhu Fıkhi’s-sünneti ve edilletuhu ve Tavdîhu Mezâhibi’l-ümme, IV, 81.
38 el-Muhallâ bi’l-âsâr, XII, 374.
39 Mecmû’u’l-fetâvâ, VII, 483.

İbnü’l-Kayyim bu konuda güzel bir değerlendirme yaparak şöyle demiştir: “Dördüncü defa suç sabit
olduğunda şarap içenin öldürüleceğine dair sözüne gelince âlimlerden bir grup dördüncü defada öldürülmesi emrinin icma ile terk edildiğini söylemişlerdir. Tirmizî ve diğerlerinin zikrettiği budur. Bazılarına
göre bu uygulama Abdullah b. Hımâr hadisiyle neshedilmiş olup Hz. Peygamber (s.a.v.) dördüncü defa
suçu sabit olmasına rağmen onu öldürmemiştir. Ahmed b. Hanbel’e bu rivayeti niye terk ettiği sorulunca
“Hz. Osman’dan rivayet edilen “Bir müslümanın kanı ancak üç sebepten biriyle helal olur.” hadisinden
dolayı terk ettim.” demiştir. Bütün bu zikredilenler tartışmaya açık hususlardır. İcma iddiasından başlayalım. Bu konuda icma edildiği söylenen şeye aykırı görüşler sabit olmuştur. Dolayısıyla bu meselede
icmâ sabit değildir. Mesela Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Amr “Suçu dördüncü defa sabit olan şarap
içmiş birini getirin. Onu öldürmek boynumun borcudur” demişlerdir. Dolayısıyla selef âlimlerinden bir
kısmının görüşü böyledir. Abdullah b. Hımâr hakkındaki hadis ile neshedildiği iddiasına gelince bu,
ancak Hz. Peygamber’in bu uygulamasının öldürmeye dair uygulamalardan daha sonra olduğunun,
suçun dördüncü defa sabit olduğunun ve öldürme uygulamasına aykırılığının kesin olarak bilinmesi
halinde söylenebilir. “Bir müslümanın kanı ancak üç sebepten biriyle helal olur…” hadisiyle neshedildiği
iddiasına gelince bu da doğru değildir. Çünkü bu hadis geneldir; şarap içenin öldürülmesine dair uygulama ise özeldir. Şu halde delillerin gerektirdiği netice şu olmalıdır: Öldürme emri gereklilik ifade etmeyip
maslahat esasına dayalı olan tazir niteliğinde bir cezadır. İnsanlar arasında şarap/içki içenlerin sayısı
artıp had cezasının caydırıcılık özelliği zayıflayınca devlet başkanı maslahat gereği şarap içme suçu
sabit olan kişiyi öldürebilir. Bundan dolayı Hz. Ömer, şarap içenleri bazen sürgün ederdi, bazen saçlarını kazırdı, bazen de seksen sopa atardı. Allah Resulü (s.a.v.) ve Ebu Bekir de kırk sopa atmışlardır. Şu
halde dördüncü defada bu kişinin öldürülmesi had değil; maslahat esasına dayalı olan bir tazirdir. Şayet
sahihse hırsızın öldürüleceğine dair rivayetin de böyle değerlendirilmesi gerekir.”40
Benim bu görüşlerden ve yapılan tartışmalardan anladığım şudur: İslam ceza felsefesi, zararı artan
ve bozgunculuğu sona ermeyen kimse hakkında cezanın ağırlaştırılmasına engel olmaz. Bir kişinin
defaatle suç işlemesi onun toplum için son derece tehlikeli olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla onun
hakkında ceza ağırlaştırılırsa bu onun ıslah olması ve suç işlemekten vazgeçmesi için uygun bir çözümdür. Amaç, ondan öç almak olmayıp aksine cezanın ağırlaştırılmasının temel amacı onun ıslah
edilerek bir kez daha suç işlemesine mani olmak ve toplumu onun şer ve fesadından korumaktır.
C. İrtidad Suçunu Tekrarlayan Kişinin Cezasının Ağırlaştırılması
Hiç şüphe yok ki İslam dininde irtidat, reddedilen bir şeydir. Hangi sebeple olursa olsun İslam dininden
çıkıp irtidat eden kimse büyük bir günah işlemiş sayılır. İrtidat eden kişi bu hali üzere ölürse Allah’ın
ondan geçmiş dönemdeki iyiliklerini kabul etmeyeceği konusunda da görüş ayrılığı yoktur. Çünkü
Allah şöyle buyurur: “Sizden kim tevhid inancından döner ve kâfir olarak ölürse geçmişte yaptığı tüm
ibadetler ve iyilik namına yaptığı bütün işler dünyada da ahirette de boşa gider.”41 Şu halde mürtedin
daha önce yaptığı bütün ameller iyi de olsa kıyamet gününde ona hiçbir şekilde fayda sağlamayacak
ve onun hem dünyası, hem de ahireti berbat olacaktır.
“Her kim dinini değiştirirse onu öldürün” hadisini esas alarak irtidat edenin ölüm cezasına çarptırılacağını savunan görüş sahipleri, kişinin tövbe ettikten sonra bir kez daha irtidat etmesi halinde hükmün
ne olacağı hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Şu açık ki ilk irtidat sonrasında tövbe eden
kişinin tövbesi makbul olup bu, onun üzerinde hiçbir kul hakkı gerektirmez. Ama irtidat edip tövbe
ettikten sonra bir kez daha irtidat etmesi halinde durum farklıdır.
40 Hâşiyetu İbni’l-Kayyim, XII, 57.
41 el-Bakara, 217.
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Birinci görüşe göre irtidat suçunu her işleyişinde tövbe etmesi teklif edilir, tövbe ederse kabul edilir;
etmezse had cezası uygulanır. Bir rivayete göre Hanefilerin görüşü ile Şâfiîlerin ve Malikîlerden İbnü’l-Kâsım’ın görüşü budur. Bir rivayete göre Hanbeliler de bu görüştedir.
Bu görüş sahipleri şu delilleri ileri sürmüşlerdir:
Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “O kâfirlere de ki: Kâfirlikten vazgeçip imana geldiğiniz takdirde geçmişteki günahlarınız affedilecektir. Yok, eğer şimdiye kadar yaptığınız yanlışları tekrar ederseniz
geçmişteki kâfirlere uygulanan helak kanunu size de uygulanacaktır.” 42
Bir diğer delil de şu ayettir: “Şayet tövbe edip imana gelir, namazı kılıp zekâtı verirlerse onları serbest
bırakın. Çünkü Allah tövbekâr kullarına karşı çok affedici, çok merhametlidir.”43
Bu iki âyetin delil oluş yönü, İslam’a dönüşün ilk irtidattan veya daha sonraki irtidatlardan sonra oluşu
arasında herhangi bir ayırım yapılmamış olmasıdır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) ise “Kişinin müslüman olması daha önceki bütün kötülüklerini siler.” buyurmuştur. Bu hadiste de ilk defa irtidat eden ile bu suçu birden fazla işleyen kişi arasında bir ayırım
yapılmamıştır. Diğer yandan irtidat eden tövbe ederek irtidat sonrasında kelime-i şehadeti söylemiştir.
Dolayısıyla ilk defa irtidat edip müslüman olmasında olduğu gibi bu durumda da müslüman olduğuna
hükmedilir.
İkinci görüşe göre irtidat suçunu ikinci kez işleyen kişinin tövbesi kabul edilmez, dolayısıyla tövbe
dahi teklif edilmeden öldürülür. İmam Malik’in ve ikinci rivayete göre Hanbelîlerin görüşü budur. Leys
b. Saad, İshak b. Râhûye ve Ebu İshak el-Mervezî de bu görüşü benimsemiştir.
Bu görüşün delilleri şunlardır:
Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “İman, eden ardından inkâra yönelen, sonra tekrar imana gelip tekrar
inkâr eden ve nihayet inkârcılıktan karar kılan kimseler var ya Allah onları ne bağışlayacak ne de bir
iyiliğe/hayra kavuşturacaktır.”44
Ayetin görüşe delalet yönü şudur: “nihayet inkârcılıkta karar kılan kimseler…” ifadesi yeni bir inkârı gerektirir. Bu ayette Allah’ın böylelerini bağışlamayacağı ve tövbelerini kabul etmeyeceği ifade edilmiştir.
Bir diğer delil ise Esrem’in Zabyân b. Umâre’den naklettiği şu olaydır: Saad oğullarından biri Hanife
oğulları mescidine uğrayınca oradakilerin Müseylime’ye ait bir şiir okuduklarını gördü. Derhal İbn
Mes’ûd’a giderek durumu ona bildirdi. İbn Mes’ud onlara haber göndererek huzuruna getirtip tövbe
etmelerini teklif etti. Tövbe etmeleri üzerine onları serbest bıraktı. Sadece içlerinden İbnü’n-Nevâha
adındaki kişiyi serbest bırakmadı. İbn Mes’ud ona “Sen bana bu suç sebebiyle daha önce de gelmiş
ve tövbe ettiğini iddia etmiştin. Görüyorum ki eski haline geri dönmüşsün” diyerek onu öldürdü.
Bununla birlikte devlet başkanının birden çok irtidat eden kişiyi dövmek veya hapsetmek gibi tazir
cezası vermesi de caizdir. Hanefîlerin ve Şâfiîlerin görüşü böyledir. Kâsânî şöyle demiştir: “İkinci
kez irtidat eden kimse yine tövbe ederse ikinci defadaki hükmü de birinci defadaki gibidir. Yani ikinci
42 el-Enfâl, 38.
43 et-Tevbe, 5.
44 en-Nisâ, 137.

irtidattan sonra tövbe etmesi halinde tövbesi kabul edilir. Üçüncü ve dördüncü defalar da böyledir.
Çünkü imanın rüknü aklî dengesi yerinde olan bir kişinin Müslüman olduğunu ikrar etmesidir. Bu
rükün mevcut olduğu için görünüşte de olsa bu kişinin imanı vardır. Fakat dördüncü kez irtidat edip
tövbe etmesi halinde devlet başkanı/hâkim ona sopa attırıp serbest bırakır. Ebu Hanife’den şu görüş
de nakledilmiştir: “Üçüncü defa irtidat edip tövbe etmesi durumunda devlet başkanı onu hapseder
ve tövbe ettiğine ve tövbesinde samimi olduğuna dair emareler görünceye kadar serbest bırakmaz.”
Tekmiletü’l-Mecmû’da şöyle denilmiştir: Bir kimse irtidat edip tövbe ettikten sonra bir kez daha irtidat
edip tövbe etse ve bu durum tekrarlansa müslüman olduğuna hükmedilir. Fakat ilk defada irtidatının
aklına takılan bir şüpheden kaynaklanmış olabileceğine binaen tazir cezası verilmez. Daha sonraki
irtidatlarda ise tazir cezası verilir; çünkü bu irtidatın şüpheden kaynaklanmadığı anlaşılmıştır.45
Yukarıdaki örneklerden hareketle diyebiliriz ki İslam ceza felsefesinde suçu tekrarlayan kişinin cezasını ağırlaştırma teorisi gerek hukukî hükümleri içeren nasslarda ve gerek İslam ceza hukuku
ve fıkıh bilginlerinin ictihadlarında mevcuttur. Genel olarak Kitap ve sünnetteki şer’î/hukukî nasların
bütününe dayanılarak denilebilir ki insanlar arasında şerri ve fesadı ileri boyutlara varan ve suç
işlemeyi alışkanlık haline getiren kişinin cezası ilk defa suç işleyen kişinin cezası gibi değildir.
Allah şöyle buyurur: “Ey müminler! Hac veya umre için ihrama girdiğiniz zaman av hayvanlarını öldürmeyin. İçinizden her kim yasak olduğunu bilerek av hayvanını öldürürse bu davranışının keffareti
öldürdüğüne eşdeğer bir evcil hayvanı –ki bu hayvanın eşdeğerliğini içinizden adalet ve hakkaniyet
sahibi iki kişi belirlemelidir- kurban edilmek üzere Kâbe’ye ulaştırması yahut bu kurbanın bedeline
denk bir harcamayla fakirleri doyurması veyahut buna denk düşen bir süre boyunca oruç tutmasıdır
ki böylece işlediği günahın cezasını çekmiş olsun. Allah bu hususla ilgili olarak geçmişte yapılan
yanlışları bağışlamıştır. Ama her kim bundan böyle bu suçları işlerse Allah ona hak ettiği cezayı verir.
Allah çok güçlüdür ve günah işleyenleri şiddetle cezalandırır.”46
Mâverdi bu âyetteki “Ama her kim bundan böyle bu suçları işlerse…” kısmı hakkında iki görüş olduğunu söylemiştir: Birinci görüşe göre haramlık hükmü beyan edildikten sonra bir kimse bu suçu işlerse
Allah onu dünyada ve ahirette cezalandırır. İkinci görüşe göre ise ayette av hayvanının öldürülmesi
haram kılındıktan sonra ikinci kez av hayvanı öldüren kişi kastedilmiştir. Bu ikinci yorum ile ilgili olarak
da iki görüş vardır: Kimilerine göre Allah bu kişiyi dünyada değil; ahirette cezalandırır. İbn Abbas ile
Davud-i Zâhirî’nin görüşü budur. İkinci görüşe göre ise bu kişinin hem dünyada, hem de ahirette
cezası vardır. Şâfiî ve fıkıh bilginlerinin geneli bu görüştedir.47
Bir günahı tekrarlayan kişinin günahının büyüklüğüne dair Hz. Peygamber’den nakledilen hadisler de
vardır. Mesela O (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sarhoş eden her şey şarap hükmündedir ve sarhoş edici
her nesne haramdır. Her kim sarhoş edici bir şey içerse kırk gün boyunca kıldığı namazların sevabı
eksiltilir. Tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Ama dördüncü kez içerse Allah’ın ona helak
çamuru içirmesi hak olur.” Hz. Peygamber’in bu sözünü dinleyenler, “helak çamuru”nun ne olduğunu
sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) “Cehennemliklerin vücutlarından çıkan irindir. Her kim de helalin ve
haramın henüz farkında olmayan bir çocuğa sarhoş edici madde içirirse Allah’ın ona da helak çamuru içirmesi hak olur.” buyurmuştur.48
45 Hâşiyetü İbni’l-Kayyim, XII, 57.
46 el-Mâide, 95.
47 Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘uyûn, II, 68.
48 Ebu Davud, Sünen, V, 522.
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Yine Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kul günah işleyince kalbinde küçük bir iz oluşur.
Tövbe ederse bu iz yok olur. Günahı tekrar ederse kalbindeki bu iz daha da büyür ve Allah’ın “Gerçek
şu ki işledikleri onca günah onların kalplerini karartmıştır”49 buyurduğu gibi kalpleri kapkara olur.”50
Bu hadis Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinde yer almamakla birlikte senedi sağlam bir hadistir. Nitekim
Müslim (bu hadisin rivayet zincirinde yer alan) Ka‘ka‘ b. Hakîm’in Ebû Sâlih’ten rivayet ettiği hadisleri
delil olarak kullanmıştır.
Yine Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kul, Allah’tan beni bağışlamasını
diliyorum diyerek tövbe ettikten sonra dönüp bir daha işler, sonra yine tövbe edip aynı günaha yine
dönerse dördüncü defada Allah onun adını yalancılar arasına yazar.”51
Bu delilleri, âlimlerin görüşlerini, Kitap ve sünnetteki açık beyanları ve fıkıh bilginlerine göre devlet
başkanlarının toplum için tehlike arzeden ve zararı büyük olan suçlulara tazir cezası verebileceğini
esas aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Suçun tekrarlanması durumunda cezanın ağırlaştırılması İslam ceza siyasetinin bir parçasını teşkil eder. Ancak bu, gereklilik değil; imkân/cevaza ilişkin
bir husustur. Şu halde devlet başkanı, suçlunun tehlikesini, işlediği suçun büyüklüğünü ve toplumda
yol açtığı ve açacağı olumsuz sonuçları dikkate alarak tazir niteliğindeki bu ek cezayı uygulamakla
aslî ceza ile yetinmek arasında seçim hakkına sahiptir.
Suçu tekrarlamak, en azından –Muhammed Ebu Zehra’nın da dediği gibi- ilk suçta tövbe ile düşmesi
muhtemel olsa da ceza verilmesini kesinleştiren bir sebeptir. Had cezaları özü bakımından sert ve
ağır cezalar olup bunlar genellikle suçun tekrarlanması halinde uygulanır.52

Sonuç
Bu araştırma sonucunda tespit ettiğimiz en önemli neticeleri maddeler halinde şu
şekilde hülasa edebiliriz:
1. Suçun tekrarlanması istisnai ve özel bir durumdur ve kişi işlediği ilk suçtan hüküm giyip cezalandırıldıktan sonra yeniden suç işlemesi halinde gerçekleşir.
2. Suçun tekrarlanması kişinin diğer suçlulardan farklı olarak, tehlikeli bir suçlu olduğunu gösterir.
Nitekim özel bir cezayı gerektirmesinin temel sebebi budur.
3. Suçun tekrarlanması, suçun ağırlaştırılma sebeplerinden biri olup suçu ağırlaştırıcı bir şart sayılır.
İslam hukuku suçun tekrarlanmasını cezanın ağırlaştırılması için bir sebep saymak hususunda diğer
hukuk sistemleriyle ittifak halindedir.
4. İslam ceza hukukunda hâkim, suçun tekrarlanması durumunda takdir yetkisini cezayı ağırlaştırma
yönünde kullanabilir. Şu halde bu, hukuken yapılması zorunlu bir şey olmayıp bir cevaz hükmüdür;
[yani hâkimin cezayı ağırlaştırmak veya ağırlaştırmamak yönünde kullanma serbestisi vardır.]
49 el-Mutafffifîn, 14.
50 Hâkim, el-Müstedrek ‘ale’s-Sahîhayn, I, 45.
51 Kenzü’l-‘ummâl fi süneni’l-akvâl ve’l-ef‘âl, IV, 228.
52 Muhammed Ebu Zehra, el-‘Ukûbe, s. 250.

5. Cezanın ağırlaştırılması tazir cezaları kapsamında yer alır. Dolayısıyla tazir cezalarına ilişkin fıkıh
bilginleri arasındaki görüş ayrılıkları suçun tekrarlanması için de aynen geçerlidir.
6. Suçun tekrarlanmasının ceza üzerinde ağırlaştırıcı bir etkisinin olmadığı yolunda fıkhî bir yaklaşım
mevcut olmakla birlikte İslam ceza fıkhının suçu tekrarlayan kişiye karşı tavrı diğer suçlulardan farklı
olmuştur. Kanaatimize göre bu, bir şeye delalet ediyorsa o da şudur: Suçu tekrarlamanın dolaylı da
olsa cezayı ağırlaştırma yönünde bir etkisi mevcuttur.
7. Suçu tekrarlamanın cezayı belirlemek üzerindeki etkisi bir defaya mahsus olarak işlenen suçlardan farklılık arzeder.
Araştırmamızın başlangıcında ve nihayetinde Allah’a hamdolsun!
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Abstract
Repetition of an offence is an issue that should be examined from different angles. It
signals a tendency to commit crimes and it caused the criminal lawyers to be in quest
of finding a solution. Repetition of an offence on the one hand is an issue which must
be researched by lawyers as it causes aggravation of punishment. On the other
hand, the factors which drive people to commit the same crimes must be researched
by psychologists and sociologists.
In some instances repetition of an offence causes the aggravation of punishment. In this context, the
aggravation of punishment occurs by supersizing the amount of punishment or designating a special
punishment. There might even be situations which require the application of two methods. On the
other hand, there might be conditions to aggravate the punishment. In this regard, we can ask some
questions: For second act, is it necessary to be the same with the first act? Is any time limit required
for the repetition of an offence or not? Again for the second act, is it necessary to be the same with
first act or is it necessary to be more severe than it?
On the other hand, the reason to aggravate the punishment is a subject which needs to be searched
independently. Is the reason relates to the tendency of criminal to commit crimes? Or is the reason
behind aggravating the punishment is related to damaging the society? The thought which ascribes
aggravation of punishment solely to the dangerous nature of criminal needs to be examined carefully.
Positive law systems laid emphasis on this issue carefully and offered some solutions. There is no
doubt that, the solutions proposed by positive criminal systems differ from the provisions of Islamic Law
which regulate repetition of offences in many aspects. However, both systems accept the existence of
repetition, see it as exception and accept the fact that it requires a specific punishing regulation.
For the penal policy towards acts which require “had” punishments like theft, drinking wine/alcohol etc,
the Islamic Law offered some solutions. The Islamic Law’s philosophy towards “tazir” punishments
might be suitable field for the application of provisions regarding repetition of an offence as well.
In this study, the results of repetition of an offence in Islamic Law has been examined and compared
with other systems. Also, the evalution of the repetition of an offence in Islamic Law and solutions are
handled in the study as well.
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مقدمة
إن للفلسفة اإلسالمية الجنائية خصوصيتها في معالجة حاالت الجريمة والعقوبة ،وقد ثبت بأن الشريعة
اإلسالمية قد سبقت التشريعات الوضعية في معالجة وتناول الجرائم والعقوبات وأن نظام الجنائي الخاص
باإلسالم يتوافق في العديد مع ما توصلت إليه التشريعات الجنائية المعاصرة في قواعدها ومبادئها العامة،
وقد كلن للنظام العقابي في اإلسالم خصوصيته الفريدة في سن العقوبات وما ينبغي أن يحققه من مقاصد
وغايات ،ومن هذا المنطلق رغبت في البحث عن نظام العود إلى ارتكاب الجريمة وأثره على العقوبة في
الفقه الجنائي اإلسالمي ،فالعودة ينبئ عن حالة استثنائية البد وأن يكون لها أيضا تدخل جنائي وعقابي
خاص ،يكون من شأن هذا التدخل تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة ،فالعودة إلى الجريمة يشير
أيضا إلى خطورة المجرم الذي اعتاد االجرام وتكررت منه الجريمة بحيث أصبح يشكل خطرا على
الناس في أمنهم بل ويكون خطرا على نفسه من نفسه أيضا .فحالة كهذه البد من معالجتها بصورة دقيقة
وحذرة فكانت األحكام الخاصة بالعود إلى الجريمة في الفقه اإلسالمي كفيلة بأن يعالج هذه الحالة وهذا
الوضع االستثنائي ،وقد تطرق هذا البحث إلى ظاهرة العود في مبحثين تطرق المبحث األول إلى ماهية
العود وأما المبحث الثاني فقد تطرق إلى نماذج معينة من الجرائم والعودة إليها وتأثيرها على العقوبة ،ثم
ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت في البحث.
المبحث األول :ماهية العود وتشديد العقوبة
هذا المبحث يتحدث عن ماهية العود إلى ارتكاب الجريمة والتكييف الشرعي لتشديد العقوبة وأسبابه في المطالب التالية:
المطلب األول :التعريف بالعود إلى الجريمة
التعريف بالعود
َ
أعرض عنه ...والمُعاو َد ُة :الرجوع إلى األمر األوَّل.
وع ْوداً :رجع...وقد عا َد له بعد ما كان
العود من عا َد إليه يَعو ُد َع ْو َد ًة َ
()1
َّ
ُ
يقال:
وعا َد له أيضا
الشجاع مُعاو ٌد ،ألنه ال يمل ال ِمراس ....وعا َو َد ُه بالمسألة ،أي سأله مرة بعد أخرى  .و َعا َد إلى كذا َ
ُْ 2
َ
َ
وع ْو ًدا صار إليه وفي التنزيل ( َول ْو ُر ُّدوا ل َعا ُدوا لِ َما نُهُوا َعنه ) .
َيعُو ُد َع ْو َد ًة َ
قال األزهري قال بعضهم العود تثنية األمر عودا بعد بدء يقال بدأ ثم عاد والعودة عودة مرة واحدة وقوله تعالى «كما
بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة» وقوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة قال الفراء يصلح فيها في العربية ثم يعودون إلى ما قالوا وفيما قالوا يريد النكاح وكل صواب يريد يرجعون
عما قالوا وفي نقض ما قالوا قال ويجوز في العربية أن تقول إن عاد لما فعل تريد إن فعله مرة أخرى ويجوز إن عاد
لما فعل إن نقض ما فعل...3
يقول ابن فارس الـ(عود) العين والواو والدال أصالن صحيحانُّ ،
جنس من الخشب.
يدل أحدهما على تثني ٍة في األمر ،واآلخر ٌ
فاألوَّل :ال َع ْود ،قال الخليل :هو تثنية األمر عوداً بعد َب ْدء .تقول :بدأ ثُ َّم عاد.4
 1الصحاح في اللغة ( ،4 /2بترقيم الشاملة آليا)
 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (.)436 /2
 3لسان العرب (.)315 /3
 4معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)181 /4
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العود في االصطالح
ماهية العود :يطلق العود في االصطالح القانوني على « حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى حكم فيها نهائياً»
أي أن العود ينشأ عن تكرار وقوع الجرائم من شخص واحد بعد الحكم نهائياً عليه في إحداها أو بعضها.5
وهذا التعريف هو ما يمكن استخالصه مما ذكره الماوردي «أنه يجوز لألمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجز عنها بالحدود
ان يستديم حبسه إذا
استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس.6
َّ
يالحظ من هذا التعريف ان العائد الى ارتكاب الجريمة هو من كان قد سبق وصدر بحقه حكم قضائي ونفذت العقوبة بحقه.
عليه يمكن القول بأن العود من المنظور االسالمي يتحقق بما يأتي:
ثبوت حكم شرعي في جريمة ارتكبت سابقا من الجاني يوجب التنفيذ.
ارتكاب الجاني لجريمة أخرى توجب العقاب.
الجريمة
الجرائم محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بح ّد أو تعزيز ،1ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية،
ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه األحكام الشرعية.7
والمحظورات هي :إما إتيان فعل منهي عنه ،أو ترك فعل مأمور به ،وقد وصفت المحظورات بأنها شريعة ،إشارة إلى
أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة.
فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله ،أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ،أو هي فعل أو ترك
نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.
ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك ال يعتبر جريمة إال إذا تقررت عليه عقوبة .ويعبر الفقهاء عن العقوبات
باألجزية ،ومفردها جزاء ،فإن لم تكن على الفعل أو ترك عقوبة فليس بجريمة.8
والمحظورات الشرعية :هي عصيان أوامر اهلل تعالى ونواهيه ،فعصيان النواهي جرائم إيجابية؛ ألنها فعل ما نهى اهلل
تعالى عنه ،كالقتل أو الزنا ،وعصيان أوامره جرائم سلبية؛ ألنها امتناع عن أداء ما أوجبه اهلل سبحانه وتعالى ،كترك
الصالة ،ومنع الزكاة.9
المطلب الثاني :شروط العود واسباب تشديد العقوبة
إن عود المجرم لإلجرام بعد الحكم عليه دليل على أن المجرم يصر على اإلجرام ،وعلى أن العقوبة األولى لم تردعه،
ومن ثم فقد كان من المعقول أن يتجه التفكير إلى تشديد العقوبة على العائد ،ولقد كانت فكرة التشديد تلقى فيما مضى
مقاومة من بعض شراح القوانين الوضعية ،أما اليوم فليس ثمة من ينازع في مشروعية العقاب على العود.10
ينظر الفقهاء إلى من يعود في جريمته نظرة أشد؛ إدراكا منهم إلى أن الجريمة أمر يتنافى والسلوك السوي للفرد؛ إذ
هي بطبيعتها أمر غير مرغوب فيه ،ينفر منه الفرد كما ينفر منه المجتمع ،فإذا أقدم إنسان على جريمة كان ذلك دليال
 5التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (.)766 /1
 6األحكام السلطانية للماوردي (ص.)323 :
 7األحكام السلطانية للماوردي (ص)322 :
 8التشريع الجنائي في اإلسالم ()،66 /1
 9الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ،حسن علي الشاذلي
الناشر :دار الكتاب الجامعي ،الطبعة :الثانية( ،ص)12 :
 10الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون (ص.)324 :

على ما يعانيه من صراع نفسي وفكري وعقلي نتيجة عدم وصوله إلى ما كان يهدف إليه من أغراض مشروعة أو غير
مشروعة ،فتحول بسبب ذلك من دائرة السلوك السوي إلى دائرة السلوك اإلجرامي ،عساه يطفئ باإلجرام جذوة هذا
الصراع المتقدة أو يخفف من اشتعالها ،إال أن إطفاءها بالجريمة يلتهم ويهدد حقوق اآلخرين ويقضي على حياتهم اآلمنة
المستقرة.
ومن ثم كان لزاما أن ينال الجاني العقاب المالئم لجريمته؛ حتى يتوب إلى رشده ،ويعود إلى صوابه ،ويعرف هو ومن
شاكله أن له حقوقا محددة ،وعليه واجبات محددة ،ال يتعداها ،وإال اختل هذا الجهاز الكبير الذي نعيش في رحابه ..فإذا
عاد في اإلجرام مرة أخرى دل ذلك على أن اإلجرام قد تأصل في نفسه ،وأنه أصبح عادة وهواية ،وبذلك يصبح عضوا
فاسدا في المجتمع ال بد من ردعه؛ زجرا لآلخرين وحماية لألمة.11
وإذا تكرر من المجرم ارتكاب الجرائم فال يعتبره شراح القوانين الوضعية مجرد عائد بل يعتبرونه مجرماً معتاداً على
اإلجرام وعدواً خطراً للجماعة يجب استئصاله منها أو إبعاده عنها ,وقد طبق القانون المصري هذه النظرية تطبيقاً محدوداً
فجعل عقوبة معتاد اإلجرام اإلرسال لمحل تعينه الحكومة «إصالحية الرجال» إلى أن يأمر وزير العدل اإلفراج عنه بشرط
أن ال يزيد مدة بقاء المجرم في المحل الخاص عن ست سنوات أو عشر بحسب األحوال (المادتان  53 ,52عقوبات).
وفي إيطاليا يقضي قانون العقوبات الصادر في سنة  1930بوضع معتادي اإلجرام ومحترفيه في محل زراعي أو
صناعي لمدة ال تقل عن سنتين للمعتادين وثالث للمحترفين.
وفي فرنسا ينص القانون الصادر في  1885 /5 /27على نفي معتادي اإلجرام إلى إحدى المستعمرات.
وهكذا طبقت القوانين الوضعية النظرية تطبيقاً محدوداً ولم تأخذ بها على إطالقها.12
شروط العود
إن شراح القوانين وإن كانوا يسلمون بالعقوبة على العود ،إال أنهم اختلفوا في تقرير المبادئ التي يقوم عليها العود،
فالبعض يرى أن يكون العود خاصاً ،بمعنى أن ال يعتبر المجرم عائداً إال إذا كانت الجريمة الثانية من نوع الجريمة
األولى أو مماثلة لها ،فإن لم تكن الجريمة الثانية كذلك فال يعتبر المجرم عائداً.
ويرى البعض أن يكون العود عاماً بحيث يعتبر المجرم عائداً إذا ارتكب جريمته الثانية ،سواء كانت من نوع األولى أو
من نوع آخر مماثلة لها أو غير مماثلة.
كذلك اختلف الشراح في مدة العود ،فرأى البعض أن يكون العود مؤبداً.13
بحيث يعتبر المجرم عائداً مهما مضى من الزمن على جريمته األولى ،ورأى البعض أن يكون العود مؤقتاً بمعنى أنه إذا
مضى وقت معين على الجريمة األولى فال يعتبر المجرم عائداً إذا ارتكب جريمته الثانية.
ويمكن أن يتحقق العود في كافة الصور السابقة فقد أخذ قانون العقوبات المصري بهذه المبادئ جميعاً؛ فأخذ بمبدأ العود
العام في الفقرتين األولى والثانية من المادة  49من قانون العقوبات ,وأخذ بمبدأ العود الخاص في الفقرة الثالثة من هذه
المادة ,وأخذ بنظام العود المؤبد في الفقرة األولى من نفس المادة ,وبنظام العود المؤقت في الفقرتين الثانية والثالثة من
14
هذه المادة ،مراعياً في كل ذلك نوع العقوبة ومدتها ونوع الجريمة.
وقد أقرت الشريعة مبدأ العود على إطالقه ,ولم يفرق الفقهاء بين العود العام والعود الخاص ,كما أنهم لم يفرقوا بين العود
األبدي والعود المؤقت ,ومن ثم يجوز أن يكون العود عاماً وخاصاً وأبدياً ومؤقتا.

 11الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ،حسن علي الشاذلي ،دار الكتاب الجامعي ،ط ،2ص .324
 12التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (.)766 /1
 13التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (.)766 /1
 14التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (.)766 /1
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تكييف تشديد العقوبة في العود
إن تشديد العقوبة ال يعني الزيادة في حدها الن الشارع ال يسمح الحد الزيادة فيها أو نقصانها ،وإنما المقصود هنا اضافة
عقوبة أخرى تعزيرية بحق الجاني لرجوعه إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى .فالتعزير هو الذي يشدد العقوبة لسبب يعود
إلى الجاني أو نوع الجناية أو مكان وزمان الجناية.
الذي يبدو أن التشديد في العقوبة يدخل في باب التعازير وما لإلمام فيه من سلطة تقديرية في تشديد العقوبة بحق العائد
إلى ارتكاب الجريمة ،بل إن العقوبة التعزيرية قد يزاد فيها في حالة العود؛ فإذا ارتكب الجاني معصية أخرى تستوجب
تعزيره يزاد على التعزير األول ،ولو كان العاصي من ذوي الهيئة -أي من ذوي المروءة ألنه بالتكرار لم يبق ذا
مروءة.15
فأمر ذلك بيد السلطان وله أن يحدد ويضع القواعد واألسس التي تحقق الغرض من تشديد العقوبة فقد جاء في األحكام
السلطانية ألبي يعلى :أنه يجوز لألمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر
الناس بجرائمه حتى يموت ،بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة.16
ولقد أدرك الفقهاء هذه الحقيقة فشددوا العقوبة في حالة العود إلى الجناية ..فإذا ارتكب شخص جناية قتل عمدا ،وموجبها
القصاص ،ثم عفا عنه ولي الدم ..أو لم يكن ممن استوفوا شروط القصاص ،فنجا من هذه العقوبة ثم عاد إلى القتل مرة
أخرى ..فإن الفقهاء يرون في هذه الحالة أنه يكون لإلمام الحق في نقل العقوبة من دائرة القصاص إلى دائرة الحد.17
وفي هذا يقول اإلمام ابن القيم الجوزية وهو يتحدث يذكر اآلراء عن مقدار أكثر التعزير (أحدهما  -أي أحد األقوال -أنه
بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي األمر) وابن القيم رحمه اهلل تعالى لم يذكر القائلين لهذا :وهو المعتمد
من مذهب مالك والوجه المقدم من مذهب الشافعي .واختاره أبو يوسف من الحنفية .وشيخ اإلسالم ابن تيمية من الحنابلة،
فالشارع ينوع فيها باجتهاده حسب المصلحة.18
ولذا فقد وضح الشيخ ابن تيمية هذا الحكم في التعزير فقال « إذا كان المقصود دفع الفساد ،ولم يندفع إال بالقتل؛ قتل،
وحينئذ؛ فمن تكرر منه جنس الفساد ،ولم يرتدع بالحدود المقدرة ،بل استمر على الفساد؛ فهو كالصائل الذي ال يندفع إال
بالقتل ،فيقتل».19
إن الشريعة االسالمية في الواقع تمتاز على القوانين الوضعية بأنها تعاقب معتادي اإلجرام ومحترفيه فيه بالقتل وبالتخليد
في السجن ,وهما العقوبتان اللتان تصبو إليهما بصفة عامة نفوس شراح القوانين الوضعية ,وعلى األخص أصحاب
نظريتي تدابير األمن  mesure de sueteوغرق االستئصال  ,procede d’ eleminationفهؤالء يرون أن
يستأصل معتاد اإلجرام من الجماعة ,أو أن يحبس حبساً غير محدد المدة بحيث يكف شره عن الجماعة.
وهكذا يتبين أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت القوانين الوضعية في تنظيم العود وتقرير قواعده.20
فقد ذكر الحنفية أن من اعتاد اللواط  -ورأيه أن عقوبته التعزير أول األمر -يقتله اإلمام محصنا كان أو غير محصن
سياسة.
وكذلك قال اإلمامية :أن من يتعود يقتل غير المسلمين يقتل صاغرا فقد ورد عن الصادق «ع» عند سؤاله عمن يتعود
قتل غير المسلمين قال« :يقتل وهو صاغر ،وأنه مفسد في األرض بارتكاب قتل من حرم اهلل قتله».21

 15سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية ،سليم محمد ابراهيم النجار ،ص.30
 16االحكام السلطانية
 17الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون (ص)325 :
 18الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص)467 :
 19الملخص الفقهي ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الناشر :دار العاصمة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1423 ،هـ.)547 /2( ،
 20التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (.)769 -767 /1
 21ال الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون (ص)325 :

وعلى هذا النهج تسير األنظمة الجنائية التي تتخذ الشريعة االسالمية مصدرا لتشريعها الجنائي « ،ففي حالة تكرار
المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج على النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع األمر للحاكم اإلداري
التخاذ ما يراه وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية .ويجوز في هذه الحالة باإلضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة
الحبس االنفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع االمتيازات األخرى التي تقرها الالئحة التنفيذية
مع حرمانه كذلك من االستفادة من نظام اإلفراج .22
وقد ذكر الشيخ أبو زهرة كالما رائعا وهو يتحدث عن التعزير في العقوبات وبعد أن ذكر بأن الحدود ال مجال للزيادة
فيها قال بأن التعزير في الحدود أيضا يمكن تطبيقها من خالل « التشديد بقوة العقاب كأن يضرب بسوط عنيف الوقع إن
تكررت منه جريمة معينة».23
المبحث الثاني :نماذج من تشديد العقوبة بسبب العود في الفقه االسالمي
هذا المبحث يتطرق غلى نماذج معينة من عودة المجرم إلى ارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه ،ومدى تأثير عودته إلى
ارتكاب الجريمة على العقوبة من ناحية تشديدها وقد تم التطرق إليها في المطالب التالية:
المطلب األول :تشديد عقوبة العائد إلى السرقة
ال شك بأن عقوبة السرقة في الشريعة االسالمية هي قطع يد السارق اتفاقا لو توفرت الشروط الموجبة للعقوبة ولم يكن
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
هناك مانع من تنفيذ العقوبة ،لقوله
ِ
ِ
ارق َو َّ ِ
تعالى { َو َّ ِ
اب ِم ْن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َوأَ
َّ
صلَ َح َفإ َّن َّ
َ
ُ
َ
ُ
اللَ يَت ُ
ور َر ِحي ٌم ([ })39المائدة]39 ،38 :
وب َعل ْي ِه إِ َّن الل َغف ٌ
ْ
َح ِكي ٌم (َ )38ف َم ْن َت َ
ِ
ص ِحيح ْ َ
ارق إِذا َوجب َعلَ ْي ِه ْالقطع َك َ
ال ْط َراف أَنه ي ْبدَأ ِبقطع يَده ْاليُ ْم َنى من
َوأَ ْجمعُوا على أَن َّ
ان َذلِك أول َسرقته َو ُه َو َ
الس ِ
مفصل ْال َك ّ
ثم تحسم.
فَّ ،
ثم تحسم.
َوأَ ْجمعُوا على أَنه إِن َعاد َفسرق َثا ِنيًا َو َو َجب َعلَ ْي ِه ْالقطع أَنه تقطع رجله ْالي ْ
ُس َرىَ ،وأَنَّ َها تقطع من مفصل الكعبَّ ،
ً
(مرفوعا إن سرق) أي شخص (فاقطعوا
لحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)( .وعن أبي هريرة) رضي اهلل عنه
يده) أي اليمنى (ثم إن سرق) أي مرة أخرى (فاقطعوا رجله) أي اليسرى (رواه الدارقطني) وهو قول أبي بكر وعمر،
ً
إجماعا.
وال يعرف لهما مخالف من الصحابة ،فكان
وأما إن سرق ثالثا ورابعا فقد حصل خالف بين الفقهاء في ذلك فمذهب اإلمام أحمد أن السارق إن عاد وسرق يقطع في
الثالثة والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي ،فتقطع في الثالثة يسرى يديه ،وفي الرابعة يمنى رجليه ،وألبي داود جيء
بسارق فقال« :اقتلوه» فقالوا :إنما سرق ثم جيء به في الثانية ،ثم في الثالثة ،ثم في الرابعة ،فقال« :اقتلوه» فقتلوه وقال
محمد بن المنكدر :قد أتي بابن النعمان في الرابعة فلم يقتله ،وقال الشافعي :القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره ،وأنه مما
ال اختالف فيه.
وعند بعضهم يباح ،بحيث يكون من المفسدين في األرض ،وقياس قول الشيخ إن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده
24
بن عبد
جابر ِ
إذا لم يتب ،بل هو أولى عنده ألن ضرره أعظم  .ويستدل لهذا بحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعن ِ
َّ
َ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
النبي  -صلَّى اهلل عليه وسلم  -فقال« :اقتُلوه» ،فقالوا :يا
بسار ٍق إلى ِّ
اهلل ،قالِ :جي َء ِ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
إنما َس َر َق ،فقال« :اقطعُوه» قال :فق ِط َع ،ثم جيء به الثانية ،فقال« :اقتلوه» فقالوا :يا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
 ،إنما َس َر َق ،فقال« :اقطعُوه» ،قالُ :فق ِط َع ،ثم ِجيء به الثالثة ،فقال« :اقتلُوه» ،فقالوا :يا رسول اهلل  -صلَّى اهلل عليه
ُ
َّ
َ
ُ
وسلم  ،-إنما َس َر َق ،فقال« :اقطعُوه» ،ثم أتي به الرابعة ،فقال« :اقتلوه» فقالوا :يا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
ئر،
جابر :فانطلق َنا ِب ِه فقتلناه ثم
إنما َس َر َق ،قال« :اقطعوه» ،فأتي به
ْ
الخامس َة فقال« :اقتلُوه» قال ٌ
َ
اجتررناه فألقينا ُه في ِب ٍ
الح َجارة.25
ورمي َنا عليه ِ
 22الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة (ص)450 :
 23العقوبة ،الشيخ محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي – القاهرة ،ص .250
 24اإلحكام شرح أصول األحكام البن قاسم ()359 /4
 25سنن أبي داود ت األرنؤوط ( « )461 /6سنن أبي داود ت األرنؤوط ()462 /6
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بينما يذهب سفيان الثوري وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد اذا وجب على السارق القطع قطعت يده اليمنى من المفصل ثم
ان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وال يقطع منه شيء بعد ذلك وانما عليه الغرم وهو قول الزهري وحماد والشعبي
وابراهيم النخعي واليه ذهب احمد في قول قال ابو عمر روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعده
من العلماء الخالفين وذكر عبد الرزاق عن اسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائد االودي عن
عمر انه اتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم اتي به الثانية فقطعه ثم اتي الثالثة فاراد ان يقطعه فقال له علي رضي
اهلل عنه ال تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن احبسه  .وكان علي رضي اهلل عنه يقول إذا سرق السارق مرارا قطعت يده
ورجله ثم إن عاد استودعته السجن  .وروي أن عليا رضي اهلل عنه كان ال يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجال فإذا
أوتي به بعد ذلك قال إني ألستحي أن ال يتطهر لصالته .26
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال :حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق قال
لصاحبه :ما ترون في هذا؟ قالوا :اقطعه يا أمير المؤمنين ،قال :قتلته إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء
يتوضأ للصالة بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء يقوم على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم استخرجه فاستشاره
أصحابه فقالوا مثل قولهم األول ،وقال لهم مثل ما قال أول مرة ،فجلده جلدا شديدا ثم أرسله(.)27
َّ
ض َى اللَُّ َع ْن ُه أُِت َى ب َسارق َف َق َط َع َي َد ُه ثُ َّم أُِت َى ب ِه َف َق َط َع ر ْجلَ ُه ثُ َّم أُِت َى ب ِه َف َق َ
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ِ ٍِ
ِ
ِ
عن َع ْب ِد اللِ ب ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
28
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْشى إِنِّي أل ْس َت ْحي الل قال ث َّم َ
الس ْج َن .
ض َر َب ُه َو َخل َد ُه ِّ
ِبأَ ِّى َش ْى ٍء َي َت َم َّس ُح َو ِبأ ّي َشي ٍء يَأكل ث َّم قال أقط ُع ِر ْجل ُه َعلى أي َشي ٍء َيم ِ
والذي يبدو لي ان كال الرأيين يشددان العقوبة في حق من تتكرر منه السرقة .فقطع رجل السارق اليسرى بالسرقة في
المرة الثانية هو بحد ذاته تشديد لنوع العقوبة  ،ويبدو التشديد واضحا دون أدنى شك عند الرأي القائل بأن السارق تقطع
يده ورجله في الثالثة والرابعة ،بل يتأكد التشديد عن القائلين بأن السارق يقتل في الخامسة.
وهنا أود أن أوضح نقطة مهمة في رأي القائلين بأن السارق ال يقطع في الثالثة والرابعة ،بل يعزر  ،وهو ما ورد من
أن اإلمام علي قد خلد السارق في المسة في السجن وال يشك أحد بأن التخليد في السجن أمر في غاية المشقة والشدة.
بل ورد أيضا أنه قد جلده جلدا شديدا .والجلد الشديد من علي رضي اهلل عنه إنما كان منه تشديدا للعقوبة في حق من
تكررت منه السرقة.
عليه فالتشديد في العقوبة بسبب العود أمر جلي وواضح في الفقه اإلسالمي في حق من شرب الخمر ثم عاد إليه متعمدا.
المطلب الثاني :تشديد العقوبة بسبب العود إلى شرب الخمر
الخمر محرمة بنص القران الكريم ومعلوم أن من يأتي شئيا محرما يعاقب عليه في الدنيا واآلخرة ،والخمر من التصرفات
المحرمة التي نص القران والسنة على معاقبة شاربيها يقول اهلل تبارك وتعالى {يَاأَُّي َها الَّ ِذ َ
ْس ُر
ين آ َمنُوا إِنَّ َما ْال َخم ُ
ْر َو ْال َمي ِ
َ
اب َو ْ َ
َو ْ َ
ْ
ُ
َ
َّ َ
ون ( )90إنَّ َما يُري ُد َّ
الشيْط ُ
اج َت ِنبُو ُه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
ص ُ
ان أ ْن يُو ِق َع َب ْي َنك ُم ال َعدَا َو َة
ان َف ْ
ال ْز َل ُم ِر ْج ٌ
ال ْن َ
س ِم ْن َع َم ِل الشيْط ِ
ِ
ِ
ْ
َص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْكر َّ
َو ْال َب ْغ َ
الص َل ِة َف َه ْل أَ ْنتُ ْم ُم ْن َته َ
ُون ([ })91المائدة .]91 ،90 :وقد روي
اللِ َو َع ِن َّ
ْس ِر َوي ُ
ْر َو ْال َمي ِ
ِ
ضا َء ِفي ال َخم ِ
ومعتصرها،
وعاصرها
ومبتاعها،
الخمر وشاربَها وساقيَها ،وبائ َعها
عن الرسول عليه الصالة والسالم أنه قال « :لَ َعن اهلل
َ
َ
ِ
ِ
وحا ِملَها والمحمولَ َة إليه».29
مالك :أن النبي  -صلَّى اهلل
بن ِ
أنس ِ
والذي عليه جمهور العلماء أن عقوبة شارب الخمر هي ثمانون جلدة لما روي عن ِ
عليه وسلم َ -جل َد في َ
َّ
َ
الناس قد
الناس ،فقال لهم :إن
أربعين ،فلما ولي ُع َم ُر دعا
وجلَ َد أبو بكر
عالَ ،
ْر َ
َ
َ
بالجري ِد والنِّ ِ
الخم ِ
ُ
َ
ترون في حد الخمر؟ فقال له عب ُد الرحمن ُ
َ
وف :نرى أن َت ْج َعله
والريف -فما
ُس َّد ٌد :من القرى
دنوا ِمن ِّ
بن َع ٍ
يف -وقال م َ
ِ
الر ِ
30
ِّ
الحدو ِد فجلد فيه ثمانين .
كأخف ُ
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ومن عاد إلى شرب الخمر تكرارا ومرارا فقد تحدث الفقهاء في شأنه وهل تشدد العقوبة بحقه أم ال ،فمن الفقهاء من قال
بأن العقوبة ال تتغير ويعاقب شارب الخمر بثمانين جلدة وإن شربها مرات عديدة وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء.
ومن الفقهاء من يرى بأن العقوبة تشدد في حقه فمن عاد إلى شرب الخمر للمرة الرابعة فإنه يقتل.
ومن الفقهاء من ترك األمر لولي األمر والسلطان وعده تعزيرا يجوز فيه للسلطان أن يعاقب تعزيرا شارب الخمر العائد
إلى شرب الخمر للمرة الرابعة فله أن يعاقبه بنفس العقوبة أو أن يزيد على ذلك فيعاقبه بالقتل .فاألمر يدور بين الجواز
ال أكثر.
وقد استدل أصحاب الرأي األول بأحاديث عدة وقالوا« :إن قتله في الرابعة منسوخ» لما روي عن النبي صلى اهلل عليه
وسلم أنه قال «إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ثم أتي النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك برجل قد
شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله» ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه «ثم أتي به يعني
في الرابعة فجلده ورفع القتل» وفي رواية ألحمد من حديث أبي هريرة «فأتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بسكران
في الرابعة فخلى سبيله» أقول :قد وردت األحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات وفي الرابعة في بعض وفي
الخامسة في بعض وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى اهلل عليه وسلم وأنه رفع القتل عن الشارب .31قال الحافظ
( :)80 /12وفيه ما يدل على نسخ األمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة ،فقد ذكر ابن
عبد البر أنه أُتي به أكثر من خمسين مرة.32
الرأي الثاني وهم الظاهرية فقد استدلوا بما يلي:
ال َر ُس ُ
ول َّ
الَ :ق َ
َان َق َ
وع ْن ُم َع َ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -
وه ْم ،ثُ َّم ْ
اجلِ ُد ُ
ْن أَِبي ُس ْفي َ
إن َش ِربُوا
ْر َف ْ
َ
«إذا َش ِربُوا ْال َخم َ
اللِ َ -
اويَة ب ِ
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الر ِاب َعة فاض ِربُوا ُعنقه».
اجلِدوهُ ،ث َّم إن ش ِر َب َّ
اجلِدو ُه ث َّم إن ش ِر َب ف ْ
َف ْ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلَّ َم َ -ق َ
اجلِ ُدوهُ ،ثُ َّم َإذا
اجلِ ُدوهُ ،ثُ َّم َإذا َش ِر َب َف ْ
ْر َف ْ
َ
ال « َم ْن َش ِر َب ْال َخم َ
وع ْن أَِبي ُه َري َ
ْر َة أَ َّن النَّ ِب َّي َ -
ُ
الر ِاب َع ِة َ -ذ َك َر َكلِ َم ًة َم ْع َن َ
اها َ -ف ْاقتُلوهُ».
اجلِ ُدوهُ ،ثُ َّم َإذا َش ِر َب ِفي َّ
َش ِر َب َف ْ
ال َر ُس ُ
ول َّ
الَ :ق َ
َع ْن ابْن ُع َم َرَ ،ق َ
الر ِاب َع ِة َف ْاقتُلُوهُ».
اجلِ ُدو ُه َث َلًثاَ ،فإِ ْن َعا َد ِفي َّ
ْر َف ْ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلَّ َم َ « -م ْن َش ِر َب ْال َخم َ
اللِ َ -
ِ
ص َّح لَ ُق ْل َنا ِب ِه َ -و َل ُح َّج َة ِفي َق ْو ِل أَ َح ٍد
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِ -ب َق ْتلِ ِه ِفي َّ
ص َّح أَم ُ
َص َّح َن ْس ُخ ُهَ ،ولَ ْو َ
ْر النَّ ِب ِّي َ -
َق ْد َ
الر ِاب َع ِةَ ،ولَ ْم ي ِ
ُ
صلَّى اللَُّ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلَّم ،لذا فقد روي َع ْن َع ْب ِد َّ
ون َر ُسول َّ
اللِ بْن َعمْرو بْن ْال َعاص أَنَّ ُه َق َ
ُد َ
الْ :ائتُو ِني ِب َر ُج ٍل أ ِقي َم
اللِ َ -
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
33
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْرَ ،فإِ ْن ل ْم أقتل ُه َفأ َنا كا ِذ ٌب.
َعل ْي ِه َح ٌّد ِفي ال َخم ِ
وأما الرأي الثالث فإنه قال بجواز تشديد عقوبة العائد إلى شرب الخمر للمرة الرابعة تعزيرا فقد استند إلى ما قاله اإلمام
ابن تيمية والذي جمع بين األدلة التي تنص على القتل وبين ترك الرسول عليه الصالة السالم لقتل شارب الخمر ،فقد قال
الشيخ بأن « هذا من أجود ما يحتج به على أن األمر بقتل الشارب في « الثالثة « و « الرابعة « منسوخ ؛ ألن هذا أتى
به ثالث مرات وقد أعيا األئمة الكبار جواب هذا الحديث ؛ ولكن نسخ الوجوب ال يمنع الجواز فيجوز أن يقال  :يجوز
قتله إذا رأى اإلمام المصلحة في ذلك فإن ما بين األربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء كما هو
مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ؛ بل الزيادة على األربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد اإلمام فيفعلها عند
المصلحة كغيرها من أنواع التعزير .34وقد ذكر ابن القيم كالما جميال في هذا المجال فقال  :وأما ما ذكره من قتل شارب
الخمر بعد الرابعة فقد قال طائفة من العلماء إن األمر بقتله في الرابعة متروك باإلجماع وهذا هو الذي ذكره الترمذي
وغيره ،وقيل هو منسوخ بحديث عبد اهلل بن حمار أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يقتله في الرابعة ،وقال اإلمام أحمد
وقد قيل له لم تركته فقال لحديث عثمان ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث ،وفي ذلك كله نظر  ،أما دعوى اإلجماع
على خالفه فال إجماع ،قال عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو :ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله ،وهذا مذهب بعض
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السلف .وأما ادعاء نسخه بحديث عبد اهلل بن حمار فإنما يتم بثبوت تأخره واإلتيان به بعد الرابعة ومنافاته لألمر بقتله ،
وأما دعوى نسخه بحديث ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث فال يصح ألنه عام وحديث القتل خاص ،والذي يقتضيه
الدليل أن األمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزيز بحسب المصلحة ،فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى اإلمام
أن يقتل فيه قتل ،ولهذا كان عمر رضي اهلل عنه ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول
اهلل صلى اهلل عليه و سلم وأبو بكر رضي اهلل عنه أربعين ،فقتله في الرابعة ليس حدا وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة
وعلى هذا يتخرج حديث األمر بقتل السارق إن صح واهلل.35
والذي أفهمه من هذه اآلراء وما فيها من نقاش أن فلسفة اإلسالم الجنائية ال تمنع من أن تشدد العقوبة في حق من زاد
شره ولم ينقطع فساده ،ومن عاد إلى الرجية المرة بعد المرة فإنما فيه داللة واضحة على خطورته وشره المستشري فيه،
وهذا لو شددت العقوبة بحقه إلصالحه وردعه عن الجرم ال بأس به ،فليس المقصود من التشديد هو االنتقام بل األصل
فيه أن يمتنع عن الجريمة مرة أخرى بصالحه وأن يكف شره وفساده عن المجتمع.
المطلب الثالث :تشديد العقوبة في تكرار الردة
ال يشك أحد من أن الردة في اإلسالم أمر مرفوض ،فمن خرج من االسالم بأية وارتد فقد أتى كبيرة من الكبائر ،وال
خالف في من أن اهلل عز وجل لن يقبل من المرتد إن مات على االرتداد لقوله تعالى  :ومن يرتدد منكم عن دينه »....
فكل عمل وإن كان طيبا قد أقدم عليه المرتد الخارج من دينه ال ينفعه بشيء يوم القيامة بأي شكل من األشكال وهو من
الخاسرين في الدنيا واآلخرة.
والرأي القائل بأن عقوبة المرتد هو القتل استنادا لحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه» يختلف
رأيهم وحكمهم فيمن يرجع إلى الردة بعد توبته ،فاألمر واضح أن من تاب بعد ردته األولى أن توبته مقبولة وال شيء
عليه إن لم يكن عليه حق من حقوق اآلدميين ،وأما من تاب من ردته ثم رجع اليها مرة أخرى فاألمر فيه مختلف.
القول األول :أنه ال بد من استتابته في كل مرة ،فإن تاب ،قبلت توبته ،وإن لم يتب أقيم عليه الحد (، ،وهو قول الحنفية
في رواية(  ) 302والشافعية (  ،) 402وابن القاسم من المالكية(  ) 502والحنابلة في رواية( 602
واستدلوا بما يلي:
ض ْت ُسنَّ ُت ْ َ
قول تعالى « ُ
ين َك َف ُروا إِ ْن َي ْن َتهُوا يُ ْغ َف ْر لَ ُه ْم َما َق ْد َسلَ َ
ف َوإِ ْن َيعُو ُدوا َف َق ْد َم َ
ال َّولِ َ
{ق ْل لِلَّ ِذ َ
ين ([ })83األنفال,]83 :
الز َكا َة َف َخلُّوا َسبيلَ ُه ْم إ َّن َّ
وقوله تعالى َ
الص َل َة َوآ َتوُا َّ
ور َر ِحي ٌم ([ })5التوبة.]5 :ووجه الداللة من
اللَ َغ ُف ٌ
{فإِ ْن َتابُوا َوأَ َقامُوا َّ
ِ ِ
الر َّدة في المرة.
تفرقا بين ما إذا كان الرجوع إلى اإلسالم بعد ِّ
اآليتين ،أنهما لم ِّ
وقوله عليه الصالة والسالم « االسالم يجب ما قبله» ووجه الداللة أن الحديث لم يفرق ً
أيضا بين مرتد ومرتد وألن المرتد
الر َّدة ،فحكم بإسالمه ،كما لو ارتد مرة واحدة ثم أسلم .
بتوبته يكون قد أتى بالشهادتين بعد ِّ
الر َّدة ،ويقتل دون استتابة ،وهو قول اإلمام مالك والحنابلة في الرواية
القول الثاني :أنه ال تقبل توبة من تكررت منه ِّ
الثانية ،وبه قال الليث بن سعد ،وإسحاق بن راهويه ،وأبو إسحاق ال َم ْرو زي واستدلوا بما يلي:
ُْ َ ُ
َكن اللَُّ لَِي ْغ ِف َر لَ ُه ْم َو َل لَِي ْه ِدَي ُه ْم َسب ً
ين آ َمنُوا ثُ َّم َك َف ُروا ثُ َّم آ َمنُوا ثُ َّم َك َف ُروا ثُ َّم ْ
قوله تعالى {إِ َّن الَّ ِذ َ
يل ([ })731النساء:
ِ
ازدَا ُدوا كف ًرا ل ْم ي ِ
كفرا متجد ًد وأن اهلل لن يغفر لهم ،ولن يقبل توبتهم.
كفرا” يقتضي ً
 .]731ووجه الداللة من اآليتين ،أن قوله “ثم ازدادوا ً
ُسيْل َمة ،فرجع
ارة ”،أن رجال من بني سعد َّ
وروى األثرم عن ظ ْبيَان بن ُع َم َ
مر على مسجد بني حنيفة ،فإذا هم يقرأون برجز م َ
َّ
احة ،قال:
إلى ابن مسعود ،فذكر ذلك له ،فبعث إليهم ،فأتي بهم ،فاستتابهم فتابوا ،فخلى سبيلهم ،إال رجل منهم ،يقال له ابن الن َو َ
قد أتيت بك مرة ،فزعمت أنك قد تبت ،وأراك قد عدت ،فقتله) 512
على أنه يجوز لإلمام ،أن يعزر من تكررت ردته بالضرب ،أو بالسجن ،وذلك من باب التعزير ،وهو قول الحنفية
والشافعية( قال الكاساني ”:فإن تاب ثم ارتد ثانيًا فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة األولى؛ أنه إن تاب في المرة
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ظاهرا في كل مرة لوجود ركنه وهو إقرار العاقل ...إال
المرة الثالثة والرابعة لوجود اإليمان
ً
الثانية قبلت توبته ،وكذا في َّ
المرة
المرة الرابعة يضربه اإلمام ويخلي سبيله ،وروي عن أبي حذيفة-رضي اهلل عنه -أنه إذا تاب في
َّ
أنه إن تاب في َّ
الثالثة حبسه اإلمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة واإلخالص.
وجاء في تكملة المجموع ”:إذا ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم وتكرر ذلك منه فإنه يحكم بإسالمه إال أنه ال يعزر في المرة
األولى ،لجواز أن يكون عرضت له شبهة ،وعزر فيما بعدها ،ألنه ال شبهة له.36
من خالل ما سبق من نماذج يمكن القول بأن نظرية تشديد العقوبة في الفلسفة الجنائية االسالمية في حق العائد إلى ارتكاب
الجريمة وأرد في النصوص الشرعية وفي الفقه الجنائي اإلسالمي واجتهاد الفقهاء المسلمين ،ويمكن من حيث العموم
االستناد إلى نصوص شرعية عامة أيضا من الكتاب والسنة كلها تؤكد القول بأن من استشري فساده وضرره بين الناس
واعتاد اإلجرام فإن عقوبته ليست كعقوبة المجرم العادي الذي ارتكب جريمته للمرة األولى
فقد ذكر الماوردي في تفسير قوله تعالى ((يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
الص ْي َد َوأَ ْنتُ ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن َق َتلَ ُه ِم ْن ُك ْم ُم َت َعمِّداً َف َجزا ٌء ِم ْث ُل
ين آ َمنُوا ال َت ْقتُلُوا َّ
َ
َ
َ
ُ
صياماً لِي َُذ َ َ
ار ٌة َطعا ُم َمسا ِك َ
ْر ِه َع َفا
ما َق َت َل ِم َن النَّ َع ِم ي ْ
َح ُك ُم ِب ِه َذوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َه ْدياً بالِ َغ ْال َك ْع َب ِة أ ْو َك َّف َ
ين أ ْو َع ْدل ذلِ َك ِ
وق َوبال أم ِ
َُّ
َُّ
َُّ
ُ
َ
ٌ
ْ
ْ
ْ
ََ
َ
ُ
ْ
قام)) سورة المائدة ()95
الل َعمَّا َسلف َو َمن عا َد ف َينت ِق ُم الل ِمنه َوالل َع ِزيز ذو ان ِت ٍ
َو َم ْن َعا َد َفيَن َت ِق ُم اللَُّ ِم ْن ُه ( فيه قوالن:
عاجال  ،وعقوبة المعصية ً
ً
آجال.
أحدهما :يعني ومن عاد بعد التحريم  ،فينتقم اهلل منه بالجزاء
والثاني :ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله  ،فينتقم اهلل منه.
وعلى هذا التأويل قوالن:
أحدهما :فينتقم اهلل منه بالعقوبة في اآلخرة دون الجزاء ،قاله ابن عباس  ،وداود.
والثاني :بالجزاء مع العقوبة  ،قاله الشافعي ،والجمهور.37
النبي -صلَّى اهلل عليه وسلم -قال « :كل م َ
َّر
وورد عن الرسول تضخيم وعظم ذنب العائد إلى ارتكاب الذنب عن ِّ
ُخم ٍ
ُّ
َ
َ
تاب اهلل عليه ،فإن عا َد الرابعة كان
ُخ َست صالتُه
ٌ
تاب َ
أربعين صباحاً ،فإن َ
ُسكر حرا ٌم ،ومن َش ِرب مُس ِكراً ب ِ
خمر ،وكل م ٍ
َّ
ُ
حقاً
َ
ُ
أهل
د
ي
د
«ص
قال:
؟وسلم
عليه
اهلل
ى
صل
اهلل
رسول
يا
الخبال
طينة
وما
قيل:
»
بال
الخ
طينة
ن
م
يه
ق
َس
ي
أن
اهلل
على
ْ
َِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َس ِقيَه من طينة َ
الخبال».38
َعرف حاللَه من حرا ِم ِه كان حقاً على اهلل أن ي ْ
النار ،ومن َسقا ُه صغيرا ال ي ِ
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء ،فإن تاب صقل منها ،فإن عاد زادت
حتى تعظم في قلبه ،فذلك الران الذي ذكره اهلل عز وجل {كال بل ران على قلوبهم} [المطففين ».« ]14 :هذا حديث
صحيح لم يخرج في الصحيحين وقد احتج مسلم بأحاديث القعقاع بن حكيم ،عن أبي صالح «.39
وورد عن الرسول عليه الصالة والسالم أنه قال «إذا قال العبد استغفر اهلل وأتوب إليه فقالها ،ثم عاد ،ثم قالها ،ثم عاد،
كتبه اهلل في الرابعة من الكذابين».40
عليه واستنادا إلى ما سبق من أقوال للعلماء واستنادهم إلى نصوص شرعية واضحة من الكتاب والسنة وما عليه الفقهاء
من حق السلطان في ايقاع العقوبات التعزيرية بحق المجرمين وذلك لخطورتهم وعظم ذنبهم فإنه يبدو جليأ أن تشديد
العقوبة في حق العائدين إلى ارتكاب الجريمة جزء من سياسة الفقه اإلسالمي الجنائي إال أن األمر فيه يدور في نطاق
 36حاشية ابن القيم ()57 /12
 37تفسير الماوردي  -النكت والعيون (.)68 /2
 38سنن أبي داود ت األرنؤوط ()522 /5
 39المستدرك على الصحيحين للحاكم ()45 /1
 40كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ()228 /4
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الجواز ال الوجوب ،إذا السلطان ونظرا لخطورة المجرم وخطورة الجرم وما سببه ويسببه من آثار سيئة على المجتمع
مخير بين إيقاع العقوبة االضافية تعزيرا وبين االبقاء على العقوبة األصلية فقط.
فالعود في أقل حاالته كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة أنه مؤكد لوقوع العقاب بعد أن كان من قبل يحتمل السقوط بالتوبة..
فالحدود في ذاتها غليظة وهي تكون في أكثر أحوالها عند التكرار والعود».41
الخاتمة
بعد أن انتهيت من كتابة البحث أود أن الخص أهم النتائج التي توصلت إليها في النقاط التالية:
العودة إلى الجريمة حالة استثنائية خاصة تكمن في عودة المجرم إلى ارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه في جريمته السابقة
وتنفيذها.
العود إلى الجريمة ينبئ ويشير إلى خطورة إجرامية أكبر عند العائد تختلف عن غيرها من التي توجد عن الجاني العادي.
وهذا هو السبب الذي تدخال عقابيا خاصا.
العودة إلى الجريمة سبب من أسباب تشديد العقوبة يعد ظرفا مشددا ،والشريعة اإلسالمية كمبدأ عام تتفق مع التشريعات
الجنائية الوضعية في اعتبار العود ظرفا مشددا للعقوبة.
للقاضي السلطة التقديرية في الفقه الجنائي اإلسالمي في تشديد العقوبة بحق العائد إلى الجريمة ،فليس األمر وجوبيا بل
هو في نطاق الجواز ال أكثر.
التكييف الشرعي لتشديد العقوبة يدخل ضمن باب التعازير وما فيه من اختالف بين الفقهاء في أحكام التعزير تنطبق على
العود أيضا.
على الرغم من أن هناك اتجاها فقهيا يرى بأن تكرار الجريمة ال أثر لها على العقوبة من حيث تشديدها ،فإن تعامل
ومعاملة الفقه الجنائي للجاني العائد إلى ارتكاب الجريمة تختلف عن المجرم العادي ،وفي نظرنا إن دل هذا على شيء
فإنما يدل على أن للعودة أثرا وإن كان غير مباشر على العقوبة من حيث تشديدها.
تأثير العودة على الجريمة من حيث عقوبتها يختلف من جريمة عن غيرها من الجرائم.

 41العقوبة  ،الشيخ محمد أبو زهرة ،ص .250
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المصادر بعد القرآن الكريم
األحكام السلطانية ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى:
450هـ) ،دار الحديث – القاهرة.
اإلحكام شرح أصول األحكام ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى1392 :هـ)،
الطبعة :الثانية 1406 ،هـ.
اختالف األئمة العلماء ،الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ،دار النشر  :دار الكتب العلمية  -لبنان /
بيروت  1423 -هـ  2002 -م ،الطبعة  :األولى.
االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري ،الناشر  :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى ،
 ،2000 – 1421تحقيق  :سالم محمد عطا  ،محمد علي معوض.
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة ،الناشر :دار الكاتب العربي ،بيروت.
تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ،دار النشر  :دار الكتب
العلمية  -بيروت  /لبنان .-
الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ،حسن علي الشاذلي ،الناشر :دار الكتاب الجامعي،
الطبعة :الثانية.
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ،الناشر  :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة
الثانية .1415 ،
الروضة الندية شرح الدرر البهية ،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري
ال ِقنَّوجي (المتوفى1307 :هـ) ،الناشر :دار المعرفة.
سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية ،سليم محمد ابراهيم النجار ،ص.30
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :هـ)،
سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
محمَّد كا ِمل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2009 -م.
المحقق :ش َعيب األرنؤوط َ -
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوهر النقي :عالء الدين علي
بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ،الناشر  :مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد،
الطبعة  :الطبعة  :األولى ـ  1344هـ.
الصحاح في اللغة ،الجوهري-.
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ،أبو مالك كمال بن السيد سالم ،فضيلة الشيخ /ناصر الدين األلباني،.
فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ /محمد بن صالح العثيمين.
العقوبة ،الشيخ محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي – القاهرة.
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي
البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى975 :هـ) ،المحقق :بكري حياني  -صفوة السقا ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الطبعة الخامسة1401 ،هـ1981/م.
لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،الناشر  :دار صادر – بيروت ،الطبعة األولى.
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مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى728 :هـ) ،المحقق :عبد الرحمن
بن محمد بن قاسم ،الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية ،عام
النشر1416 :هـ1995/م.
المحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى456 :هـ) ،الناشر :دار
الفكر – بيروت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،علي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري (المتوفى:
1014هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2002 -م.
المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة :األولى.1990 – 1411 ،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس (المتوفى :نحو
770هـ) ،الناشر :المكتبة العلمية – بيروت معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)181 /4
الملخص الفقهي ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الناشر :دار العاصمة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،
الطبعة :األولى1423 ،هـ.
الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،سعود بن عبد العالي البارودي
العتيبي عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام ،الطبعة الثانية 1427هـ.

Dr. Joseph M. Naffa1

 نافا. جوزيف م.د

1

İSLAM HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BİR DOLANDIRICILIK TÜRÜ
OLARAK İÇERİDEN BİLGİ EDİNEREK TİCARET YAPMA
Çev. Burak Çağ

INSIDER DEALING AS FRAUD FROM
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

بناء على معلومات داخلية
ً التداول
كغش من منظور الشريعة اإلسالمية
1 International Compliance Group Ortağı.
1 Partner, International Compliance Group
. مجموعة االذعان الدولية، شريك1
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Giriş
İslam, ABD ve Birleşik Krallık’taki gibi içeriden bilgi edinerek ticaret yapmayı dolandırıcılık
olarak düzenleyecek bir duruş sergileyebilir mi? Bu soruya cevap vermeden önce, bu
vesileyle İslam’ın dolandırıcılığa karşı genel duruşunu belirlemek gerekiyor. İslam, fertler
arasında herhangi bir konuda her türlü yolsuzluğu ve dolandırıcılığı yasaklamıştır.1 Dolandırıcılık, Hz. Muhammed’in s.a.v. Sünneti’nde ciddi ve çirkin bir ahlaki davranış olarak
görülmüş ve bu durum hakkında kendisinden aktarılan bir sözde şöyle ifade edilmiştir:
“Aldatan bizden değildir”.2
Bir Müslüman her zaman ve her şartta dürüst ve doğru sözlü olmalıdır ve inancını her türlü dünya
kazancının üstüne koymalıdır.3 Ayrıca ticari ilişkilerde dürüstlük ve iyi niyet Kur’an ve Sünnette vurgulanmıştır.4Ebu Hureyre’den nakledilen bir sözünde Hz. Muhammed s.a.v. şöyle demiştir:
“Bir kişi bilmeden musarrat bir hayvan satın alırsa, onun sütünü sağdıktan sonra, iki seçenekten en
hayırlısıyla baş başa olur. Dilerse onu yanında tutar. Dilerse bir ölçek hurmayla birlikte geri verir.”5
Musarrat hayvan Sünnete göre, belli bir süre sütü sağılmamış dişi inek veya keçi anlamına gelmektedir ve onu satın alan kişi iyi niyetle haksız olarak hayvanın süt veriminden faydalanmış olur.6 Satın
alan bu haksız kazancı fark ettiğinde, satışı iptal etme ve süt için satıcıya belirli bir tazminat ödeme
seçeneğine sahiptir.7Bu Sünnet temel alınarak bu tür hileli fiiller için bir kıyas (analogy) öngörülmüş8
ve hileye dayanarak sözleşmeye taraf olan aldatılan kişiye, hileyi anladığı anda sözleşmeyi iptal etme
seçeneği sunan hileli sözleşmenin fasid (iptal edilebilir)9 olduğuna dair bir hukuk geliştirilmiştir.10
İslam’da dolandırıcılık kavramı birçok farklı terminolojiyle ifade edilmiştir. En yaygın kullanılanları
tağrir, tedlis, gabin, gubn, ghushs ve gharariken en az bilinenleri khallab, hıyanet, ihtiyal, tahayyül,
tedlil, iham, nasb ve khadi’adır. Bunların hepsi dolandırıcılık, aldatma, dalavere, gabin, yanlış beyan,
üç kağıtçılık, dengesizlik anlamlarına gelmektedir.11 Bir sonraki tartışmanın amaçları doğrultusunda,
1 Y. Al-Qaradawi, The Lawful and The Prohibited in Islam (Al-Birr Foundation, London, 2003), s. 239.
2 N.J. Coulson, Commercial Law in the Gulf States: The Islamic Legal Tradition (Graham &Trotman, London, 1984), s. 69, 70; Rayner, s. 206.
3 Al-Qaradawi (2003), s. 239.
4 Coulson, s. 65, 69-70; Rayner, s. 205.
5 Hadith Bukhari, 3:358; 3:359; Sahih Muslim, Book 010, Nos 3634-3637.
6 Bu uygulama tasriyyah olarak bilinir. Bkz. Coulson, s. 70.
7 Sünnette vurgulanan “bir ölçek hurma” az tavsiye edilen bir örnektir. Bkz. Coulson, s. 70.
8 Coulson, s. 70.
9 Rayner, s. 206.
10 Al-Qaradawi (2003), s. 239.
11 Rayner, s. 207-208.
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İslam’da dolandırıcılık terimlerinden tağrir tercih edilmiştir. Tağrir, Zarqa12 tarafından, bir başkasını fiil
ve sözlerin anlamlarını değiştirerek aldatma yoluyla, onu normal şartlarda davranmayacağı şekilde
davranmaya teşvik etmek olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan aldatıcı fiil ve sözlerin tağrire eşdeğer olduğu anlaşılmaktadır. Hileli bir davranış tağrirfi’li olarak adlandırılırken hileli bir söz tağrirqavli
olarak adlandırılır.13 Tağrirfi’li aldatıcı veya yanlış fiil ve davranışlar söz konusu olduğunda gerçekleşir, tağrirqavliise sözlü davranışlar14, örneğin yalan15 söz konusu olduğunda gerçekleşir. Anlaşıldığı
kadarıyla tağrir için nedensellik bağı olması gerekir ve ispat külfeti, doğruyu bilseydi o ticari ilişkiye
girmeyeceğini ispatlamak zorunda olan aldatılan kişi üzerindedir.16
Bir diğeralim Sanhuri17 dolandırıcılığı, bir başkasını yanıltarak sözleşme yapmaya ikna eden aldatıcı
fiil olarak tanımlamıştır. Sanhuri’ye göre dolandırıcılık sözleşmenin diğer tarafını yanıltmaya yeterli
olmalı ve onu sözleşme yapmaya yönlendirmelidir.18 Dolayısıyla, nedensellik ve maddiliğin dolandırıcılığın unsurları olduğu açıktır ve Sanhuri’ye göre bunların gerçekleştiğine karar vermek için, sözleşmenin her iki tarafına ve aldatılan kişinin yaş, tecrübe, zeka ve ticari bilgi gibi kişisel özelliklerine
bakılır.19 Coulson20 buna bir ekleme yaparak dolandırıcı bir fiilin gerçekleşebilmesi için “fiilin aldatıcılık
derecesinin herhangi sıradan tedbirli bir insanı” aldatacak seviyede olması gerektiğini ve aldatılan kişi
maddi olarak zarara (darar) uğramış olması gerektiğini belirtmiştir. Zararın miktarı ticari standartlara
ve uygulamaya dayanır, fahiş fiyattan ödeme yapmak buna örnek olarak gösterilebilir.21 Bu nedenle,
yukarıda bahsedilenler ışığında tağrirdeki nedensellik unsuru, alışverişten veya kayıptan kaynaklanabilirken, maddilik unsurunun gerçekleştiği “makul insan davranışı testine” göre kararlaştırılır, ancak
aldatılan sözleşme tarafının tecrübeli bir kimse olması koşulunda bir sübjektif unsur öngörülmüştür.
Sonuç olarak, tağririn maddilik unsurunun, yüz yüze bir ticari ilişki esnasında ya da borsa gibi kişisel
olmayan bir pazarda gerçekleşmesine bakılarak kararlaştırılacağı söylenebilir.
Açığa vurmama meselesi konusunda, İslam, esasa ilişkin bilgiler hususunda kasıtlı sessizlik hariç, açığa vurmamayı dolandırıcılık olarak kabul etmemiştir.22 Bu nedenle, bilginin maddi olduğu durumlarda
salt unutma, bilgiyi açıklama konusunda pasif kalma ya da bilgiyi gizleme halinde de tağrir oluşması söz
konusu olabilir. Hal böyleyken, fiyat konusunda maddi bilginin gizlenmesini içeren içeriden bilgi alarak
ticaret yapma fiili tağrir ya da, Amerika Birleşik Devletleri SEC Rule 10b-5’te ve 2006 Birleşik Krallık
Fraud Act’ta (Dolandırıcılık Kanunu) düzenlenen dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilebilir. Ancak
commonlaw’da tanımlanan dolandırıcılıktan farklı olarak basit sessizlik yasal dolandırıcılık anlamına
gelmez. Buna ilave olarak İslam’da, belirli koşullarda ve “güven satışı” veya uberrimaefidei olarak bilinen sözleşmelerde de tağrirsöz konusu olabilir.23 İslami uberrimaefidei sözleşmeleri, bai ‘at-tawliyah(bedeline satış) adı verilen malların yeniden satışı, bai ‘al-murabahah(kârına satış), ve bai ‘al-wadi’ah(12 A. Zarqa, El-Fiqh El-Islam fi Thoubeh El-Jadid: El-Juz’ El-Awal: El-Madhkal El-Fiqhi El-Aam, 9. baskı (Damascus, 1967-68), s. 374 in Al-Rimawi,
s. 223-224.
13 Al-Rimavi, s. 224.
14 Ibid.
15 Rayner, s. 215.
16 Ibid. S. 229.
17 Sanhuri, Masadir al-Haqq, II, 157 in Rayner, s. 211.
18 Sanhuri, Masadir al-Haqq, II, 159 in Rayner, s. 211.
19 Sanhuri, Masadir al-Haqq, II, 159 in Rayner, s.211-213.
20 Coulson, s.70-71.
21 Ibid.
22 Rayner, s. 215.
23 Ibid.

zararına satış) sözleşmelerini kapsar.24 Bu üç sözleşme tipinde, satıcının fiyatı etkileyebilecek bütün
faktörleri, örneğin satışın iflas emrinin sonucu olması gibi, açıklama konusunda mutlak bir yükümlülüğü
olması nedeniyle malların gerçek fiyatları çok önemlidir.25 Bu şekilde satıcının fiyatları tam ve gerçek
bir şekilde açıklamaması pozitif yanlış beyan olarak değerlendirilir ve bu durum alıcıya sözleşmeden
dönme seçeneğini sunar.26 Birçok Müslüman ülkenin yargı sisteminde dolandırıcılığın, esaslı bilgilerin
açıklanmaması gibi pasif veya hareketsiz kalma şeklinde de işlenebileceği prensibi yasalarda benimsenmiştir. Örneğin Mısır Medeni Kanunu’nda27 sözleşmenin taraflarından birinin sessiz kalınan durumu
bilmesi durumunda sözleşmeye taraf olmayacağı ispatlanabilirse, sözleşmenin diğer tarafının gerçekler
veya ilgili koşullar konusundaki kasıtlı sessizliği dolandırıcılık olarak düzenlenmiştir. Kuveyt Medeni
Kanunu’nda,28 bir sözleşmede veya sözleşmeye ilişkin belirli koşullar hakkında sessiz kalmak, hukukun
gerektirdiği dürüstlük ve açıklık kuralını, anlaşmayı ya da ticari ilişkinin doğasını veya olayın koşullarından kaynaklanan özel güven ilişkisini zedeliyorsa, bu sessiz kalma fiilinin dolandırıcılık olarak kabul
edileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle, Mısır ve Kuveyt gibi Müslüman ülkelerin yargı sistemlerinde, içeriden bilgi alarak kazanç sağlama eyleminin kolayca tağrir olarak değerlendirilebileceği öngörülmüştür.
Daha önce vurgulandığı gibi, tağrir söz konusu olduğunda, aldatılan taraf sözleşmeyi onaylama veya
sözleşmeden dönme seçeneklerine sahiptir. Bu ilke, Hazreti Muhammed’in diğer Sünneti tarafından
da desteklenmiştir:
“Kim bir başkasını aldatırsa sonucuna katlanır” ve “aldatma telafi edilmelidir”.29
Dolandırıcılık durumunda sözleşmeyi onaylama veya sözleşmeden dönme seçenekleri hiyar el-tedlis olarak adlandırılır. Bu seçenek ilk olarak, satıcının malını satabilmek için onun belirli özelliklerini
gizlediği ve alıcının aldanmasına neden olduğu mal satışı sözleşmesinden doğmuştur.30 Bu tür bir
gizlemeye izin verilemez ve satılan maldaki gizlenen kusurların farkına vardıktan sonra alıcıya, sözleşmeyi onaylama veya sözleşmeden dönme seçenekleriyle birlikte sözleşmeyi iptal etme seçeneğini
verir.31 Ancak hiyar el-tedlis hakkı, alıcının makul bir sürede, satıcı tarafından kasıtlı olarak yapılan
gizlemeye veya yanlış beyana dayanarak kurulan sözleşmedeki gizlenen kusurun farkına vardığını
ispat etmesine bağlıdır.32 Diğer bir deyişle, alıcı ticari işlemin kendisine hiyar el-tedlis hakkını verdiğini
interalia ispat etmelidir.
İlk bakışta hiyar el-tedlis doktrini oldukça kestirme bir yol olarak görülmesine rağmen, doktrin hakkında daha derin bir inceleme yapıldığında, uygulamanın farklı İslami içtihat ekolleri tarafından farklı
yorumlandığını görülmektedir. Şafi ekolüne göre, tağrir durumunda aldatılan taraf gabne (kayıp veya
zarar) uğramamış olsa bile hiyar el-tedlis hakkına sahiptir.33Hanefi ekolüne göre, tağrir durumunda
24 Coulson, s. 73.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 1948 tarihli, Kanun, No. 131, Madde 125. Ayrıcabkz. Rayner, s.238.
28 1980 tarihliKanun, No. 67, Madde152. Ayrıcabkz. Rayner, s. 238.
29 Coulson, s. 69,70; Rayner, s. 206.
30 M.M. Billah, Shari’ah Standard of Business Contract (A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006), s.125.
31 Ibid.
32 Coulson, s. 126.
33 M. Salameh, Nathariat Al-Aqid fi El-Fiqh El-IslamiminKhilalAqid El-Bay’ (MoroccanMinistry of ReligiousAffairs, 1994), s. 234, aktaran AlRimawi, fn.803, s. 224-225. Gabin hukuki olarak sözleşmenin konusu ile ona ödenen miktar arasında dengesizlik olmasına denir, piyasa
değerinin üstünde veya altında ücret ödenmesi örnek olarak gösterilebilir. Gabin, büyük dengesizlik anlamına gelen gabn-ı fahiş ve küçük
dengesizlik anlamına gelen gabn-ı yesirolarak ikiye ayrılır. Bkz. G. Taha, Al-Wajeez fe El-Nathariat El-Ammah fe El-Tizam, El-Kitab El-Awal:
Masadar El-Eltizam, (Baghdad, 1971), s. 202 aktaran Al-Rimavi, s. 222-223.
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aldatılan tarafın ancak gabn-ı fahiş(büyük kayıp veya zarar)34 olması durumunda ya da tağrir ve
‘aib (gizli kusur)35 söz konusu olduğunda hiyar el-tedlis hakkı doğar. Bazı Hanefiler gabn-ı yesir (küçük kayıp veya zarar) durumunda yalnızca zararın karşılanmasını talep etme hakkının doğduğunu,
sözleşmenin feshi hakkının doğmadığını söylerler.36Hanbeli mezhebine göre de hiyar el-tedlis hakkı
ancak tağrirgabn-ı fahiş ile sonuçlanmışsa ve aldatılan taraf tecrübesiz bir alıcıysa söz konusu olur.37
Hanbelilere göre tecrübeli alıcılar, gabn-ı fahiş ile sonuçlansa dahi hiyar el-tedlis hakkına sahip olamazlar. Sadece gabn-ı yesir durumunda Hanbeli mezhebi eğer tağrirfi’li (hileli davranış) varsa hiyar
el-tedlis hakkı vermektedir.38 Hanbelilere göregabn-ı yesir ile sonuçlanan tağrirqavli (hileli söz) durumunda hiyar el-tedlis doğmaz. Maliki mezhebine göre ise alıcı, satıcının bai’ al-amanatya da bai’
el-mustarsil olması durumunda açıkladığı ücrete güvenirse hiyar el-tedlishakkı doğar.39Bai’ al-amanat
alıcının, satıcının açıkladığı gerçek fiyata güvendiği satışa denirken, bai’ el-mustarsil, alıcının veya
satıcının birbirlerine ücreti bilmedikleri konusunda güvendiği ve piyasa değerinden almayı veya satmayı talep ettiği satışa verilen addır.40
Bu nedenle, tağrir doktrininin çok iyi tasarlandığı söylenebilir, ancak hiyar el-tedlisin uygulanmasıyla
ilgili kurallar belirgin değildir, dört İslam hukuku ekolü arasında aldatılan kişinin sözleşmeden geri
dönme talebi için büyük oranda kayba uğradığını veya nedenselliği ispat yükümlülüğü altında olup
olmadığı hususunda bir konsensüs yoktur. Bu açmaz Amerika Birleşik Devletleri SEC Rule 10b-5’in
öngördüğü dolandırıcılık fiilinin unsurlarının belirsizliği ve mahkemelerin farklı yorumlarına bırakılmasıyla benzerlik teşkil etmektedir. Dolayısıyla, içeriden bilgi almak suretiyle ticaret yapmak İslam’a
göre bir dolandırıcılık ya da tağrir olarak kabul edilir ve bunun unsurları, sözleşmeden dönmeyi tercih
eden aldatılan tarafça ispat edilmesi gereken maddilik ve nedenselliktir. Ancak bu unsurların kesin
olarak uygulanması müphemdir, çünkü unsurların uygulanması farklı İslam hukuku ekollerinin farklı
yorumlarına dayanmaktadır.

34 N. Comair-Obeid, The Law of Business Contracts in the Arab Middle East (Kluwer Law International, London, 1996), s.107; Bellefonds, Traite,
I, s.355 in Rayner, s.204; Al-Rimawi, s.220.
35 Salameh, p.234 in Al-Rimawi, fn 803, s.224-225
36 Sanhuri, MasadirEl-Haqq, Pt.11, s.143-146, 160-189 ve Mahmasani, General TheoryPt II, s.426 aktaran Al-Rimawi, s.225-226.
37 Salameh, s.234 in Al-Rimawi, fn 803, s.224-225.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Al-Rimavi, s. 225-226.
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Would Islam take a similar stance as under the US and UK laws with regard to insider dealing as fraud? Prior to answering that question, the general position of fraud in
Islam is discussed herewith. Islam prohibits any kind of fraud in any matter between
individuals.1 Fraud is viewed as a serious and heinous moral wrong as exemplified in
the Sunnah of the Prophet Muhammad where he was reported to have said:
“he who cheats is not one of us”.2
A Muslim must be honest and truthful at all times in all circumstances and must put his faith over
and above any worldly gain.3 Honesty and good faith in commercial dealings are also emphasised
in the Qur’an and Sunnah.4 One such example is the saying of the Prophet Muhammad where Abu
Hurairah reported that the Prophet said:
“If a person buys a musarrat, in ignorance of the fact that it is such, then he has the option of accepting it or returning it with a measure of dates”.5
The mussarat referred to in the Sunnah is any female animal such as a cow or a goat that has not
been milked for some time so as to give the prospective purchaser of the animal an unduly optimistic
impression of the animal’s normal milk-yield.6 Upon discovering the fraud, the purchaser has the
option of rescinding the sale and paying the seller an appropriate compensation for the milk that he
has taken from the animal.7 Based on this Sunnah, a qiyas (analogy) was drawn to cover all sorts of
fraudulent acts8 and the law was developed that a fraudulent contract is fasid (voidable)9 whereby the
defrauded person who has entered into the contract owing to the fraud has the option of rescinding
the contract upon discovering the fraud.10
The concept of fraud in Islam has been assigned with many different terminologies. The most common ones include taghrir, tadlis, ghabn, ghubn, ghushsh and gharar, while the less common include
khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadlil, iham, nasb and khadi’a, which all vary in meaning from
fraud, trickery, deception, lesion, misrepresentation, swindling to imbalance.11 For the purposes of the
1 Y. Al-Qaradawi, The Lawful and The Prohibited in Islam (Al-Birr Foundation, London, 2003), p.239.
2 N.J. Coulson, Commercial Law in the Gulf States: The Islamic Legal Tradition (Graham &Trotman, London, 1984), pp.69, 70; Rayner, p.206.
3 Al-Qaradawi (2003), p.239.
4 Coulson, pp.65, 69-70; Rayner, p.205.
5 Hadith Bukhari, 3:358; 3:359; Sahih Muslim, Book 010, Nos 3634-3637.
6 The practice is known as tasriyyah. See Coulson, p.70.
7 The “measure of dates” mentioned in the Sunnah is merely a suggested example. See Coulson, p.70.
8 Coulson, p.70.
9 Rayner, p.206.
10 Al-Qaradawi (2003), p.239.
11 Rayner, pp.207-208.

ensuing discussion, the term taghrir is employed to denote the concept of fraud in Islam. Taghriris defined by Zarqa12 as the act of deceiving another by deploying misleading means in the form of actions
or words, thus, inducing the other to transact where he would not have transacted had such means
not been deployed. It can be understood from this definition that deceptive acts and statements may
tantamount to taghrir. A fraudulent act is referred to as taghrirfi’li and fraudulent statement, taghrirqawli.13 While taghrirfi’li takes effect through deceptive or false acts and manoeuvres, taghrirqawli takes
place through deceptive or false verbal attributions14 such as lying.15 It can be understood further that
there must be causation for there to be taghrir and the burden of proof is upon the defrauded person
to show that he would not have transacted had he known of the truth.16
Another scholar, Sanhuri,17 defines fraud as a deceitful act that caused another to fall into mistake
and that persuaded him to contract. According to Sanhuri, the fraud must be sufficient to deceive
the other contracting party and must constitute an impetus to contract.18 Hence, it is evident that
causation and materiality are elements of fraudand according to Sanhuri, they are to be determined
by looking at each contract and personal circumstances of the defrauded person such as his age, experience, intelligence and commercial knowledge.19 Coulson20 added by saying that for a fraudulent
act to be actionable, the “act must be cunning to the degree that it would deceive any ordinarily prudent person” and the defrauded person must have suffered darar (material damage). What amounts
to darar depends on commercial standards and practice, one such example being having paid an
inflated price.21 Thus, it may be surmised from the foregoing that causation in taghrir may be transaction causation or loss causation, while materiality is determined using the “reaction of the reasonable
man test”, but with some subjective element added in circumstances where the defrauded person is
a sophisticated contracting party. Consequently, it may also be inferred that materiality in taghrir may
be adapted depending on whether the fraud takes place in a face-to-face transaction or in a transaction over an impersonal market such as the stock exchange.
As for failure to disclose, it is generally not deemed fraudulent in Islam except where the deliberate
silence relates to essential information.22 Thus, taghrir may also occur by mere omission, passivity
or concealment of information where the information is material. This being the case, it may be surmised that insider dealing, which involves the non-disclosure of material price-sensitive information,
would be regarded as taghrir or fraud similar to the position under the US SEC Rule 10b-5 and the
UK Fraud Act 2006, but dissimilar to the common law fraud where simple reticence does not amount
to a legal fraud. Further in Islam, taghrir may also occur in certain circumstances and contracts
known as “trust sale” or uberrimaefidei contracts.23 Islamic uberrimaefidei contracts involve contracts
12 A. Zarqa, El-Fiqh El-Islam fi Thoubeh El-Jadid: El-Juz’ El-Awal: El-Madhkal El-Fiqhi El-Aam, 9thedn (Damascus, 1967-68), p.374 in Al-Rimawi,
pp.223-224.
13 Al-Rimawi, p.224.
14 Ibid.
15 Rayner, p.215.
16 Ibid., p.229.
17 Sanhuri, Masadir al-Haqq, II, 157 in Rayner, p.211.
18 Sanhuri, Masadir al-Haqq, II, 159 in Rayner, p.211.
19 Sanhuri, Masadir al-Haqq, II, 159 in Rayner, pp.211-213.
20 Coulson, pp.70-71.
21 Ibid.
22 Rayner, p.215.
23 Ibid.
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of re-sale of goods, namely bai ‘at-tawliyah (sale at cost), bai ‘al-murabahah (sale at a profit)and bai
‘al-wadi’ah (sale at a discount).24 In these three types of contract, the original price of the goods is of
the essence whereby the seller has an absolute duty to disclose all the facts that may have affected
the price, such as the purchase being the result of bankruptcy order.25 Failure to provide such full
and accurate disclosure is regarded as a positive misrepresentation by the seller, which gives the
purchaser the option to rescind the contract.26 In a number of Muslim jurisdictions, the principle that
fraud may be perpetrated by passivity or non-action such as failure to disclose essential information
has been enshrined in their legislation. In the Egyptian Civil Code,27 for example, intentional silence
on the part of a contracting party as to a fact or as to the accompanying circumstances is deemed a
fraud if it can be shown that the contract would not have been concluded by the other party had he
had knowledge thereof. In the Kuwaiti Civil Code,28 reticence about certain conditions in or pertaining
to a contract is deemed fraudulent if such reticence impinges on the necessity for honesty or clarity
as imposed by the law, or the agreement, or the nature of the transaction, or in the special confidence
that is derived by virtue of the circumstances of the case. Thus, in Muslim jurisdictions such as Egypt
and Kuwait, it is envisaged that it could be more easily argued that insider dealing is taghrir.
As highlighted earlier, where there is taghrir, the defrauded party has the option to either ratify or
rescind the contract. This principle is further supported by other Sunnah of the Prophet Muhammad
where he was reported to have said:
“one who deceives the other is liable for the consequence” and “deception should be redressed”.29
The option to ratify or rescind a contract for fraud is referred to as khiyar al-tadlis. The option first
emerged from the contract of sale of goods where the seller conceals a particular aspect of the goods
to be sold and leads the purchaser to be cheated.30 Such concealment is not permissible and renders
the contract voidable at the option of the purchaser who, after realising the concealment in the goods
sold, is free to ratify the contract or rescind it.31 The right tokhiyar al-tadlisis, however, subject to the
purchaser’s ability to prove within a reasonable time from the time of the discovery of the deceit that
the agreement to the contract was obtained by wilful deceit or misrepresentation by the seller.32 In other
words, the purchaser is to prove, inter alia, transaction causation for him to be entitled to khiyar al-tadlis.
Although at first glance the doctrine of khiyar al-tadlis seems clear cut, a deeper scrutiny of the doctrine reveals that its application is subject to different interpretations of the various Islamic schools
of jurisprudence. To the Shafi’i, a defrauded party has a right to khiyar al-tadlisas long as there was
taghrir notwithstanding that the defrauded person did not suffer any ghabn (loss or harm).33 To the
24 Coulson, p.73.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Law No. 131 of 1948, Art. 125. See also Rayner, p.238.
28 Law No. 67 of 1980, Art.152. See also Rayner, p.238.
29 Coulson, pp.69,70; Rayner, p.206.
30 M.M. Billah, Shari’ah Standard of Business Contract (A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006), p.125.
31 Ibid.
32 Coulson, p.126.
33 M. Salameh, Nathariat Al-Aqid fi El-Fiqh El-Islami min khilalAqid El-Bay’ (Moroccan Ministry of Religious Affairs, 1994), p.234 in Al-Rimawi,
fn 803, pp.224-225. Ghabnjuridically means an imbalance between the value of a subject-matter of a contract and the consideration paid for it,
for example, by paying a higher or lower price than the market price. Ghabn can be divided into ghabnfahish and ghabnyaseer with the former
meaning excessive imbalance and the latter, small imbalance. See G. Taha, Al-Wajeez fe El-Nathariat El-Ammah fe El-Tizam, El-Kitab El-Awal:
Masadar El-Eltizam, (Baghdad, 1971), p.202 in Al-Rimawi, pp.222-223.

Hanafi, however, a defrauded party is entitled to khiyar al-tadlisonly where there was taghrir that
resulted in ghabnfahish (excessive loss or harm)34 or where there were taghrirand ‘aib(latent defect).35 Where there was only ghabnyaseer (minimal loss or harm), some of the Hanafi allow claim for
damages only, but not rescission.36 Meanwhile, to the Hanbali, the right to khiyar al-tadlisarises only
where the taghrir resulted in ghabnfahish and the defrauded person was not an experienced buyer.37
To the Hanbali, experienced buyers have no right to khiyar al-tadlisalthough they may have suffered
from ghabnfahish. Where there was only ghabnyaseer, the Hanbali gives a right to khiyar al-tadlis
only if there was taghrirfi’li (fraudulent act).38 To the Hanbali, taghrirqawli(fraudulent statement) that
resulted in only ghabnyaseerdo not give rise to khiyar al-tadlis. As for the Maliki, the right to khiyar
al-tadlis arises where the buyer had trusted the vendor’s disclosure of the price under bai’ al-amanat
or bai’ el-mustarsil.39 Bai’ al-amanat is a sale where the buyer trusts the seller’s disclosure of the
original purchase price, while bai’ el-mustarsil is a sale where the buyer or seller confides to the other
that he is ignorant about the price and asks to buy or sell at market price.40
Thus, it may be surmised that while the doctrine of taghrir is well established, the rules concerning
the application of khiyar al-tadlis are, however, unclear in that there is no unanimous consensus
among the four schools of Islamic jurisprudence as to whether a defrauded person has to prove excessive loss causation, or whether he has to prove causation at all, in his claim for a rescission. This
predicament is somewhat similar to the position under the US SEC Rule 10b-5 where the application
of the elements of fraud is unclear and is subject to various interpretations by the courts. Accordingly,
it is submitted that insider dealing is fraud or taghrir in Islam and the elements to be proved by a
defrauded party who opts to rescind the transaction are materiality and causation although the exact
application of the elements is unclear because it is subject to the various interpretations of the different schools of Islamic jurisprudence.

34 N. Comair-Obeid, The Law of Business Contracts in the Arab Middle East (Kluwer Law International, London, 1996), p.107; Bellefonds, Traite,
I, p.355 in Rayner, p.204; Al-Rimawi, p.220.
35 Salameh, p.234 in Al-Rimawi, fn 803, pp.224-225
36 Sanhuri, MasadirEl-Haqq, Pt.11, pp.143-146, 160-189 and Mahmasani, General Theory Pt II, p.426 in Al-Rimawi, pp.225-226.
37 Salameh, p.234 in Al-Rimawi, fn 803, pp.224-225.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Al-Rimawi, pp.225-226.

657

659

ملخص
تم تخصيص مفهوم الغش في اإلسالم مع العديد من المصطلحات المختلفة .ومن أكثر المصطلحات
شيوعا :تغرير ،تدليس ،غبن ،غش ،وغرار .ومن أقل المصطلحات شيوعا :خالب ،خيانة ،االحتيال،
التحايل ،التضليل ،اإليهام ،النصب ،الخديعة .ألغراض المناقشة الالحقة ،تم استخدام مصطلح التغرير
للداللة على مفهوم الغش في اإلسالم .يعرف الزرقاء مصطلح التغرير بأنه فعل يخادع شخصا آخر
عن طريق نشر وسائل مضللة في شكل إجراءات أو الكلمات ،وبالتالي حمل اآلخر على التعامل
حيث لن يتعامل لو ال هذه الوسائل .ويمكن أن يفهم من هذا التعريف أن األفعال والبيانات الخادعة قد
تساوي التغرير .تسمى أعمال االحتيال والنصب بالتغرير الغعلي والبيان االحتيالي بالتغرير القولي.
في حين التغرير الغعلي ساري المفعول من خالل األفعال الخادعة والمناورات ،التغرير القولي يكون
من خالل وضع صفات لفظية كاذبة أو خادعة مثل الكذب .ويمكن أن يفهم كذلك أنه يجب أن يكون
هناك عالقة السببية ألجل التغرير ،واإلثبات يقع على شخص مخدوع إلظهار إنه لو كان يعرف
الحقيقة لما تعامل .وهكذا ،فإنه يمكن القول بأن عقيدة التغرير عقيدة راسخة .ولكن القواعد المتعلقة
بتطبيق خيار التدليس ليست واضحة ،وال يوجد إجماع بين المذاهب األربعة ما إذا كان المخدوع
عليه إثبات الخسارة المسببة المفرطة ،أوعليه إثبات العالقة السببية في دعواه اإللغاء .هذا المأزق
يشبه إلى حد ما موقف قاعدة  5-10B SECاألمريكية ،حيث تطبيق عناصر االحتيال غير واضح
ويخضع لتفسيرات مختلفة من قبل المحاكم .وفقا لذلك ،فمن المسلم أن التداول بنا ًء على معلومات
داخلية يعتبر تغريرا في اإلسالم والعناصر التي يتم إثباتها من قبل طرف المخدوع الذي يختار إلغاء
الصفقة هي النسبية والسببية ،ولكن التطبيق الدقيق للعناصر غير واضح ألنه يخضع لتفسيرات مختلفة
من المذاهب الفقهية المختلفة.

Dr. Maiza Aissa1
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Giriş
“Transseksüellik” terimi ilk kez Doktor Coldwell tarafından 1919 yılında yayımlanan
bir makalede kullanılan yeni bir terim olup hukukta lafız bakımından farklı ama anlam
bakımından birbirine yakın birkaç tanımı yapılmıştır. Başlıca tanımlar şunlardır:
- Kişinin üreme organlarının biyolojik etkileriyle psikolojik etkiler arasında uyumsuzluğa yol açan
patolojik bir haldir.1
- Fransızca kökenli “transseksüellik” terimi ile belirli bir cinsten olan şahsın kendisini diğer cinse ait
hissettiği bir hal kastedilir. Bu hal onun içinde büyük bir çelişkiye yol açar. Bu çelişki doğa tarafından
kendisine karşı suç işlendiği duygusunu oluşturur; çünkü bu kişi erkek bedenine bürünmüş bir kadın
olduğunu ya da tam tersini hisseder. Bu his dolayısıyla bedenine karşı öyle büyük bir nefret duyar
ki bu onu ya karşı cinsin davranışlarını sergilemeye (travestilik) ya depresyona ya bedenine zarar
vermeye ya da intihar teşebbüsüne iter.
Bütün bunlara rağmen transseksüel akıl hastası sayılmaz. Bu itibarla homoseksüellik ve travestilikten ayrılır. Çünkü bu ikisinde kişinin davranışları ve cinsel kişiliği açısından bir kuşku ve kapalılık
bulunmakla birlikte bunlar kendilerini karşı cinse ait hissetmezler.2
- Büyük Larousse ansiklopedisinde ise şu bilgi yer almıştır: Fiziksel karakteristik olarak bir cinse mensup
olan bazı kişilere ilişen patolojik bir hal olup kendilerini karşı cinse ait hissetmelerine yol açar ve bir erkeğin kadın rolünü oynaması ile yetinmeyerek tamamen cinsiyet değiştirip karşı cinsten olmayı arzularlar.
- Transseksüelliğin belki de en açık tanımı Prof. Kuss’un Fransız Tıp Akademisine sunduğu ve 29
Haziran 1982 yılında kabul edilen şu tanımdır: “Transseksüellik, kişinin güçlü bir şekilde karşı cinse
ait olduğunu hissetmesidir.”3
Transseksüelliğin tanımından hareketle iki önemli hususun ve hükümleri bakımından birbirinden tamamen farklı iki durumun net olarak ayrılması gerekir:
Birinci Durum: Çift cinsiyetli (hünsâ) olup erkek mi yoksa dişi mi olduğu belli olmayan şahsın durumudur. Bu durum ya cinsel organın erkeklik organı mı dişilik organı mı olduğu zahir olmayan fizyolojik
bozukluktan ya da bir şahısta hem erkeklik, hem de dişilik organının bulunmasından kaynaklanır.
İslam hukukçuları bu durum üzerinde önemle durarak gerekli hormonal analizler yapıldıktan sonra
baskın cinsiyetin tespit edilmesi suretiyle tedavi edilmesi gereken organik bir hastalık saymışlardır.
1 Ahmed Mahmud Sa’d, Tağyîru’l-cins beyne’l-hazri ve’l-ibâha (Hukuk Doktora Tezi), Dâru’n-nahdati’l-‘Arabiyye, 1. Baskı, 1993, s. 138.
2 Ali Hüseyin Necîde, Suveru’t-tekaddümi’t-tıbbî ve’n’ikâsâtuhe’l-kânuniyye fi mecâli’l-kanuni’l-medenî: et-Telkîhu’s-sınâî ve tağyîru’l-cins, Mısır,
1990-1991, s. 51-52.
3 Enes Muhammed İbrahim Beşşar, Tağyîru’l-cins ve eseruhû fi’l-kanuni’l-medeniyyi ve’l-fıkhi’l-İslamî (Doktora Tezi), Mısır, Câmiatü’l-mansûra,
Külliyetü’l-hukûk, 2003, s. 10.

662

İkinci Durum: Fizyolojik olarak cinsiyeti tam bir şekilde belli ve açık olmakla birlikte psikolojik olarak
kendini karşı cinse ait hisseden şahısların durumu olup bu her iki cins için de geçerlidir.
Bu durum günümüz toplumlarında fizyolojik olarak değil; ama psikolojik olarak kadınsı şahıslarda
gördüğümüz şey olup bu özelliğe sahip erkekler hareketlerinde, konuşmalarında, giyim ve davranışlarında kadınlara özenirler. Bu durumda olan kişi tam manasıyla bir erkek olmasına rağmen psikolojik
bir sebepten dolayı kendisini erkek değil de, erkek bedenine girmiş bir dişi olarak hisseder ve bu nedenle kadınlar gibi davranır. Bu, interseksüellik denilen şeydir. Bu durum sadece erkeklere mahsus
olmayıp pek çok kadında da gözlemlenmektedir. Bu kadınlar fizyolojik olarak tam anlamıyla bir kadın
olmasına rağmen erkekler gibi davranırlar ve bu yüzden onlara erkeksi denilir; çünkü fizyolojik açıdan
kadınlık özelliklerinde hiçbir kusur olmadığı halde psikolojik bir sebeple kendilerini kadın bedenine
girmiş bir erkek gibi hissederler. Şu halde burada onları bu duyguya sevkeden şey salt psikolojiktir.
İşte bu durumdaki şahıslar, ameliyatla cinsiyet değiştirme yoluna başvurmaktadır.
Fizyolojik yapıya bakılmaksızın sırf psikolojik bir arzu ile cinsiyet değiştirme olgusu günümüz Batı
toplumlarında yaygınlık kazanmıştır. Cinsiyet değiştirmek için yapılan cerrahi operasyonda erkeklik
organı kesilerek yapma bir dişilik organına dönüştürüldükten sonra dişilik hormonları enjekte edilmekte ve göğüsleri büyültmek için bir dizi estetik ameliyat yapılmaktadır.
Bu araştırma çift cinsiyetleri şahısların cinsiyetinin belirlenmesine dair olmayıp fizyolojik olarak erkek
veya kadın olduğu hususunda hiçbir karışıklık olmayan kişinin fizyolojik cinsiyetinin psikolojik cinsiyeti ile çatıştığını düşünerek cerrahi bir operasyonla cinsiyet değiştirmesine dairdir. Fakat görünüş
itibarıyla cinsiyet değiştirmiş gibi gelse de o şahsın biyolojik hücrelerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Mesela, cinsiyet değiştirerek kadın olan bir kişi döllenemez; çünkü rahim ve yumurtalığı yoktur.
Aynı şey erkeğe dönüşen kadın için de geçerli olup o da spermi olmadığı için normal erkekler gibi
hamile bırakamaz.
Fakat bu durum ile ilgili irdeleyeceğim problem şudur: Cinsiyet değiştirme operasyonu yapmanın
ameliyat eden doktor ve ameliyat edilen şahıs için kanuni açıdan hükmü nedir? Cinsiyet değiştiren
bu şahıs, cinsiyetinin ve psikolojik isteklerinin medeni hal kayıtlarındakinin ve fizyolojik görünüşünün
aksine olduğuna dair bir doktor raporu ile mahkemeye müracaat ederek resmî evraklarda kayıtlı
olan cinsiyetinin değiştirilmesine izin verilmesini talep edebilir mi ve bu rapora binaen -özellikle de
dış görünüşü dönüşmek istediği cinsiyetten hiçbir iz taşımıyorsa- cerrahi bir operasyonla cinsiyetinin
değiştirilmesini talep edebilir mi? Yani “transseksüellik” ya da “transseksüellik sendromu” şeklinde
terimleştirilen hali mahkemeden talep edebilir mi?
Şunu hemen belirtelim ki bu şahsın mahkemeden talep ettiği şey, hem yumurtalığın, hem de
testislerin bulunması suretiyle doğuştan erkek ve dişi özelliklerini birlikte taşıması sebebiyle çift
cinsiyetli olan kişinin cinsiyet tespit talebinden farklıdır. Transseksüel, fizyolojik açıdan tam bir erkek
veya bir dişi olarak doğmuş olmakla birlikte fizyolojik bedeninin hissettiği cinsiyetle uyuşmadığı
yolunda psikolojik bir duyguya sahiptir. Bu durum, transseksüelliği lezbiyenlik ve eşcinsellikten de
ayırmaktadır. Çünkü bu şahıslar fizyolojik cinsiyetlerini inkâr etmemekle birlikte cinsel olarak hemcinslerinden zevk alan kimselerdir.4
Son olarak beşeri ceza hukuklarında ve İslam ceza hukukunda cinsiyet değiştirme operasyonunun
hükmü nedir? Araştırmamızda bu sorulara cevap aranacaktır.
4 Teşvâr el-Cîlâlî, ez-Zevâcu ve’t-talâk tücâhe’l-iktişâfâti’l-hadîse li’l-ulûmi’t-tıbbiyye ve’l-biyolojiyye, el-Cezâir, Divanu’l-matbû’âti’l-câmiiyye, 2001, s. 76.

I. Yasama, Yargı ve Doktrinde Cinsiyet Değiştirme Ameliyatının
Meşruiyeti Sorunu
Cinsiyet değiştirme operasyonunun meşruiyeti konusunda hukuk ve yargı tek bir görüş üzerinde karar kılmış değildir. Kimileri bunun tıbbî bir tedavi ve bir insan hakkı
olduğunu ileri sürerek haklı bir talep olduğunu savunurken; kimileri de bunun salt
psikolojik dürtülerde ortaya çıkması sebebiyle kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmaktadır. Batı’da ve Arap dünyasında mahkemelere salt psikolojik
dürtülerle sayısız cinsiyet değiştirme başvurusu yapılmıştır. Fakat bu mahkemelerden sadır olan kararlar yekpare olmayıp birbiriyle çelişiktir. Çünkü şahsı, ailesini ve
toplumu ilgilendiren çok önemli sonuçları olmasına rağmen yargıya intikal ettiği sırada henüz yeni bir mesele olduğu için kanunlarda cinsiyet değiştirme ilgili yeterli
düzenleme yapılmış değildir.
Bu meselelerin mahkemelere taşınması hukukçular arasında bir tartışma başlatmış; kimileri bunu
desteklerken kimileri de karşı çıkmıştır. Konuya medyanın büyük ilgi göstermesi de tartışmayı iyice
alevlendirmiştir. Batı’daki mahkemelerde cinsiyet değiştirme ile ilgili pek çok dava açıldığı için Batı
hukukçuları ve yargısı bu konuyu Arap hukukçularına nispetle daha erken bir dönemde gündeme almış ve bir dizi kanuni düzenleme yapılmıştır. Arap devletlerinde ise Doğu toplumlarının muhafazakâr
yapısı ve böyle konuların İslam diniyle ve muhafazakâr adet ve geleneklerle çatışması sebebiyle
konu daha yeni yeni gündeme gelmektedir.
A. Batı Hukuku, Yargısı ve Yasamasında Cinsiyet Değiştirme
1. Fransız Hukuku ve Yargısı’nda
Fransız yargısının cinsiyet değiştirme operasyonuna karşı tavrında iki aşamadan söz edilebilir.
Birinci Aşama: Fransız hukuku ve yargısı, -doğum sonrasında cinsiyet kaydında bir hata yapılmış
olmasını hariç tutarsak- ilk ortaya çıkışında cinsiyet değiştirmeyi kabullenmemiş ve cinsiyetin sabit
kalmasını kamu düzeninin bir unsuru saymıştır. Ayrıca cinsiyet değiştirme operasyonunu kanuna
aykırı bularak gerçekleşmesi halinde buna hiçbir hüküm bağlamamıştır.5
18/1/1974 tarihinde Paris İstinaf Mahkemesinde G. Pierrech adında bir erkek hakkında sadır olan
bir karar bunu ortaya koyan resmî bir belge niteliğindedir. Bu şahıs, çok sevdiği raks mesleğini icra
edebilmek için Mağrip’te Dâru’l-Beydâ şehrinde 1968 yılında cinsiyet değiştirerek erkeklik organını
ve testislerini operasyonla aldırmış ve yapay bir dişilik organı taktırmıştır. Sonra nüfus kaydında ve
kimliğindeki cinsiyetinin dişi olarak değiştirilmesi talebiyle 1969 yılında dava açmıştır. Dava açıldıktan
sonra mahkeme cinsiyet durumunun tespiti için onu üç uzman doktora havale etmiş ve üreme organının cinsiyet değiştirmeden önce penis olduğuna dair rapor gelmesi üzerine mahkeme 03/04/1973
tarihinde davacının cinsiyet değiştirme talebini reddetmiştir. İlgili şahsın davayı üst mahkemeye taşıması üzerine üst mahkeme de aynı doğrultuda karar alarak gerekçeli kararında “cinsiyet değiştirme
için tıbbî bir gerekçe veya tedavi zorunluluğu bulunmadığını”; ayrıca psikolojik ve toplumsal sebeplerin cinsiyet değiştirmek için yeter sebep olmadığını ve bunun biyolojik doğaya uygun düşmediğini”
ifade etmiştir.6

5 Ali Hüseyin Necîde, Suveru’t-tekaddümi’t-tıbbî ve’n’ikâsâtuhe’l-kânuniyye, a.g.e., s. 58.
6 Enes Muhammed İbrahim Beşşar, Tağyîru’l-cins ve eseruhû fi’l-kânuni’l-medenî ve’l-fıkhi’l-İslâmî, a.g.e., s. 177.
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Fransız mahkemeleri bu konudaki hükümlerini şöyle gerekçelendirmişlerdir: Cinsiyetin sabit kalması
kamu düzeninin bir unsurudur. Cinsiyet özelliklerini yapay bir şekilde değiştiren cerrahi bir operasyonla cinsiyet değiştirilemez. İnsanın cinsiyeti doğduğu zaman bir daha değiştirilmemek üzere belirginlik
kazanır. Bir kimse erkek olarak doğup nüfus siciline erkek olarak kaydedildikten sonra cerrahi bir
operasyonun akabinde cinsiyetinin değiştirilmesi talebinde bulunamaz.7
Diğer yandan doktorlar da karşı cinse aidiyet hissini bir tür cinsel sapma sayarak şöyle açıklamışlardır: Bu kişilerin fizyolojilerinde herhangi bir bozukluk ve işlevsizlik yoktur. Bunun çözümü uzun süreli
psikolojik tedavidir. Ayrıca bu operasyonu yaptıran kişiler, yeni cinsiyetlerine uyum sağlayamadıkları
ve toplumla ters düştükleri için girişimleri hayal kırıklığı ile sonuçlanmış ve çokları intihar etmek zorunda kalmışlardır.
Bu değerlendirme, Fransız mahkemesinin cinsiyet değiştirme talebini reddettiği B. Norbert’in davasında sadır olan kararın bir benzeri olup mahkeme, kararının gerekçesini şöyle açıklamıştır: “Cinsiyet, sadece biyolojik özelliklerle değil; aynı zamanda psikolojik özelliklerde de belirginlik kazanır. B.
Norbert adlı şahıs, dişilik hormonlarını almasına ve talebi üzerine cinsiyet değiştirme operasyonu yapılmasına rağmen hâlâ erkeklik özellikleri taşımakta olup talebine binaen yapılan cerrahi operasyonla oluşan mevcut cinsiyet statüsü, bir hastalığı tedavi etme zaruretinden kaynaklanmayıp salt cinsiyet
değiştirme amacıyla oluşmuştur. Cinsiyetin sabit kalması ise kamu düzeniyle ilişkili bir husustur.”8
Bu aşamada Fransız yargısına açılan davalar sadece erkeklerin cinsiyet değiştirmesine ilişkin değildi.
Aynı gerekçe ve psikolojik saiklerle kadınlar tarafından da bazı davalar açıldı. Sözgelimi 24/02/1978
tarihinde Paris Mahkemesinde Annie adında bir genç kız hakkında karar verilmişti. Bu genç kızın dişilik organları alınarak yerine yapay bir penis dikilmişti. Yüzünde sakal bitmişti ve erkekler gibi davranıyordu. Fakat mahkeme tıbbî uzman raporu çıktıktan sonra ve üreme tetkiklerine dayanarak cinsiyet
değiştirme talebini reddetti. Çünkü vücudun içinde zayıf da olsa eril üreme organlarının bulunmaması
üreme ihtimalini tamamen yok ediyordu. İlgili şahsın dişilere değil; erkeklere özgü psikolojik eğilimleri
olduğu doktorlar tarafından teyit edilmesine rağmen Fransız mahkemesi davada psikolojik ölçütü
dikkate almadı. Fakat bu yargı örnekleri Fransız hukukçuları arasında büyük bir tartışmanın fitilini
ateşledi ve hukukçular ikiye bölündü.
Birinci Yaklaşım: Bu yaklaşım, mevcut yargı kararlarına taraftar olan ve cinsiyet değiştirmenin her iki
türüne de karşı çıkan yaklaşımdır; çünkü cinsiyet değiştirme beşer denilen varlığın özgün yapısı ile
oynamaktır. Diğer yandan cinsiyetin sabit kalması kamu düzeni ile ilgili olup cinsiyet üzerindeki rastgele bir değişim “şahısların sahip oldukları cinsiyet statüsü üzerinde tasarrufun yasaklığı” ve “kamu
düzeni” ilkeleriyle bağdaşmaz.
Fransız yargısı, bu kararları alırken psikolojik saiklerle cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırmanın meşru olmadığını; sadece doğuştan gelen bir kusur olan çift cinsiyetlilik durumunda bunun mümkün olabileceğini savunan hukukçular çoğunluğunun görüşlerine dayanmıştır. Bu hukukçular cinsiyet değiştirme
operasyonunu beden dokunulmazlığına aykırı bulmuşlardır. Ayrıca onlara göre bu, bir yandan kamu
düzeninin korunmasını; diğer yandan da toplumun hakkını ihlaldir. Bir başka açıdan bu operasyon,
Fransız Ceza Yasası’nın, “kişinin rızasıyla yapılmış olsa dahi çocuk sahibi olabilme imkânını yok eden
her türlü operasyonu yasaklayan 316 no’lu maddesine ve Medenî Kanun’un “kanunen izin verilmediği
7 Ali Ali Süleyman, Ta’lîk ‘alâ hükmin fi kadıyyeti tağyîri’l-cins; el-Mecelletü’l-Cezâiriyye li’l-ulûmi’l-kânuniyye ve’l-iktisâdiyye ve’s-siyâsiyye, 1996,
c. 34, sayı: 04, 620-621.
8 Ali Ali Süleyman, a.g.e., s. 620-621.

sürece, rızasıyla olsa dahi şahsa saldırı anlamı taşıyan her türlü sözleşmenin yok hükmünde olduğunu”
hükme bağlayan 19 no’lu maddesine aykırı bulunmuştur. Cinsiyet statüsüne dokunulması kamu düzeni
ve genel adapla çeliştiği gibi, “medeni statüye zarar vermenin yasaklığı” ilkesiyle de çelişmektedir. Son
olarak bu operasyonun kanuni, toplumsal ve kişisel bir takım olumsuz sonuçlar doğuracağı açıktır.9
İkinci Yaklaşım: Bu yaklaşım, insanın cinsiyetinin salt dış görünüş ile sınırlandırılamayacağı ve genetik,
psikolojik, davranışsal ve duygusal başka faktörlerin de bulunduğu teziyle Fransız mahkemelerinin aldığı kararlara karşı çıkmıştır. Bu yaklaşım sahiplerine göre cinsiyet değiştirmek, birinci yaklaşım taraftarlarının söylediklerinin aksine kamu düzeni ile çelişmez; çünkü beden insanın mülkiyetinde olup onun
üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu, organ bağışına benzer bir meseledir. Sözgelimi böbreğini
bir başkasına bağışlayan kişinin bu tasarrufuna kanun engel olamaz. Bundan dolayı cinsiyet değiştirme
konusunda dikkate alınması gereken temel ölçüt, psikolojik ölçüttür. Bu görüşü savunan ve Fransız yargısının verdiği kararlara şiddetle karşı çıkan en önemli kurumlardan biri Strasbourg’taki Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’dir.10 Cinsiyetlerini cerrahi operasyonla değiştiren kişilerin yeni kimliklerini Fransız
mahkemeleri reddedip kanuni neticelerini tanımaması üzerine bazı davalar AİHM’ye taşındıktan sonra
AİHM, 17/10/1986 tarihininde bir karar alarak şöyle demiştir: “Cinsiyet değiştirmek Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinde yer alan ve herkesin şahsi ve ailevi hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden
1-8. maddeler ile ergenlik çağına girmiş olan her erkek ve kadının, evlilik hakkını düzenleyen kanunlar
uyarınca evlenme ve aile kurma hakkının bulunduğunu ifade eden 12. Maddesine aykırı değildir.”
Daha sonra Fransa Yüksek Mahkemesi (Yargıtay), 21/05/1990 yılında yayınladığı kararla AİHM’nin
bu kararına karşı çıkarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ne 8-1. Maddelerinin, ne de 12.
Maddesinin cinsiyet değiştirmenin serbest olduğunu ifade etmediğini savunmuştur. Çünkü insanın
özel ve ailevi yaşamına saygı gösterilmesi ve evlenip aile kurma hakkına sahip olması cinsiyet
değiştirmesine izin vermek anlamında yorumlanamaz.11
Bu aşamada Fransız Yargısı, psikolojik acılar çeken insanlarla karşı karşıya bulunduğumuz noktasından hareketle cinsiyet değiştirmeye ilişkin bazı cerrahi operasyonlara haklı gerekçe bulmak için
“tedavi amacı” kavramını genişletme yoluna gitmiştir. Çünkü bu durumda konu tedavi ile ilişkili hale
gelmekte ve “Psikolojik dengesizliğin tehlikeli bir boyuta gelmesi cinsiyet değiştirmek için cerrahi bir
müdahaleyi haklı kılar mı?” sorusuna “evet” diye cevap verdirmektedir.12
İkinci Aşama: Fransız yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1-8 ve 12. Maddelerini esas alan
AİHM ile Fransa Medeni Kanununun özel hayatın dokunulmazlığını ifade eden 9 ve 57. Maddelerinin baskısı altında kaldı. Tüm bu yasalar görünen cinsiyet ile gerçek cinsiyetin birbiriyle uyumlu
olabilmesi için insana cinsiyetini değiştirme hakkı tanıyan yasalardı. Bundan dolayı düzenleyici bir
yasanın bulunmadığı şeyler hakkında yargının meşruiyeti tanıyıcı nitelikte karar alması ve ondan doğan hukuki sonuçları –cinsiyet değiştirme operasyonunu kabul etmeyenlerin ileri sürdükleri bedenin
dokunulmazlığı ilkesine dayanmaksızın- belirli kanuni ölçütler çerçevesinde kabul etmesi gerekiyordu. Çünkü bu durumda olan kişi kaybettiği psikolojik dengeyi sağlayabilecek her türlü şeyi bedeni
üzerinde gerçekleştirme hakkına sahipti.13
9 Enes Muhammed İbrahim Beşşar, Tağyîru’l-cins ve eseruhû fi’l-kânuni’l-medenî ve’l-fıkhi’l-İslâmî, a.g.e., s. 159.
10 İnsan Hakları Beyannamesi’nin 25. Maddesinde sayılan hak ve hürriyetlerinden herhangi biri çiğnenen insan iç hukuk yollarını tükettikten sonra
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açabilir. Bkz. Enes Muhammed İbrahim Beşşar, s. 185.
11 Ali Ali Süleyman, Ta’lîk ‘alâ hukmin fî kadiyyeti tağyîri’l-cins, a.g.e., s. 618-619.
12 Eş-Şihâbî İbrahim eş-Şarkâvî, Tesbîtü’l-cins ve âsâruhû: dirâsetün mukaranetün fi’l-fıkhi’l-İslamî ve’l-kanuni’l-vad’î (Doktora Tezi), Mısır, Dâru’lkütübi’l-kanuniyye, 2003, s. 252.
13 Enes Muhammed İbrahim Beşşar, Tağyîru’l-cins ve eserûhu fi’l-kanuni’l-medeni ve’l-fıkhi’l-İslamî, a.g.e., s. 153-154.
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Ayrıca bazı Fransız hukukçuları yargının bilimsel gelişmenin önünde bir engel olmaktan çıkmasını talep ederek hastanın yararına olduğu sürece bu gelişime ayak uydurması gerektiğini ve psikolojik ölçüte aldırış etmeksizin salt fizyolojik özelliklerle yetinmesinin haklı bir gerekçesini olmadığını savundular.
Bütün bu gelişmelerden dolayı Fransız yargısı tedavi kavramını genişletmeye başladı. Artık cinsiyet
değiştirmenin sebebi olarak sadece cinsel organların dış görünüşüne bakmıyordu. Aksine cinsiyet
değiştiren kişinin psikolojik durumunu da dikkate alıyor ve cinsiyet değiştirmenin, resmî evraklarda
isim ve cinsiyet değiştirme gibi kanuni sonuçlarını kabul ediyordu.
20/02/1977 tarihinde Toulouse mahkemesinde, fizyolojik olarak tam anlamıyla bir dişi özellikleri taşıyan ve fakat kendisini erkek gibi hisseden ve bu duygusu, kafatasına aldığı bir darbe sonrasında
daha da ilerleyen genç bir kız hakkında verdiği karar bu minvaldedir. Mahkemenin karar metni şudur:
“Doğası gereği veya harici bir faktörle cinsel gelişiminde önemli bir değişiklik yaşayan ve bu değişiklik
sebebiyle hayatında önemli bir riskle karşı karşıya kalan bu şahsın toplumsal statüsünün hissettiği
cinsiyete uygun olması ve buna bağlı olarak medeni halinin de düzeltilmesi gerekir.”14
Görüldüğü gibi mahkeme genç kızın fizyolojik bakımdan dişi olmasına rağmen psikolojik faktörü dikkate alarak kanuni cinsiyetinin ve isminin düzeltilmesine hükmetmiştir.
Saint-Etienne Mahkemesi’nin fizyolojik açıdan tam anlamıyla bir dişi olan; ama psikolojik olarak kendisini kadın bedeninde bir erkek gibi hissetmeye başlayan bir genç kız hakkında verdiği karar da
böyledir. Genç kızın konuşmaları ve bütün davranışları da bunu desteklemektedir. Ayrıca genç kız
ABD’de bir cerrahi operasyonla cinsiyet değiştirmiş, ardında Mağrip’te güzel bir kadın ile evlenmiş ve
sonrasında meseleyi Fransız yargısına taşımıştır. Konu uzman doktorlara havale edilince doktorlar
kadının cinsiyet değiştirme operasyonuna uyum sağladığına dair rapor yazmışlar, bunun üzerine
mahkeme talebe olumlu cevap vererek resmi evraklarda özel isminin ve cinsiyetinin değiştirilmesine
hükmetmişlerdir.15 Böylece yeni yargı –kişisel emellerin, psikolojik baskıların ve insanî bakış açılarının
tesiriyle- fizyolojik cinsiyet evliliği şartını ikincil veya yedek bir sıfat sayarak cinsiyeti sosyo-psikolojik
anlamıyla kabul etmiş ve böylece cinsiyet değiştirme kabul edilebilir hale dönüşmüştür.
Fransız mahkemelerinin çoğunluğu yeni haliyle cinsiyet değiştirmeyi onaylamış ve şu şartları taşıması halinde bunun mümkün olabileceğini açıkça itiraf etmişlerdir:
1. Kanuni cinsiyet değişikliği detaylı, kapsamlı ve uzun süreli bir tıbbî muayene sonrasında mümkün
olabilir. Çünkü cinsiyet değiştirme konusunda ilan edilen istek muvakkat koşullar neticesinde ortaya
çıkmış geçici bir istek olabilir ve kişi operasyon sonrasında böyle bir karar aldığı için pişmanlık duyabilir. Bu sebeple cinsiyet değişimi için alınan kararın kesin ve nihai olduğundan ve ilgili şahsın doğal
cinsiyetini reddetmeye tam manasıyla ikna olduğundan emin olunabilmesi için uzmanlık gerektiren
tıbbî bir muayene yapılması zorunludur.
2. Cinsiyet değiştirmenin sonuçları kanunen sadece gelecekte geçerlidir. Dolayısıyla değişiklik yapıldıktan sonra kişi önceki cinsiyeti için tanınmış olan haklardan yararlanamaz ve değiştirme öncesindeki yükümlülüklerle de sorumlu tutulamaz. Çünkü nüfus siciline yeni cinsiyeti kaydedildikten sonra
yeni medeni durumuna özgü olan bütün hükümler tatbik edilir. Bununla birlikte yaptığı sözleşmeler,
tasarruflar ve açtığı davalar yeni statüden etkilenmeyip eski medeni halinin gerektirdiği hükümlere
14 Ahmed Mahmud Sa’d, Tağyîru’l-cins beyne’l-hazri ve’l-ibâha, s. 505-506.
15 Eş-Şihâbî İbrahim eş-Şarkâvî, Tesbîtü’l-cins, s. 253-254; Ahmed Mahmud Sa’d, Tağyîru’l-cins beyne’l-hazri ve’l-ibâha, 503-504.

boyun eğer. Bu sebeple kişi, kendisini muaf tutan yeni medeni haline dayanarak, hukuki edimlerinden
kurtulamaz. Son olarak şayet evli ise bu kuralda eşinin ve çocuklarının da yararı olup onlar da değişiklik öncesindeki müktesep haklarının tamamını kullanırlar.”16
2. Diğer Batı Ülkelerinin Hukukunda17
İsveç cinsiyet değiştirme operasyonu hakkında kanuni düzenleme yapan ilk devlet kabul edilir.
Cinsiyet değiştirme operasyonunu düzenleyen 21/04/1972 tarihli kanun ile cinsiyet değiştirmenin
şartlarını ve hükümlerini belirlemiştir. Bu kanuna göre cinsiyet değiştirmeden öcce şu şartların sağlanması gerekmektedir:
1. Küçüklüğünden itibaren ve daimi olarak, nüfus sicilinde ve medeni halini gösteren devlet kayıtlarında yazılı olanın karşısındaki cinsiyete aitlik hissi taşımak (madde 1).
2. Kanunen muteber sayılan rızaya sahip olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak. (madde 2)
3. Kısırlık veya başka bir sebeple çocuk sahibi olma imkânından mahrum bulunmak. (madde 2)
4. Cinsiyet değiştiren kişi İsveç vatandaşı olmak. (madde 3)
5. Evli olmamak (madde 4)
6. Özellikle cinsel açıdan karşı cinsin doğal fertlerinden biri olarak gelecekte rolünü yerine getireceği
konusunda kesin kararlı olmakla birlikte uzun süredir bu şekilde davranış sergiliyor olmak. (madde 2)
7. İlgili kişi, cinsiyetini değiştirmek için cerrahi operasyon yaptırmak amacıyla sağlık bakanlığına başvurarak izin almak.
Avrupa’da cinsiyet değiştirme operasyonu önceden yasakken İsveç’teki bu gelişme üzerine bu operasyona izin verip düzenleyen kanunlar birbirinin ardısıra sökün etmiştir. Önce Almanya’da bir kanun
yayınlanarak İsveç kanununda yer alan yedinci şart ilga edilip yerine şu şart kondu: “Cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırıp dış görünüşünü yeni cinsiyete uygun hale getirmeden medeni hal kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapılmamak.” Sonra İtalya’da 14/04/1982 tarihli bir kanun yayınlandı. Bu
kanun öncekilerden farklı olarak İtalya yargısına “herhangi açıdan gerekli olup olmamak” ve kanunda
belirtilen şartları sağlayıp sağlamamak” gibi hususlarda sınırsız bir yargısal denetim yetkisi verdi.
Ayrıca bu kanun, izin verme yetkisini de sağlık bakanlığından yargıya nakletti.
İslam hukukuna aykırı olmasına rağmen cinsiyet değiştirme operasyonuna izin veren tek devlet
1988’de yayınladığı kanunla Türkiye’dir. Ayrıca Türkiye, bu operasyonun prosedürlerini de kolaylaştırmıştır. Çünkü kanunda sadece cinsiyet değiştirmenin sonuçlarını kabul edecek olan ilgili mahkemeye bu konuda hazırlanmış resmî bir sağlık kurulu raporu sunulmasını talep etmekle yetinilmiştir. Cinsiyet değiştirmeye dair Hollanda’da 24/04/1985, Danimarka’da ise Mayıs 1989 yılında kanun çıkmıştır.
B. Arap Devletleri Yargısında Cinsiyet Değiştirme
Arap devletleri de Batı’da meydana gelen bu gelişmenin dışında kalamamıştır. Transseksüeller
olgusu gözle görülür toplumsal bir olgu olmuş ve cinsiyet değiştirme ameliyatı Mağrip, Lübnan,
16 Teşvâr el-Cîlâlî, ez-Zevâcu ve’t-talâk, a.g.e., 24-25.
17 Fevvâz Salih, Cirâhatü’l-hunûse ve tağyîru’l-cins fi’l-kânuni’s-sûrî, Suriye, Mecelletü Câmiati Dımeşk, c. 19, sy. 13; Enes Muhammed İbrahim
Beşşar, a.g.e., s. 130-136.
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Ürdün, Tunus, Mısır ve Irak’ta, daha sonra da Körfez ülkelerinde yapılmaya başlanmıştır. Konunun
yeni olmakla beraber son derece hassas ve önemli olmasına rağmen Arap devletlerinin yasama
organlarının bu konuya eğilmemesi meseleyi iyice karmaşıklaştırmıştır. Arap devletlerinde yaygın
bir şekilde karşılaşılan bir olgu olmasına rağmen cinsiyet değiştirme problemi hakkında uzun süre
yasal bir düzenleme yapılamamıştır.
Cinsiyet değiştirme, bilfiil yaşanan ve etrafında pek çok tartışma yürütülen bir olguydu ve hükmü
hakkında çok çeşitli görüşler mevcuttu. Ayrıca cinsiyet değiştirmenin “medeni hal sicillerinde ilkin
kaydedilen kişisel bilgileri, ad ve cinsiyeti değiştirmek” gibi son derece önemli toplumsal ve kanuni
sonuçları vardır. Özellikle de ilgili şahıs evliyse ve çocukları da varsa evlilik ilişkileri de devreye gireceği için mesele de daha da karmaşıklaşır. Diğer yandan cinsiyet değiştirmeden önceki veya sonraki
durumunu esas almamız halinde miras hakkının ne olacağı gibi, meselenin bazı mali sonuçları da
vardır. Böyle önemli konuda yetki tamamen yargısal ictihada bırakılmıştır. Cinsiyet değiştirme, Batı
toplumlarında kabul edilebilir bir şey olsa da Arap toplumlarında öyle değildir. Çünkü görmezden
gelinemez dinî değerler ve insânî değerler açısından Arap toplumlarının bu gibi sapmaları reddeden
kendine has özellikleri, toplumsal gelenekleri ve âdetleri vardır.
1. Mısır Yargısı
Arap toplumlarında ilk defa yargıya taşınan ve medya, yargı, fıkıh ve din açısından büyük bir sansasyona yol açan en meşhur cinsiyet değiştirme olayı, Sâlî adıyla meşhur olan, Ezher Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencisi Seyyid Muhammed Abdullah’ın davasıdır.
Bu dava, cinsiyet değiştirmeye ilişkin Mısır yargısına açılan tek dava olduğu gibi Arap dünyasında da
yargıya taşınan ilk cinsiyet değiştirme olayıdır. Bu olayla birlikte cinsiyet değiştirme olgusu sır olma ve
Arap gelenekleriyle ve toplum kültürüyle çelişen şahsî bir mesele olma özelliğini kaybetmiş ve medyada tıbbî, psikolojik, dinî ve kanunî açıdan hükümlerinin bilinmesi için büyük tartışmalara yol açması
sebebiyle kamuya mâl olmuştur. Bu olay, Arap dünyasındaki yasamaları da etkilemiştir.
Olay özetle şu şekilde gelişmiştir. Tıp öğrencisi olan Seyyid Abdullah, Zemâlik Hastanesi’nde
29/01/1988 tarihinde yaptırdığı cinsiyet değiştirme ameliyatıyla cinsiyetini dişiliğe dönüştürtmüştür.
Dava dosyasının ekindeki evraklardan 20/02/1988 tarihli Zemâlik Hastanesi’nden aldığı bir belgeyi
mahkemeye sunduğu çift cinsiyetlilikle birlikte psikolojik bir transseksüellik bulunduğunu ve erkeklik
özelliklerini yok ederek tamamen dişiliğe geçmek için cerrahi ameliyat yapıldığını belgelemiştir.
Ameliyatı yapan cerrah İzzet Aşmullah ile anestezi uzmanı ahlâkî değerler ile bağdaşmayan bu ameliyatı yaptıkları için statü cezası alarak isimleri tabipler sicilinden silinmiş, tabipler sendikasından
üyelikleri düşürülmüş ve meslekten men edilmişlerdir. Doktorların cezalandırılmaların daha önemli
sebebi ise ameliyat öncesinde yapılan üç ayrı tetkikte ilgili şahsın tamamen erkek özellikleri taşıdığı
ve kadınsı özellikleri son birkaç yıldır aldığı dişilik hormonları sebebiyle kazandığı saptanmasına
rağmen hastanın ısrarı üzerine ameliyatı gerçekleştirmiş olmalarıdır. Şöyle ki ilk sağlık muayenesi
sonucunda ilgili kişinin psikolojik kadınsı meyiller taşıdığı ve mesela kadın giysileri giyindiği, saçını
uzattığı ve 3-2 yıldır kadın hormonları alması neticesinde göğüslerinin büyüdüğü; bütün bunlara
rağmen fizyolojik açıdan bir erkeğin taşıması gereken bütün özellikleri taşıdığı, sesinin tam bir erkek
sesi olduğu, erkeklik üreme organına sahip olduğu saptanmıştır.
İki uzman doktor, hazırladıkları raporun sonuç kısmında hastalığın psikolojik olduğunu ve cinsiyet
değiştirme ameliyatı yapmaya mahal bulunmadığını; klinik bütün kontrollerin ve ultrason tetkiklerinin

şahsın tam anlamıyla bir erkek olduğunu belgelediğini, rahim veya yumurtalığın varlığına dair hiçbir
emareye rastlanmadığını ifade etmişler ve kadınsılık özelliğinin kadın hormonları almaktan kaynaklandığını vurgulamışlardır. Rapordaki uzman görüşü ve tavsiyeleri şu maddelerde toplanabilir:
- Sorun klinik ve salt psikolojiktir; ancak bu durum, gerekli bütün tahlillerin yapılmasına mani değildir.
- Cerrahi bir müdahaleye mahal yoktur ve böyle bir durumda cerrahi müdahale tavsiye edilmez; cerrahi müdahale yoluyla Allah’ın yaratmasında herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Sorun, hastanın dişilik hormonlarını almayı bırakmasıyla beraber psikolojik tedavi uygulanması ve
sonraki süreçte öğrenci ile periyodik görüşmeler yapılması suretiyle çözülebilir.
İlk doktor raporundan sonra başka bir sağlık kurulu teşkil edilmiş ve ilk raporla örtüşen şu neticelere
ulaşılmıştır: İlgili öğrencinin durumunda karşı cins ile benzeşen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Çekilen ultrason sonucunda mesanenin düzenli olduğu ve prostat büyüklüğünün normal olduğu saptanmış ve vücutta rahim ve yumurtalık bulunduğuna dair bir bulgu gözlemlenmemiştir.
Daha sonra düzenlenen ve kandaki hormonların analiz edildiği üçüncü rapor da ilk iki rapor gibi ilgili
şahsın tam bir erkek olduğunu destekler niteliktedir.
Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesinde teşkil edilen bütün sağlık kurullarının vardığı sonuçlar görüldüğü
gibi birbirini destekler niteliktedir. Buna rağmen öğrenci cinsiyet değiştirme ameliyatında ısrarcı olmuş
ve yukarıda ifade ettiğimiz gibi ameliyat gerçekleştirilmiş ve Seyyid ismi yerine Sâlî ismini almış ve
11/05/1988 tarihinde 491 no’lu kayıt belgesiyle medeni halinde cinsiyeti dişi olarak değişmiş ve Kahire’de Matîra ilçesi nüfus müdürlüğünden 25/09/1988 tarih ve 112516 sayılı belge altında Sâlî adıyla
ve dişi cinsiyetli olarak kimlik belgesi çıkartılmıştır.
Ayrıca üreme imkanı bulunmamasına rağmen kısır olan diğer kadınlar gibi dişi kabul edilerek
04/07/1990 tarihinde Seyyid Velid Abdülmün’im Fadlun adında biriyle evlenmiş ve Sali Muhammed
Abdullah Mürsî adıyla bir pasaport çıkarttırmıştır.
Fakat Üniversite cinsiyet değiştirmesinden dolayı onu cezalandırarak Tıp Fakültesinin erkek bölümündeki öğrenciliğine son vermiş ve onu muayene etmek için görevlendirilen sağlık kurulu hazırladığı
raporda şu sonuca varmıştır: İlgili şahıs geçirdiği ameliyat neticesinde haricî üreme organlarını kaybetmiş bir erkek olmuştur. Artık ne erkek, ne de dişi sayılamaz. Ayrıca ona yapılan ameliyat ne İslam
diniyle, ne semavi olan diğer dinlerle, ne de Doğulu ve müslüman toplumlarda yerleşik olan örf-âdet
ve ahlâkî değerlerle bağdaşmaktadır.
Sağlık kurulunun üniversite rektörlüğüne takdim ettiği raporda vardığı başlıca sonuçlar şunlardır:
- Öğrenci fizyolojik açıdan eksiksiz bir erkekti ve üreme organları da gelişmişti. Testisleri normal büyüklüğünde ve doğal yerinde idi. Ayrıca ne harici, ne de dâhilî dişil üreme organları yoktu.
- Öğrenciye cerrahi bir operasyon yapılarak penisi ve testisleri alınmış, idrar yatağının ağzının biraz
gerisinde yapay delik açılmıştır.
- İlgili şahıs bu cerrahi müdahale sonrasında harici üreme organlarını kaybeden bir erkeğe dönüşmüştür.
- İlgilinin durumunun hünsâ (çift cinsiyetli) olarak teşhis edilmesi tıbbî raporla çelişki arzetmektedir.

669

670

- Ayrıca sağlık kuruluna göre söz konusu cerrahi müdahaleyi gerektiren fizyolojik ve tıbbî hiçbir gerekçesi yoktur. Aksine ahlâkla bağdaşmayan cerrahi müdahale yerine sağlık kurulunun tavsiyesi doğrultusunda dişilik hormonlarının kullanımı durdurularak psikolojik tedavi uygulanması gerekirdi.
İşte bu rapora binaen üniversite öğrencinin Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişkisini kesmiş,
ayrıca üniversite senatosu öğrenciye uygulanan ameliyatın İslam dininin kurallarıyla çeliştiği gibi,
diğer semavi dinlerle ve Doğu ve İslam toplumlarındaki yerleşik örf âdet ve ahlâk kurallarıyla da bağdaşmadığına işaret etmiştir.
Dava Mısır yargısına taşındıktan sonra Arap devletlerinde bu tür davaların nadir olması sebebiyle sadır olan kararlar tek yönlü olmamış ve hakimlerin ictihadı doğrultusunda ihtilaflar ortaya
çıkmıştır. Bununla birlikte bu davanın sebep olduğu fıkhî, kanuni, medyatik ve dinî tartışmalar
neticesinde yargı, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının bir suç olduğu noktasında karar kılmıştır.
Nitekim bu, Arap ülkelerinde yargıya intikal eden ilk olay olma özelliğine sahip Sâlî davasında
açık bir şekilde görülmektedir.
Mısır yargısı başlangıçta böyle bir dava ile ilk kez karşılaşması sebebiyle cinsiyet değiştirme ameliyatının geçerliliğini kabul etmiştir. Bunun sebebi yargının, ameliyatın özü bakımından sahih olup olmamasından ziyade doğurduğu sonuçlara önem vermiş olmasıdır. Şöyle ki cinsiyet değiştirme ameliyatı
tamamlanıp bitmiş ve Sâlî, erkek değil; bir dişi sayılarak yeni resmî belgelerini çıkarttırmıştır. İşte
yargı bu yeni durumu dikkate almış ve problemin esası olan böyle bir ameliyatın sahihliği ve kanunen
caiz olup olmadığı hususu ile ilgilenmemiştir. Bundan dolayı başlangıçta kararları eksiktir; çünkü
neticesinde erkek öğrenci Seyyid’in kız öğrenci Sâlî olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatının aslına
ve esasına ilişkin bir hüküm vermemiş ve kararı sadece cinsiyet değiştirme ameliyatının neticesinde
doğan sonuçlarla sınırlı kalmıştır.
Şöyle ki fakülteden atılan Sâlî, İdare mahkemesinde 02/07/1991 tarih ve 5432/42 sayısı ile Ezher
Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine dava açarak tıp fakültesinden atılma kararının iptalini ve mahkemeye sunulan kimlik, pasaport ve evlilik sözleşmesi gibi resmi belgelere binaen yeni ismiyle Ezher
Üniversitesi Tıp Fakültesinin kız bölümünün beşinci sınıfına kaydının yapılmasını talep etmiş ve mahkeme vardığı kararı şu şekilde açıklamıştır: “Erkek öğrenci Muhammed Abdullah Mürsî’nin tıp fakültesinin erkek bölümündeki öğrencilikten atılması kararının yerinde bulunmaması sebebiyle iptaline,
diğer taleplerin reddine, mahkeme masraflarının davacı ve Ezher Üniversitesi tarafından yarı yarıya
ödenmesine karar verilmiştir.”
İdare Mahkemesi gerekçeli kararını da şu şekilde açıklamıştır: “Öğrenci Seyyid, cinsiyet değiştirme
ameliyatı neticesinde “rahim ve yumurtalığın bulunmaması ve âdet görmemek” gibi cinsel organların
çalışmasında bir takım aksaklık ve eksiklikler bulunmakla birlikte dişi olmuştur. Nitekim mahkemeye
ibraz ettiği resmî belgeler de bunu pekiştirmektedir. Bu belgeler kanıt değeri taşımakta olup medenî
halin ispatında bunlara dayanılır.18
Ezher Üniversitesi Erkek Tıp Fakültesi Sâlî’nin artık erkek olmadığı (fakülte Sâlî’nin dişi olduğunu itiraf etmediği için burada “dişi olduğu için” dememiştir) gerekçesiyle fakültenin erkek bölümüne kaydedilmesini kabul etmemiştir. Kız Fakültesi de 266 no’lu kararla Sâlî’nin kız bölümüne kaydedilmesine
yanaşmamıştır.

18 İdare Mahkemesinin kararı için 5432/42 sayılı davaya bakınız.

Ezher Üniversitesi rektörünün, İdare mahkemesinin 4049 sayılı davada sadır olan ve Ezher Üniversite’sinin kararını ilgasına ve Sâlî’nin Tıp Fakültesinin kız bölümüne kabulünün reddine hükmeden
kararı uygulamayı reddetmesi üzerine Sâlî, avukatı Memduh Nahle vasıtasıyla davayı İnsan Hakları
Komisyonu’na taşımıştır.
Ayrıca Mısır vatandaşı olan herkesin öğrenim hakkını garanti altına alan anayasa hükmünü gerekçe
göstererek Ezher Üniversitesine ve İdare Mahkemesine karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde (Danıştay) 4019/50 sayılı bir dava daha açmıştır. Yüksek İdare Mahkemesi 28/09/1999 tarihinde açıkladığı
kararında dava konusu olan önceki kararın ve ondan doğan bütün hukuki sonuçların iptaline hükmederek üniversite idaresini mahkeme masraflarını ödemekle yükümlü tutmuştur.
Bunun üzerine üniversite rektörü Sâlî’nin kabarede raksettiğini, bunun Ezher Üniversite’sinin toplumdaki ve İslam dünyasındaki saygın konumu ile bağdaşmadığını, bu üniversitenin öğrencileri arasında
gece eğlencelerinde rakseden birisinin bulunamayacağını, ayrıca bunun okul öğrencilerinin ahlâkını
bozup okula kötü ün getireceğini gerekçe göstererek davanın bir kez daha gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştur. Ayrıca rektör, mahkemeye emniyetten Sâlî’nin toplum adabını ihlal eden fiillerde
bulunduğunu ve gece eğlencelerinde raksederken gayri ahlâkî davranışlar sergilediğini ve raks kıyafetleriyle çekilmiş çıplak fotoğrafları bulunduğunu kanıtlayan birkaç belge de ibraz ederek bütün bunların bir Ezher öğrencisinde bulunması gereken ahlâk ve davranış biçimleriyle örtüşmediği ifade etmiştir.
Bu talebe binaen İdare mahkemesi, 1487/54 sayısı ile açılan davanın 20/06/2000 tarihinde yapılan
duruşmasında, 4019/50 sayısı ile 28/09/1999 tarihli duruşmada İdare mahkemesinden alınan kararın
uygulanmamasına hükmetmiş ve Sâlî’yi mahkeme masraflarını ödemekle yükümlü tutmuştur.
Fakat Sâlî’nin avukatı 03/08/200 tarihinde Ezher Üniversitesi Rektörüne karşı Yüksek Mahkemeye yürütmeyi durdurma ve mahkeme masraflarını ödemekle üniversiteyi yükümlü tutma talebinde bulunmuştur.
Mısır yargısının cinsiyet değiştirmeye bakışındaki bu değişikliği pek çok hukukçu olumlu bulmuştur;
çünkü bu, insan fıtratını bozmak ve Allah’ın yaratmasını değiştirmektir.19 Bu davadan sonra Mısır
yargısına cinsiyet değiştirme konulu hiçbir dava açılmamıştır.
2. Kuveyt Yargısı
Kuveyt yargısının da Mısır İdarî Yargısı ile benzer bir tecrübe yaşadığı görülmektedir; çünkü ilk önce
ilk dereceli mahkeme cinsiyet değiştirmenin caiz olduğunu kabul edip resmî evraklarda isim ve cinsiyet değişimi ve o tarihten itibaren yeni cinsiyet için sabit olan hakları ve yükümlülükleri üstlenmek
gibi hukuki sonuçları onadıktan sonra ve bu karar, kanuni, dini çevrelerde ve medyada kıyasıya tartışıldıktan sonra istinaf mahkemeleri geri adam atarak bu yönelişi ilga etmişler ve cinsiyet değiştirme
ameliyatını suç kapsamına almışlardır.
Kuveyt’te meşhur olan ilk cinsiyet değiştirme olayı, dişiye dönüşmek için ameliyat olan ve 861/2003 sayılı dava dilekçesi ile meseleyi yargıya taşıyarak eskiye ait olan bütün haklarının korunmasıyla beraber
resmî bütün evraklarda cinsiyet değişikliği talebinde bulunan Ahmed adında bir şahsın açtığı davadır.
İlgili şahıs davasını 03/10/1975 tarihinde doğmasından itibaren hissettiği, kendisini erkek bedeninde
yaşayan bir dişi gibi algılamasına yol açan psikolojik saiklere dayandırmış ve çektiği dayanılmaz psikolojik sıkıntılardan dolayı cinsiyet değiştirme ameliyatına mecbur kaldığını ifade etmiştir.
19 Sâlî davası hakkında mahkeme kararları ve hukukçuların görüşleri için bkz. eş-Şihâbî İbrahim eş-Şarkâvî, a.g.e., s. 265/300; Mahmud
Muhammed Sa’d, Tağyîru’l-cins beyne’l-hazri ve’l-ibâha, 81-110.
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Hazırlanan resmî doktor raporu ilgili şahsın genetik olarak erkek özellikleri taşıdığını ve fakat dişilik
hormonları alıp cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak erkeklik organlarını yapay dişilik organlarıyla değiştirdiğini; ayrıca dişi cinsiyete aidiyet konusunda güçlü bir hisse sahip olduğunu ifade etmiş ve ilk
dereceli mahkeme bu rapora binaen cinsiyet değiştirme ameliyatının cevazına hükmederek resmî
evraklarda cinsiyet ile ilgili gerekli değişikliklerin yapılmasını ve mahkeme masraflarını davalı tarafın
ödemesini karara bağlamıştır.
Mahkeme gerekçeli kararında Allah’ın yaratmasında değişiklik yapılmasını yasaklayan birkaç ayete
yer vererek bu tür bir değişikliğin “Zaruretler yasakları mübah kılar” kuralı gereğince ancak belirli
şartların bulunması durumunda caiz olabileceğini belirterek raporu hazırlayan sağlık kurulunun ilgili
şahsın doğal bir yaşam sürebilmek ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmek için tedaviyi
gerektiren patolojik durumunu belgelediğini ifade etmiştir. Buna binaen mahkeme psikolojik saikleri
cinsiyet değiştirmeyi meşru kılan en önemli sebep kabul etmiş; ayrıca eski cinsiyetin devam ettirilmesi
halinde bunun hem ilgili şahsa, hem de topluma zarar vereceğini, bütün bunların cinsiyet değiştirme
ameliyatını onun açısından caiz kıldığını ifade etmiştir. Ne var ki 674/2004 medeni/02 sayısı ile açılan
temyiz davasında istinaf mahkemesi birinci derece mahkemenin hatasını telafi ederek verdiği kararın
ilgasına hükmetmiş ve Ahmed adlı şahsı mahkeme masraflarını ödemekle yükümlü tutmuştur.
İstinaf mahkemesi bu kararında birinci derece mahkemenin istinad ettiği, “ilgili şahsın genetik olarak
tam bir erkek olduğunu ve cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesindeki cinsiyetinin erkek olduğunu ve
tıp geleneklerine göre ameliyat öncesinde psikolojik hiçbir tedavi almadığını” belgeleyen tıbbî rapora
istinad etmiş; diğer yandan cinsiyet değiştirme ameliyatının İslam hukukuna ters düştüğünü; çünkü
bunun Allah’ın insana bahşettiği değerle bağdaşmayan bir şekilde kişisel ve psikolojik arzu ve heveslerden kaynaklandığını ifade etmiştir. Bütün bu zikredilen gerekçelerden dolayı birinci derece mahkemenin istinad ettiği zaruret kuralının tatbikinin mümkün olmadığını belirterek sadır olan hükmün
ilgasına karar vermiştir.
3. Mağrip Yargısı
Mağrip’te de Rakkase Nur’un cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra resmî evraklarda değişiklik talebiyle açtığı tek davadan başka dava bilinmemektedir. Mağrip yasalarında bu konuya ilişkin cinsiyet
değiştirmeyi caiz kılan veya yasaklayan hiçbir düzenleme bulunmamasına rağmen üst üste açılan
her üç davayı da yargı reddetmiştir.
Fakat bir başka açıdan Mağrip, cinsiyet değiştirme ameliyatı konusunda dünyada öncü ülkelerden
biri sayılır ve bu sebeple dünyanın dört bir yanından cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırmak isteyen
turistlerin uğrak yeridir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sayısında ed-Daru’l-beyda şehri Newyork ve
Londra’dan sonra dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Sadece Fransız Doktor Piero’nun ed-Daru’l-beyda’daki muayenehanesinde 800’ü aşkın cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılmıştır.20
4. Suriye Yargısı
Arap devletlerinin yargısında yerleşmiş olan bu görüşü Suriye yargısı da benimseyerek Allah’ın yarattığı bir şeyi değiştirme teşebbüsü olduğuna binaen cinsiyet değiştirme ameliyatını İslam hukukuna
aykırı kabul etmiştir.21 Fakat ameliyatın yargıda yasaklanmış olması cinsiyet değiştirme ameliyatının
Suriye’de yapılmasına mani olmamış ve 1990’lı yıllarda yapılan ameliyat sayısı 30’u aşmıştır.
20 Cerîdetü’l-mesâ el-Mağribiyye, 26/04/2009; Ali Hüseyin Necîde, Suveru’t-tekaddümi’t-tıbbî ve’n-ikâsâstuhe’l-kânuniyye fi mecâli’l-kânûni’lmedenî, s. 55.
21 Fevvaz Salih, Cirahatü’l-hunûse ve tağyîru’l-cins fi’l-kanuni’s-sûrî, a.g.e., s. 75.

5. Lübnan Yargısı22
Lübnan’da Seyyid Cemil davası meşhur olmuştur. Bu şahıs, 07/06/1991 tarihinde açtığı dava ile
nüfus kayıtlarındaki erkek ismi olan Cemil’in bayan adı olan Cihan ile değiştirilmesini talep etmiştir.
Davanın içeriği özetle şöyledir: İlgili şahıs 1929 tarihinde doğmuş ve fakat bir süre sonra ortaya çıkan
dişilik belirtileri toplum önünde bazı sorunlar yaşamasına sebep olmuştur. Durumunu birkaç doktora
arz ettikten sonra 30/03/1991 tarihinde cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak cinsiyet konusunda yaşadığı probleme nokta koymuştur. Fakat ameliyat sonrasında dış görünüşü ile medeni hal kayıtları
arasında bir çelişki ortaya çıkmış, bu da şahsın maddi ve manevi zararlar görmesine yol açmıştır.
Mahkeme 08/11/1991 tarihinde davacıyı ve şahit olarak cerrah doktor Mazin Tâhâ’yı dinledikten sonra kararını açıklamıştır. İlgili karar şu maddelerde özetlenebilir:
1. Cinsiyet ve isim, arzuya ve şartların değişmesine bağlı olarak değiştirilebilecek hususlardan değildir. Aksine doğumla birlikte gerçekleşen hukuki şahsiyet ve toplumsal varlıkla sıkı ilişkisi bulunan
değişmez sıfatlardandır. Bundan dolayı doğum belgesinde yapılan maddi bir hataya binaen verilen
yargı kararı haricinde cinsiyet ve isim değiştirilemez. Seyyid Cemil davasında ise böyle bir maddi
hata söz konusu değildir.
2. Dava sahibinin erkek olduğu ve nüfus siciline böyle kaydedildiği ve bir erkek olarak yetişip iki evlilik
yaptığı ve bu evliliklerden iki çocuk sahibi olduğu ve bir dişi gibi yaşamaya hayli geç bir yaşta; yani
yaklaşık 15-20 yıl önce başladığı sabit olmuştur.
3. Erkeklere özgü esas özelliklere sahip olup bunların en önemlileri erkek kromozomları taşıması ve
erkekliğin ayırıcı vasfı olan alnın üst kısmındaki açıklıktır. Ayrıca hazırlanan tıbbî rapor erkeklik organının kesilmesinin doğal bir fiil ile değil; doktor müdahalesi ile olduğunu ve yerine yapay bir kadınlık organı takıldığını, ilgili şahısta rahim ve yumurtalık bulunmadığını, kadınlık hormonlarının enjekte edilmesi
sebebiyle şahsın dişilere özgü hallere meylettiğini ve hormonların kesilmesi halinde bu eğilimin duracağını, göğüslerin küçüleceğini ve cinsel organ etrafındaki kılların yeniden biteceğini vurgulamıştır.
4. Bu talebe olumlu cevap verilmesi doğumla birlikte var olan toplumsal ve kanuni statüde bir çelişkiye yol açacak, ailevi, toplumsal ve kanuni problemler ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu, kamu düzenine de
zarar verecek ve değişiklikten istifade eden şahıs kendi sürüsü dışında ötmeye başlayacak ve doğal
döngünün haricinde kalacaktır. Ayrıca bu değişiklik, evlilik kurallarına da zarar verip kargaşaya yol
açacak ve sözgelimi aynı fizyolojiye sahip iki kişinin evlenmesine olanak tanıyacak ve çocukların bir
erkek ile dişinin çocukları olmak gibi doğal statülerine engel olarak anne babalarından birinin kendi
cinsine muhalif bir cinsten olmasına yol açacaktır.
5. Son olarak ferdin yararı ile kamu yararının çatışması durumunda yerleşik düzenin korunabilmesi
için kamu yararının tercih edilmesi gerekir.
Bu kararla Lübnan yargısı cinsiyet değiştirme ameliyatını reddetmiştir; ayrıca cinsiyetin belirlenmesinde psikolojik ölçütü değil; biyolojik ölçütü dikkate almıştır. Ayrıca diğer yargı kararlarından farklı
olarak cinsiyet değiştirme ameliyatının ferde, ailevi durumuna, eşiyle ve çocuklarıyla ilişkilerine ve
son olarak toplum düzenine ve genel adaba yönelik tehlikelerini saymıştır.

22 Bkz. 22/05/1992 tarih ve 61 sayılı karar, el-Camiatü’l-arabiyye, el-Mecelletü’l-arabiyye li’l-fıkhi ve’l-kadâ, sy. 15, Nisan, 1994, s. 165-169.
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6. Tunus Yargısı
Tunus yargısı da diğer Arap devlet mahkemeleriyle benzer bir tecrübe yaşamıştır. Çünkü önce cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında Sami adında bir şahıs ismini Samiye’ye dönüştürmek için
22/12/1993 tarih ve 10298 sayılı dava dilekçesi ile mahkemeye başvurunca birinci derece mahkemede davacı lehine karar verilmiş, ardından istinaf mahkemesi kararı bozarak bu gibi ameliyatları suç
kapsamına almıştır.23
İstinaf mahkemesi gerekçeli kararını şöyle açıklamıştır: Kanun, cerrahi bir operasyonla cinsiyet
değiştirmenin cevazı sorununa ilişmemiştir. Bu durumda ahval-i şahsiye (evlilik, boşanma vb.) hükümleri
için esas kaynak olması itibarıyla İslam hukukuna ve daha sonra gereği halinde kıyas yapılarak
adil bir çözüm bulunabilmesi için diğer Arap ülkelerinin kanunlarına bakılması gerekmektedir. Batı
devletlerinde ve özellikle Fransa’da yerleşik hale gelen hükümlerin ise esas alınması doğru değildir.
Çünkü Fransız hukuku kararlarını ikna edici bilimsel ve hukukî bir gerekçelendirme yapmaksızın
bireyin kendi kanaati doğrultusunda cinsiyetini değiştirme özgürlüğüne sahip olduğu düşüncesine
dayandırmıştır. Daha doğrusu Fransa İnsan Hakları Sözleşmesi dolayısıyla bu konuma zorla itilmiştir.
Medeniyetlerin farklılığından dolayı Avrupa’lıların izinden gidilmesi de mümkün değildir. Nitekim bir
Fransız hukukçu şöyle demiştir: “Gerçek, toplumdan topluma değişkendir; çünkü Avrupalı hakim
müslüman ve Arap bir hakimin kültür ve medeniyetinden farklı olan bir kültür ve medeniyetle bağlıdır.” Sonuç olarak yukarıdaki hükümlerde Mısır, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Mağrip, ve Tunus’taki Arap
yargısının İslam hukukundan etkilendiği aşikardır. Dolayısıyla bu devletlerin mahkemelerinde sadır
olan kararlarda cinsiyet değiştirme ameliyatının reddi yönünde bir uygulama yerleşmiştir. Çünkü bu
İslam hukukuna aykırı olduğu gibi, Arap âdetleri, kültür ve gelenekleriyle de bağdaşmaz. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin, özgür olan bireye ait bir hak olması itibarıyla bu gibi ameliyatları kabul
etmek için baskı yapması Arap yargısının sadece psikolojik ölçütü dikkate alan ve fizyolojik yapıda bir
kadınsılık bulunması şartını aramayan bu eğilime karşı çıkmasına engel değildir. Buna binaen Arap
mahkemeleri cinsiyet değiştirme ameliyatının sonucunda doğan hukuki sonuçları da tanımamıştır.
Çünkü batıl üzerine inşa edilen şey de batıldır.
Diğer yandan Arap mahkemelerinin hükümlerine dayanak kıldıkları ve kesinlik değeri taşıyan tıbbî,
hukukî ve kanunî kanıtlar bu kararların değerini bir kat daha artırmaktadır. Çünkü bu kanıtlar, kanuni
ve ahlâkî bütün ilke ve ölçütlerle çelişmesi sebebiyle cinsiyet değiştirme ameliyatının meşru olmadığı
hükmünü güçlendirmiştir.
7. Cezayir Hukuku
Cezayir kanununda olduğu gibi Cezayirli büyük hukukçuların eserlerinin çoğunda –yaşanan bir olgu
olmasına rağmen- bu konuya hakkıyla değinilmemiştir. Araştırmalarımız neticesinde sadece birkaç
makaleye rastlayabildik. Bu makalelerin içerikleri Arap yargısında yerleşik hale gelen durum ile örtüşmektedir. Özetle bu makalelerde çift cinsiyetli olan kişinin, yapılan tıbbî tahliller neticesinde baskın
çıkan durumuna göre cinsiyet tespiti yapılabilir. Psikolojik saiklerle başvurulan cinsiyet değiştirme
ameliyatı ise birey ve toplum için içerdiği olumsuz sonuçlar sebebiyle suç sayılmalıdır.
Prof. Dr. Teşvâr Cîlâlî şöyle der: “Bu düşünceden hareketle ve bu gerçeklerle hiç kuşkusuz bir şekilde
Cezayir yargısında bir problemle karşılaşılması halinde kanunu sıkı sıkıya tatbik etmenin gerekliliği
ilkesine tutunabiliriz. Bu çerçevede transseksüelin cinsiyet değiştirme talebini reddetmek konusunda
“cinsiyet dokunulmazlığı ilkesi yeterlidir. Şöyle ki herkes Allah nasıl yarattıysa öyle yaşamalıdır. Çünkü

23 Karar metni için bkz. eş-Şihâbî İbrahim eş-Şarkâvî, Tesbîtü’l-cins, a.g.e., 276-277; Mecelletü’l-kadâi ve’t-teşrî’ bi-Tûnus, Ocak 1994, s. 109-122.

tıbbî veya biyolojik açıdan güzel görülen bir şey hukuk açısından güzel görülmeye bilir. Dolayısıyla
hakimin tıbbî estetik perdesinin ardına gizlenerek ve kendisini kanun koyucu yerine koyarak olması
gerekene göre hüküm vermesi caiz olmayıp kanun hükümleri uyarınca hüküm vermesi gerekir.”24
Hocamız Prof. Dr. Ali Ali Süleyman da şu hususu vurgular: “Kanaatime göre Fransız yüksek mahkemesi/yargıtayı önceki “cinsiyetin sabit kalması ve sürekliliğinin kamu düzeni ile ilişkili olduğu ve cinsiyet değiştirmenin toplumda karışıklığa yol açacağı ve bu sebeple yasaklanması gerektiği” tutumunda
haklıydı. Çünkü Allah insanları erkek ve dişi olarak iki ayrı fizyolojide yaratmış ve insanlığın devamı
için iki cinsiyet arasında bir denge kurmuştur. Nitekim Allah (c.c.) “O, kimine kız evlat bahşeder, kimine de erkek evlat bahşeder” buyurmuştur. Dolayısıyla Allah’ın iradesine boyun eğmemiz ve erkeğin
erkek olarak, kadının da kadın olarak kalması gerekir.”25

II. İslam Ceza Hukukunda Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı
İslam hukuku ve fıkıh kurulları her ne sebeple olursa olsun cinsiyet değiştirme ameliyatının haram ve aynı zaman da suç olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Yapılan
analizler sonucunda baskın cinsiyetin tespit edilmesi halinde çift cinsiyetli şahsın
ameliyat olması ise böyle değildir. Şimdi bu konudaki başlıca görüşleri zikredelim:
A. Cezayir Yüksek İslam Konseyinin Görüşü
Konsey’de fetva heyeti başkanı olan Prof. Dr. Muhammed Şerif Kâhir, Ben Aknoun’daki ofisinde
19/12/2001 tarihinde bize cinsiyet değiştirmenin haram olduğu fetvasını vererek “Cinsiyet değiştirme ameliyatı fıkıh bilginlerinin ittifakıyla Allah’ın yarattığı şeyi değiştirmektir. Dolayısıyla “…Yine
ben onlara telkinde bulunacağım, onlar da Allah’ın yarattığı varlıklardaki saf yapıyı bozacaklar.”
(en-Nisâ, 119) ayetinin kapsamına girer” diyerek toplumun istikrarını bozan ve kamu düzenini tahrip
eden bu gibi düşüncelerle mücadele etmeye teşvik etmiş ve bu fikirlerin Batı’dan ithal edildiğini,
dinimizle, ahlâkî değerlerimizle ve adetlerimizle uyuşmadığını söylemişti. Buna karşın çift cinsiyetle
olan kişinin cinsiyeti tespit etmek mümkün olsun veya olmasın ameliyatla tedavi olmasında bir sakınca olmadığını belirtmişti.
B. Mekke İslam Fıkıh Konseyi
Konseyde mesele üyeler arasında tartışıldıktan sonra şu karara varılmıştır:
1. Erkeklik organları tamam olan erkek ile dişilik organları tamam olan dişinin cinsiyet değiştirmesi
helal değildir. Cinsiyet değiştirme teşebbüsü cezayı gerektiren bir suçtur. Çünkü bu Allah’ın yaratmasını değiştirmek olup Allah bu değiştirmeyi haram kılmıştır.
2. Bedeninde erkeklik ve dişilik organları mevcut olan kişinin ise baskın durumuna bakılır. Erkeklik
daha baskınsa erkekliğinde karışıklığa yol açan şeyi izale etmek için tıbbî tedaviye başvurulabilir. Dişilik belirtileri daha baskınsa dişiliğinde karışıklığa yol açan şeyi ortadan kaldırmak için tıbbî tedaviye
başvurulabilir. Bu tedavi cerrahi ameliyatla olabileceği gibi hormon tedavisi de uygulanabilir; çünkü
bu bir hastalık olup tedavi ile hastalığın şifa bulması kastedilir. Bu, Allah’ın yarattığı şeyi değiştirmek
kapsamında değerlendirilemez.26
24 Teşvâr el-Cîlâlî, ez-Zevâc ve’t-talâk, a.g.e., s. 44.
25 Ali Ali Süleyman, a.g.e., s. 616-618.
26 Râbıtatü’l-âlemi’l-İslamî, Mecelletü’l-mecma’i’l-fıkhîyyi’l-İslâmî, Mekke, sy. 8, 4. Baskı, 1995, s. 341.
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Suudi Arabistan Bilimsel Araştırmalar ve Fetva Komisyonu’nun fetvası da böyledir.

Değerlendirme ve Tercih
Buraya kadar zikrettiğimiz bilgilerden şu anlaşılmaktadır: Avrupa yargı ve kanunları
gelinen son noktada cinsiyet değiştirmeyi müdahale edilmemesi gereken şahsî haklardan sayarak ve psikolojik ölçütleri esas alarak cinsiyet değiştirme ameliyatını kabul
etmiştir. Her ne kadar Fransız yargısı başlangıçta bu ameliyatı yasaklasa da Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin baskılarından dolayı geri adım atmak zorunda kalmıştır.
Arap devletlerinin ise Arap toplumlarının özellikle turizm vesilesiyle Avrupa toplumlarıyla daha yakın
ilişkiler kurmasının bir neticesi olarak daha yeni tanıdıkları bir olgu olduğu için cinsiyet değiştirme
ameliyatının hükmüne dair bir düzenleme yer almamıştır. Fakat Arap devletlerinin yargı mercileri
konu üzerinde evvel emirde tereddüt ettikten sonra bu ameliyatın yasak olduğunu görüşünde karar
kılmıştır. Çünkü bu ameliyat İslam hukukuna aykırı olup fıkıh bilginleri ve fıkıh konseyleri onun haramlığı konusunda ittifak etmişlerdir.
Lübnan Mahkemesinin kararı ve gerekçe açıklaması, Arap devletlerinin yasama ve yargı organlarının
cinsiyet değiştirme davalarını çözüme kavuşturmaları konusunda örnek teşkil edecek nitelikte seçkin
bir karardır. Çünkü bu mahkeme, cinsiyet değiştirme ameliyatının meşru olmadığını ve dolayısıyla hukuki sonuç doğurmayacağını tıp, hukuk ve kanuna dayandırdığı kanıtlarla ortaya koymuştur. Çünkü
bâtıl üzerine bina edilen şey de batıldır.
Fakat Cezayir’de transseksüeller çok yaygın olmasına rağmen ve uzun süre alan araştırması yapmama ve pek çok uzman doktorla anketler yapmama rağmen Cezayir hastanelerinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığına dair kesin bir bilgiye rastlayamadım. Bununla birlikte toplumda bir tabu
sayılmasından dolayı özel hastanelerde gizlice yapılması ihtimalini yok saymıyorum. Ayrıca Cezayir
gazetelerinde de böyle bir ameliyat yapıldığına dair –bildiğim kadarıyla- hiçbir haber yer almamış ve
bu konuda Cezayir yargısına hiçbir dava açılmamıştır.
Cinsiyet değiştirmeye dair Cezayir yargısına hiçbir dava açılmamış olması Cezayir’de böyle bir olgunun kesinlikle bulunmadığı anlamına gelmez. Özellikle de toplumsal gelenekler, ailevi ilişkiler ve dini
kurallar, kendini karşı cinse ait hisseden kişilerin içlerindeki cinsiyet değiştirmeye kışkırtan psikolojik
arzu ile buna engel olan toplumsal gelenekler arasında süregelen amansız mücadeleyi açığa vurmaktan alıkoyar. Dolayısıyla bu kişiler ya ömür boyunca sırrını içinde saklayarak yaşamak zorunda
kalacak ve toplumda etkin bir üye olmalarına engel olan bu psikolojik travma ya intihar etmelerine
ya da mahzun bir hayat sürmelerine yol açacaktır. Bir diğer seçenek ise gizlice cinsiyet değiştirme
ameliyatı yaptırarak konuyu yargıya taşımaksızın ve kimlik bilgilerini değiştirtmeksizin toplumun bir
izbesinde bu yeni halin gerektirdiği bir hayatı tercih edeceklerdir. Bu üçüncü durum da ilk iki tercihten
daha az trajik değildir.
Oldukça tehlikeli sonuçlar doğurmaya elverişli olan böyle önemli bir konuya önem verilmeyip hukukî
açıdan hiç tartışılmaması ve gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak çözümler üretilmemesi ve toplumun dışlamasına rağmen bu olgunun yaygınlaşmasına yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmaması,
üzerinde ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken bir husustur.

Bundan dolayı biz Cezayir’deki yasama erkinin toplumda yaygın bir şekilde mevcut olmasına rağmen
susmayı tercih ettiği bu konudaki kanunî açığı gidermesi gerektiği kanaatindeyiz. Hiç kuşku yok ki
bu ameliyat sadece cinsiyet değiştirenleri değil; aynı zamanda toplumun istikrarını ve kamu düzenini
ilgilendirmesi sebebiyle en az onlar kadar toplumu da olumsuz etkiler.
Ayrıca miras gibi bir takım hukuki hükümlere de etkisi vardır. Çünkü cinsiyet değiştiren kişi bir cinsten
diğerine geçtiğinde bu, diğer mirasçıların payını da ya artırıcı veya eksiltici bir etkiye sahip olacaktır.
Ayrıca toplumda bu türden hastalıkların yaygınlaşması ailelerin parçalanıp dağılması ve toplumun kuşaktan kuşağa devam etmesini sağlayan neslin kopmasında da önemli sebeplerden biri sayılmaktadır.
Özellikle de ahlâkî duyguların zaafa uğradığı ve maddeye eğilimin günbegün arttığı bir zaman diliminde
yaşıyor olmamız bunu daha da can alıcı bir mesele haline getirmektedir. Bu sebeple konu üzerinde
tekrar tekrar düşünmeli ve kanun koyucunun sessiz kalmayı tercih ettiği bu konuda eksiği telafi
etmeliyiz. Biz, şu noktalardan hareketle bu tür ameliyatların suç sayılması gerektiğini düşünüyoruz:
1. İslam hukuku aile kurumunu düzenleyen kurallar koymakta temel kaynak olması itibarıyla cinsiyet
değiştirme ameliyatını yasaklamıştır. Çünkü bu, yukarıda zikri geçen ayetlerden dolayı Allah’ın yarattığı şeyi değiştirme girişimidir. Ayrıca bazı hadisler de buna delalet etmektedir. Mesela İbn Mes’ud
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah dövme yapan, dövme yaptıran, yüzündeki tüyleri aldıran, güzellik için dişlerinin arasını seyrekleştiren ve Allah’ın yarattığını değiştiren
kadınlara lanet etti.”27
Erkeğin kadına ve kadının erkeğe benzemesini yasaklayan hadisler mevcuttur. Cinsiyet değiştirmek
bundan çok daha ileri bir noktayı temsil etmektedir. Mesela İbn Abbas şöyle demiştir: “Hz. Peygamber (s.a.v.) kadına özenen erkeklerle, erkeğe özenen kadınlara lanet etmiş ve “Bunları evlerinizden
uzak tutun” buyurmuştur. Ayrıca Hz. Peygamber falanca kişiyi; Ömer İbnü’l-Hattab da filanca kişiyi
evinden çıkarmıştır.”28 Bu hadis Hz. Peygamber döneminde kendini karşı cinse ait gören insanların
bulunduğunu göstermektedir.
Nitekim İslam dünyasında fıkıh konseylerinin fetvası da bu yönde olup çağdaş fıkıhçıların hemen
tamamı bu görüştedir.
2. Psikolojik hastalığın tedavisi fizyolojik değil; psikolojik olmalı ve psikiyatristler tarafından tedaviyi
destekleyen psikolojik ilaçlar kullanılarak yapılmalıdır. Bu hastalığı tedavi etmenin en iyi yolu cinsiyet
değiştirmek değil, bu şekilde tedavi edilmektir. Çünkü cinsiyet değiştirmek şahıs üzerindeki psikolojik
baskıyı ve krizi ortadan kaldırmaması bir yana daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmekte ve ciddi
bir kimlik sorunu yaşamasına yol açmaktadır. Özellikle toplumun cinsiyet değiştiren kişiye olumsuz
bakıp onu dışlaması ve toplumsal etik değerler psikolojik krizi daha da derinleştirmekte ve çözümsüz
hale getirmektedir.
Diğer yandan bu kişinin cinsiyet değiştirme teklifini kabul etmeyi veya bizzat kendisinin talep etmesi
psikolojik saik ve baskı altında gerçekleşmektedir. Bu ise iradesini sakatlamakta ve sağlıklı düşünmesini engellemektedir. Dolayısıyla sakat bir irade ve sağlıksız bir düşünce üzerine bu derece hayati
bir karar bina edilemez.

27 Müslim, Ebu’l-Hasan en-Neysâburî, Sahîhu Müslim, es-Suûdiyye, Dâru’s-selâm, 1. Baskı, 1998; hadis no: 5573, s. 949.
28 Sahihu Müslim, hadis no: 5886, s. 1036.
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3. Mısır idarî yargısının Seyyid’in mahkemeye ibraz ederek isminin ve cinsiyetinin değiştirilmesini
talep ettiği resmî belgeleri esas alarak hükmünü onlar üzerine kurması kanaatime göre isabetsizdir.
Çünkü bâtıl bir temel üzerine bina edilen şey de batıldır. Zira Seyyid’in yaptırdığı cerrahi müdahale
esastan yok hükmündedir. Şu veya bu yolla mahkemeye sunulacak belgelerin temin edilmesi ilgili belgeler üzerinde uzman memurların imzası bulunsa dahi asılda hiçbir değişiklik yapmaz. Bu meselede
asıl ise cinsiyet değiştirme ameliyatının caiz olmamasıdır. Dolayısıyla bu ameliyat bilfiil yapılmış olsa
dahi hukuki hiçbir sonuç doğurmaz.
4. Allah evrende her şeyi bir ölçüye göre yaratmış olup tabiattaki bütün varlıklar arasında son derece
dakik bir denge vardır. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Bu itibarla doğaya ait yargıların göreceli
olduğunu savunan görüşün gözden geçirilmesi gerekir. Şeriatın erkeği erkeklik rolünü üstlenmekle, kadını da dişilik rolünü üstlenmekle yükümlü kılmak suretiyle amaçladığı dengenin gerçekleştirilmesi de
buna bağlıdır. Çünkü bu düzeni bozan her şey insanlık ailesini kurtulması mümkün olmayan tehlikelere atar. Bilimin, bilimsel meraklar uğruna insan türü üzerinde macera yaşama hakkı ve yetkisi yoktur.29
5. Cinsiyet değiştirme ameliyatının yapılması, doktorun dişi olmak isteyen kişinin enenmesi, erkeklik
organının ve testislerinin alınması, göğüslerinin büyütülmesi ve yapay kadınlık organı takılması gibikanunda cezai yaptırımı olan bazı şeyler yapmasını gerektirir.
Cezayir Ceza Kanunu’nun 4/2 no’lu maddesinde “Eneme (iğdiş etme) suçunu irtikâp eden kimse müebbet hapis ile cezalandırılır ve bu fiil, şahsın ölümüne yol açarsa yapan kişi idamla cezalandırılır.”
denilerek eneme için cezai müeyyide konmuştur.
264. maddenin üç ve dördüncü fıkralarında ise şöyle denilmiştir: “Yukarıda sayılan şiddet fiilleri sonucunda bir organın kaybedilmesi veya kesilmesi halinde ya da iyileşme ihtimali bulunmayan bir
hastalığa yol açması durumunda suçlu, 5-20 yıl hapis ile cezalandırılır.”
Bundan dolayı cinsiyet değiştirme ameliyatı ceza kanununun koruduğu insan bedeninin dokunulmazlığına karşı bir saldırı sayılır ve ceza kanununun birinci kısmının ikinci babının birinci faslında bu
saldırı suç sayılmıştır.
6. Cinsiyet değiştirme ameliyatı Medeni Kanun ile de çelişmektedir. Çünkü Cezayir Medeni Kanunu’nda insan bedeninin dokunulmazlığına saldırı yasaklanmış ve insan bedenine saldırıdan doğacak cezai sorumluluğu affetmek konusundaki her türlü sözleşme yok hükmünde sayılmış ve hak, borçlunun
şahsına iliştiğinde veya bedeniyle ilişkili olduğunda alacaklının borçluya vekâleten doğrudan dava
açması yasaklanmıştır. (189. Madde)
Yine sigortalının bedenine isabet eden zararın bedelinin sorumlu kişi tarafından ödenmesini talep konusunda sigortacının sigortalı yerine geçmesini yasaklamıştır. (Cezayir Sigorta Kanunu, 3. Madde)30
7. Ayrıca doğurduğu sonuçların önemli olması sebebiyle Medeni Kanunun 26. Maddesinde doğum
durumunun belgelenmesi için özel bazı yollar belirlenmiştir. Doğum ve ölüm özel olarak hazırlanmış
sicillere işlenir… Bu delil bulunmayınca ya da sicile kaydedilen bilginin doğru olmadığı ortaya çıkınca
Medeni kanunda belirtilen prosedürlere göre herhangi bir yolla belgelenebilir.”
Şahsın toplumdaki hukuki statüsü, ölü mü, dirimi olduğu, adının ve lakabının ne olduğu, cinsiyeti,

29 Teşvâr el-Cîlâlî, a.g.e., s. 32.
30 Ali Ali Süleyman, a.g.e., s. 616-617.

bekâr mı, evli mi olduğu, soyu gibi medeni durumuna göre belirlenir. Bu sayılanların tümü doğum
belgesine kaydedilir ve bu belge somut olarak kişinin toplumdaki varlığını belgeler. Dolayısıyla bu
belgedeki maddi vb. hataların düzeltilmesi veya değiştirilebilmesi için devlet başkanının veya mahkeme başkanının onayı ya da bir mahkeme kararı gerekir. Bunlardan hangisinin gerekeceği ise duruma
göre değişkenlik arzeder.31
Dolayısıyla medeni hal sicillerine işlenen bilgiler sabit olup durumun değişmesine bağlı olarak veya
şahsın isteğine göre değiştirilebilir değildir. Çünkü bu bilgilerin isteğe bağlı olarak değiştirilmesi toplumun istikrarını ve kamu düzenini bozar. Çünkü toplumda şahsın hukuki statüsünü belirleyen şey bu
olup doğumla beraber gerçekleşen kanuni şahsiyet ve toplumsal varlığı ile çok sıkı ilişkilidir.
Bu bilgilerin doğurduğu hukuki sonuçların çok önemli olması dolayısıyla tek bir durum haricinde bu
bilgilerde değişiklik yapılamaz. Medeni hal sicillerindeki bilgilerin tescilinde maddi bir hata bulunması
halinde ise gerekli tahkikat ve inceleme yapıldıktan sonra sadece yargı kararı ile değişiklik yapılabilir.
Geçen bilgilerden ameliyatla cinsiyet değiştirmeye binaen medeni hal bilgilerinde değişiklik yapılamayacağı da ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu doğumun akabinde bilgilerin kaydı esnasında ortaya çıkan
maddi bir hata değildir.
8. Cinsiyet değiştirme, cinsiyet dengesi açısından topluma zarar verir.
- Aileye zarar verir; çünkü erkeğin erkekle veya kadının kadınla evlenmesi makul olmadığı gibi böyle
bir fiilin cezai yaptırımı vardır. Cinsiyet değiştiren kişinin evlenmesi hemcins olan iki kişinin ilişkisini
gerektirir. Ceza kanununun 338. Maddesine göre bu bir suç kabul edilmiştir. İlgili madde şöyledir:
“Hemcinsi olan birine cinsel sapma sayılan bir eylemde bulunan herkes iki aydan iki yıla kadar hapis
cezasıyla ve 500-1000 DC (Cezayir Dinarı) para cezasına mahkum edilir.”
İslam hukukuna göre ise livata suçunun cezası yapanın ve [rızasıyla] yaptıranın öldürülmesidir.
- Miras paylaşımını etkiler; çünkü İslam hukukuna göre miras paylaşımında temel kural bir erkeğin iki
kız çocuğu kadar pay almasıdır. Kişinin cinsiyet değiştirmesi bu ilkeyi ihlal eder.
- Çocukların hakkını olumsuz etkiler; çünkü eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi durumunda çocuklar
anne-babalarından birini kaybederler.
- Evlilikte velayet yetkisini olumsuz etkiler; çünkü kadını evlendirme yetkisi erkek olan velisine aittir.
- Çocuğa babanın uyruğunu hamilelik sırasında değil; doğunca veren uluslararası özel hukuk hükümlerini etkiler. Çünkü eşinin hamileliği sırasında kişinin cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırması durumunda çocuk bu haktan mahrum kalır. Zira çoğu devlet, çocuğa annenin uyruğunu vermemektedir.
Bu durumda babanın cinsiyet değiştirmesi çocuğun uyruktan mahrum kalmasına yol açar.
9. Cinsiyet değiştiren kişinin evlenmesi halinde evlenmekle elde edebileceği bir amaç yoktur. Çünkü
bu tür evliliklerde üreme imkânı yoktur. Bu ise toplumun varlığını ve sürekliliğini tehdit eden bir durumdur. Evliliğin başlıca hedefi ise toplumun devamını sağlamak için çoğalmaktır.
10. Uzman psikologların yaptığı psikolojik araştırmalarda şu neticeye ulaşılmıştır: Kendini karşı cinse
31 Ali Fîlâlî, Nazariyyetü’l-hak, Cezayir, 2011, s. 185-187.
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ait hisseden bireyler cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırdıktan sonra bekledikleri psikolojik tatmin ve
huzuru bulamamışlardır, tam tersine huzurları daha da bozulmuştur. Çünkü yaptıkları evliliklerin çoğu
çok kısa süreli olmakta ve neticede ya intihar etmekte ya da akıl hastanesine yatmaktadırlar.
11. Birleşmiş Milletler ’in bünyesi altındaki İnsan Hakları Komisyonu’nun oluşturduğu bir alt komisyon, hazırladığı bir raporda cinsiyet değiştirmenin ve cinsel kişilik buhranının yakın bir zamana kadar
tıbbî nitelik taşıdığını kabul ederek şöyle demiştir: “cinsiyet değiştirenler, eşcinseller gibi azınlık bir
grup olup cinsiyet değiştirmenin bir hastalık olduğu konusunda ittifak vardır… Dünya Sağlık Örgütü
cinsiyet değiştirmeyi “cinsel sapmalar ve buhranlar” başlığı altında akıl hastalıkları kategorisinde
değerlendirmiştir.”32

Sonuç
Yukarıda zikrettiklerimizde ortaya çıkıyor ki insan hakları ve kişisel özgürlük, bu konuda - özellikle de tıp biliminin epeyce ilerleme kaydettiği bu çağımızda - ahlâka,
fıtrata, insan tabiatına ve varoluş yasalarına karşı isyan etmenin kaynağı haline gelmiştir. Tıp, esasen insanlığa hizmet eden ve insanın yararına olan bir bilim olup diğer
ilim dallarında yapılan bazı keşifler gibi bu alandaki bazı keşifler de insan onurunu
ayaklar altına alan olumsuz taraflar taşımakta, bu gibi gayri ahlâkî toplumsal olguların ortaya çıkmasına katkı sunmakta ve böylece bozulmanın, sapmanın ve toplumsal çözülmenin kaynağı haline gelmekte ve hatta erkeğin erkek olarak, dişinin
de dişi olarak kaldığı ve evlenip çoğalabildikleri cinsiyet istikrarına dayalı olan aile
kurumunun temellerini sarsmaktadır. İşte aile kurumu cinsiyet değiştirme ameliyatı ile neticelenen ve kimilerinin çift cinsiyetli şahıslar kapsamına almak istedikleri
transseksüellik gibi hastalıkların tehdidi altındadır.
Transseksüellik çift cinsiyetlilik ile karıştırılmamalıdır; çünkü çift cinsiyetlilik kişinin kısmen erkek, kısmen dişi özellikleri taşıdığı fizyolojik bir kusurdur. Dolayısıyla gerekli tetkik ve analizlerin yapılması
akabinde baskın olan cinsiyetin tespit edilmesi sonucunda tıbbî müdahalede bulunulması İslam hukukuna uygundur ve belki de tedavisi gereken bir hastalık olması hasebiyle bu müdahale zorunludur.
Fizyolojik açıdan hiçbir sorunu bulunmamasına rağmen kişinin kendisini psikolojik olarak karşı cinse
ait hissetmesi ise böyle değildir. Bu meselenin çift cinsiyetli şahısların cinsiyet tespitiyle hiçbir ilişkisi
olmayıp transseksüel olan kişi bu ameliyatla erkeklikten yapay bir dişiliğe ya da dişilikten sun’î bir
erkekliğe geçmekte ve buna bağlı olarak resmî kayıtlarda adını, cinsiyetini ve bunlardan kaynaklanan
her türlü hak ve yükümlülüğünü değiştirmeyi talep etmektedir. Evrak değiştirme talebini doğum belgesindeki maddi bir hata bulunması sebebiyle yapmamaktadır. Aksine başlangıçta girilen bilgiler doğru
olup bu kimse düzeltme talebinde bulunmamaktadır. Aksine cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırması
sonrasında nüfus kaydındaki isminin ve cinsiyetinin değiştirilmesini talep etmektedir.
Zikrettiğimiz bütün bu unsurlardan ortaya çıkıyor ki sessiz kalmak suretiyle cinsiyet değiştirme ameliyatını kabullenmek son derece tehlikelidir. Çünkü bu, meşru ile gayri meşru arasında ne kadar
fark varsa çift cinsiyetli şahıs ile transseksüel arasında da o kadar fark vardır. Cinsiyet değiştirme
ameliyatı yaptırmak selim fıtrata karşı bir başkaldırı olup toplumun fesadına ve çözülmesine yol
32 Bkz. Fevvaz Salih, Cirâhatü’l-hunûse ve tağyîru’l-cins fi’l-kanuni’s-suri, a.g.e., s. 64.

açar, kamu düzenini bozar; çünkü cinsiyetin istikrarını zedeler ve buna bağlı olarak pek çok alanda
zararlara yol açar.
Günümüz toplumlarında transseksüellik epeyce yaygınlaşmış ve gözle görülür hale gelmiştir. Bundan dolayı bu meseleye gerekli önem verilmek suretiyle transseksüelliğe açılan kapıları kapatmak
için gerekli hukuk, yasama, analiz ve araştırmalar yapılmalı, tıbbi, hukukî ve kanuni çözüm yolları
üretilmelidir.
Bundan dolayı bu gibi cinsel sapma kapsamına giren fiillerle mücadele edilip bunlar suç kapsamına
alınmalı ve gerek ameliyat talep eden transseksüeller ve gerek ameliyatı gerçekleştiren doktorlar için
cezai yaptırımlar konmalıdır. Bu ameliyatın hafife alınamayacak tehlikeleri vardır; çünkü bu meşru
olmayan bir ameliyat olması itibarıyla istikrara, kamu düzenine, genel ahlaka zarar verir. İslam diniyle, cinsel kişilikle çelişik olup toplumdaki cinsiyet dağılım dengesini bozar. Ayrıca cinsiyet değiştiren
kişinin doğum belgesinde yer alan ve yeni durumuna uymayan bilgilerin değiştirilmesini sonucunu
doğurur ve ailesine, eşine, çocuklarına ve miras payına da olumsuz etki yapar.
Bütün bunlara ek olarak bu ameliyatla cinsiyet değiştirilmesi insan onurunu ayaklar alır ve Allah’ın
yarattığı fıtratı bozar. Bu ameliyat Allah’ın yarattığını değiştirmektir. Bu itibarla değerlere, ahlaka ve
örflere karşı bir başkaldırı olup sağlıklı bir toplumun üzerine kurulması gereken sağlam temelleri kökünden sarsar.
Şu halde doktorlar patolojik olan bu durumu bütün boyutlarıyla aydınlatmalı ve cinsiyet değiştirme
ameliyatına başvurmaksızın psikolojik tedavi yollarını araştırmalıdır.
İhtisas sahibi ve güvenilir doktorlardan oluşan resmî bir sağlık kurulu oluşturulmalı ve çift cinsiyetlilik
ve transseksüellikle ilgili bütün dosyalar bu kurula gelmelidir. Yine üniversite araştırma hastanelerinde
transseksüellik vb. cinsel sapmalara bakan özel bir birim oluşturulmalı ve bu hastalara hormon tedavisi uygulanarak sürekli müşahede altında tutulmalıdırlar. Ayrıca bu hastaların yaşadığı kimlik sorununu yenip cinsel kişilikleriyle barışmalarını sağlayabilmek için uzman psikolog doktorlar yetiştirilmelidir. Çünkü bu kişiler uzun süreli psikoterapiye ihtiyaç duymaktadır. Böylece bir yandan onları
gereği gibi himaye etmiş ve içine kapanıp psikolojik buhrana düşme ve ardından intihara yeltenme
gibi yanlış yollara teşebbüs etmelerinin önünü almış oluruz.
Diğer yandan fıkıh bilginleri çift cinsiyetlilik ile cinsel sapmaları; yani belli olmayan cinsiyetin tespiti
ile Allah’ın yarattığını değiştirmek olan cinsiyet değiştirmeyi birbirinden ayırmayı sağlayacak ölçütler
koymalıdır.
Yasama organları ise her iki durumu birbirinden net bir şekilde ayıran kanuni düzenlemeler yapmalı
ve zaruret halinde çift cinsiyetli şahsın cinsiyetini tespit amacıyla yapılan ameliyat için uyulması gereken bir prosedür belirlemeli; caiz olan ameliyatlarla haram ve yasak olan ameliyatları açıklamalı
ve yasak kapsamındaki ameliyatlarda gerek cerrah doktor için ve gerek cinsiyet değiştiren şahıs için
cezai yaptırımlar koymalıdır. Çünkü bu ameliyat toplumun değerlerine, istikrarına ve devamına karşı
bir saldırı olup toplumun temelleri ve ilerlemesi için gerçek bir tehdittir.
Yargı ise yargıya intikal eden bu tür davalarda kararlı durmalıdır; çünkü cinsiyet değiştirme, bütün
kanunlara, ilkelere, örf ve değerlere aykırıdır.
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Aile araştırma enstitüleri ve üniversite seviyesinde kurulan araştırma grupları da günbegün yaygınlaşmakta olması ve kanuni ve hukuki düzenlemelerin bilinmesine ihtiyaç olması itibarıyla toplumun
önde gelen konularından olan bu gibi konulara dair bilimsel araştırmalar yapmalıdır. Az sayıda olan
aile laboratuvarlarını çoğaltma ve bu konuda uzman araştırmacılar yetiştirme yönündeki çağrımızın
sebebi de konunun toplum açısından son derece hayati bir öneme sahip oluşudur.
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Abstract
Criminal law and judiciary hasn’t agreed on whether gender reassignment surgery is
legitimate. While some people supporting it allege that it is a medical treatment and
human right, the others object to it as it is provoked only by psychological motives
and it damages public order.
In Western and Arabic World, there have been lots of cases opened with psychological motives
rather than physiological ones on gender reassignment before the courts. However, there has been
contradictions between judgments and there hasn’t been a unity on jurisprudence. Although this area
has very important outcomes regarding individuals, families and societies, legislative organs of states
got late to regulate mentioned field due to facing a new phenomenon.
Presentation of these cases to the courts caused deep arguments among the lawyers and some of
them supported the situation while others don’t. The interest of media towards the subject escalated
the arguments.
This subject came to the fore in Western law and judiciary earlier than it did in Arabic world. Because,
there had been lots of cases about gender reassignment surgery before the Western courts and after
this process regulations were made. As Arabic states are Eastern and conservative and they have
societies condemning issues which conflict with Islam religion, muslim customs and conservative
traditions, gender reassignment surgery has newly become a current issue in Arabic-Islamic World.
There has been a few cases about gender reassignment before the Arabic courts and the most famous case is the case of Egyptian student Seyyid Abdullah who changed his gender and took the
name of Sâlî. On the other hand, there has never been a case about the issue before the Algerian
courts. For this reason, we will examine the view of Algerian Law on the issue.
In the first chapter of paper we will examine the views of French law, French judiciary and Western
states. In the second chapter we will mention about the approach of Arabic judiciary and Algerian
Law. Then we will argue the place of gender reassignment in Islamic Law and examine the view of
Algerian Law lastly.
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مقدمة
رغم أن مصطلح التحويل الجنسي مصطلح حديث النشأة؛ حيث استعمله للمرة األولى الطبيب
«كولدويل» عنواناً لمقال نشره سنة  1919؛ فقد عرفه الفقه القانوني عدة تعريفات ،وإن اختلفت
ألفاظها غير أنها متقاربة المعنى.
 «هي حالة مرضية تعكس عدم التوافق بين العوامل البيولوجية لألعضاء التناسلية للشخص والعواملالنفسية».1
 «يقصد بالمصطلح الفرنسي  Transsexualismالحالة التي يوجد فيها شخص من جنس محدد،مقتنعا اقتناعا مطلقا بانتمائه إلى الجنس اآلخر ،مما يثير بداخله تناقضا رهيبا .هذا التناقض يضفي
عليه الشعور بأنه مجني عليه في غلط ال يحتمل من الطبيعة؛ إذ يشعر بأنه أنثى في جلد رجل أو
العكس ،ويبغض جسده بغضا يدفعه إلى سلوك مسلك الجنس اآلخر إلى التخنث  ،Travestismeإلى
االنحطاط  ،Depressionأو حتى قطع عضوه بنفسه  ،Auto-multilationأو االنتحار.
إال أنه على الرغم من ذلك ال يعد مجنونا ،وبهذا يختلف هذا الشعور عن الشذوذ الجنسي
 ،Hommosexualitéوالخنوثة  ، Travestimeففيهما على الرغم من الشك والغموض في مسلك
الشخص وهويته الجنسية ،إال أنه ال يوجد لديه شعور باالنتماء إلى الجنس اآلخر».2
ما جاء في موسوعة «الروس الكبرى» بأنه »:شعور هذياني ينتاب بعض األفراد ذوي التكوين الجسماني الطبيعي،
فيجعلهم يحسون بانتمائهم إلى الجنس المقابل ،ويرغبون في تغيير جنسهم غير مقتصرين على أن يلعب الرجل دور
المرأة ،بل أن يكون كذلك من الناحية الجنسية».
ولعل أبرز تعريف للتحويل الجنسي هو التعريف الذي قدمه  prof.Kussإلى أكاديمية الطب الفرنسية ،والذي اعتمدته
باإلجماع في  29يونية  1982وهو »:اإلحساس الراسخ باالنتماء إلى الجنس المقابل
للجنس الوراثي والتشريحي والقانوني الذي ينتمي إليه ،مصحوبا برغبة ملحة في تغيير الجنس والحالة المدنية.3
وانطالقا من تعريف التحويل الجنسي فإنه يجب التفريق بين أمرين مهمين وحالتين مختلفتين تماماً في األحكام:
الحالة األولى :وهو الشخص الخنثى المشكل الذي ال يتبين أمره إن كان ذكرا أو أنثى لوجود تشوه خلقي في أعضائه
الجنسية الغامضة التي ال تظهر إن كانت ذكرية أو أنثوية ،أو لوجودهما معا في شخص واحد ،وهذه هي الحالة التي
خصها فقهاء الشريعة اإلسالمية بالبحث باعتبارها حالة مرضية عضوية يتوجب عالجها بتثبيت الجنس الذي يغلب عليه
بعد إجراء التحاليل الهرمونية الالزمة.
الحالة الثانية :وهم األشخاص الذين يكون جنسهم محدداً وواضحاً وال اضطراب أو غموض فيه ،كأن يكون رجال كامل
الذكورة وأعضاؤه الجنسية الظاهرية والباطنية أعضاء ذكرية ،غير أنه يشعر نفسيا بانتمائه للجنس اآلخر ،أو العكس.
 1أحمد محمود سعد :تغيير الجنس بين الحظر واإلباحة ،أصل الكتاب أطروحة دكتوراه في القانون المدني ،مصر ،دار النهضة العربية ،ط1413/1993 ،1هــــــ، ،ص.138
 2علي حسين نجيدة :صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدني التلقيح الصناعي وتغيير الجنس ،مصر ،1991-1990 ،ص .52-51
 3أنس محمد إبراهيم بشار :تغيير الجنس وأثره في القانون المدني والفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،مصر ،جامعة المنصورة ،كلية الحقوق1424 ،هـــ2003/م ،ص.10
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وتتجسد هذه الحالة فيما نراه في مجتمعنا اليوم من أشخاص مخنثين نفسيا ال عضويا ،فيتشبه الرجال بالنساء في حركاتهن
وكالمهن ولباسهن وتصرفاتهن ،فرغم كونه جسديا ذكرا كامل الرجولة ،غير أنه –لعلة نفسية -أصبح يعتقد أنه أنثى في
جسد رجل ،وليس ذكرا؛ لذا نجده يتصرف تصرفاتهن،وهو ما يطلق عليه بالتقاطع الجنسي ،وهذا ال يتعلق بالرجال فقط،
فنجد الكثير من النساء ،فرغم كونها جسديا أنثى كاملة األنوثة ،غير أنها تتصرف تصرفات الرجال (لذا يطلق عليهن
المسترجالت) ،العتقادها بأنها امرأة في جسد رجل لعلة نفسية خالصة دون أن يكون لها أي تشوه خلقي جنسي ،فالدوافع
هنا نفسية بحتة ،فيلجأ هذا الشخص إلى إجراء عملية التحول الجنسي لتغيير جنسه من ذكرإلى أنثى أو العكس.
وقد انتشرت ظاهرة تحويل الجنس حسب الرغبة الجنسية في المجتمعات الغربية حسب الرغبة النفسية للشخص بغض
النظر عن بنيته الجسدية؛ فيتم استئصال األعضاء الجنسية الذكرية وتحويلها إلى فرج اصطناعي مع حقنه بهرمونات
األنوثة مع األنوثة وإخضاعه لعمليات تجميلية بغية تكبير األثداء و...
فهنا نحن لسنا بصدد تثبيت الجنس ،وإنما تحويله وتغييره من جنس ثابت مستقر واضح ال لبس فيه بأنه ذكر كامل الذكورة
عضويا أو أنثى كاملة األنوثة ،وتحويله إلى الجنس اآلخر ،وذلك ألنه يعتقد بأن جنسه الجسدي يتعارض تماما مع جنسه
النفسي؛ لذا وجب خضوعه لمجموعة من العمليات المعقدة للتحول الجنسي.
لكن في الحقيقة وإن كان مظهره الخارجي يوحي بأنه قد تحول جنسيا ،غير أن هذا المسخ ال يمكن
أن يغير في تركيبته البيولوجية؛ فمثال يستحيل أن يتكاثر هذا المتحول لعدم وجود مبيض أو رحم وال يحيض ،ونفس
الشيء بالنسبة للمرأة المحولة جنسيا؛ إذ ال يمكنها القذف كالرجال العاديين ،النعدام المني.
لكن اإلشكالية التي نستنتجها في هذه الحالة هي في حكم إجراء مثل هذه العمليات من الناحية القانونية للطبيب المعالِج
والشخص المعالَج؟ وهل يمكن لهذا الشخص المحول أن يطلب من المحكمة بالسماح له بتغيير جنسه الذي قيد به في
أوراقه الر سمية من ذكر إلى أنثى أو العكس بناءا على تقارير طبية يعدها خبراء مختصون تثبت بأن جنس هذا الشخص
وميوالته النفسية والجنسية على عكس التي سجل عليها في سجالت الحالة المدنية وأعضائه الجنسية الظاهرة ،فيطالب
بناءا على ذلك بتغيير جنسه ،والسماح له بإجراء عملية جراحية تمكنه من تغيير أعضائه الجنسية الذكورية إلى أعضاء
جنسية أنثوية أو العكس ،خصوصا وأن المظهر الخارجي ال تعبر بالضرورة عن الجنس؟ فيطالب بما اصطلح عليه
التغيير الجنسي  trans sexuallismeأو التقاطع الجنسي  Le syndrome trans sexuelالذي ال يتعلق بتثبيت الجنس
وتصحيحه بسبب والدته مختلط األعضاء الجنسية الذكورية واألنوثية لوجود جهازي المبيض والخصية مجتمعين ،وإنما
هذا الشخص ولد صحيحا جسديا بأنه ذكر سوي ،أو أنثى كاملة ،غير أنه يشعر نفسيا بإشكال نفسي أن جنسه الجسدي
ال يتوافق مع ما يشعر به ويحسه ويفكر به« ،وهذا ما يجعل التقاطع الجنسي يختلف أيضا عن السحاق واللواط ،أين
الشخص ال يدعي بتاتا أنه من غير الجنس الذي هو عليه ،وإنما يشعر أنه مجلوب عاطفيا وجنسيا باألشخاص الذين هم
من جنسه» ،4فما هي األحكام المتعلقة بعمليات التحويل الجنسي في القانون الجنائي الوضعي والفقه الجنائي اإلسالمي؟

 4تشوار الجياللي :الزواج والطالق تجاه االكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2001 ،ص.76

المبحث األول :موقف الفقه والقضاء والتشريعات القانونية من مشروعية عمليات التحويل الجنسي:
لم يتفق الفقه والقضاء على رأي واحد حول مدى مشروعية عمليات التحويل الجنسي ،بين مؤيد لها باعتبارها عالجا طبيا
وحقا من حقوق اإلنسان ،ومعارض لها ألنها تخالف النظام العام باعتبارها تتم لدوافع نفسية فقط .وقد رفعت أمام المحاكم
الغربية والعربية العديد من القضايا المطالبة بتغيير الجنس لدواع نفسية ال عضوية ،غير أن األحكام والقرارات القضائية
الصادرة عن هذه المحاكم كانت متضاربة ومتناقضة وغير مستقرة ألن التشريعات لم تعالج أحكام التحويل الجنسي
باعتباره موضوعا مستجدا ،رغم أهميته وخطورة اآلثار المترتبة عليه على الشخص نفسه وأسرته وعلى مجتمعه.
وعرض هذه القضايا على المحاكم أثار جدال ونقاشا حادا بين الفقهاء بين مؤيد لعمليات التحويل الجنسي ومعارض لها،
زاده حدة االهتمام اإلعالمي الكبير بهذا الموضوع.
وقد سبق القضاء والفقه الغربيين االهتمام بهذا الموضوع نظرا لعرض العديد من القضايا المتعلقة بتحويل الجنس أمام
المحاكم الغربية ،لتتوالى التشريعات القانونية المنظمة له ،على عكس الدول العربية التي لم تتناوله إال حديثا لطبيعة الدول
المشرقية المحافظة ،وخصوصية مجتمعها الذي يرفض تناول مثل هذه الموضوعات التي تتعارض مع الدين اإلسالمي
وعاداتها وتقاليدها المحافظة.
المطلب األول :التحويل الجنسي في القضاء والفقه والتشريعات الغربية
أوال :في الفقه والقضاء الفرنسي:
ويمكن التمييز بين مرحلتين مختلفتين في تعامل القضاء الفرنسي مع عمليات التحويل الجنسي:
المرحلة األولى :مع بداية ظهور هذا النوع من المسخ لم يعترف القضاء والفقه الفرنسي بها ،واعتبرت ثبات الجنس
واستقراره من النظام العام إال في حالة تسجيل غلط في تقييد جنس الشخص عند والدته ،ووصفا عملية تغيير الجنس
بعدم المشروعية منذ وقت مبكر ،كما تم رفض أي أثر قانوني قد يترتب عن هذا التحويل في حال وقوعه.5
وهذا ما أكده القضاء الفرنسي كالحكم الصادر عن محكمة االستئناف بباريس الصادر في  1974/01/18في أن المدعو
 pierrech, Gمن جنس ذكر وقام بتحويل جنسه إلى أنثى بمدينة الدار البيضاء بالمغرب عام  ،1968فاستأصل عضوه
الذكري والخصيتين ،مع تحويلها إلى عضو جنسي أنثوي اصطناعي ليمارس مهنة الرقص التي يحبها ،ثم قام برفع
دعوى أمام المحكمة سنة  1969مطالبا بتقييده على أنه من جنس أنثى مع تعديل شهادة ميالده.
بعد رفع الدعوى قررت المحكمة إحالته على ثالثة خبراء في الطب للتحقق من حالته الجنسية ،ليؤكد تقرير الخبرة
على أن أعضاءه التناسلية كانت ذكرية قبل العملية وهو األصل الذي كان عليهىقبل إجراء عملية التحول الجنسي،
ليصدر حكم محكمة باريس في  1973/04/03برفض طلب المدعي بإلغاء شهادة الميالد ،وتغيير اسمه إلى اسم أنثوي،
وهو نفس حكم محكمة االستئناف بعد الطعن برفض االستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف «النتفاء الدواعي
الطبية أو الضرورة العالجية ،كما أن التبريرات النفسية واالجتماعية ليست كافية لتبرير تغيير الجنس؛ لتعارضها
مع الحقيقة البيولوجية».6
وقد سببت المحاكم الفرنسية حكمها بأن( :مبدأ ثبات الحالة الجنسية واستقرارها من النظام العام،وال يجوز أن تتغير هذه
الحالة على أثر عملية جراحية غيرت معالم الجنس تغييرا اصطناعيا  ، Artificielوأن حالة اإلنسان الجنسية تتحدد نهائيا
منذ ميالده ،ومتى ولد ذكرا ،وسجل في سجل الحالة المدنية ذكرا،
فال يجوز له بعد ذلك أن يطلب تغيير جنسه على إثر عملية جراحية).

7

كما أن األطباء اعتبروا أن اإلحساس باالنتماء إلى الجنس المقابل ليس إال أحد مظاهر االنحراف؛ ألنه ال
 5علي حسين نجيدة :صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية ،مرجع سابق ،ص.58
 6أنس محمد إبراهيم بشار :تغيير الجنس وأثره في القانون المدني والفقه اإلسالمي  ،مرجع سابق ،ص.177
 7علي علي سليمان :تعليق على حكم في قضية تغيير الجنس ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،1996،ج ،34رقم  ،04ص.620-621
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يمثل تشوها في الجسم ،وال خلال في أحد وظائفه الجوهرية أو إمكانياته البدنية ،وأن الحل يكمن في اتباع العالج النفسي
الطويل ،خصوصا وأن الذين أجروا مثل هذه العمليات كان مصيرهم الفشل؛ لعدم عدم قدرتهم التكيف مع جنسهم الجديد
الذي تحولوا إليه،ونظرة المجتمع لهم مما اضطر الكثير منهم إلى االنتحار.
وهو نفس الحكم الصادر في قضية  ،Norbert Bالتي رفضت القضاء الفرنسي تحوله الجنسي ،وقد علل القضاء حكمه
بأن  (:الجنس يتحدد ليس فقط بالمعالم الحيوية ،بل وبالمعالم النفسية أيضا  psychologiqueوأن  Norbert Bعلى
الرغم من تناوله الهرمونات األنثوية ،على الرغم من قيامه بناءا على طلبه بإجراء عملية جراحية غيرت من جنسه
تغييرا اصطناعيا ،فإنه ما زال يتسم بمعالم الذكورة ،وأن حالته الجنسية الحالية ليست نتيجة عناصر سابقة على العملية
الجراحية التي أجريت له بناءا على طلبه ال لمعالجة مرض عنده ،وال لضرورة عالجية ،بل لمجرد تغيير جنسه ،وأن
8
ثبات الجنس واستقراره مسألة تتعلق بالنظام العام).
ولم تكن القضايا المرفوعة أمام القضاء الفرنسي في هذه المرحلة تتعلق بالتحويل الجنسي للرجال فقط ،وإنما عرضت
أيضا قضايا لتحول فتيات إلى رجال لنفس الدواعي واألسباب والحجج النفسية ،كحكم محكمة باريس في 1978/02/24
والذي يتعلق بفتاة تدعى  Annieالتي أزيلت لها أعضاؤها األنثوية ،وغرس بدله قضيب اصطناعي ،وظهرت له لحية،
وأصبحت تسلك مسلكهم.
إال أن المحكمة  ،وبعد صدور تقرير الخبرة الطبية ،واعتمادا على الفحوص التناسلية رفضت تغيير الجنس؛ ألن عدم
وجود عضو التذكير الداخلي حتى ولو كان ضامرا وهزيال يستبعد كل إمكانية للغلط.
ولم تأخذ المحكمة الفرنسية في هذه القضية بالمعيار النفسي؛ إذ أكد األطباء ميوالتها النفسية الذكورية وليس األنثوية.9
غير أن هذه األحكام القضائية الفرنسية أثارت نقاشا حادا بين الفقهاء الذين انقسموا إلى اتجاهين:
االتـــجاه األول :وهو االتجاه المؤيد لألحكام القضائية الصادرة ،والمعارض لعمليات المسخ والتحويل الجنسي من
الرجولة إلى األنوثة والعكس ،باعتبار أن التغيير الجنسي هو لون من ألوان التالعب بهندسة الكائن البشري ،كما أن
مسألة ثبات الجنس واستقراره تتعلق بالنظام العام ،وأن التغيير االتفاقي للجنس يتنافى مع
مبدأ عدم جواز التصرف في حالة األشخاص ومع مبدأ النظام العام.
وقد استند القضاء الفرنسي إلى ما ذهب إليه غالبية الفقه الفرنسي (االتجاه األول) الذي يرى بعدم مشروعية عمليات
التحويل الجنسي لدواع نفسية ،وإنما يتم في حالة واحدة وهي الخنوثة العضوية لعيوب خلقية؛ ألن مثل هذه العمليات
الطبية تمس بحرمة الجسد وعصمته ،والمساس بسالمته.
وتعد انتهاكا لمبدأ الحفاظ على النظام العام واستقراره ،كما تعد مساسا بحق المجتمع  ،وتخالف قانون العقوبات الفرنسي
المادة  316التي تحظر أي عمل يؤدي إلى فقدان القدرة على اإلنجاب ولو تم بناءا على رضاء صاحب الشأن .وكذا
المادة  19من القانون المدني والتي تقضي ببطالن أي اتفاق يحمل اعتداءا على الشخص ولو كان برضاه ما لم يكن
مرخصا به قانونا.
كما أن المساس بالحالة الجنسية يتعارض مع النظام العام واآلداب العامة ،كما يتعارض مع مبدأ حظر المساس بالحالة
المدنية ،إضافة إلى اآلثار القانونية واالجتماعية والشخصية الناجمة عن مثل هذه العمليات.10
االتـــجاه الثاني :وهو اتجاه معارض بشدة لما قضت به المحاكم الفرنسية بحجة أن جنس اإلنسان ال يتحدد
فقط بمظهره الجسدي ،بل أن هناك عوامل أخرى وراثية ونفسية وسلوكية وعاطفية ،كما أن تحويل الجنس ال يتعارض
 8علي علي سليمان ،نفسه ،ص.620-621
 9علي حسين نجيده :صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية  ،مرجع سايق ،ص.64-63
 10أنس محمد إبراهيم بشار :تغيير الجنس وأثره في القانون المدني والفقه اإلسالمي  ،مرجع سايق ،ص.159
* متى توفرت شروط انتهاك أحد الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة  25من االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،واستنفذت كل طرق الطعن المقررة في القانون الوطني
يحق للفرد رفع طعنه أمام اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان ،والتي ترفع الدعوى بدورها إلى المحكمة األوربية إذا ما رأت أحقية المدعي في دعواه .انظر :أنس محمد إبراهيم بشار ،ص.581

مع النظام العام مثلما ذكر أصحاب االتجاه األول؛ ألن جسم اإلنسان ملك له ،وله أن يتصرف فيه كما يريد ،فهي قضية
شبيهة بالتبرع باألعضاء ،كمن ينزع كليته ليهبها آلخر ليس للقانون منعه من القيام بذلك ؛ لهذا كان المعيار األساسي
في ذلك هو المعيار النفسي.
وقد كان من أهم مؤيدي هذا الرأي والمعارضين بشدة لقرارات القضاء الفرنسي المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان
بستراسبورغ * -بعد أن رفعت إليها عدد من الدعاوى ممن حولوا جنسهم بعمليات التحويل الجنسي ،ورفض القضاء
الفرنسي التسليم بهويتهم الجنسية الجديدة ،وبالتالي رفض اآلثار القانونية المترتبة عن هذا التحويل -متهمة إياه بمحاربة
حقوق اإلنسان وعدم احترامه لقضائه بمنع تغيير الجنس  ،وأصدرت حكما بتاريخ  1986/10/17قالت فيه  (:إن تغيير
الجنس ال يتعارض مع نص المادة  1-8من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان التي تنص على أن لكل إنسان الحق في
أن تحترم حيـاته الخاصة والعائلية ،وال مـع نص المادة  12من هـذه االتفاقية التي تنص على أن للرجل والمرأة البالغين
الحق في الزواج وفي تكوين أسرة طبقا للقوانين التي تنظم هذا الحق».
لترد عليها محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر في  1990/05/21التي أكدت فيه أن المادة 1-8
من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ال تفيد إباحة تغيير الجنس ،وكذلك المادة  12من هذه االتفاقية ؛ ألن حق اإلنسان
في أن تحترم حياته الخاصة والعائلية ،والزواج وتكوين أسرة ال يبيح له تغيير جنسه.11
«وفي هذه المرحلة بدأ القضاء الفرنسي يتوسع في مفهوم الهدف العالجي في تبريره لبعض العمليات الجراحية المتعلقة
بتغيير الجنس على اعتبار أننا بصدد آالم نفسية ،ألن األمر يتعلق حينئذ بمسألة عالجية ،مجيبا باإليجاب على التساؤل
بصدد هل عدم التوازن النفسي عندما يصل إلى مرحلة خطيرة ،هل ذلك يبرر إجراء تدخل جراحي لتغيير الجنس؟».12
المرحلة الثانية :غير أن القضاء الفرنسي تحت ضغط المعارضة خصوصا المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان التي
اعتمدت على المادتين  1-8و المادة  12من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان والمادة  09من القانون المدني الفرنسي
التي تنص على أن لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته الخاصة ،وكذلك المادة  57منه،وهي كلها نصوص تثبت على
أن لإلنسان الحق في تغيير جنسه حتى ينسجم جنسه الظاهر مع جنسه الحقيقي.
لذا يتوجب على القضاء في مثل هذه الحاالت التي ال يوجد فيها نص تشريعي إال التجاوب اإليجابي بأن يقر مشروعيتها ،ثم
يقر اآلثار القانونية المترتبة عنها وفق ضوابط قانونية معينة ،دون النظر واالستناد على مبدأ معصومية الجسد الذي يتذرع
به الرافضون لهذه العمليات؛ ألن من حق صاحب الشأن أن يتصرف في جسده بما يحقق له توازنه النفسي المفقود.13
كما أن بعض الفقه الفرنسي طالب بأال يبقى القضاء عقبة في طريق التطور العلمي ،وإنما ينبغي أن يساير هذا التطور الكبير
ما دام ذلك كله في مصلحة المريض ،وال مبرر الكتفائه بمعيار العالمات الظاهرة دون اللجوء أيضا إلى المعيار النفسي.
لذا فالقضاء الفرنسي بدأ يتوسع في المفهوم العالجي ،فلم يعد السبب في تحويل الجنس يتعلق بالمظهر الخارجي لألعضاء
الجنسية والتكوين الجنسي العضوي له ،بل بدأ يأخذ بمبرر العامل النفسي للمحول جنسيا مع اآلثار القانونية المترتبة عليه
كتغيير االسم والجنس في األوراق الرسمية.
وهو ما حكمت به بعد ذلك محكمة تولوز في  1977/02/20في حق فتاة كاملة األنوثة غير أنها أحست بأنها ذكر ،وزاد
هذا اإلحساس حدة بعد تعرضها إلصابة في جمجمتها ،وذكر القاضي في حكمه (:أن الشخص الذي عانى في تطوره
الجنسي بفعل الطبيعة ،أو بعامل خارجي تحوال هاما على نحو ال يمكن العيش دون معاناة خطيرة ،فإن حالته االجتماعية
يجب أن توافق الجنس الذي يحس به ،ويكون له الحق في
أن يحصل على تعديل لحالته المدنية).14

 11علي علي سليمان ،تعليق على حكم في قضية تغيير الجنس  ،مرجع سابق ،ص.619-618
 12الشهابي إبراهيم الشرقاوي :تثبيت الجنس وآثاره دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي (أصل الكتاب أطروحة دكتوراه)  ،مصر ،دار الكتب القانونية ، 2003 ،ص.252
 13أنس محمد إبراهيم بشار :تغيير الجنس وأثره في القانون المدني والفقه اإلسالمي  ،مرجع سابق ،ص.154-153
 14أحمد محمود سعد :تغيير الجنس بين الحظر واإلباحة ،ص.506-505
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فأخذت المحكمة بالمبرر النفسي لهذه الفتاة رغم تكوينها العضوي األنثوي ،فحكمت بتعديل جنسها القانوني واسمها
الشخصي.
وهو ما حكمت به أيضا محكمة سانتيتيان في حق فتاة كاملة األعضاء األنثوية غير أنها أصبحت تشعر نفسيا بأنها
رجل في ثوب امرأة  ،وهو ما تؤكده طريقة كالمها وجميع سلوكاتها ،وأتبعت ذلك بعملية تغيير الجنس من امرأة إلى
رجل بالواليات المتحدة األمريكية ،وتختار امرأة حسناء لتتزوج بها بالمغرب ،ثم رفعت القضية إلى القضاء الفرنسي.
وبعد عرضها على الخبراء الطبيين أكدوا خضوعها لعملية تحويل جنسي ،فأمرت المحكمة بإجابة طلبها بتغيير اسمها
الشخصي وتغيير نوعها في األوراق الرسميـة ،15فأصبح القضاء الجديد –تحت ضغط اآلمال الفردية والضغوط النفسية
واالعتبارات اإلنسانية -جعل شرط االزدواجية الجنسية العضوية ذات صفة ثانوية أو احتياطية ،وأخذ الجنس بمعناه
النفسي االجتماعي ،ومن ثم أصبح من المقبول تغيير الجنس في هذه الحالة أيضا.
وقد اعتنقت أغلب المحاكم الفرنسية التغيير الذي طرأ على موقفها بعد ذلك ،واعترفت صراحة بإمكانيته في بعض
الحاالت ولكن بتوفر الشروط التالية:
 /1ال يتم التغيير القانوني للجنس إال بعد إجراء فحص طبي شامل دقيق وطويل المدة ،حتى ال تكون الرغبة المعلن عنها
في تحويل الجنس مجرد رغبة عابرة نتيجة ظروف مؤقتة وقد يندم بعد العملية التخاذه هذا القرار ،فال بد من إجراء
فحص طبي عميق ومتخصص للتأكد من أن القرار المتخذ بتغيير الجنس قطعي ونهائي ،وأن الشخص مقتنع اقتناعا تاما
ونهائيا برفض جنسه الطبيعي الذي هو عليه.
 /2ال يسر مفعول التغيير الجنسي قانونا إال في المستقبل ،فال يتمتع بعد ذلك بالحقوق المكفولة له بجنسه السابق ،وليس
عليه الواجبات المفروضة عليه قبل التغيير؛ إذ أنه بعد تقييده في عقد الميالد بجنسه الجديد تطبق عليه كافة األحكام
الخاصة بحالته المدنية الجديدة ،غير أن «جميع العقود التي عقدها الشخص قبل االعتراف وكذلك كافة التصرفات التي
قام بها ،الدعاوى التي رفعت عليه ال تتأثر بهذا االعتراف ،بل تظل خاضعة للقانون الذي يحكمها وفق حالته المدنية
السابقة ،وبهذا ال يستطيع الشخص أن يتخلص من التزاماته اعتمادا على أن حالته المدنية الجديدة تعفيه منها .وأخيرا فإن
في هذه القاعدة مصلحة لزوجته إن
كان متزوجا وألبنائها منه من التمتع بكافة الحقوق المكتسبة السابقة للتغيير واالعتراف به».16
ثانيا :في التشريعات الغربية

17

تعد السويد أول دولة أوربية تشرع قانونا خاصا بعمليات التحويل الجنسي في القانون الصادر بتاريخ 1972/04/21
المنظم لعملية التحويل الجنسي وشروطه وأحكامه؛ إذ عدد مجموعة من الشروط وجب توفرها قبل القيام بها وهي:
أن يتملكه شعور راسخ ودائم منذ ميالده باالنتماء إلى الجنس المقابل للجنس المدون في شهادة الميالد وسجالت الحالة
المدنية (م.)1
أن يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ،لضمان الحصول على رضاء يعتد به قانونا (م.)2
أن يكون غير قادر على اإلنجاب للعقم أو ألي سبب آخر (م)2
أن يكون المحول جنسيا سويدي الجنسية (المادة .)03
أن يكون غير متزوج (م.)3
جريان سلوكه المطرد على هذا النحو مدة طويلة ،مع اعتقاده الجازم بأداء دوره في المستقبل وكأنه أحد أفراد الجنس
المقابل ،خاصة من الناحية الجنسية (م.)2
15الشهابي إبراهيم الشـرقاوي  :تثبيت الجنــس ،ص / 254-253أحمد محمود سعد :تغيــير الجنس بين الحظــر واإلباحة ،ص504-503
 -16تشوار الجياللي :الزواج والطالق ،مرجع سابق ،ص.25-24
 - 17فواز صالح :جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري ،سوريا ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،19العدد الثاني ، ،ص / 13أنس محمد إبراهيم بشار :مرجع سابق ،ص.136-130

أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى وزير الصحة للحصول على ترخيص سابق بإجراء عملية جراحية لتغيير جنسه.
ثم توالت بعد ذلك صدور القوانين في الدول األوربية المجيزة والمنظمة لعمليات التحويل الجنسي بعد أن كانت مجرمة
قبل ذلك ،فصدر القانون األلماني الذي ألغى الشرط السابع من القانون السويدي ،وأضاف شرطا آخر بأنه ال يتم تغيير
تقييده في وثائق الحالة المدنية إال بعد إجرائه لعملية التحويل الجنسي ،ويصبح مظهره الخارجي موافقا للجنس الجديد
الذي يرغب في التحول إليه.
ثم صدر القانون اإليطالي بتاريخ  1982/04/14الذي تميز عن القوانين التي سبقته بمنحه تفويضا مطلقا للقضاء
اإليطالي الذي منحه حق فرض رقابة قضائية على التدخل الطبي والجراحي للتأكد من ضرورته واستيفائه للشروط
المنصوص عليها قانونا ،ويقوم القضاء بإصدار الرخصة وليس وزير الصحة.
وتعتبر تركيا التي أصدرت القانون في سنة  1988الدولة اإلسالمية الوحيدة التي أباحت إجراء عمليات التحويل الجنسي
رغم مخالفتها للشريعة اإلسالمية ،كما أنها سهلت من إجراءاتها؛ إذ تتطلب فقط موافقة اللجنة الطبية المعدة لهذا الشأن،
التي تقوم بإرسال تقريرها إلى المحكمة المختصة حتى تقر اآلثار المترتبة
عن هذا التحويل .وصدر القانون الهولندي بتاريخ ( )1985/04/24والدانماركي (ماي .)1989
المطلب الثاني :التحويل الجنسي في قضاء الدول العربية
ولم تكن الدول العربية بمعزل عن هذا التطور الحاصل في الدول الغربية ،فأصبحت ظاهرة المخنثين ظاهرة اجتماعية
ملحوظة ،وأصبحت عمليات التغيير الجنسي تتم في كثير من المستشفيات العربية خصوصا في المغرب ولبنان واألردن
وتونس ومصر والعراق ،ثم بعد ذلك في دول الخليج العربي.
ورغم أهمية هذا الموضوع وخطورته غير أن التشريعات العربية لم تتعرض له ،مما ألبس الموضوع غموضا ولبسا
حول أحكامه ،خصوصا وأنه موضوع حديث لم يتناوله الفقه القانوني مما أدى إلى غموض الحلول
القانونية والفقهية والقضائية المتعلقة به  ،وأثار غياب المعالجة القانونية والفقهية لقضية التحويل الجنسي مع وجود ظاهرة
التخنث بكثرة في الدول العربية ؛ إذ أنها أمر واقع ومعاش ،أثار ذلك جدال ونقاشا ،واختلفت اآلراء في حكمه ،خصوصا
وأن لها آثارا اجتماعية وقانونية خطيرة كتحويل معلومات الشخص التي قيد بها ابتداء في سجالت الحالة المدنية وتغيير
اسمه وجنسه ،ويتعقد األمر أكثر إذا كان الشخص متزوجا وله أوالد ،ومصير العالقة الزوجية وعالقته بأوالده بعد ذلك،
وكذلك اآلثار المالية الناتجة عن هذا التحويل كحقه في اإلرث إن كنا نعتد في نصيبه بحاله قبل التحويل أم بعده ...فترك
األمر كله لالجتهاد القضائي ،وإن كان ذلك مقبوال في الدول الغربية ،فإن األمر ليس كذلك في المجتمعات العربية
نظرا لما تعرفه من خصوصية وتقاليد اجتماعية وعادات ترفض مثل هذه االنزالقات بالقيم اإلنسانية ،وكذا القيم الدينية
المسيطرة والتي ال يمكن إهمالها.
أوال -في القضاء المصري :لعل أشهر قضية للتحول الجنسي التي عرضت أمام القضاء وأثارت ضجة كبيرة إعالمية وقضائية
وفقهية ودينية  ،باعتبارها سابقة في المجتمعات العربية  ،فتناولتها كثير من المقاالت القانونية وكتب القانون المدني هي قضية
الطالب المصري الشهير بسالي ،واسمه الحقيقي سيد محمد عبد اهلل طالب السنة الخامسة بكلية الطب للبنين جامعة األزهر.
وهي القضية الوحيدة التي رفعت أمام القضاء المصري المتعلقة بتحويل الجنس ،كما أنها أول قضية ترفع أمام القضاء
العربي ،مما أخرج ظاهرة التحول الجنسي من السرية وكقضايا شخصية جانبية تتعارض مع التقاليد العربية ومع ثقافتها
االجتماعية ،وأصبحت قضية رأي عام لما أثارته من نقاشات كبيرة خصوصا في وسائل اإلعالم لمعرفة أحكامها من
الناحية الطبية والنفسية والدينية والقانونية ،خصوصا من حيث اآلثار التي تترتب على إجرائها ،وهو ما أثرى الفقه
القانوني العربي الذي أوالها أهمية كبيرة بسبب هذه القضية.
وتتلخص قضية الطالب سيد الذي حول جنسه إلى أنثى وأجرى عملية التحول الجنسي بمستشفى الزمالك بتاريخ
 ، 1988/01/29وقد ثبت من األوراق المرفقة بملف القضية أن الطالب سيد قدم شهادة مؤرخة في 1988/02/20
صادرة من مستشفى الزمالك أثبت بها أنه كان لديه خنوثة نفسية مع ازدواج الجنس  ،وقد أجريت له عملية جراحية إلزالة
المظاهر الذكورية وتحويل جنسه إلى األنوثة.
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وقد قام بإجراء هذه العملية الجراح عزت عشم اهلل الذي عوقب بشطب اسمه مع الطبيب المخدر من سجل األطباء،
وإسقاط عضويته من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة ألنهما بإجرائهما لهذه العملية يمثل اعتداء على القيم األخالقية،
خصوصا بعد أن أثبت تقرير الخبرة الطبية على أنه بعد الكشف عليه وجد أن لديه ميول أنثوية نفسية مما جعله يرتدي
لباس الفتيات مع تطويل شعره مع كبر ثدييه نتيجة تناوله لهرمونات أنثوية منذ  02إلى  03سنوات ،وال يزال يأخذها
فقد تضخمت ثدياه من الناحيتين.
غير أنه وبالرغم من ذلك فإنه من الناحية العضوية يعتبر ذكرا له كل صفات وعالمات الذكورة ،كما أن صوته كامل
الخشونة والرجولة ،ووجد عضو تذكيره كامال ووجدت الخصيتان كاملتي النمو من الناحيتين ،وموجودتان بالصفن في
موضعهما الطبيعي ،وكان شعر العانة كامال وبه صفات الذكورة.
وقد قرر الخبيران في نهاية التقرير على أن عالجه نفسي ،وال مكان إلجراء عملية تحويل الجنس ،خصوصا وأن كل
الفحوصات اإلكلينيكية والمخبرية والموجات الصوتية تثبت أنه ذكر بكامل الصفات ،ولم يشاهد أي دليل على وجود
رحم أو مبايض ،وأكدوا على ضرورة توقفه عن أخذ الهرمونات األنثوية ،وقد جاء رأيه وتوصياته في النقاط التالية:
أن المشكلة أساسا من الناحية اإلكلينيكية والظاهرية سيكولوجية بحتة ،ولو أن هذا ال يمنع من عمل كافة التحاليل الالزمة.
وأنه من ناحية الجراحة فال مكان لها إطالقا وال ينصحان بها مطلقا ،وأنهما كطبيبين مسلمين لن يغيرا في خلق اهلل عن
طريق الجراحة.
وأن الحل يقع أساسا في العالج النفسي مع ضرورة توقف أخذ الهرمونات األنثوية  ،مع التوصية بإعادة مناظرة الطالب بعد ذلك.
ثم شكلت لجنة طبية أخرى توصلت إلى نفس ما توصل إليه التقرير األول في عدم وجود أي اشتباه في االختالط بالجنس
اآلخر لحالة الطالب المذكور ،بعد إجراء فحص الموجات فوق الصوتية ،التي أثبتت أن المثانة منتظمة ،وغدة البروستاتا
في حجمها الطبيعي ،ولم يشاهد أي دليل على وجود رحم أو مبايض.
ثم تقرير طبي ثالث الذي أثبت بعد تحليل الهرمونات في الدم نفس ما أكدته التقارير السابقة أنه ذكر كامل الذكورة.
وهو كذلك ما أكدته كل اللجان الطبية المشكلة على مستوى كلية الطب للبنين بجامعة األزهر.
غير أن الطالب أصر على إجراء عملية المسخ التي تمت كما ذكرنا سابقا ليتحول من سيد على سالي ،وتم تغيير جنسه
في الحالة المدنية بشهادة قيد رقم  491في  1988/05/11وتغيير جنسه إلى أنثى تحت اسم سالي وصدرت له بطاقة
شخصية من مكتب سجل مدني المطيرة بمحافظة القاهرة تحت رقم  112516وتاريخ  1988/09/25باسمه الجديد
سالي والنوع من ذكر إلى أنثى.
كما أنها قد تزوجت باعتبارها أنثى رغم عدم قدرتها على اإلنجاب كغيرها من النساء العاقرات من السيد وليد عبد المنعم
فضلون بتاريخ  ، 1990/07/04وأصدر لها جواز سفر باسم سالي محمد عبداهلل مرسي.
غير أن الجامعة عاقبته على فعلته بفصله عن الدراسة في كلية الطب للبنين ،وانتهت اللجنة الطبية التي كلفت بفحصه
على أن نتيجة الجراحة التي أجريت له أصبح ذكرا فاقدا ألعضائه التناسلية الخارجية ،فال بقي ذكرا وال أصبح أنثى،
وأن العملية التي أجريت له تتنافى وقواعد الدين الحنيف وبما ال يقره أي دين من
األديان السماوية أو األعراف السائدة واألخالقيات الراسخة في المجتمعات الشرقية واإلسالمية.
وقد أودعت اللجنة الطبية التقرير إلى إدارة الجامعة ،ونص على النتائج التالية:
 أن الطالب (س) كان ذكرا كامل الذكورة ،وكانت أعضاؤه التناسلية مكتملة النمو ،كما كانت خصيتاه بحجمها العاديوبمكانها الطبيعي ،ولم تكن لديه أي أعضاء تناسلية أنثوية خارجية أو داخلية.
 -وأنه أجريت للطالب المذكور عملية جراحية تم فيها استئصال القضيب والخصيتين واستحدثت له فتحة صناعية خلف

فتحة مجرى البول الخارجي بقليل.
 وأن المذكور أصبح نتيجة الجراحة التي أجريت له ذكرا فاقدا ألعضائه التناسلية الخارجية. وأن تشخيص حالة المذكور بخنثى يتعارض تماما وما جاء بالتقرير الطبي.كما ترى اللجنة أن الجراحة التي أجريت للمذكور لم تكن لها دواع طبية عضوية على اإلطالق ،وأنه كان يجب التركيزعلى العالج النفسي ،مع التوقف عن تعاطي الهرمونات األنثوية على النحو الذي أوصت به اللجنة الطبية بدال من
الجراحة الالأخالقية التي أجريت له.
وبناءا على هذا التقرير قررت الجامعة فصله نهائيا من كلية طب األزهر ،مع تنويه المجلس أن العملية الجراحية التي
أجريت للطالب (س) تتنافى وقواعد الدين الحنيف ،وبما ال يقره أي دين من األديان السماوية أو األعراف السائدة أو
األخالق الراسخة في المجتمعات الشرقية واإلسالمية.
وبعد رفع القضية أمام القضاء المصري ونظرا لحداثة هذا النوع من القضايا في الدول العربية فإن القرارات الصادرة لم
تكن موحدة وإنما عرفت اختالفات وفق اجتهاد القضاة ،غير أنه بعد ما أثارته من نقاشات فقهية وقانونية وإعالمية ودينية
استقر القضاء على تجريم هذا النوع من عمليات المسخ والتحويل الجنسي ،وهو ما ظهر جليا في قضية سالي التي تعتبر
أول قضية تعرض أمام القضاء العربي.
فقد أقر القضاء المصري في البداية صحة عمليات التحول الجنسي لما عرضت أمامه أول مرة ،ومرد ذلك أن القضاء أخذ
باآلثار المترتبة عن عملية المسخ ال عن مدى صحة العملية في حد ذاتها ،باعتبار أن عملية التحول قد تمت وأصبحت أمرا
واقعا وقامت سالي باستخراج الوثائق الرسمية الثبوتية الجديدة باعتبارها أصبحت أنثى ال ذكرا ،فتعاملت المحكمة مع هذا
الواقع الجديد ولم تنظر في أصل المشكلة إلى مدى جوازية عملية التحول الجنسي في حد ذاتها إن كانت جائزة قانونا أم ال،
لهذا كانت قراراتها قاصرة في البداية ألنها لم تحكم في أصل المشكل والمتمثل في عملية التغيير التي تحول بموجبها الطالب
سيد والتي أصبح بعدها الطالبة سالي ،وإنما اقتصر حكمها على اآلثار المترتبة عن عملية التحول الجنسي.
حيث قضت محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم 42/5432ق جلسة  1991/07/02ضد رئيس جامعة األزهر
الشريف مطالبة بإلغاء قرار الفصل من كلية الطب ،وإعادة قيد الطالبة سالي بناءا على األوراق الرسمية الثبوتية المقدمة من
البطاقة الشخصية وجواز السفر وعقد الزواج باسمها الجديد بكلية الطب للبنات بجامعة األزهر سنة خامسة؛ لتصدر المحكمة
حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من كلية الطب للبنين باألزهر بفصل الطالب سيد محمد عبد اهلل مرسي لوقوعه
على غير محل ،ورفض ما عدا ذلك من طلبات ،وألزمت المدعية وجامعة األزهر المصروفات مناصفة بينهما.
وعللت محكمة القضاء اإلداري حكمها أن الطالب سيد بعد إجرائه عملية التحول الجنسي أصبح أنثى رغم االختالالت
الموجودة لديه في األعضاء الجنسية (عدم وجود رحم أو مبايض أو حدوث دورة شهرية) ،وهو ما أكدته الجهات الرسمية
فعال على اعتبار أنه أنثى ،وهو ما أثبتته الوثائق الثبوتية المقدمة ،وهي مستندات لها حجيتها ويتعين االعتماد عليها في
األحوال المدنية.18
رفضت كلية الطب ذكور بجامعة األزهر تسجيل سالي بكلية البنين باعتباره لم يعد ذكرا (ولم تذكر بأنه أصبح أنثى
ألنها ال تعترف بذلك) ،كما امتنعت كلية البنات كذلك بتقييده طالبة تحت قرار رقم .266
لترفع سالي شكوى عن طريق محاميها ممدوح نخلة مطالبة من خاللها بمناقشة قضيتها أمام مجلس حقوق اإلنسان بعد
رفض مدير جامعة األزهر بتطبيق منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم  4019في محكمة القضاء اإلداري الذي يلغي
قرار رئيس جامعة األزهر برفض قبول سالي في كلية طب البنات.
كما رفعت سالي ضدهما دعوى أمام القضاء اإلداري رقم 50/4019ق لحقها الدستوري في حق التعلم ،وهو حق يكفله
الدستور لكل مواطن مصري؛ لتصدر المحكمة قرارها بجلسة تاريخ  1999/09/28بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب عن ذلك من آثار ،وألزمت الجهة اإلدارية المصروفات القضائية.
 18انظر حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم 42/5432ق.

694

695

ليقدم رئيس الجامعة بالتماس إعادة النظر نظرا الشتغال سالي كراقصة في كباريه مما يتعارض مع مكانة
وقيمة جامعة األزهر في المجتمع والعالم اإلسالمي ،وال يجوز أن يكون ضمن طالباته راقصة في المالهي الليلية مع ما
تشكله من خطر على أخالق طالباته وسمعته.
كما قدم رئيس الجامعة عدة محاضر رسمية صادرة عن الشرطة تثبت قيامها بأفعال مخلة باآلداب وممارستها
للدعارة أثناء اشتغالها بالرقص في المالهي الليلية مع وجود صور لها عارية بمالبس الرقص الفاضحة ،وهو ما
يتعارض مع ما يجب أن يتوفر في طالب األزهر من أخالق وسلوك وسيرة حميدة.
وعليه أصدرت محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم 54/1487ق بجلسة  2000/06/20حكمها بعدم جواز
تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بجلسة  1999/09/28في الدعوى رقم 50/4019ق ،وألزمت سالي
بالمصروفات.
غير أن وكيل الطالبة سالي قدم طعنا أمام المحكمة اإلدارية العليا ضد رئيس جامعة األزهر بتاريخ
 2000/08/03بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة بالمصاريف القضائية.
وقد أثنى الكثير من الفقهاء القانونيين على هذا التحول في موقف القضاء المصري في نظرته للمحول جنسيا باعتباره
مسخ للفطرة اإلنسانية ،وتحويل لخلق اهلل.19
ولم تعرض أمام القضاء المصري بعد ذلك أي قضية أخرى حول تغيير الجنس.
ثانيا -في القضاء الكويتي :المالحظ أن القضاء الكويتي كان له نفس مسار القضاء اإلداري المصري؛ إذ بعد أن أقرت
المحكمة االبتدائية بجواز القيام بعملية التحول الجنسي وإثبات كافة اآلثار القانونية المترتبة عن هذا التحويل من تغيير
في االسم والجنس في األوراق الثبوتيةـ ،واستحقاقه ابتداء من هذا التاريخ لنفس الحقوق الثابتة لجنسه الجديد ،وعليه نفس
االلتزامات المقررة عليهم ،وبعد ما أثاره هذا الحكم من نقاش حاد على المستويات القانونية والدينية واإلعالمية تراجعت
المحاكم عن ذلك ،بإلغاء محاكم االستئناف لهذا التوجه وتجريم هذا النوع من عمليات المسخ.
واشتهرت بالكويت قضية أحمد الذي تحول جنسيا إلى امرأة بعد إجرائه لعملية التحول الجنسي وقام برفع دعوى أمام
القضاء في القضية رقم  2003/861مطالبا بعرضه على الطبيب الشرعي وتقييده على أنه أنثى في أوراقه الثبوتية
عكس ما هو مقيد به على أنه ذكر مع حفظ كافة حقوقه في تغيير البيانات الخاصة باسمه وجنسه بكافة األوراق الرسمية.
وقد أسس دعواه في هذه القضية على الدوافع النفسية القهرية منذ والدته بتاريخ  1975/10/03والتي جعلته يعيش
كأنثى داخل جسد رجل ،وشعوره النفسي والطبيعي باالنتماء للجنس األنثوي ال الرجالي ،مما ألحق به أضرارا نفسية
قهرية بالغة اضطرته إلجراء عملية التحويل الجنسي.
وبعد صدور تقرير الطبيب الشرعي أثبت فيه أن أحمد يحمل الصفات الجينية الذكرية ،إال أنه بعد تناول الهرمونات
األنثوية والعمليات الجراحية المعقدة التي خضع لها ،واستبدال األعضاء الجنسية الذكرية بأخرى أنثوية اصطناعية
خصوصا المظاهر الخارجية الواضحة ،إضافة إلى تغلب رغبة االنتماء الجنسي األنثوي التي تتملكه .ليصدر حكم محكمة
أول درجة بجواز عملية التحول الجنسي مع المطالبة بتصحيح أوراقه الثبوتية بتغيير تقييده من جنس ذكر إلى جنس أنثى،
وحق تغيير اسمه وكل ما يترتب عن ذلك ،إضافة إلى إلزام المدعى عليهم بالمصروفات القضائية.
وقد عللت المحكمة حكمها بعدد من اآليات القرآنية التي تمنع تغيير خلق اهلل إال بتوافر مجموعة من الشروط التي تبيح
ذلك في هذه الحالة فقط ،إعماال للقاعدة الشرعية (الضرورة تبيح المحظورة) ،خصوصا وأن الطب الشرعي أثبت حالته
المرضية القاهرة التي تستدعي العالج حتى يعيش حياة طبيعية ،ويتمكن من القيام بمسؤولياته االجتماعية.
 19انظر للقرارات الصادرة عن محكمة القضاء واإلداري وآراء الفقهاء القانونيين واإلسالميين في قضية سالي:
الشهابي إبراهيم الشرقاوي :مرجع سابق / 300-265 ،محمود محمد سعد :تغيير الجنس بين الحظر واإلباحة ،ص  / 110-81محمد أنس إبراهيم بشار :تغيير الجنس وأثره في القانون المدني والفقه
اإلسالمي ،ص  / 210-195علي حسين نجيدة :صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدني ،ص / 83-79محمد علي البار :لوثة تحويل الجنس ،مقال سابق ،ص. 02-01

لهذا اعتبرت أن الدوافع النفسية هي أهم سبب يجعل من التحويل الجنسي أمرا مشروعا ،مع ما قد يتسبب له من أضرار
اجتماعية تضر به وبالمجتمع معا ،مما يجعل من إجراء عملية التحول الجنسي أمرا جائزا في حقه .غير أن محكمة
االستئناف في الطعن بالتمييز رقم  2004/674مدني 02/تداركت الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة ،وقررت
إلغاء الحكم المستأنف ،مع إلزام أحمد بكافة المصاريف القضائية.
وقد استندت محكمة االستئناف أيضا في إصدار قرارها على تقرير الطبيب الشرعي نفسه الذي استندت عليه محكمة
أول درجة ،الذي أثبت ذكورته الكاملة ،وأنه يحمل التركيب الصبغي الذكري ،وهو الجنس الذي نشأ عليه قبل إجرائه
عملية التحول الجنسي ،إضافة إلى أنه لم يتلق أي عالج نفسي قبل قيامه بالعملية حسب األعراف الطبية .كما استدلت
أيضا محكمة االستئناف بأن عمليات المسخ الجنسي تتعارض مع ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية الرتباطها باألهواء
الشخصية النفسية على وجه عبثي يتنافى والتكريم الذي خصه اهلل به .وباعتبار كل ما سبق ال يمكن تطبيق قاعدة
الضرورة التي استندت عليها محكمة أول درجة ،وحكمت بإلغاء الحكم الصادر عنها.
ثالثا -في القضاء المغربي :أما في المغرب األقصى فلم تعرف أمام القضاء إال دعوى وحيدة التي تقدمت بها الراقصة
نور من أجل تغيير جنسها المقيدة به في األوراق الثبوتية من ذكر إلى أنثى بعد إجرائها عملية التحول الجنسي ،غير أنه
تم رفضها ثالث مرات متتالية ،وإن كان المشرع قد سكت عن هذا الموضوع فلم يجزه كما لم يمنعه ،فإن القضاء قد
رفض مثل هذه العمليات.
غير أنه من جهة أخرى فإن المغرب يعتبر من الدول الرائدة عالميا في إجراء عمليات التحول الجنسي ،وصارت محجا
للسياح من شتى أصقاع العالم للقيام بمثل هذه العمليات ،فمدينة الدار البيضاء تصنف في المرتبة الثالثة عالميا في عدد
عمليات التحول الجنسي بعد نيويورك ولندن؛ إذ أحصت عيادة الدكتور الفرنسي الشهير بيرو بالدار البيضاء لوحدها
أكثر من  800عملية تحويل جنسي.20
رابعا -في القضاء السوري:
وهذا الرأي الذي استقر عليه القضاء العربي هو أيضا ما أخذ به القضاء السوري الذي منع عمليات
التحول الجنسي بناء على الرغبة النفسية لما فيه من تبديل لخلق اهلل ،فالتحول الجنسي يتنافى والشريعة اإلسالمية ،21ولكن
ذلك لم يمنع من إجرائها في سوريا؛ إذ تجاوزت عمليات التحويل الجنسي بها في تسعينيات القرن الماضي  30عملية.
خامسا -في القضاء اللبناني:
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وقد اشتهرت قضية السيد «جميل» الذي تقدم باستدعاء مقيد لدى قلم المحكمة بتاريخ 1991/06/07 :طلب فيه تصحيح
قيد اسمه بدال من ذكر وتغييره إلى أنثى لكي يصبح جيهان بدال من جميل.
وأبدى ما خالصته أنه ولد ذكرا عام  1929لكن عالمات األنوثة بدأت تظهر عليه بعد فترة مما عرضه إلشكاالت أمام
مجتمعه ،فعرض حالته على عدة أطباء ،ثم أجرى بتاريخ  1991/03/30عملية جراحية حولته من ذكر إلى أنثى،
واضعة بذلك حدا لجنسه المحير ،بحيث بات واقعه وناحية حاله يدالن على تناقض بين شكله الخارجي وقيوده في سجالت
الحالة المدنية ،األمر الذي ألحق به أضرارا مادية ومعنوية فادحة .وبعد استماع المحكمة للمدعي بتاريخ 1991/11/08
 ،ثم إلى شهادة الطبيب الجراح «مازن طه» بعد تحليفه اليمين القانونية ،بين الوضع النفسي والجسدي للمدعي قبل العملية
وأسباب اللجوء إليها .وقد صدر الحكم بعد ذلك ،ويمكن تلخيصه في النقاط التالية:
 /1أن جنس اإلنسان واسمه ليسا من العناصر القابلة للتغيير وفقا للرغبة وتبعا لتبديل الظروف بل هما من
الصفات الثابتة التي تتعلق بالشخص وتطبعه وتتصل به اتصاال وثيقا في تكوين الشخصية القانونية والكيان

 20اجريدة المساء المغربية ،عدد يوم  / 2009/04/26علي حسين نجيدة :صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدني ،ص.55
 21فواز صالح :جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري ،مرجع سابق ،ص .75
 22انظر نص الحكم رقم  61الصادر بتاريخ ، 1992/05/22 :الجامعة العربية :المجلة العربية للفقه والقضاء ،العدد  ،15أبريل  ،1994ص.169-165
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االجتماعي اللذين تحققا له منذ والدته بحيث ال يجوز تصحيحها إال بموجب حكم قضائي إذا ثبت وجود
خطأ أثناء تسجيل عقد الميالد ،أدى إلى تضمين السجالت قيودا مخالفة للواقع القائم في ذلك التاريخ ،وهذا الخطأ غير
موجود في قضية السيد «جميل».
 /2أنه من الثابت أن المدعي كان ذكرا وقيد كذلك ونشأ ذكرا واقترن بزوجتين أنجب خاللهما ولدين ،ولم ينصرف كليا
إلى ممارسته حياة كأنثى إال وهو في عمر متقدم ،أي منذ خمسة عشر عاما أو عشرين عاما.
 /3أنه احتفظ بمميزات أساسية من خصائص الرجولة ،أهمها الصبغيات أي الكروموزومات الذكرية والصلعة المميزة
للذكور ،مع تأكيد تقرير الخبرة الطبية المعد أن استئصال أعضائه التناسلية الذكرية لم يكن بفعل الطبيعة  ،وإنما قام
الطبيب بجبها وخصائها ،وزوده بمهبل اصطناعي  ،مع افتقاده للرحم والمبيض ،مع حقنه بالهرمونات األنثوية التي
أسهمت في جنوحه نحو الحالة األنثوية تتوقف بمجرد توقفه عن تعاطي الهرمونات فيضمر الثدي ويعود الشعر الذكري
إلى الظهور من جديد.
 /4وبما أن الرد إيجابا على هذا الطرح يؤدي إلى تناقض الكيان االجتماعي ،والحالة القانونية والمتكونين له منذ الوالدة،
وإلى خلل في األوضاع العائلية واالجتماعية والقانونية ،مع ما قد يشكل ذلك من مساس بالنظام العام ،فيصبح المستفيد من
التعديل مغردا في غير سربه ،ونغما ناشزا عن الدوران (النسق الطبيعي) ،كما أن فيه مساسا بقواعد األحوال الشخصية ،وإثارة
االضطراب فيها ،فيجيز على سبيل المثال ال الحصر ،الزواج بين شخصين من جنس عضوي واحد ،ويجيز أيضا حرمان
األبناء من وضعهم الطبيعي كأوالد لرجل وامرأة ،ويجعلهم أوالدا لشخصين أحدهما من جنس مخالف لجنسه الطبيعي.
 /5وألنه عند التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ،يقتضي إيثار مصلحة المجتمع صونا لها ،وحفظا الستقرارها.
وبهذا رفض القضاء اللبناني عمليات التحول النفسي ،كما يبدو تميزه في االعتداد بالمعيار البيولوجي في تحديد
الجنس وليس على المعيار النفسي ،كما أنه تميز في تعديده لمخاطر عمليات التحويل الجنسي على الفرد نفسه وعلى حالته
األسرية وعالقته بزوجته وأوالده وحتى على استقرار المجتمع والنظام واآلداب العامة.
سادسا -في القضاء التونسي :وقد ذهب إلى نفس ما حكمت به المحاكم العربية ،إذ أن المحكمة االبتدائية التونسية وكذا
محكمة االستئناف رفضت إجراء مثل هذه العمليات في قضية «سامي» الذي تحول بعد إجرائه لعملية التحويل الجنسي
23
إلى «سامية» في القضية رقم  10298بتاريخ .1993/12/22
وقد سببت المحكمة قرارها بأن القانون لم يتعرض إلى إشكالية جواز تغيير شخص جنسه من ذكر إلى أنثى بواسطة
عملية جراحية ،وبالتالي يتحتم اللجوء إلى الشريعة اإلسالمية باعتبارها المصدر األساسي لقانون األحوال الشخصية،
وإلى القانون المقارن عند االقتضاء للقياس عليه للوصول إلى حل عادل ،دون النظر إلى ما استقرت عليه الدول
الغربية خصوصا القضاء الفرنسي ألنه ركز في قراراته على حرية الفرد في تغيير جنسه وفق قناعاته ،دون أي
تعليل علمي وقانوني مقنع ،بل هو موقف أجبرت عليه عمال باالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان .وال يمكن مجاراة ما
توصل إليه األوربيون الختالف الحضارات .وقد قال أحد الفقهاء الفرنسيين :إن الحقيقة تختلف من بلد آلخر باعتبار
أن القاضي األوربي مقيد بمخزون حضاري وثقافي مخالف لثقافة وحضارة القاضي العربي المسلم .وبالنتيجة
يظهر من األحكام السابقة تأثر القضاء العربي في كل من مصر والكويت ولبنان وسوريا والمغرب وتونس بالشريعة
اإلسالمية ،وبالتالي فقد استقرت كل القرارات الصادرة عن محاكم هذه الدول على رفض عمليات التحول الجنسي
باعتبارها مخالفة للشريعة اإلسالمية وتتناقض والعادات والثقافة والتقاليد العربية ،فبالرغم من استقرار القضاء األوربي
وبفعل ضغط المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان على قبول القيام بمثل هذه العمليات باعتبارها حق من حقوق الفرد
وهو حر في القيام بها ،فإن ذلك لم يمنع من مخالفة القضاء العربي لهذا االتجاه الذي يعتمد فقط على المعيار النفسي دون
الحاجة إلى وجود خنوثة عضوية .كما رفضت المحاكم العربية اإلقرار بأي أثر قد يترتب على إجراء عملية التحويل
الجنسي ،فما بني على باطل فهو باطل.
كما أن الحجج العلمية القاطعة واليقينية الطبية والفقهية والقانونية التي استند عليها زادت من قيمة هذه القرارات ويجدر
التنويه بها ،ألنها أكدت عدم مشروعية عمليات المسخ لتعارضها مع كل المبادئ والضوابط القانونية واألخالقية.
23انظر نص الحكم في كتاب الشهابي إبراهيم الشرقاوي :تثبيت الجنس ،مرجع سابق ،ص 277-276نقال عن مجلة القضاء والتشريع بتونس عدد يناير  ،1994ص.122-109

سابعا ـ في الفقه القانوني الجزائري:
على غرار المشرع الجزائري ،لم يتناول هذا الموضوع الكثير من دراسات أساتذتنا األجالء ،والذي –وإن كان واقعا
معاشا -غير أنه لم يأخذ حقه من الدراسة والتحليل والمناقشة ،فلم أجد إال القليل من المقاالت ،والتي اتفقت مع ما استقر
عليه القضاء العربي ،وما اختاره جمهور الفقهاء القانونيين المتفق مع موقف الشريعة اإلسالمية في هذا الموضوع بجواز
وإباحة تثبيت الجنس للخنثى حسب الراجح من حاله وفق ما يثبته األطباء بعد القيام بالتحاليل الطبية الالزمة يثبت وجود
مرض عضوي خلقي لهذا الخنثى مختلط الذكورة واألنوثة  ،وهذا عكس عمليات التحويل الجنسي الذي يتم لدوافع نفسية
بتجريمه نظرا لما فيه من مفاسد على الفرد والمجتمع.
يقول األستاذ الدكتور تشوار جياللي« :ومن هذا المنطلق وبهذه الحقائق نستطيع أن نتمسك بدون ريب ،بوجوب تطبيق
القانون بصرامة متى عرض المشكل على القضاء الجزائري ،ويكتفي برد طلب المقاطع جنسيا في هذا اإلطار ،أن يواجه
له مبدأ عدم المساس بجنسه ،بحيث يجب على كل شخص أن يعيش مثلما صنعه اهلل جل جالله؛ إذ أن المستحسن من
الوجهة الطبية والبيولوجية ليس المستحسن من الوجهة التشريعية  ،وال يجوز للقاضي –تحت ستار االستحسان الطبي-
24
أن يحل محل المشرع ،ويقضي على أساس ما يجب أن يكون التشريع ،بل عليه أن يقضي وفق أحكام القانون»
ويؤكد أستاذنا الدكتور علي علي سليمان »:والحق عندي أن محكمة النقض الفرنسية كانت على حق في موقفها سابق
الذكر ،الذي يقضي بأن استقرار الجنس وثباته مسألة تتعلق بالنظام العام  ...وأن تغيير الجنس يشيع االضطراب في
المجتمع وينبغي أن يحرم تماما ،أن اهلل سبحانه وتعالى قسم اإلنسانية إلى ذكر وأنثى ،وأقام ما يكاد يكون توازنا بين
الجنسين حتى تستمر اإلنسانية ،قال تعالى (:يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا) ،فينبغي أن نذعن إلرادة اهلل،
وأن يظل الذكر ذكرا واألنثى أنثى».25
المبحث الثاني :موقف الفقه الجنائي اإلسالمي من عمليات التحول الجنسي
اتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية والمجامع الفقهية على تحريم وتجريم عمليات التحويل الجنسي سواء كانت لدوافع نفسية
أو لغيرها ،بخالف عمليات تثبيت الجنس للخنثى إذا أكد الطب الجنس الغالب عليه ،ونذكر منها:
المطلب األول :موقف المجلس اإلسالمي األعلى في الجزائر
وقد أفتانا فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور محمد شريف قاهر رئيس لجنة الفتوى بالمجلس في جلسة جمعتنا به في مكتبه
بمقر المجلس ببن عكنون بالجزائر العاصمة بتاريخ 2001/12/19 :بحرمة هذا التحويل.
وقد أفادني فضيلته مشكورا بأن عمليات التحويل الجنسي باتفاق الفقهاء مسخ وتغيير لخلق اهلل ،مصداقا لقوله تعالى في
اآلية  119من سورة النساء ﴿ :فليغيرن خلق اهلل ﴾ ،داعيا إلى ضرورة محاربة هذه األفكار الهدامة الستقرار المجتمعات،
المخربة للنظام العام ،فهي مستوردة من الغرب وال تتوافق مع ديننا وعاداتنا وأخالقنا ،عكس عملية تثبيت الجنس للخنثى
المشكل وغير المشكل المتفق على جوازه شرعا
المطلب الثاني :قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة
وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي:
« أوال :الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته واألنثى التي كملت أعضاء أنوثتها ال يحل تحويل أحدهما إلى النوع اآلخر،
ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة ألنه تغيير لخلق اهلل ،وقد حرم سبحانه هذا التغيير....
ثانيا :أما من اجتمع في أعضائه عالمات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله؛ فإن غلبت عليه الذكورة جاز
عالجه طبيا بما يزيل االشتباه في ذكورته ،ومن غلبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه طبيا بما يزيل االشتباه في
ذكورته ومن غلبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه طبيا بما يزيل االشتباه في أنوثته سواء كان العالج بالجراحة أو
 24تشوار الجياللي :الزواج والطالق ،مرجع سابق ،ص.44
 25علي علي سليمان :مرجع سابق ،ص.618-616
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بالهرمونات ألن هذا مرض ،والعالج يقصد به الشفاء منه ،وليس تغييرا لخلق اهلل عز وجل».26
وهو نفس ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية.27
المناقشة والترجيح:
من خالل ما ذكرنا يظهر لنا استقرار القضاء والتشريع األوربي على قبول عمليات التحويل الجنسي العتبارات نفسية
بحتة باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان الشخصية التي يجب عدم التدخل فيها ،رغم أن القضاء الفرنسي قد منعها في بداية
ظهورها ثم تراجع عن ذلك تحت ضغوط الجمعية األوربية لحقوق اإلنسان.
بينما في الدول العربية وإن لم تتعرض تشريعاتها لحكم عمليات التحول الجنسي باعتبارها فكرة حديثة لم تعرفها
المجتمعات العربية إال حديثا نتيجة االحتكاك مع المجتمعات األوربية خصوصا عن طريق السياحة ،غير أن القضاء
استقر بعد تردد في ذلك على منعها ألنها تتعارض مع الشريعة اإلسالمية التي أجمع الفقهاء والمجامع الفقهية على
تحريمها.
ويمكن اعتبار قرار المحكمة اللبنانية وتسبيبها للحكم قرارا متميزا ونموذجا يمكن للمشرع والقضاء العربي األخذ به
في عالجه لقضايا التحويل الجنسي ،خصوصا وأنه استمد حجيته من الطب والفقه والقانون في تبريره لعدم مشروعية
عمليات المسخ وكذا رفض اآلثار المترتبة عن إجرائها ألن ما بني على باطل فهو باطل.
ولهذا فإنه يجدر بنا التنويه بما حكم به القضاء اللبناني باعتباره أفضل من عالج قضائيا عملية التحول الجنسي ،كما أنه
تميز في تسبيبه لرفض إجراء مثل هذه العمليات وعدم مشروعية اآلثار المترتبة عنها.
بينما في الجزائر وبالرغم من االنتشار الواسع للمخنثين غير أنني -ورغم بحثي الميداني لمدة طويلة واستفساري لعديد
األطباء المختصين -لم أتوصل إلى معلومات أكيدة بحدوث عمليات التحويل الجنسي في المستشفيات الجزائرية-رغم
أني ال أستبعد حدوثها في السر خصوصا في المستشفيات الخاصة نظرا لكونها ال تزال من الطابوهات االجتماعية ،-كما
أن الصحافة لم تذكر –في حدود علمي -عن حدوث مثل هذه العمليات داخل الجزائر ،كما لم تعرض أي قضية من هذا
القبيل أمام القضاء الجزائري.
فعدم وجود قضايا مرفوعة أمام القضاء الجزائري تتعلق بتحويل الجنس ال يعني إطالقا عدم وجود الظاهرة ،خصوصا
وأن التقاليد االجتماعية والعالقات األسرية والضوابط الدينية تمنع المخنث نفسيا من البوح بصراعه الداخلي المرير
بين الرغبة النفسية الجامحة في التحول والتقاليد االجتماعية التي تمنعه من ذلك ،فإما أن يعيش طول حياته كاتما لسره
وبالتالي المعاناة النفسية التي تمنعه أن يكون عضوا فعاال في مجتمعه مما قد يؤدي به إلى االنتحار أو الكآبة ...وإما أن
يقوم بإجراء عملية التحويل الجنسي سرا ،وما قد يترتب على ذلك من العيش على هامش المجتمع ،دون رفع أمره إلى
القضاء ،وال تغيير أوراقه الثبوتية ،وهو مصير ال يقل مأساوية عن المصير األول.
وعدم االهتمام بهذا الموضوع الهام ،برغبة الشخص في تغيير جنسه والميل لألشخاص الذين هم من نفس جنسه وما
يترتب عليه من آثار خطيرة نتيجة لعدم االهتمام الالزم بهذا الموضوع وعدم مناقشته فقهيا وقانونيا وإصدار القوانين
المنظمة له واألحكام المتعلقة به والحلول الالزمة والمناسبة له ،وتحديد الدوافع واألسباب المؤدية النتشار مثل هذه
الظواهر رغم رفض المجتمع لها.
لذلك فإنني أرى بأنه من الضروري على المشرع الجزائري تدارك هذا الموضوع الذي سكت عنه باعتبار الظاهرة
موجودة في مجتمعنا وبكثرة ،وال شك أن إجراء مثل هذه العمليات ال يقتصر أثره على المحول جنسيا فقط ،وإنما يتعدى
أثره إلى كل المجتمع باعتباره يمس باستقراره وبالنظام العام.
كما أنه يؤثر على غيره من األحكام كاإلرث مثال إذ أن المحول جنسيا بتحوله من جنسه إلى الجنس اآلخر فإن ذلك يؤثر
على نصيبه وعلى نصيب الورثة اآلخرين بالزيادة والنقصان ،كما أن انتشار مثل هذه األمراض في المجتمع يعد أحد
 26رابطة العالم اإلسالمي :مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،مكة المكرمة ،العدد الثامن ،ط1995 ،4م1415/هـــــ ،ص.341
 27انظر إلى نص الفتوى :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش ،السعودية ،دار العاصمة ،المجلد األول ،ط1419 ،3هــــ ،ص.65/64

األسباب الهامة في تفكك األسر وانحاللها وانقطاع النسل الذي به يحافظ المجتمع على ديمومته وتواصله جيال بعد جيل.
خصوصا وأننا في زمن ضعف فيه الوازع األخالقي وتغلبت فيه النزعة المادية ،فال بد من إعادة النظر في هذا
الموضوع ،وتدارك صمت المشرع بضرورة صياغة مجموعة من المواد التي تجرم مثل هذه العمليات انطالقا من
االعتبارات التالية:
 /1أن الشريعة اإلسالمية باعتبارها المصدر األساسي للتشريع في قانون األسرة حرمت عمليات التحول الجنسي
باعتبارها تغييراً لخلق اهلل ،مصداقا لآليات القرآنية المذكورة سابقا.
كما أن األحاديث النبوية دلت على ذلك كحديث ابن مسعود أن النبي ص قال(:لعن اهلل الواشمات والمستوشمات
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اهلل).28
كما أن هناك عدة أحاديث نبوية تحرم تشبه الرجل بالمرأة والعكس ،فما بالك بتغيير الجنس من رجل إلى امرأة والعكس
منها ،كحديث ابن عباس قال( :لعن النبي ص المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء وقال(:أخرجوهم من بيوتكم)
قال :فأخرج النبي ص فالنا ،وأخرج عمر فالنة) ، 29وهذا دليل على
وجود المخنثين نفسيا في وقت النبي (ص).
وهذا ما أفتت به كل المجامع الفقهية في العالم اإلسالمي وأجمع عليه الفقهاء.
 /2أن عالج المرض النفسي ال يكون إال نفسيا وليس جسديا ،ويتم على يد أطباء نفسيين ،مع استعمال األدوية النفسية
الالزمة والمدعمة للعالج النفسي ،وهذا هو الحل األمثل لعالج هذا المريض ال اللجوء إلى عمليات المسخ الجنسي التي
ال ترفع عنه الضغوط وال تفك أزمته النفسية ،بل سيعقدها أكثر ،ويزيد في تعقيد بحثه عن العالج وعن هويته النفسية،
خصوصا وأن نظرة المجتمع لهذا المحول الجنسي ورفضه له ،ووازعه األخالقي سيزيدان من تعقيد أزمته النفسية.
كما أن موافقته أو إرادته للتحول الجنسي تكون تحت الضغط والدافع النفسي مما يجعل إرادته غير سليمة وتفكيره غير
ّ
سوي حتى نبني عليها قراراً خطيرا على أساس إرادته ورغبته غير السليمة.
 /3أن تأسيس القضاء اإلداري المصري حكمه األول على األوراق الرسمية التي قام سيد بتغيير قيده فيها من جنس ذكر
إلى أنثى  ،وتغيير اسمه فيها من سيد إلى سالي في نظري استدالل باطل ،ألن ما بني على باطل فهو باطل ،فالجراحة
التي قام بها سيد من األساس باطلة ،والوصول إلى تغيير الوثائق الثبوتية بطريقة أو بأخرى وإن وقع عليها الموظف
المختص ال يغير من األصل شيئا وهي عدم جواز عملية التحول الجنسي ،وبالتالي فاآلثار التي تترتب على من قام
بإجرائها كلها باطلة ،وإن قام بها.
 /4أن اهلل عز وجل خلق كل شيء في هذا الكون بمقدار ،وأن الطبيعة موجودة على أعلى درجة من الدقة (وكل شيء
خلقناه بقدر)« .ومن هذه الزاوية يكون من المنطق تدارك اآلراء القائلة بنسبية أحكام الطبيعة وإشكالتها وذلك لتحقيق
التوازن الذي يقرره الشرع بإلزام الرجل على أن يتحمل ذكورته ،وعلى المرأة أن تتحمل أنوثتها؛ إذ كل خرق لهذا النظام
30
يزج المجتمع اإلنساني في أخطار ال مفر منها ،وليس للعلم أن يغامر بحياة اإلنسان ومصالحه في سبيل السباق العلمي»
 /5أن القيام بعمليات التحول الجنسي يستلزم من الطبيب القيام بأفعال وأعمال يعاقب عليها قانون العقوبات ،كالقيام
بخصاء الرجل إذا أراد التحول إلى أنثى ،وفقده لذكره وخصيتيه ،مع تشويه خلقته بوضع نتوءات وفتحات اصطناعية
لتحويل أعضائه الذكرية إلى أعضاء تناسلية أنثوية.
فقانون العقوبات الجزائري يعاقب على الخصاء في المادة  274التي تنص على أنه( :كل من ارتكب جناية الخصاء
يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني باإلعدام إذا أدت إلى الوفاة).
 28مسلم ،أبو الحسن النيسابوري :صحيح مسلم ،السعودية ،دار السالم ،ط1419 ،1هـ1998/م  ،حديث رقم  ،5573ص.949
 29صحيح مسلم ،حديث رقم  ،5886ص.1036
 30تشوار الجياللي :مرجع سابق ،ص.32
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والمادة  264الفقرتين الثالثة والرابعة (:وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعاله فقد أو بتر إحدى األعضاء ....
أو أية عاهة مستديمة فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرعلى عشرين سنة).
لذا فإن إجراء عمليات التحول الجنسي تعتبر اعتداء على حرمة جسم اإلنسان الذي يحميه قانون العقوبات ويجرم االعتداء
عليه في المواد التي نص عليها القسم األول من الفصل األول من الباب الثاني.
 /6كما أن عمليات التحويل الجنسي تتعارض مع القانون المدني؛ ألن «القانون المدني حرم االعتداء على حرمة جسم
اإلنسان ،فقضى بأن كل اتفاق على اإلعفاء من المسؤولية المترتبة على االعتداء على جسم اإلنسان باطل بطالنا مطلقا،
ومنع الدائن من استعمال الدعوى المباشرة نيابة عن مدينه إذا تعلق الحق بشخص المدين أو مما يتصل بجسمه (المادة
 ،)189وحرم على المؤمن  l’assureurأن يحل محل المؤمن له  l’assuréفي مطالبة المسؤول بالتعويض عن
األضرار التي أصابت جسم المؤمن له (المادة  03من قانون التأمين الجزائري)».31
 /7كما أن حالة الميالد –ونظرا ألهمية اآلثار المترتبة عليها -فإن المشرع حدد في المادة  26من القانون المدني طرقا
خاصة إلثباتها كما يلي»:تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت المعدة لذلك ....وإذا لم يوجد هذا الدليل ،أو تبين عدم صحة ما
أدرج بالسجالت يجوز اإلثبات بأي طريق حسب اإلجراءات التي ينص عليها القانون المدني».
ويتحدد المركز القانوني للشخص في المجتمع بحالته المدنية من حيث وجوده بأنه حي أو ميت  ،وتعريفه باسمه ولقبه،
أعزب أم متزوجا ،ونسبه بذكر أبويه وجديه ،والتي تثبت كلها في
وجنسه إن كان ذكرا أم أنثى ،ووضعيته العائلية إن كان
َ
عقد الميالد للحالة المدنية الذي يعتبر محررا رسميا يعاين ويثبت ميالد الشخص باعتباره واقعة مادية .كما نصت المادة
 03من قانون الحالة المدنية بأن عقود الميالد ولكونها عقودا رسمية فإنه ال يمكن تصحيح األخطاء المادية أو غيرها وال
32
يمكن تعديلها إال بمقتضى أمر من وكيل الجمهورية أو أمر من رئيس المحكمة أو حكم قضائي وذلك بحسب الحالة.
فالبيانات الواردة في سجالت الحالة المدنية ثابتة وغير قابلة للتبديل ،أو التصرف وفقا للرغبة.
أو تبعا لتبدل الظروف ،باعتبار أن هذه المعلومات من الصفات الثابتة التي ترتبط بالشخص ارتباطا وثيقا إلى غاية وفاته
باعتبار أن تغييرها للرغبة يمس باستقرار المجتمع وبالنظام العام ،فهي التي تحدد المركز القانوني للشخص في مجتمعه،
وتتصل اتصاال وثيقا بتكوين شخصيته القانونية والكيان االجتماعي اللذين يتحققان له منذ والدته  ،ونظرا لألهمية الكبيرة
لكل ذلك واآلثار المترتبة عنها فإنه ال يمكن إدخال أو تغيير أو تصحيح إال بموجب حكم قضائي في حالة واحدة فقط إذا
ثبت يقينا وجود خطأ مرافق لعملية تسجيل البيانات في سجالت الحالة المدنية ،والذي أدى إلى تضمينها بيانات مخالفة
للواقع القائم في ذلك التاريخ يثبت بعد إجراء التحقيقات الالزمة وإثباته بأي طريقة من طرق اإلثبات.
ومما سبق فإنه ال يمكن تغيير البيانات المتعلقة بالحالة المدنية بناءا على تغيير الجنس بعملية التحويل الجنسي وفق قانون
الحالة المدنية؛ ألن ذلك ال يعتبر خطأ في تقييد البيانات عند تسجيل الشخص لحظة الميالد.
 /8أن التحويل الجنسي فيه إضرار بالمجتمع من حيث التوازن الجنسي:33
 فهو يمس باألسرة؛ إذ ال يعقل زواج ذكر بذكر ،أو أنثى بأنثى التي يعاقب عليها القانون ،فزواج المحول جنسيا يعتبرعالقة بين شخصين من نفس الجنس؛ وهي بذاتها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة  338التي تنص على
أنه (:كل من ارتكب فعال من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
وبغرامة من  500إلى  2000دج).
أما في الشريعة اإلسالمية فإن حد اللواط هو قتل الفاعل والمفعول فيه.
 31علي علي سليمان ،مرجع سابق ،ص .616/617
 32علي فياللي :نظرية الحق  ،الجزائر ،2011 ،ص.187-186-185
 33علي علي سليمان :مرجع سابق ،ص.616-617

 ويمس بالميراث ،إذ أن القاعدة األساسية للذكر مثل حظ األنثيين ،وتحويل الشخص لجنسه يمس بهذا المبدأ ويخل به.ويمس بحق األبناء؛ إذ أن تحول أحد الزوجين إلى الجنس اآلخر يفقدهم ألحد األبوين.ويمس بالوالية في الزواج  ،إذ إنه يتولى زواج المرأة وليها الذكر.وبالقانون الدولي الخاص ،الذي يعطي لالبن جنسية والده عند والدته ال عند الحمل ،وخضوع الوالد لعملية التحويلالجنسي أثناء فترة حمل ابنه يحرم الطفل من هذا الحق ،خصوصا وأن الكثير من الدول ال تمنح جنسية األم لالبن،
وبالتالي يتسبب تحول الوالد جنسيا في حرمان الطفل من الجنسية.
 /9أنه إذا قام المحول جنسيا بالزواج فإنه ال هدف منه؛ إذ يستحيل التكاثر من مثل هذه الزيجات ،وهو ما يهدد وجود
المجتمع واستمراريته ،خصوصا إذا علمنا بأنه من األهداف السامية للزواج هو التناسل من أجل ديمومة المجتمع.
 /10أن األبحاث النفسية التي قام بها الخبراء المختصون توصلت إلى حقيقة أن االستقرار النفسي المرجو ،والتكيف
المنشود من عملية التحول الجنسي ال يصل إليه المخنث بعد الجراحة ،بل بالعكس تماما؛ إذ إن أغلب زيجاتهم ال تستمر
إال لمدة قصيرة ،وكان مصيرهم إما االنتحار أو المصحات العقلية.
 /11أن اللجنة المصغرة التي أنشأتها لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة اعتبرت في تقرير لها بأن تغيير الجنس
واضطراب الهوية الجنسية –حتى وقت ليس ببعيد -ذا طابع طبي ،حيث جاء فيه »:أن مغيري الجنس يشكلون –مثل
مثليي الجنس -أقلية جنسية ،حيث إن المتفق عليه أن تغيير الجنس يعد مرضا  ...وأن منظمة الصحة العالمية تصنف
34
تغيير الجنس من ضمن األمراض العقلية ضمن عنوان (انحرافات واضطرابات جنسية)»
التحليل واالستنتاج:
ويظهر لنا من خالل ما ذكرنا سابقا بأن حقوق اإلنسان والحرية الشخصية أصبحت في هذا الموضوع مصدرا للتمرد على
األخالق وعلى السنن الكونية والفطرة والغريزة اإلنسانية ،خصوصا ونحن أصبحنا نرى بأن التطور الطبي وما وصل
إليه من اكتشافات عظيمة ومبهرة ،األصل فيها أنها جاءت لخدمة اإلنسان ولمصلحته ،لم تخل كغيرها من االكتشافات
في شتى العلوم من جوانب سلبية تهين اإلنسان وتحط من كرامته وتهدر إنسانيته ،بمساهمتها المباشرة في ظهور هذه
العينات والحاالت االجتماعية الفوضوية وغير األخالقية ،فأصبحت منبعا ومبعثا للفساد واالنحراف وانحالل المجتمعات،
وعدم استقرارها ،بل وضرب هدام لألسس التي تقوم عليها وهي األسرة التي تنطلق وتتكون من استقرار الجنس فيها
الذكر ذكر واألنثى أنثى ،ويتم بينهما الترابط والتزاوج والتكاثر ،فأصبحت هذه األسرة مهددة بمثل هذه األمراض التي
من بينها عمليات التحول الجنسي ،والتي أراد البعض خلطها بالخنثى التي يتم عالجها بتثبيت الجنس ال بتحويله.
فالخنثى غموض في جنس الشخص لوجود عيب خلقي جعله يحمل بعضا من صفات الذكورة.
وبعضا من صفات األنوثة؛ لذا فالتدخل الطبي لتوضيح حاله بتثبيت الجنس الغالب عليه بعد إجراء الفحوصات والتحاليل
الطبية أمر شرعي ،بل ضروري باعتباره مريضاً وجبت معالجته.
وهذا بالعكس تماما من حالة المرض النفسي لشخص جسده سليم وواضح تماما بأنه رجل بكامل أعضاء الرجولة ،أو
أنثى كاملة األنوثة ،غير أن اتجاهه النفسي يناقض تماما جنسه الجسدي الظاهر الذي تبينه حالته المورفولوجية ،بشعوره
باالنتماء إلى الجنس المضاد لجنسه الطبيعي ،فال نقول هنا في هذه الحالة بأننا بصدد تثبيت الجنس مثل حالة الخنثى
الشرعية ،وإنما بتحويل جنسه من ذكر كامل الذكورة إلى أنثى اصطناعية أو العكس ،ليليها التغيير في قيده في وثائقه
الثبوتية واسمه وجنسه ،وما يترتب عن ذلك من آثار في الحقوق وااللتزامات ،ال نتيجة غلط في التسجيل أو في تقييده
في عقد الميالد وبالتالي نقوم بالتصحيح ،ولكن التقييد كان سليما في البداية وهو ال يطالب بالتصحيح وإنما بتغيير جنسه
واسمه في عقد الميالد نتيجة إلجرائه عملية تغيير الجنس.
ومن خالل كل هذه العناصر التي ذكرناها يتضح لنا مدى خطورة القبول بعمليات التحول الجنسي بالسكوت عنها،
 34انظر :فواز صالح :جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري ،مرجع سابق ،ص.64
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إذ أنها تختلف اختالفا جذريا عن الخنثى التي أطلقها الفقهاء كالفرق بين الشرعية والالشرعية ،فالقيام بعمليات التحويل
الجنسي يعد خروجا عن الفطرة اإلنسانية السليمة ،وهو باب من أبواب فساد المجتمعات وانحاللها وتفككها ،يمس النظام
العام ويخل به ألنه يمس باستقرار الجنس وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة في شتى المجاالت ،خصوصا وأن ظاهرة
التخنث أكثر انتشارا في مجتمعاتنا ،فأصبحت ظاهرة للعيان مما يحتم علينا فتح هذا الملف فقها وتشريعا وتحليال ودراسة
للوصول إلى الحلول الالزمة لها من النواحي الطبية والفقهية والقانونية ،وإيالئه األهمية الالزمة.
لذا فإنه ينبغي محاربة مثل هذه األفعال الشاذة وتجريمها وإيقاع عقوبات رادعة  ،سواء على المخنث نفسه ،أم على
األطباء الذين يقومون بمثل عمليات المسخ هذه ،خصوصا وأن لها آثارا خطيرة ال يستهان بها ،باعتبارها عمليات غير
مشروعة؛ فهي تمس باالستقرار والنظام العام واألخالق وتتعارض والدين اإلسالمي وبالهوية الجنسية والتوازن الجنسي
في المجتمع ،وكذا بالحالة المدنية الجديدة للمحول جنسيا المقيدة في عقد الميالد التي تصبح مسجلة بمعلومات تخالف
الحالة الجديدة للمحول جنسيا ،وكذا عالقته بأسرته وزوجته وأوالده وبطريقة إرثه ....
وباإلضافة إلى كل هذا فهي تحط من كرامة اإلنسان وتهدر قيمته ومن غريزته وفطرته التي فطره اهلل عليها وهي تغيير
لخلق اهلل ،فهي تمثل حقا تمردا على القيم واألخالق واألعراف ،وتهدد وتهدم األسس السليمة واألركان المتينة التي ينبغي
أن يبنى عليها المجتمع السليم.
فعلى األطباء توضيح هذه الحالة المرضية وأبعادها وكيفية عالجها النفسي دون اللجوء إلى عمليات المسخ.
كما أننا ندعو إلى تنصيب لجنة طبية قانونية نفسية مختصة أعضاؤها مشهود لهم بالنزاهة والثقة ،تعرض عليها كل
الملفات المتعلقة بالخنثى المشكل وكذا التقاطع الجنسي ،وذلك في سبيل التكفل األمثل بهذه الفئة ،ووضع قسم خاص
على مستوى المستشفيات الجامعية للتكفل النفسي األمثل بالمتقاطعين جنسيا والحاالت المشابهة له مع المتابعة المستمرة
للعالج باألدوية الهرمونية للذين يعانون من الخنوثة النفسية ،مع ضرورة تكوين أطباء نفسانيين مختصين في عالج مثل
هذه الحاالت بهدف تأكيد ثقتهم بهويتهم الجنسية ،باعتبار أنهم يتطلبون المتابعة النفسية المستمرة ولمدة طويلة ،وبذلك
نوفر لهم الحماية الالزمة ،ونتجنب لجوءهم إلى طرق أخرى تضر بهم ،وقد تؤدي بهم في النهاية إلى العزلة واالكتئاب
ثم االنتحار.
وعلى الفقهاء وضع الضوابط والخطوط الفاصلة بين الخنثى والشذوذ ،أي بين المريض الذي يتوجب عالجه بتثبيت جنسه
المختلط ،وبين المسخ المحرم المغير لخلق اهلل.
وعلى رجال القانون بصياغة تشريعات قانونية صارمة ودقيقة بالتفريق بين الحالتين تفريقا واضحا ،وتنظيم اإلجراءات
المتبعة عند وجود ضرورة طبية للقيام بعملية توضيح الجنس للخنثى ،فتبين ما هو مباح وجائز من العمليات ،وبين ما هو
محرم وممنوع منها ،وتحديد العقوبات الرادعة إلجراء مثل هذه العمليات سواء للطبيب الذي قام بها ،أو للمحول جنسيا
الذي طالب بإجرائها ودفع مقابال لذلك لما تمثله من اعتداء على قيم المجتمع واستقراره وديمومته؛ فهو تهديد حقيقي
ألسس بناء المجتمعات وتقدمها.
كما أن القضاء مطالب بالوقوف بصرامة في حال عرضت عليه قضايا من هذا النوع ،ألنها مخالفة –كما وضحناه -لكل
القوانين والمبادئ واألعراف والقيم.
دورها بإجراء
وعلى مخابر بحث األسرة وفرق البحث القانونية المشكلة على مستوى الجامعات أن تفعّل
دراسات وبحوث في مثل هذه الموضوعات التي تعتبر من أولويات المجتمع باعتبارها ظاهرة تعرف توسعا وانتشارا
مستمرا ،وحاجته لمعرفة األحكام الفقهية والقانونية المنظمة لها ،وهذا ما يدفعنا إلى الدعوة بتأسيس مخابر لألسرة لقلتها
وضرورة تكوين وتوفير الباحثين المختصين في ذلك.
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1. Giriş
Şeriat ceza kanununun çerçevesi dört bin yıl önce belirlenen suçların ve cezaların
listesini sunar. Dünyadaki kırk dört Müslüman çoğunluğa sahip ülkeden sadece yaklaşık bir düzinesi resmî olarak İslam ceza hukukunu uygular. Bu ülkelerin pek çoğunda
bu pratik uygulama devletin “İslamileştirilmesi” programlarının bir parçası olarak yakın zamandaki otuz kırk yıllık zaman diliminde başladı. Fakat ceza hukuku bu programların en merkezi bileşenini oluşturmaktadır.1 Burada vurgulanması gereken bir
noktada bütün İslami devletlerin doğrudan Şeriat hukukunu uygulamadıklarıdır. Pek
çok Arap ulusu her ne kadar Şeriat kanunlarından etkilenmiş olsalar da, çoğunlukla
Avrupa Kanunlarından türettikleri ceza usulleri yasama biçimlerini benimsemişlerdir.
Arap ulusları içerisinde, Suudi Arabistan doğrudan Şeriat hukukunu uygulayan ender
uluslardan birisidir.2 Şeriatta, suç Allah tarafından bildirilen ve ihlal edilmesinin O’nun
tarafından belirlenen bir ceza gerektirdiği kanuni yasaklar olarak tanımlanır. Bunun aksine, Genel Ceza Hukuku İslam Ceza hukukundan farklıdır ve suç bileşenleri olan
manevi ve maddi unsurlardan oluştuğunun altını çizer.İslami ceza hukuku ve Umumi
Hukuk Sisteminde yer alan ceza hukukunun her ikisi de insana, mülke, devlete karşı
olan suçlarla ilgilenir fakat bazı boyutlarıyla bunlar birbirinden farklıdır. Bunlar Allah’a
karşı suçlardır ve Had denir ki bunun cezasını yetkili bir otorite uygular. Yöntemsel
açıdan, bütün umumi hukuk ülkeleri soruşturmayı başlatmak içinkendine mahsus bir
süreci takip eder. Bu süreçte, devlet, bütün davaları kanıtlamak ve suçu işleyen failin
cezalandırmasını sağlamak için tamamen formaliteleri bildirmek ve devam ettirmekten sorumludur. Bazı açılardan kurbanların veya ailesinin birinci elden davayı yüklenir,
fakat devlet sonunda kendi temsilcileri aracılığıyla suçun kişi, mülk veya devlete karşı
olup olmadığı fark etmeksizin bir kamu soruşturması gibi davayı devam ettirir. Örneğin,
Bangladeş’te umumi hukuk takip edilir, yine de kurban veya varisleri dava dilekçesi ile
ve genel durumlarda soruşturmayı başlatırlar. Fakat bazı durumlarda,kanunu, düzeni ve vatandaşların refahını sağlamak açısından birincil sorumlu olmasından dolayı
devlet başkanı soruşturmayı başlatır. Tersinden, İslam ceza hukukunda kurban veya
varisleri kısas soruşturmasını başlatır ve belirtildiği gibi, cezadan feragat ederek tazminat talep edebilir ve suçluyu affedebilir. Umumi hukukta, bütün suçlar doğası ve usulü
açısından ta’zir olarak değerlendirilir ve devlet soruşturmayı başlatır. Kurban ise yetkiliden af veya merhamet talep edebilir ve yetkilitakdir yetkisine göre suçluyu cezalandırmamayı seçebilir.3 İslam hukukunda, Allah’a karşı suçlar had muamelesi görür ve sabit
ceza otorite tarafından dikkate alınır. Hâlbuki Umumi hukukta, Allah’a karşı suçlardan
umumi hukuk tarafından düzenlenen herhangi bir suç kanununda bahsedilmez ve bu1 Bkz.RudolphPeters, Crime and Punishment in Islamic Law, ss.142–45, 153 (2005)
2 Generalities on Criminal Procedure under Islamic Shari’a, CRIMINALJUSTICE INISLAM, içinde s. 3, 5-6 (Muhammad AbdelHaleem, vd.edisyon, 2003).
3 Petrs, yukarıda bahsi geçen not 73, syf. 112.
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rada bütün suçlar, suçun devlete, kişiye veya mülke olduğuna bakılmaksızın devlet
otoritesi tarafından sabitlenmiştir.Umumi hukuk devletlerinde, yönetici aracılığıyla af
talebi uygulanması hariç olarak, kurbanın cezadan feragat etmesi ve tazminat talep
etmesi veya suçluyu affetmesinin imkânı yoktur.

2. Ceza Hukukunun Kavramsallaştırılması
2.1. İslam Ceza Hukuku
İslam Fıkhı alanında saygın bir akademisyen olan Joseph Schacht İslam Ceza
Hukukunu şöyle tanımlamaktadır; “İslami düşüncenin özeti, İslami hayat biçiminin en
tipik göstergesi, İslam’ın kendisinin özü ve habbesi.”4
Mohammad S. el-Awa şöyle belirtmektedir;
“İslam hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet (Gelenek) merkezinde, klasik Müslüman
Fıkıh Âlimleri üç farklı suç kategorisi tanımlamaktadırlar: (1) İslam ceza hukukunda en iyi bilinen sert
fiziksel cezalar gerektiren“sabit” cezalar (hudud); (2) mağdurun isteğine göre “adil ceza karşılığı”
(kısas) veya parasal tazminat gerektiren bedensel sakatlık suçları (cinayet); ve (3) muhtemel kusurların geniş çoğunluğunu oluşturan açıkça belirtilmemişve idarecinin takdir yetkisine göre “ıslah” edici
cezayı (ta’zir)gerektiren diğer suçlar. 5
2.2. Umumi Hukuk Sisteminde Ceza Hukuku
Ceza hukuku, suç ve onun cezasıyla ilişkili hukukun bir parçasıdır. Toplumsal davranışları kontrol
eder ve mülk, sağlık, güvenlik insanların ahlaki saadetlerini tehdit eden, zararlı veya tehlike arz eder
durumlara karşı nizam koyar. Yazılı hukukta bahsedilen yasaları ihlal eden insanların cezalandırılması kapsar. Pratik bakış açısından, Ceza hukuku, bir kişinin suç olarak sınıflandırılan bir davranışı
yapması sonucunda yönetim tarafından yargılanmasını içerir. Bir kamu davasında, devlet bir savcı
aracılığıyla davayı başlatır ve bir suçtan hüküm giymiş suçluyu hapseder, para cezasına çarptırır
veya ikisini birden yapar.

3. Umumi Hukuk Ceza Kanunu ve İslami Ceza Yargılama
Sistemindeki Adil Yargılamalardaki Farklı Boyutların
Karşılaştırmalı Bir Çalışması
3.1. Suç Kavramı
İlk olarak suçların, bir para veya başka türlü bir mahkûmiyetcezası gerektiren ve
kanun tarafından yanlış olarak tanımlanan her türlü davranışa dendiğini söylemeliyiz. Umumi hukuk sisteminde, suç Nulla crimen sine lege ilkesine dayanır: anlam
olarak kanunsuz suç olmaz demektir. Asıl itibariyle, “suç” kamu hukukunun yasakladı4 Schacht, Joseph, Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950, 124.
5 MOHAMED S. EL-AWA, PUNISHMENT IN ISLAMIC LAW: A COMPARATIVE STUDY 1–2 (1982). Alimler dört ve yedi had cezası sayarlar,
bir çoğu ise altı olduğu görüşündedir: hırsızlık, eşkiyalık veya kargaşa, zina veya gayri meşru ilişki, zina iftirası, içki ve dinden dönme. s.2’de. Bu
suçlar için cezalar, sopa, ilgili organın kesilmesi ve çarmıha gererek veya taşlayarak öldürmedir. Bkz. Adı geçen eser: ss.2–3, 10–12, 15–17,
20, 45–46, 50.

ğı veya emrettiği herhangi bir davranışın veya ihmalin (bir davranışın)ihlali demektir.
İslam hukukunda, İslam ceza hukuku Kur’an, Hadis, icma ve kıyasa dayanır ve suç
unsurları üç kategoriye ayrılır. İlk olarak, hudud suçları Allah’a karşı suçlardır ve cezaları Kur’an ve Sünnet’te belirlenmiştir.6 Kısascezaları fiziksel saldırı ve cinayetlerde
canın öcü karşılığında can almadır.7 Kurban veya mağdurun varisleri cezadan feragat
edebilir ve tazminat talep edebilir (kan parası veya diyet) veya suçluyu affedebilir.8Üçüncü olarak, ta’zir cezaları Kur’an veya Sünnette sabit olmayıp ve kadının takdir
yetkisine bırakılmış9ve bunlar Afganistan gibi farklı bir ülkenin ceza hukukunda suçtur.
3.2. Suçun Unsurları ve Cezai Ehliyet
Ceza hukuku genel olarak istenmeyen eylemleri yasaklar. Bu yüzden, bir suçun kanıtı bazı davranışların kanıtını gerekli kılar ve bunlar suçun maddi unsuru veya suçlu davranışın gerekli olmasıdır.Bununla beraber, hüküm giymenin potansiyel ağır sonuçlarından dolayı, umumi hukuk yargıçları ayrıca
kötü bir şeyler yapma niyeti, taammüt veya suçlu zihin delili ararlar.
Hem suçun maddi unsuru hem de suç işleme kastı suçun gereklilikleri olduğundan, yargıçlar bileşenlerin tam olarak aynı anda mevcut olmalarını ve farklı zamanlarda ortaya çıkmış olmalarının
yeterli olmadığı sonucuna varmışlardır.10 Bunun yanında bazı suçlar––özellikle modern düzenleyici
suçlar––bundan daha fazlasına gerek duymaz ve kusursuz sorumluluk halleri olarak bilinirler. Başka
bir deyişle, bu sorular (1) yasal unsuru; (2) maddi unsuru ve (3) bir suçun akli unsuruna değinir. Bir
bireyin suçlu bulunabilmesi için her bir unsurun mevcut olması zorunludur.
3.2.1. Yasal Unsur:
Bir suçun yasal unsuru yasallık ilkesine veya“nulla crime sine lege”yani “hiç kimse eylemin gerçekleştiği anda yürürlükte olmayan bir ceza kanunun yokluğundan dolayı cezalandırılamaz” anlamına
gelen ilkeye yakından bağlıdır. Bu kanun,cezalandırılacak eylemin ve uygulanacak cezanın kesin bir
şekilde tanımlamalıdır. Yazılı hukukunun kıta hukukuyla benzer olmadığı umumi hukuk ülkelerinin
İngiliz geleneğini takip ettiği doğru olabilir ancak ayrıca burada yargıç mahkeme içtihadına bağlıdır ki
vatandaş neyin yasak olup olmadığını bilir.11 İslam ceza hukukunda had cezaları ve kısas cezalarının
Yüce yasa koyucu tarafından kesin bir şekilde tanımlandığı açıktır. Had cezaları için ayrıca sabit
yasal cezalar vardır. Bunun yanında, bir yandan kısas cezaları da kesin bir şekilde verilmişken, diğer
yandan kurban ve ailesi intikam almak yerine tazminat istemekte özgürdür.Üçüncü kategori, şeriatın
bir ceza önermediği bütün kusurları kapsayan ta’zir suçları grubudur. Aslen, bir ta’zir suçu, İslami
ilkelerin bir şekilde ihlal edildiği bu yüzden de yöneticinin onu cezalandırmaya karar verdiği davranışlaranlamına gelmektedir.
Sıklıkla alıntılanan bir ayet şöyle der; “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir
topluluk bulunsun.” (Ali-İmran/104).12Bazı yazarlar, bu ayetin ta’zir suçları için bir yasal ilkenin varlığına yeterli delil olarak görürler, fakat bu argümanın yeterli olup olmadığı konusunda şüpheler vardır.
6 Bkz.Mansour, Hdud Crimes, THE ISLAMIC CRIMINAL JUSTICE SYSTEM içinde, ss. 195, 195-201 (C.Bassiouni ed. 1982).
7 M. SIDDIQI, THE PENAL LAW OF ISLAM 52 (1979).
8 Bkz.Bassiouni, Quesas Crimes, THE ISLAMIC CRIMINAL JUSTICE SYSTEM içinde, ss. 203, 203-05 (C. Bassiouni ed. 1982).
9 Bkz.Benmellw, Ta'azir Crimes, THE ISLAMIC CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, içinde ss. 211, 211-55 (C.Bassiouni ed. 1982).
10 BuR v. Church [1966] tarafından gösterilmiştir. 1 QB 59.
11 Cf. Taymour Kamel, The principle of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice, Mahmoud Cherif Bassiouni (ed.), “The Islamic
Criminal Justice System” içinde, London/Rome/New York 1982, 149-169.
12 Kamel , supra note 3, 150.
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Bu genel ilke İslam bir toplumun üyelerine birbirleri üzerinde gözetleyici olmaları görevini sunmakta
ve kendi hayatları için bir rehber vermektedir. İslam hukukunun iki görüşü ve Yasallık ilkesi şu şekildedir: Kur’an şöyle der: “Biz, bir elçi göndermedikçe asla cezalandırmayız.”(İsra/15) Ayrıca “Senin Rabbin, ‘ana yerleşim merkezlerine’ onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma
uğratıcı değildir.”(Kasas/59) Ve: “Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa,
Allah ondan intikam alır…”(Maide/95)
3.2.2. Maddi Unsur:
Suçun maddi unsuru bir eylemin suçlu bulunabilmesi için üç faktörün varlığını gerekli kılar ve bunlar
Davranış, Etki ve Nedensellik;
1- Davranış: Bir davranış bir eylem de olabilir eylemsizlik de olabilir. Eylemsizlikler ayrıca ihmal olarak da adlandırılabilir veya bir davranıştaki hatalar olarak da.
2- Etki: Etki, yukarıda tanımlanan davranışın sonucudur. Fiziksel olabilir, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ya da tamamen parasal olabilir; bir devlet yöneticisinin devlet parasını çalması gibi.
3- Nedensellik: Maddi unsurun son bileşeni nedenselliktir. Nedensellik etki ve davranış arasındaki
ilişkidir. Davranış, bir suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi için bir etkiye neden olmalıdır.
İslam maddi unsuru, “eylem arkasında yatan niyete göre yargılanmalıdır ve herkes bu niyetlere sahip
olmalıdır.” şeklindeki kasıt olarak açıklar. Bu bir kişinin sadece düşüncesinden dolayı yargılanamayacağını gösterir.Çünkü İslam’da iyi bir düşünce bir takva davranışı olarak değerlendirilir fakat kötü
düşünce tam olarak öyle değerlendirilmez.”13 Niyet, yukarıda tartışıldığı üzere cezai ehliyetin kapsamını tanımlamaya yardım eder.
3.2.3. Akli Unsur
Suçun akli unsurlarızanlının niyetine isnat edilir. Bu gerekli bir unsurdur, zira suç davranışı gönüllü
veya amaçlı olmalıdır. Suç kastı akli niyettir veya zanlının suç anındaki akli durumu, bazen suç işleme niyeti denir.Bu kökeni meçhul olan ve “bir davranış akıl da suçlu değilse suçlu değildir” şeklinde
çevrilen “actus reus non facit reum nisi mens sit reas” antik özdeyişinden gelmektedir.14
3.3. Suçluluk Teorisi
Suçluluk ilkesi, İslam hukukunda ve Batı hukuk sistemindeki en önemli bileşenlerden birisidir ve her
iki sistemde de suçluluk kesin surette kişiseldir. Fakat dikkate değer bir şekilde İslam Hukuku, Kur’an
ayetine dayanarak “Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez.” (İsra/15).
3.4. Kanıtın Niteliği ve Masumiyet Karinesi
Savcılar, bir mahkumiyet kararı verebilmek için suçun bütün unsurlarını tek tek kanıtlaması gereklidir.
Dahası,savcı suçlanan suçun teşekkül etmesi için gerekli her bir kanıtın“makul şüphenin ötesine” götürecek kadar jürinin veya yargıcın takibatını yapmalıdır.15 Şeriat kanunu suçluluğu kanıtlanana kadar
masumdur temel taahhüdünü kabul eder. Kur’an’da şöyle yazmaktadır: “Onu işittiğiniz zaman, erkek
mü’minler ile kadın mü’minlerin kendi nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup: “Bu, açıkca uydurulmuş iftira bir sözdür” demeleri gerekmez miydi? Ona karşı dört şahitle gelmeleri gerekmez miydi?
13 Yahaya Yunusa Bambale, Crime and Punishment under Islamic Law, p.6 (Lagos: Malthouse Books, 2003).
14 Bonnie, Richard M. ve diğerleri. (1997). Criminal Law. Westbury, New York: The Foundation Press. s. 116. ISBN 1-56662-448-7.
15 https://www.law.cornell.edu/wex/criminal_law

Şahitleri getirmediklerine göre, artık onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir.” (Nur/12-13). 16
Masumiyet, “salt suçlamayla” hükümsüz kılınamayacak “kesinlikte” olduğu varsayılır fakat yönetim
tarafından “makul şüphenin ötesinde” kanıtlanmalıdır veya alternatif olarak “bütün mevcut şüphelerin
ötesinde” şeklinde tanımlanabilir.17
Masumiyet karinesi, İslam ve Batılı ceza hukukunda yer alan en temel ilkelerden birisidir. Uluslararası
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi(UMSHS) Md. 14 (2)’de şu kelimelerle tanımlanmıştır: “Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masum sayılma
hakkına sahiptir.”İslam’da, insan özü itibariyle masum ve saf olarak kabul edilir. Bu yüzden, herbir
insanın, aksi kanıtlanıncaya kadar haklı vedoğru davrandığı varsayılır. Bu, geçmişte sabit olan bir
hükmün, sonradan değiştiği bilinmiyorsa ve/veya değiştiğine dair bir delil bulunmuyorsa, aynı kalmasına hükmedilir anlamına gelen istishab kavramına dayanır.
Masumiyet karinesinin gerekçelendirilmesinin bir dizi farklı veçhesi vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
İlk olarak, masumiyet karinesinin İslam ve Batılı hukukunda kabul edilmesinin mantıki sonucu,
zanlının masumiyetini kanıtlaması değil, savcının suçlamayı kanıtlamakla yükümlü olduğudur.18 Bu
ilke Peygamberin şu sözünden türetilmiştir: “Delilin ispatı iddiayı yapanın üzerindedir, oysaki yemin
de inkâr etmesi için onun üzerindedir.”19 İslam hukukunda,had ve kısas cezaları için uygulanabilen
kanıt sistemi hâlihazırda,bir suçu kanıtlamanın oldukça zor ve hatta bazen neredeyse imkânsız olduğunu ve eğer zanlının suçu yapıp yapmadığıyla alakalı herhangi bir şüphe kalıyorsa da onu cezalandırmanın mümkün olmadığını göstermiştir.Peygamberin sözleri, yargıca şüpheli durumlara dikkat
etmesi konusunda cesaret vermektedir: “Elinizden geldiğince had cezalarından sakınınız. Geçerli bir
özür veya şüphe varsa hemen salıverin. Zira imamın yanlışlıkla affetmesi, yanlışlıkla bir ceza vermesinden daha hayırlıdır.”20
3.5. Nefsi Müdafaa Hakkı
Adil yargılamanın en temel ilkelerinden birisi, bir dizi detaylı hükümde ifadesini bulan sanığın savunma hakkının garanti edilmesidir. İslam hukukunda savunma teorik bir soru olarak tartışılmamış fakat
Peygamberin davranışlarından ortaya çıkan ve bizim sanığın kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilmesi şeklinde anlayabileceğimiz farklı gelenekler olmuştur. Peygamber Hz. Ali’ye
Yemen Valiliğini verdiğinde ona şöyle demiştir: “Ey Ali, insanlar sana adalet için başvuracaklar. Eğer
düşmanlar aralarında hakem olman için sana gelirlerse, bir taraf için hüküm verme, öncelikle aynısını
diğerinden de dinle. Bu adaletin apaçık ortaya çıkmasına ve senin açından neyin doğru olduğunu bilmene daha uygundur.”21 Ve Halife Hz. Ömer bazı yargıçlarına şöyle tavsiye ettiği rivayet edilir: “eğer
bir taraf hakkında gözleriniz karartılırsa, diğer taraf gelene kadar hüküm vermeyin. Belki ikincisi her
iki gözünüzü de karartır.”22
16 Bu ayet Liaquat Ali Siddiqui, The Conception of Justice: Western and Islamic, JUSTICE AND HUMAN RIGHTS IN ISLAMIC LAW içinde, ss. 23,
38 (Gerald E. Lampe edisyon, 1997) kitabında da geçmektedir.
17 Gamil Muhammed Hussein, Basic Guarantees in the Islamic Criminal Justice System, CRIMINAL JUSTICE IN ISLAM içinde, ss. 35,49
(Muhammad Abdel Haleem, ve diğerleri, edisyon, 2003).
18 Osman Abd–el–Malek al - Saleh , The Right of the Individual to Personal Security in Islam, Mahmoud Cherif Bassiouni (edisyon) içinde (3.not),
ss. 55-90, (67); Kamali , yukarıda bahsi geçen not.4, s. 66.
19 Kamali, age., s. 66.
20 Hussein , yukarıdaki not 2, s.45.
21 Awad M., The Rights of the Accused under Islamic Criminal Procedure, Mahmoud Cherif Bassiouni (edisyon) içinde, (3.not), ss. 91-107, (97).
22 Awad , age., 97; Kamali , bahsi geçen, 4. not, s. 83.
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3.6. Cezalandırma ve Teorisi
Ceza hukukunda cezalandırmaların gerçekleştirilmesinde beş hedef genel olarak kabul görmüştür:
misliyle karşılık, caydırıcılık, ıslah, suç işlemekten caydırma ve telafi. Yargı herbirisinin değerini
yerleştirmede farklıdır.
Misliyle karşılık Suçlular bir şekilde acı çekmelidir. Ceza hukuku suçluları hoşa gitmeyen bir kayba
uğratarak “teraziyi dengelerler”. Bu yüzden birisini öldürenin de öldürülmesi gereklidir. Benzer bir
teori “dengeyi düzeltme” fikrini içerir. Bu ayrıca, İslam ceza hukukunda bahsedilen kısas teorisidir.
Caydırıcılık Bireysel caydırıcılık belli zanlıları hedef alır. Hedef zanlının suçlu davranışından dolayı
cesaretinin kırılması için uygun bir cezanın verilmesidir. Genel caydırıcılık ise geniş olarak toplumu
hedefler. Cürmü işleyenlere bir ceza verilerek, diğer bireylerin bu cürümleri işlemekten caydırılır. Bu
da yine, İslam ceza hukukunda bahsedilen had cezasıdır.
Suç işlemekten caydırma Basit olarak suçluları toplumdan uzaklaştırarak onların yanlış davranışlarından
korumayı tasarlar. Bugün buna sıklıkla hapis aracılığıyla ulaşılır. Ölüm cezası da aynı amaca hizmet eder.
Islah Zanlıyı toplumun değerli bir üyesi haline dönüştürmeyi hedefler. Bunun birincil amacı, zanlıyı
kendi davranışının yanlış olduğuna ikna ederek daha başka suçları önlemektir. Bu teori de, İslam’da
düzeltici ceza biçimi olarak açıklanan ta’zirle yakından bağlantılıdır.
Telafi cezanın kurban odaklı bir teorisidir. Hedef, devlet otoritesi aracılığıyla zanlı tarafından kurbanın
çektiği bütün zararların düzeltilmesidir. Örneğin, zimmetine para geçiren kişi, uygunsuz bir şekilde elde
ettiği miktarı geri ödemelidir. Telafi, ceza yargılamasının diğer ana hedefleriyle müşterek bir biçimde
birleşir ve medeni hukuktaki kavramlarla da yakından ilişkilidir. Başka bir deyişle, kurbanı zarardan
önceki esas durumuna geri döndürmektir.23Bu da, İslam ceza hukukunda bahsedilen diyet teorisidir.
İslam’da, “Şeriat, adaleti sadece düzeltici ve misliyle karşılık verici şekilleriyle ve ihtilaflar arasında
hüküm verme duygusuyla sağlamaz fakat ayrıca yeniden dağıtıcı adalet duygusuyla ve toplumdaki
yararlar ve faydaların eşitliğini tesis ederek de yapar.”24

4. İslam Cezai Soruşturma Hukuku ve Umumi Hukuk Sistemi Ceza
Hukukunun Ceza Adalet Sistemlerinin Karşılaştırması
4.1. İslam’da Ceza Muhakeme Usulü
Geleneksel olarak, şeri hukuk, hem kanunun hem de gerçeklerin yargıcı olan tek bir
kadının yer aldığı mahkemeler tarafından idare edilir. Yine de, zor yasal konularda
profesyonel hukukçuların veya müftülerin tavsiyelerini alabilir. Mahkemeler arasında
bir hiyerarşi ve temyiz için bir kurumsal sistem yoktur. Katibi aracılığıyla, kadı karmaşadan veya herhangi bir seremoniden uzak olarak vasıflandırılmış kendi mahkeme
usulünü kontrol eder.Yasal temsiliyet bilinmiyor değildi, fakat taraflar genellikle şahıs
olarak görünürler ve sıkıntılarını kadıya şifahi olarak iletirlerdi.25
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_law
24 Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law: An Introduction, 30 (2008)
25 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/538793/Shariah/68934/Procedure-and-evidence

Yöntemsel tedbirler ne Kur’an’da ne de Sünnet’te belirlenmiştir, fakat kamunun refahından sorumlu
olan idarecinin takdir yetkisine bırakılmıştır.Ancak, idarecilere yönelik talimatlara açık ve kesin Kur’aniilkeler rehberlik eder.26
Takip eden özel konuların İslam hukukunda herhangi bir durumu hükme bağladığı düşünülür:
a. Bireye saygı İslami öğretinin merkezidir.
b. Özgür insanlar adalet önünde eşittirler ve kanundan eşit korunma hakkına sahiptirler.
c. Yargısal ve yönetimsel kararlar şeriatla uyumlu olmalıdır. Bir yönetimsel veya yargısal karar şeriat
ile tutarlı olmalıdır aksi halde geçersizdir.
d. Kanun geçmişe dönük olarak uygulanamaz.
e. Sanığın aksi kanıtlanana kadar suçsuz olduğu varsayılır.
f. Cezalandırma suça uygun olmalıdır. Birey insanlığa, topluma ve Allah’a verdiği zarar ölçüsüne
uygun olarak cezalandırılmalıdır. Had cezaları Kur’an’da belirlenmiştir. Kısas suç ve ceza arasında
dengeyi esas alır. Ta’zir cezaları genellikle toplumsal mutabakata (icma) göre; geleneğe(örf) veya
sabit cezalarla bir analoji kurularak belirlenir (kıyas).27
Hukukçular, şeriat ilkelerine dayanarak, sanığın ön duruşma sorgulamalarından muaf olduğuna,itiraf
etmeye mecbur olmadığına, bir avukat tarafından temsil edilme fırsatına sahip olduğuna ve yetkisiz
arama ve zaptlardan uzak olduğunu kabul etmişlerdir. Detayları şu şekildedir:
i. Ön-Duruşma Tutuklaması
Ön-duruşma tutuklaması ve parayla serbest kalma sistemi genel olarak şeriat tarafından kabul
görmez. İslam hukukçuları sanığın duruşmadan önce sorgulanmaması konusunda anlaşmış gözükmektedir. Ön-duruşma tutuklaması ayrıca Kur’an tarafından korunan kişinin hareket özgürlüğüne de
bir müdahaledir: “Sizin için, yeryüzüne boyun eğdiren O’dur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve
O’nun rızkından yiyin…”28
ii. Duruşma Öncesi Sorgulama
Umumi hukuka göre sanık soruları cevaplandırmayı reddetme hakkına sahiptir ve sanığın sessizliği
bir suç delili olarak kullanılamaz.29 Kur’an açık bir şekilde itiraf almak için dayak atılmasını, işkence
veya insanlık dışı muameleyi yasaklamaktadır. Bu türden bir muamele sanığın onurunu zedeler, İslam
adalet sistemine olan güvenin kaybedilmesine neden olur ve yanlış itirafların olması riskini doğurur.
İşkencenin kullanılması bir günahtır.30
iii. Kanıt Sunma Hakkı ve Avukat Desteği
İslam ceza yargılama sistemi, hem davacının hem de sanığın duruşmada kanıt sunma hakkları
olduklarını veduruşma öncesi sorgulamada, duruşmada ve bir karara varıldığında cezanın infazı
26 Awad, The Rights of the Accused Under Islamic Criminal Procedure, THE ISLAMIC CRIMINAL JUSTICE SYSTEM içinde, ss. 91, 93 (C. Bassiouni
ed. 1982).
27 M. SIDDIQI, THE PENAL LAW OF ISLAM 52 (1979).
28 Kur’an, 67/15.
29 Awad, yukarıda zikredilen 146. not, s. 106.
30 Al-Saleh, The Right of the Individual to Personal Security in Islam, THE ISLAMIC CRIMINAL JUSTICE SYSTEM içinde, ss. 55, 72 (C. Bassiouni ed. 1982).

713

714

sırasında bir avukat tarafından temsil edilme ayrıcalıkları olduğunu kabul eder. Avukat imtiyazı, bir
bireyin din özgürlüğünü; nefsi müdafaa hakkını, düşünce, ifade ve bilgi özgürlüğünü; soyunu devam
ettirme ve mülk edinme hakkını ifade eden “korunmuş değerler” İslam teorisine dayanır. Sanık ve
onun dava vekili itham edilen suçlamalar hakkında bilgilendirilmelidir. Sanık, suçlamalarla ilişkili olan
bütün duruşmalara katılma, katılamadığı duruşmalar hakkında bilgilendirilme, ve soruşturmadaki iddianın çürütülmesine yönelik kanıt sunma imkanı verilmesi haklarına sahiptir.31
iv. Arama ve Zapt
İslam kişinin, etkilerin, yazışmaların ve isimlerin mukaddesliğini ve gizliliğini tanımaktadır. Kur’an
inananlara şöyle öğüt vermektedir: “Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere, yakınlık kurup (izin
almadan) ve (ev halkına) selam vermeden girmeyin….32
İslam ceza yargılama sistemi bu yüzden duruşma öncesi soruşturma süreciyle ilgili sınırlamalar
koymaktadır. Bireyler duruşma öncesi tutukluluktan muaftırlar, ihtiyati uyarılar alırlar, cebirden ve sorgulama sürecindeki suistimallerden korunmuşlardır veyasal temsiliyet haklarına sahiptirler. Aramalar
için makul nedenlere dayalı izinlergereklidir. Bu yargı süreci veya adil yargı önlemleribireyin onuruna
dayanmaktadır ve adil sonuçların elde edilmesini arzu etmektedir. Yasal takibatta bulunan yetkililer
veya davacı bu yüzden bağımsız soruşturma aracılığıyla kanıt toplayarak bir davayı oluşturmalıdır.
4.2. Umumi Hukukta Ceza Muhakeme Usulü
Ceza yargılama sistemi, hükümetler tarafından kanunları ihlal edenlere karşı cezalar uygulamak ve
suçları kontrol etmek için oluşturdukları kurumlar ve süreçler dizisidir.
4.2.1. Ceza Yargılama Sistemindeki Beş Bileşen:
Pek çok ceza yargılama sisteminin her birisi bu süreçte anahtar rol oynayan beş bileşeni vardır. Bunlar, kanun yaptırımı, cezai takibat, savunma avukatı ve tashihatlardır.
Kanun Yaptırım Kurumları: (emniyet teşkilatları): kendi bölgelerinde oluşan suçlarla ilgili raporlar
hazırlarlar. Görevliler suçları araştırırlar, kanıtları toplar ve korurlar. Emniyet memurları sanıkları
yakalayabilir, mahkeme süresince ifade verebilir ve gerekli olduğunda araştırmanın takip edilmesini
idare edebilir.
Cezai Takibat: savcılar,sanığın ilk davaya çıkışından beraat etmesi veya serbest kalmasına kadar
mahkeme süresince devleti temsil eden avukatlardır. Savcılar mahkemeye kanıt sunarlar, tanıkları
sorgularlar ve (suçlamalar düştükten sonra herhangi bir noktada) sanıklarla ilgili itiraf pazarlığı yapılıp
yapılmayacağına karar verir.
Savunma Avukatları: sanığı devletin suçlamalarına karşı savunur. Sanık tarafından tutulabilecekleri
gibi (bir avukat tutmaya gücü yetmeyen sanıklar için) mahkeme de bir avukat atayabilir. Savcı devleti
temsil ederken, savunma avukatı sanığı temsil eder.
Mahkemeler: kanuna uyulmasını sağlayan ve mahkemede olanları gözlemleyen yargıçlar tarafından
idare edilirler.Duruşmada sanıkların beraat edip etmeyeceklerine karar verirler. Yargıçlar, savcı-sanık
pazarlıklarını kabul veya red ederler, duruşmaları yönetirler ve hüküm giyen sanıkları cezalandırırlar.

31 Awad, bahsi geçen not 146. s. 95.
32 Kur’an, 24/27-28.

Tashihatlar: infaz koruma memurları hüküm giymişleri hapishanede, nezarethanede veya şartlı tahliye durumlarında teftiş ederler.
4.2.2. Ceza Yargılama Sürecinde İzlenen Adımlar:
a. Sisteme Giriş
Rapor: Emniyet memurları kurbanlardan, tanıklardan veya başka taraflardan (veya suça tanık olurlar
ve rapor hazırlarlar) suç ihbarları alırlar.
Soruşturma: Emniyet memurları suçu araştırırlar. Memurlar şüpheliyi tanımlamaya ve sorumlu olabileceğini düşündükleri şüpheliyi yakalamak için yeterli kanıt bulmaya çalışırlar.
Tutuklama veya Celpname: Eğer bir tanık ve yeterli kanıt bulurlarsa, memurlar şüpheliyi yakalarlar
veya belli bir zamanda mahkemede bulunmak üzere şüpheli için bir celpname hazırlarlar. Bu kadar
suçun doğasına ve diğer faktörlere bağlıdır. Eğer memurlar yeterli kanıt ve bir şüpheli bulamazlarsa,
dava açık kalmaya devam eder.
b. Soruşturma ve Ön Duruşma
Suçlamalar: Savcı polis tarafından toplanan kanıtları değerlendirir ve yazılı suçlamalar (dava dilekçesi) yapıp yapmayacağına veya soruşturma olmadan sanığı bırakıp bırakmayacağına karar verir.
Mahkemeye İlk Çıkış: Eğer savcı normal suçlamaları kayda geçirmeye karar verirse, sanık hakları
gereği mahkemeye çağrılarak hakkındaki suçlamalar bildirilir. Sanığı tutmak veya bırakmak için yeterli kanıt olup olmadığına karar verilir.Eğer sanığın bir avukatı yoksa, mahkeme bir tane atar veya
sanığı temsil etmesi için bir kamu avukatı atanması sürecini başlatabilir.
Kefaletname: Mahkemedeki ilk duruşmadan sonra (veya yargıya bağlı olarak sürecin herhangi bir
noktasında) yargıç sanığın tutulmasına, kefalet, teminat veya kendi taahhüdüyle salıverilmesine karar verebilir. (Taahhüdün anlamı sanık gerekli işlemleri mahkemeye geri getirmeye söz verir ve yargıç
da sanık herhangi bir kaçma riski olmadığından bir teminat dayatmaz.)
Ön hazırlık Celsesi: Devletlerin yarısında, sanıkların davalarının bir jüri karşısında dinlenilmesi hakları vardır.Bunun anlamı bir grup vatandaştan oluşan jüri, savcının sunduğu kanıtları dinlemeli ve itham
edilen suçla ilgili aleyhte dava açmak için yeterli kanıt olup olmadığına karar vermelidir. Eğer tahkikat
jürisi yeterli kanıt olduğuna karar verirse, sanığa yöneltilen suçların yazılı bir ifadesini veya ithamı
mahkemeye tebliğ eder. Diğer durumlarda, sanık ön hazırlık celsesinde bulunabilir ve burada yargıç
kanıtları dinler ve sanık aleyhine ya dava açılır ya da salıverilir.
Savunma ve Mahkumiyet: Sanık hakları gereği kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemek üzere yargıcın karşısına getirilir. Sanık suçluluğunu veya suçsuzluğunu istirham eder ya da bir itirazda bulunmaz(suçlu olduğunu kabul etmeksizin cezayı kabul eder). Eğer sanık suçu kabul eder veya itiraz etmezse,
duruşma olmaz ve sanık ya cezalandırılır ya da cezası sonraya ertelenir. Eğer sanık suçu reddederse
duruşma için bir gün belirlenir. Eğer bir savcı-sanık uzlaşması olursa, duruşma gerçekleşmez.
c. Yargılama (Dava süreci)
İddia Makamının Kanıtı: Eğer sanık veya zanlı iddiayı reddederse, mahkeme tanıkların araştırılması
için bir tarih belirleyebilir.
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Duruşma: Savcı ve sanık avukatı kanıt sunarlar ve tanıkları sorgularlar. Yargıç sanığın özgün suçlarda ve ikinci derecedeki suçlamalarda suçlu veya suçsuz olduğunu bulur. Suçsuz bulunan sanıklar
genellikle salıverilirler. Eğer hüküm suçluluktan yana ise, yargıç cezalandırma için bir tarih belirler.
d. Duruşma Sonrası
Hüküm giyme: Bir cezaya karar verirken yargıcın suça bağlı olarak bir dizi seçeneği vardır. Bu seçenekler tazminat (mağdura ödenen), para cezası (mahkemeye ödenen), şartlı tahliye, nezarethane
veya hapishane veya ölüm cezası. Bazı durumlarda, sanık davayı temyize götürerek yeni bir duruşma veya cezanın iptali veya değiştirilmesini talep edebilir.
Şartlı tahliye veya kefaletle serbest kalma: Bir yargıç hapis veya gözaltı cezasını kaldırıp yerine sanığın şartlı tahliyesine karar verebilir. Cezalarını hapiste veya nezarette belli koşullar altında çeken
suçlular, ıslah sistemi veya mahkemenin gözetimi altındakefaletle serbest kalabilirler. Şartlı tahliye
veya kefaletle serbest kalma koşullarını ihlal eden suçlular hapise veya nezarete gönderilebilirler.

5. Adil Yargılama için Kanıt Güvencesinin Sağlanması Sırasında
Oransal Kanıt Değerinin Araştırılması
Umumi hukuk geleneğine göre, yargıç bir kanıt yığınına maruz kalmaktadır ve kitle
makul şüphenin ötesinde sanığın suçluluğuna karar vermek için onun ağırlığını ve güvenirliliğini değerlendirir. İslam hukuku ise, aksine sadece doğrudan yüksek derecede
bir güvenirliliğe sahip olduğu düşünülen kanıtların sunulmasına izin vermektedir.
Bir suç davası davacı tarafından sanığa karşı suçlamalarını sunduğu zaman açılabilir. Eğer eğer sanık suçlamayı reddederse, davacı veya devlet soruşturma tanıklarını sunar. Zina suçu için dört şahit
diğer suçlamalar için ise iki şahit gereklidir.33
5.1. Şahitlik
Şahitlik için genel kural iki erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit şeklindedir. Bu Bakara suresi
282. Ayete dayanan Kur’ani hükümdür. Dikkate alınması gereken bir diğer noktada her ne kadar bu
ayet finansal işlemler bağlamındaysa da, bu İslam hukukunun ceza dahil diğer boyutları için de genel
kanıtsal gerekliliğin temelini oluşturur.
Öğrenciler, had cezasında kadının şahitliğinin kabul edilebilir olmadığı argümanına meydan okumak
ve özellikle de bu görüşün sayısız Kur’an ayetiyle uyumlu olmadığı konusunda cesaretlendirilebilir
(Shah 2006).34
Umumi hukukta, şahitlik, hakikatin ilanı veya dinsel bir beyan yapan şahitten elde edilen bir kanıt
biçimidir. Şahitlik sözlü veya yazılı yapılabilir ve genellikle mahkeme huzurunda bir yemin veya teyitle
yapılır. Herhangi bir durumu kanıtlamak için birden fazla şahit gerekmez. Ancak yine de bir kadın
veya erkek bir davanın kararında herhangi bir rol üstlenmez.

33 N. Coulson, Conflicts And Tensions In Islamic Jurisprudence 66-70 (1969) [Bundan Sonra; Conflicts And Tensions Olarak Anılacak].
34 Shah, N. A. (2006), “Women’s Human Rights in the Koran: An Interpretive Approach”, Human Right Quarterly 28, ss. 868-903, The Johns
Hopkins University press

5.2. İtiraf
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Diğer bir tür kanıt itiraf veya ikrar olarak kabul edilir. Bir ceza uygulanacağı zaman, bir dizi Hadis
otoriteye gönüllü itirafın güvenilirliği için aktarılabilir. Ebu Hureyre’nin aktardığına göre bir Müslüman
camide Peygamber’in yanına geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü, ben zina yaptım.” Peygamber
ondan yüz çevirdi ama adam onun yüzünü döndürdüğü tarafa geçti ve itirafını yineledi. Peygamber
yine adamdan yüz çevirdi ta ki adam bunu dört kez tekrarlayana kadar. Sonra Peygamber“aklında
bir hastalık mı var?” diye sordu. O da “hayır” diye cevapladı. Hz. Peygamber: “Başından evlilik geçti
mi?” diye sordu. O kişi: “Evet” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber oradakilere: “Bunu götürünüz ve
recmediniz” emrini verdi. (Buhari ve Müslim)
Suç delili hukukunda, itiraf bir kişinin kendi aleyhinde beyan vermesidir. Black’s Law sözlüğüne göre,
itiraf daha geniş bir anlamda tanımlanmıştır. Örneğin, “bir suçun cezası için gerekli bütün gerçekleri
kabul etmek veya onaylamak şeklinde beyanat vermek.” Sadece bütün gerçeklerin kabul edilmesinden ayrıdır ve eğer doğru olsa bile yine de halasuçlamanın bütün unsurlarını karşılamayacaktır.
İtiraf kanıtının, ceza yargılama sistemindeki en iyi suç kanıtı parçası olması tartışmalı bir şekilde
düşünülebilir.
5.3. İkinci Dereceden Kanıt
Kanıt hususunda başka önemli konular da gündeme gelebilir. Bunlardan birisi de ikinci dereceden kanıttır. Burada ikinci dereceden kanıtın bir kanıt değeri taşıyıp taşımadığı sorusu gündeme gelmektedir.Örneğin, nefesi alkol kokan bir adam cezalandırılmalı mıdır. Hukukçular arasında farklı düşünceler
bu konuyu tartışmak için önemli materyal sağlayabilir. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii’ye göre, bir kişinin ağzındaki şarap kokusu alkol alma cezasını uygulamak için yeterli kanıt değildir. Kokunun şarap
kokusuna benzer başka bir şeyden olabileceğini iddia etmişlerdir. Fakat Malik ve Hanbeli Okulları,
iki kişinin zanlının alkol koktuğuna şahitlik etmesini alkol tüketimine kanıt olarak kabul etmektedir.35
Umumi Hukukta, ikinci dereceden kanıt mantık yürütme yoluyla suçu veya masumiyeti belirlemek
için ceza mahkemelerinde kullanılmaktadır. Akıl sağlığı gibi açık istisnalar dışında, pek çok suçlu
doğrudan kanıt üretmekten kaçınmaya çalışmaktadır. Bu yüzden, soruşturma genellikle “amaçlı” ve
“bilinçli” taammüt seviyelerini kanıtlamak için ikincil dereceden kanıtlara başvurmaktadır. Modern
bakış açısından, ikincil dereceden kanıtlar suç mahallinde bulunanparmak izi, kan analizi veya DNA
analizi kanıtlarıdır.36

6. Sonuç ve Değerlendirme
Umumi hukuk sistemi ceza hukuku ve İslam hukuku ceza soruşturmalarını karşılaştırırken, umumi hukukta yer alan bir çok önemli ilkenin İslam hukukunda da genel
olarak kabul edildiğini görüyoruz. Örneğin, yasallık ilkesi, suç ilkesi ve masumiyet
karinesidir. Ana farklılıklar ise yöntemsel konulardadır ve bunlar resmi ifade alma
şekilleri, amirin denetimi ve çapraz sorgu ve itiraf gibi kanıtların değerlendirilmesidir.
Umumi hukuktaki süreç takip edildiğinde bir çok formalite basamağından dolayı bir
davayı hükme bağlamak uzun zaman almaktadır. Diğer yandan İslam hukuk sistemi
35 Peters, R. (2005) Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth Century Cambridge and New York:
Cambridge University Press.
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_law
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mahkemenin yargıcı olarakkadı tarafından idame ettirilir ve değer açısından kati fakat yöntemsel önem açısında hızlı ve kolay olan Kur’an, Hadis, İcma ve kıyas tarafından kabul edilen yargı sürecini takip eder.
Uluslararası sahnede şöyle bir soru gündeme gelir; had tarafından uygulanan ölüm cezası ve kıyas
cezaları insan haklarıyla uyumlu mudur değil midir. Kendi gözlemlerime ve ceza felsefesine göre şunu
diyebilirim ki, BM insan hakları uzmanları farklı insani örgütlerin ifadelerine göre her ne kadar ölüm
cezası uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olsa da, Kur’an’da bahsedildiğine göre kesinlikle doğrudur ki İslami bir devlette şiddet günah kadar bir suç kabul edilir.İslam ceza hukukunun çağdaş
ceza hukukundan karşılaştırmalı olarak diğeri çok uzun usul gerektirdiğinden dolayı, çok daha esnek
ve hızlı olduğu ifade edilebilir. Dahası, İslam ceza hukuku, duruşma öncesi hapis, duruşma öncesi
sorgulama vb. gibi farklı ön-yargılama basamaklarında tarafların insan haklarını ihlal etmez. Ve bu
basamaklar çağdaş ceza hukukunda takip edilir. Son olarak, İslam ceza hukukunun adaletinin, sadece ilkesel olarak değil yapıldığının görüldüğü bir adaleti ayağa kaldırdığı da söylenebilir.

Abstract
Criminal law denotes the crime as an act against person, property and state either
in aspect of Islamic or general (men made) criminal law. From philosophical point
of view, the conception of crime under Islamic Criminal Law is clearly different from
General Law. Islamic Criminal Law has been developed gradually based on the Quran, the hadith/sunnah (the speech/practice what the prophet said and did), ijma
(consensus of the jurists), qiyas (analogy with Quran and sunnah made by jurist),
and subsidiary sources i.e. istihsan, istislah, istidlal. In the Shariah, crime is defined
as legal prohibitions imposed by Allah, whose violation requires punishment prescribed by him. On the contrary, General Criminal Law is distinctive than Islamic
criminal law that underlines that crime is composed of criminal elements and these
are Mens rea or Atus reus. Islamic criminal law consists of three types of crimes
and punishments. Two of them, the hadud and qisas crimes are prescribed by Allah
whereas the third one is ta’zir crimes and these are left to the discretion of the ruler
who is bound to the general principles of Islam. On the other hand, General Criminal
Law prescribes those punishments which are recognized in the state criminal law
and attributed based on each crime. The main objectives of punishment in general
criminal law are retribution, deterrence, rehabilitation and restoration, but Islamic
Criminal Law seeks to protect society from the dangers of crime and legislating punishments that discourage crime by giving exemplary punishment. The theory of punishment under Islamic law derives from Divine law where as General criminal law is
originated in the state throughout evolution of time. This paper is attempted towards
analyzing Islamic criminal law and General Criminal Law within the framework of
comparative aspect. It also examines the crime and punishment from point of protection of the state, society and human being. Finally it shows how Islamic criminal
law can be applied to current legal system.
Keywords: Islamic Criminal Law, General Criminal Law, Crime, Punishment
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ملخص
القانون الجنائي يبين الجريمة كعمل ضد أشخاص أو ممتلكات أو الدولة وذلك إما من جهة القانون
الجنائي اإلسالمي أو القانون الجنائي العام .من وجهة نظر فلسفية ،مفهوم الجريمة بموجب القانون
الجنائي اإلسالمي يختلف تماما عن القانون الجنائي العام .وقد تطور القانون الجنائي اإلسالمي
تدريجيا بناء على الكتاب والسنة ،واإلجماع ،القياس ،والمصادر التبعية مثل االستحسان واالستصالح
واالستدالل .في الشريعة ،يتم تعريف الجريمة بأنها المحظورات القانونية التي فرضها اهلل ،والتي
تتطلب العقوبة المنصوص عليها من قبل اهلل في انتهاكها .على العكس من ذلك ،القانون الجنائي العام
أخص من القانون الجنائي اإلسالمي ويؤكد أن الجريمة يتكون من العناصر اإلجرامية وهي القصد
الجنائي أو الفعل الجرمي .يتكون القانون الجنائي اإلسالمي من ثالثة أنواع الجريمة .وضع االثنان
منها -الحدود والقصاص -من قبل اهلل ،في حين أن الثالث هو جرائم التعزير وتترك هذه لتقدير الحاكم
الذي يجب أن يلتزم بمبادئ اإلسالم العامة .من ناحية أخرى ،يسن القانون الجنائي العام العقوبات
التي تم إدراجها في قانون الدولة الجنائي ونسبت على كل جريمة .وتتمثل األهداف الرئيسية للعقوبات
في القانون الجنائي العام في الجزاء بالمثل والردع واإلصالح والتأهيل ،بينما يسعى القانون الجنائي
اإلسالمي لحماية المجتمع من أخطار الجريمة وتشريع العقوبات التي ترغب عن الجريمة من خالل
عقوبات رادعة .نظرية العقاب في القانون اإلسالمي مستمد من القانون اإللهي بينما نشأ القانون
الجنائي العام في الدولة خالل تطور الزمن .ويحاول هذا البحث تحليل القانون الجنائي اإلسالمي
والقانون الجنائي العام في إطار الجانب المقارن ،كما يبحث الجريمة والعقاب من ناحية حماية الدولة
والمجتمع واإلنسان .وأخيرا فإنه يدل على مدى يمكن أن يطبق القانون الجنائي في النظام القانوني
الحالي.
الكلمات المفتاحية :القانون الجنائي اإلسالمي ،القانون الجنائي العام ،الجريمة ،العقاب
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Giriş
Allah insana iyilik veya kötülük yapmaya sevk eden akıl nimetini bahşetmiştir. İyiliklerden biri de hiç kuşkusuz beşer aklının teknolojik gelişim sahasındaki ürünleridir.
Ne var ki bu gelişim, suç işlemek için elektronik araçların kullanımını da beraberinde
getirmiştir.
İslam ceza hukuku açısından elektronik suçları inceleyeceğimiz bu araştırmada başlıca şu sorulara
cevap aranacaktır: İslam ceza hukuku bu tür suçlarla mücadele edebilecek güce ve imkâna sahip
midir? İslam hukukunda bu suç türleri için belirlenmiş cezalar var mıdır? İslam ceza hukuku elektronik
suçlar için cezai yaptırımlar içeriyorsa bu yaptırımlar işlenen suçun büyüklüğüne denk midir ve bu
cezalar çağdaş kanunlarda bu suçlar için ön görülen cezalarla uyum arz etmekte midir?
Bu sorulara cevap verebilmek için birinci bölümde elektronik suçun tanımı ve türleri üzerinde durulacak, ikinci bölümde ise İslam ceza hukukunda bu suçlar için ön görülmüş cezalar bulunup bulunmadığı irdelenecektir.

I. Elektronik Suçun Mahiyeti
Bu başlıkta öncelikli olarak İslam ceza hukukunda suç (cerime/cürm) teriminin tanımı ve türlerini ele
alacağız, daha sonra da elektronik suç terimini tanımlayacağız.
A. Suç
Cerîme1 kelimesi sözlükte birkaç anlamda kullanılmıştır. Kelimenin kökü olan cürm masdarı haddi
aşmak ve günah işlemek demektir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Ey müminler! Allah hakkı için, her
daim adalet ve hakkaniyet sahibi olun. Bir zümreye yönelik öfke ve nefretiniz adaletsiz davranmasına
yol açmasın (lâ yecrimennekum). Gerek dosta, gerek düşmana karşı hep adaletli olun. Çünkü Allah’a
karşı saygı ve sorumluluk bilincine en uygun davranış budur. Allah’ın emirlerine kayıtsız kalmaktan
sakının; çünkü Allah yaptığınız işlerden tümüyle haberdardır.” (el-Mâide, 8) [Suç işlemek anlamına
gelen] icrâm kelimesi ve türevleri Kur’an-ı Kerim’de birkaç yerde kullanılmış olup bu âyetlerden ikisi
şunlardır: “Suç/günah işleyenler fakir müminlere gülerler.” (el-Mutaffifîn, 29), “O mücrimler/kafirler,
cehennemdeki ateşi görünce onun içine düşeceklerini anlayacaklar ve fakat ondan kaçıp kurtulmak
için hiçbir çare bulamayacaklar.” (el-Kehf, 53) Genel olarak bu kelime Allah’a ve Resulü’ne karşı
isyan edip doğru yoldan çıkarak yanlış yola girenlere ait bir sıfat olur. Mâverdî suçu “Allah’ın had
veya tazir cezası ile kendisinden caydırdığı şer’î yasaklar” diye tanımlamıştır. Ebû Ya’lâ el-Ferrâ da
1 Cerîme ve cinayet kelimelerinden her biri sözlükte aynı anlama delalet etmektedir. Fakat bazı fıkıh bilginleri terim anlamını açıklarken bu iki
lafzı birbirinden ayırmışlardır. Bkz. Emine Zevâvî, el-Mes’ûliyyetü’l-cinâiyye fi’l-fıkhi’l-İslamiyyi ve’l-kânun-i’l-cinâiyyi’l-Cezâirî nümûzecen, (Master
Tezi), Harube, s. 29.
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“Suç, Allah’ın had veya tazir ile kendisinden caydırdığı şer’î yasaklardır” diyerek tanımlamıştır. Her iki
tanımda “şer’î yasak” ifadesiyle kastedilen şey, şeriat tarafından emredilen bir şeyi terk etmek veya
yasaklanan bir şeyi yapmaktır; yani suç, emredileni terk etmek veya yasaklananı işlemek suretiyle
Allah’a karşı gelmektir. Suç şu şekilde de tanımlanmıştır: “Yapılması suretinde cezanın hak edildiği
bir şeyi yapmak veya terk edilmesi suretinde cezanın hak edildiği bir fiili terk etmek.”
Bütün bu bilgilere dayanarak şöyle diyebiliriz: İslam ceza hukukuna göre suç, Allah’ın had veya tazir
cezası ile caydırdığı şer’î yasaklardır. Ya da Allah’ın dünyada failine had veya tazir cezasını gerekli
kılmak suretiyle men ettiği bir yasağı irtikâp ederek Allah’a karşı gelmektir. Şöyle de tanımlanabilir:
“suç, olumlu-olumsuz olduğuna ve kasdî-gayri kasdî olduğuna bakılmaksızın meşru olmayan ve cezası bulunan her türlü beşerî davranıştır.”
Yukarıdaki tanımlar tetkik edildiğinde şu görülmektedir: Özel anlamda suç, had, kısas veya tazir ile
cezalandırılan şer’î yasaklar olup yasaklanan şeyin olumlu edim veya olumsuz edim olması ya da
kasdî veya değil olması arasında fark yoktur.2
Suç sayılan fiiller ya emredilmiştir, ya da yasaklanmıştır; çünkü suç konusu fiilin yapılması veya terk
edilmesi toplumun düzenine, inancına, bireylerin hayatına, mallarına, namuslarına veya duygularına
zarar verir. İnsanları suç işlemekten men etmek için suç sayılan fiillere cezai yaptırım konmuştur.
Çünkü sadece bir şeyin yapılmasını yasaklamak veya emretmek insanları onu yapmaya veya yapmamaya yönlendirmek için yeterli olmaz. Ceza olmasaydı emir ve yasaklar anlamsız bir şey olur ve
dikkate alınmazdı. Dolayısıyla emri ve yasağı anlaşılır kılan ve netice vermesini sağlayan şey cezadır. İnsanları suç işlemekten alıkoyan, toplumun bozulmasının önüne geçen ve insanları kendilerine
zarar veren şeylerden uzak durmaya ve yararlarına olan şeyi yapmaya iten şey de cezadır.
Cezalar kamu yararı için meşru kılınmış olmakla birlikte özü itibarıyla bir yarar değil; aksine zarardır.
Bununla birlikte hukuk, cezayı gerekli kılmıştır; çünkü ceza kamu yararını sağlar ve korur. Suç sayılan
bir fiil esasen bir yarar içermekle birlikte hukuk onu yasaklamış olabilir. Bu durumda yasak onun yarar
içermesinden dolayı değil; kötü bir neticeye yol açmasından dolayıdır. Sözgelimi zina, içki içme, dikili
taşlar, başkasının malını çalmak, aileyi terk etmek ve zekât vermekten kaçınmak gibi fiillerin tümü
failleri açısından değerlendirildiğinde bir yarar temin etmektedir. Fakat bu gibi yararlar kanun koyucu
nazarında dikkate alınmamış ve yasaklanmıştır; fakat bu yasak, faile yarar temin ettiği için değil; toplumun bozulmasına yol açtığı içindir.
Geçen kısmı şu şekilde özetleyebiliriz: İslam hukuku bazı fiilleri suç sayarak kamu yararını sağlamak
ve korumak amacıyla, toplumun güçlü olması ve birbiriyle dayanışma içinde olan erdemli bireylerden
oluşması için cezalandırmıştır. Bütün yeryüzü halkı isyan etse bu hükümleri meşru kılan Allah bundan hiçbir zarar görmeyeceği gibi; bütün yeryüzü halkı itaat etse Allah bundan bir fayda temin etmez.
Bununla birlikte o, lütfederek kullarına merhametle muamele etmeyi kendisi için bir borç kabul etmiş
ve insanları cehaletten ve yanlış yoldan kurtarsınlar, günah işlemelerine engel olsunlar ve onları iyilik
yapmaya teşvik etsinler diye sırf merhametinden dolayı insanlara peygamberler göndermiştir.3

2 Suçun tanımı konusunda İslam hukuku ile günümüz pozitif hukuk sistemleri birbiriyle örtüşmektedir. Pozitif hukukta suç “ya kanunun yasakladığı
bir şeyi yapmak ya da kanunun gerektirdiği bir şeyi yapmaktan kaçınmak” diye tanımlanmıştır. Cezai bir yaptırımı olmaksızın salt bir şeyin
yapılması veya terk edilmesi İslam hukukundaki gibi pozitif hukukta da suç sayılmaz. (Abdulkadir Udeh, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî Mukâranen
bi’l-kânuni’l-vad’î, c.1, Dâru’l-kitabi’l-Arabî, Beyrut, ty., s. 67; Üsame Ahmed Muhammed Semur, el-Cerâimü’s-siyâsiyye fi’t-teşrî’i’l-cinâiyyi’l-İslamî,
(Master tezi, Filistin Camiatü’l-Vataniyye Üniversitesi, İslam Hukuku), 2009, s. 10.
3 Taha Fâris, Makâsıdu’t-teşrî’i’l-cinâiyyi fi’l-İslâm, 1. Baskı, 2014, s. 69-70.

B. İslam Ceza Hukukunda Cezanın Büyüklüğü Açısından Suç Türleri
Cezayı gerektiren yasak bir fiil olmak açısından suçlar arasında fark yoktur. Fakat başka bir açıdan
baktığımızda suçların farklılaştığını ve türlere ayrıldığını görürüz. Buna göre suçları bakış açısına
göre farklı tasniflere tabi tutabiliriz. Mesela cezanın büyüklüğü açısından baktığımızda4 suçları haddi
gerektiren suçlar, kısası gerektiren suçlar, diyeti gerektiren suçlar ve taziri gerektiren suçlar diye taksim edebiliriz. Failin kastına göre ise “kasdî suçlar” ve “gayri kasdî suçlar” olarak taksim edebiliriz.
Suç failinin tespiti itibarıyla ise “suçüstü” ve “suçüstü olmayan” diye ikiye ayırırız. İşleniş şekli itibarıyla olumlu ve olumsuz diye ikiye ayırırız. “Basit suç-tekrarlanan suç”, “muvakkat olan ve olmayan” suç
gibi taksimlere de tabi tutabiliriz. Suçun özel doğasını dikkate alarak “topluma karşı işlenen suçlar”,
“bireylere karşı işlenen suçlar” “adi suçlar” ve “siyasi suçlar” diye de taksim edebiliriz.
Bizi burada asıl ilgilendiren taksim ise suçun cezanın büyüklüğü açısından olan taksimi olup bu itibarla suçlar üç kısma ayrılır. Birinci kısım had cezasını gerektiren suçlardır. Had cezası Allah hakkı
olarak belirlenmiş olan ceza demektir. Cezanın belirlenmiş olması alt ve üst limitinin bulunmaması
demektir. Allah hakkı olması ise bireyler ve toplum tarafından düşürülme/affedilme imkânının bulunmaması demektir. Kamu yararının gerektirdiği her şey İslam hukukunda Allah hakkı kapsamında kabul edilir. Kamu yararı ise insanlardan fesadı önlemek ve korunmalarını ve esenliklerini sağlamaktır.
Toplumun zarar gördüğü ve cezasından ortaya çıkan faydanın topluma döndüğü suçlarda belirlenen
ceza Allah hakkı olarak kabul edilir ve bu özelliği sebebiyle bireylerin veya toplumun düşürmesiyle
bu suç düşmez. Had cezasını gerektiren suçlar sınırlı olup bu nitelikte toplam yedi suç vardır. Zina,
zina iftirası, içki içme, hırsızlık, eşkıyalık (hırâbe), irtidat ve isyan suçu. Bazı fıkıh bilginleri “suçları”
kelimesiyle tamlama yapmaksızın sadece “hudûd/hadler” adını kullanmaktadır. Bu suçların cezalarına da hudûd/hadler denir, fakat cezayı gerektiren suçun tamlananı yapılarak “hırsızlık haddi”, “içki
içme haddi” gibi kullanılır.5
İkinci kısım, kısas ve diyeti gerektiren suçlardır. Kısas ve diyetten her biri bireyin hakkı olarak
belirlenmiş cezalardır. Belirlenmiş olmaları tek bir ceza bulunması demektir. Dolayısıyla kısas ve
diyette ceza için alt ve üst limit yoktur. Bireyin hakkı olması ise mağdurun dilerse affetme yetkisine
sahip olması demektir. O affedince suçun gerektirdiği ceza düşer. Kısas ve diyeti gerektiren beş suç
vardır: Kasten öldürme, kasta benzer öldürme, hata ile öldürme, vücut bütünlüğünü kasten veya hata
ile ortadan kaldırma. Vücut bütünlüğünü ortadan kaldırmakla maksadımız vücuda zarar vermek ve
yaralamak gibi ölüm ile sonuçlanmayan her türlü saldırıdır.6
Bu kısım altındaki suçlar için cinayet lafzının kullanılması örfte yaygın olduğu için fıkıh bilginleri bu
suçları cinâyât başlığı altında ele almışlar; bu gruptaki bazı suçları ise cirâh (yaralamalar) başlığı
altına koymuşlardır. Çünkü bu suçlarda saldırı yollarının çoğu yaralamadır. Bazı fıkıh bilginleri ise bu
suçları dimâ (kanlar) başlığı altında koymuşlardır.
Üçüncü kısım ise tazir suçlarıdır. Tazir suçları tazir kapsamında yer alan bir veya daha çok cezanın
verilebildiği suçlardır. Tazir sözlükte ıslah etmek demektir. İslam hukukunda tazir suçu kapsamında
yer alan suçlar için belirli cezalar ön görülmemiş, bu suçlar için hafiften ağıra doğru bir dizi ceza türü
belirlenmekle yetinilerek bu ceza veya cezalardan birini suçun işlendiği ortama ve suçlunun içinde
4 Cezanın tanımı için bkz. Demba Şirnu Malik Cilv, İstîfâu’l-ukûbâti’l-haddiyye: Dirasetün mukaranetün fi’l-fıkhi’l-İslamiyyi ve’l-kanuni’l-vad’î, c.1,
Dâru’n-neşr bi’l-merkezi’l-Arabî li’d-dirâsâti’l-emniyye ve’t-tedrîb, Riyad, 1990, s. 24.
5 Abdülkadir Udeh, c. 1, a.g.e., s. 79; Muhammed Mü’nis Muhibbüddin, Ta’vîzu dahâye’l-cerîme fi’l-şeri’ati ve’l-kanun, Câmiatü Nayef li’l-ulûmi’lemniyye, Riyad, 1. Baskı, 2010, s. 45. Ayrıca bkz. Demba Şirno Malik Cilv (?), c.1, a.g.e., s. 52.
6 Abdülkadir Udeh, c. 1, a.g.e., s. 80; Demba Şirnu Malik Cilv, c.1, a.g.e., s. 52.
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bulunduğu duruma göre seçme yetkisi hakime bırakılmıştır. Şu halde tazir suçlarında verilecek ceza
net olarak tayin edilmediği gibi tazir suçları da had ve kısas/diyet suçlarının aksine sınırlı bir sayıda değildir. Ayrıca bunların sayısını belirleme imkânı da yoktur. İslam hukukunda faizcilik yapmak,
emanete hıyanet etmek, birine küfretmek/hakaret etmek ve rüşvet almak/vermek gibi bazı tazir suçlarından söz edilmiş, diğerlerinin belirlenmesi ise devlet yöneticilerine bırakılmış olup tazir suçlarının büyük bölümü, bu türdendir. Bununla birlikte İslam hukuku tazir suçlarını belirlemek konusunda
devlet yöneticine mutlak bir özgürlük tanımamış olup yasaklamanın kamu yararı ve kamu düzeninin
gerektirdiği şekilde olmasını ve yasaklanan fiilin şeriatın naslarına ve genel ilkelerine aykırı olmasını
gerekli görmüştür. İslam hukuku, bu suçlarda yasama yetkisini devlet yöneticisine vermekle onların
kamu düzenini sağlamasını, toplumu sağlıklı bir şekilde yönlendirmesini ve kamu yararını koruyup
savunarak arızî durumlar için çözüm üretmelerini amaçlamıştır. Şeriatta suç olduğu belirtilen fiillerle
yöneticiler tarafından suç kapsamına alınan fiiller arasındaki fark şeriatta sayılan fiillerin daimî yasak
olması ve dolayısıyla hiçbir zaman mubah bir fiil sayılamaması; yöneticilerin suç kapsamına aldıkları
fiillerin ise kamu yararının gerektirmesi halinde suç olmaktan çıkarılabilecek olmasıdır.7 Suçların,
had, kısas/diyet ve tazir şeklindeki tasnifi şu açılardan önemlidir:8
1. Affetme Açısından: Had cezasını gerektiren suçlarda affetmek kesinlikle mümkün değildir. Bu suçları ne mağdur, ne yakınları ne de devlet başkanı affedemez. Bunlardan biri affetse bile bu affın cezanın tatbikine bir etkisi olmaz. Kısası gerektiren suçlarda mağdur suçu affedebilir ve bu affın hukuki
bir sonucu vardır. Şöyle ki mağdur diyet karşılığında kısası affedebileceği gibi diyeti de affedebilir.
Mağdurun bir yakını yoksa onun velisi devlet başkanıdır. Çünkü İslam hukukundaki bir kurala göre
“sultan, velisi olmayanın velisidir.” Bu durumda devlet başkanı başka bir sıfatla değil, mağdurun velisi
olarak (diyet karşılığında değil), karşılıksız olarak suçluyu affedebilir.
Tazir cezalarında ise yöneticinin suçu affetme yetkisi vardır. Affetmesi halinde bu af, mağdurun şahsî haklarına ilişmemek şartıyla hukuki sonuç doğurur. Mağdurun ise tazir suçlarında şahsî hakkını
affetme yetkisi varsa da cezayı affetme yetkisi yoktur. İşlenen suçlar kamu yararına zarar verdiği için
mağdurun cezayı veya suçu affetmesinin hukuki bir neticesi olmaz, fakat bu af, cezayı indirme sebebi
olabilir; çünkü hakimin tazir suçlarında geniş bir yetkisi olup suçu hafifletici sebepleri dikkate alarak
cezada indirim yapabilir. Hiç kuşkusuz mağdurun affetmesi de suçu hafifletici bir sebep sayılır.
2. Hakimin Yetkisi Açısından: Had cezasını gerektiren suçlarda suç sabit olunca hakimin, hiçbir ekleme ve eksiltme yapmaksızın cezaya hükmetmesi gerekir. Nasslarda belirlenmiş olan cezayı başka
bir ceza ile değiştirme yetkisi olmadığı gibi cezanın infazını durdurma yetkisi de yoktur. Hakimin haddi
gerektiren suçlarda tek yetkisi suçun nasta belirlenmiş olan cezasını açıklamaktan ibarettir.
Kısas cezasını gerektiren suçlarda da suçun sabit olması halinde hakimin yetkisi önceden belirlenmiş olan cezaya imza koymaktan ibarettir. Ceza kısas olup mağdurun kısası affetmesi halinde veya
şer’î bir sebepten dolayı kısasa hükmedilmesinin imkânsız olması durumunda mağdur affetmediği
sürece hakim diyete hükmetmekle yükümlüdür. Mağdur diyeti de affederse hakim tazir cezasına hükmedebilir; çünkü tazir cezalarında hakimin geniş yetkisi vardır.
Tazir suçlarında ise cezanın türünü ve miktarını belirlemek konusunda hakimin geniş bir yetkisi vardır.
Suçun ve suçlunun koşullarını dikkate alarak hakim hafif veya ağır bir tazir cezasına hükmedebilir.
7 Abdülkadir Udeh, c.1, a.g.e., 80-81. Ayrıca bkz. Demba Şirnu Malik Cilv, İstîfâu’l-ukûbâti’l-haddiyye: Dirâsetün mukâranetün fi’l-fıkhi’l-İslamî
ve’l-kanuni’l-vad’î, c.2, Dâru’n-neşr bi’l-merkezi’l-arabiyyi li’d-dirâsâti’l-emniyye ve’tedrîb, Riyad, 1990, s. 149.
8 Abdülkadir Udeh, c.1, a.g.e., s. 83.

Cezayı alt limite indirebileceği gibi üst limite de çıkartabilir. Ayrıca cezanın derhal infazına veya durdurulmasına karar verebilir.
3. Hafifletici Sebepler Açısından: Had ve kısas/diyet suçlarında hafifletici sebeplerin hiçbir etkisi yoktur. Suçlunun suçu işlediği koşullar ne olursa olsun mukarrer cezanın tatbik edilmesi gerekir. Tazir
suçlarında ise hafifletici sebeplerin cezanın türünü ve miktarını belirlemekte etkisi vardır. Hakim hafif
bir cezayı seçebileceği gibi, alt limite indirme ya da infazı durdurma yetkisi de vardır.
C. Elektronik Suç
Elektronik suçlar için “bilgisayar suçları”, “bilişim suçları”, “siber suçlar” gibi farklı adlandırmalar yapılmaktadır.9 Elektronik suçlar hakkında, bilgisayar ve internet ortamında, kanun koyucunun farklı
düzenleme araçlarıyla karşılamaya alışık olduğu geleneksel suçlardan çok farklı biçimlerle ortaya
çıkmaya başlayan elektronik suç olgusuna nasıl bakıldığı ile ilgili olarak pek çok farklı tanım yapılmıştır. Bilişim suçlarını diğer suçlara nispetle daha karmaşık hale getiren husus, bilişim teknolojisi ile
ilişkili olması ve bilişim devriminin ortaya çıkardığı iki boyutunun bulunmasıdır. Bu boyutlardan biri
bilgisayar teknolojisi, diğeri ise iletişim teknolojisidir. Bu iki teknolojinin birbirini desteklemesi neticesinde “bilişim teknoloji” terimi ortaya çıkmış, bu da bilişim suçu adı verilen olgunun ortaya çıkmasına
zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı bilişim suçları şöyle tanımlanmıştır: “Bilişim suçu, bilgisayar veya
internet vasıtasıyla irtikâp edilen suç fiilleridir.”
Elektronik suçların pek çok türü olmakla birlikte onları geleneksel suçlardan ayıran bazı özellikleri olup bu
suçun önemi, suçlu ile suçun işlendiği vasıta arasında bağlantı kurmanın zayıflığında, failin şahsiyetini tanımanın zorluğunda ve failin çoğu zaman suç ortamından uzak olmasında yatmaktadır.10 Bununla birlikte
elektronik suçun tanımında kimileri suç kapsamını alabildiğine genişletirken kimileri de çok daraltmıştır.
1. Elektronik Suçlar Kavramını Daraltıcı Yaklaşım
Bu yaklaşım sahipleri elektronik suçu şöyle tanımlamaktadır: “İşlenmesi ve işlendikten sonra takip
ve tahkikinin yapılabilmesi, bilgisayar teknolojisini ileri düzeyde bilmeyi gerektiren yasal olmayan her
türlü fiil.” Bu tanımdan şu anlaşılmaktadır: Bilgisayar teknolojisinin ileri düzeyde bilinmesi yalnızca
suçun işlenmesi için yeterli olmayıp, suçun tahkikatını yapıp suçlunun izini sürecek kişiler için de gereklidir. Yani hem failler, hem de suçu tahkik etmekle sorumlu olan kişiler bu teknolojiyi iyi bilmelidir.
Bu tanım, suçu ileri düzeyde bilgisayar bilme durumlarıyla sınırlandırdığı için eleştirilmiştir. Çünkü
çoğu zaman bu suç bu derece bilgiye ihtiyaç olmaksızın da işlenebilmekte ve buna rağmen bu fiiller
elektronik suç kapsamına girmektedir. Sözgelimi, bilgi sisteminde depolanmış olan bilgilerin silinmesi
hukuk sistemlerinin çoğuna göre kanunen suç sayılmıştır. Bu yaklaşım sahipleri söz konusu eleştiriye
şöyle cevap vermiştir: “ Az miktarda bilgisayar bilgisini gerektiren suçlar ceza kanunlarının normları
kapsamına giren adi suçlardır. Dolayısıyla bunları suç kabul etmek için özel normlara gerek yoktur.”
Burada şu hususa da işaret etmemiz gerekir: Bu yaklaşım sahiplerinin bir kısmına göre elektronik
suç, işlemek için bilgisayarın kullanıldığı suç demek değildir; aksine elektronik suç, bilgisayara karşı
9 İslam hukukunda suçun rükünleri, bir fiilin veya terkin suç sayılabilmesi için genel olarak bulunması gereken unsurları ifade eder. Kimilerine
göre İslam hukukunda suçun üç unsuru vardır: a) Kanunilik unsuru: Bu bir fiili yasaklayan ve failini cezalandıran nastır. b) Maddi unsur: Bu, suçu
oluşturan fiildir. Bu fiil yapma şeklinde olabileceği gibi, yapmaktan kaçınmak şeklinde de olabilir. c) Manevi unsur: Bu da cezai sorumluluğu
bulunan yükümlünün suç sayılan fiili kasten yapmasıdır. Kimilerine göre ise suçun bir rüknü/unsuru ve iki de şartı vardır. Rüknü, suç fiilin irtikâp
edilmesidir. Şartları ise fiili yasaklayan ve faili cezalandıran bir nassın bulunması ve failin, cezai sorumluluğun bulunmasıdır. Bu konuda ayrıntılı
bilgi için bkz. Mervan b. Merzuk er-Rûkî, el-Kasdu’l-cinâî fi’l-cerâimi’l-ma’lûmâtiyye, (Master Tezi, Nayef Üniversitesi, Ceza Hukuku), Riyad,
2011, s. 28.
10 Sağîr Yusuf, el-Cerîmetü’l-mürtekebetü ‘abra’l-internet, (Master Tezi, Mevlud Muammerî Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tizi Vuzu, 2013, s. 9;
Süveyr Süfyan, Cerâimü’l-ma’lûmâtiyye, (Master Müzekkiresi, Aboubakr Belkaid Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Tilimsan, 2011, s. 12.
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veya bilgi sistemine karşı işlenen suçtur. Buna binaen elektronik suçu şöyle tanımlamışlardır: “Bilgisayarda depolanan bilgiyi kopyalamaya, değiştirmeye, silmeye ya da elde etmeye ya da başka bir
hedefe yönlendirmeye yönelik gayri meşru etkinlik.” Bu tanımda eleştirilen nokta ise tanıma göre
elektronik dolandırıcılık gibi, işlenmesi için bilgisayarın kullanıldığı gayri meşru pek çok fiilin bilişim
suçları kapsamının dışında kalmasıdır.11
2. Elektronik Suç Kavramını Genişletici Yaklaşım
Birinci yaklaşımın aksine hukukçulardan bir diğer grup ise elektronik suç kavramının genişletilmesi
gerektiği görüşündedir. Ancak bu görüş sahiplerinin konumları, elektronik suçun varabildiği dereceye
bakışlarına göre farklılık arzetmektedir. Bazı hukukçular elektronik suçu şöyle tanımlamıştır: “Bilgisayar yardımıyla gerçekleşen suç niteliği taşıyan her davranış.” veya “Bilgisayar ortamında gerçekleşen
her suç” ya da “”Bilgisayar kullanımıyla yapılan gayri meşru her türlü etkinlik.”
Tanımlardan anlaşıldığı üzere bu yaklaşım sahipleri elektronik suç kavramının kapsamını genişletmiş ve bilgisayar yardımıyla işlenen bütün suçları bilişim suçları kapsamına sokmuşlardır. Dolayısıyla
bu yaklaşımın kabul edilmesi çok zordur. Çünkü bilgisayar makinesi bazı suçlarda geleneksel bir suç
konusu olmaktan öteye gitmez. Sözgelimi, bilgisayar, cd, manyetik disk ve bilgisayar aksesuarının çalınması böyledir. Dolayısıyla sırf bir bilgisayarın veya bilgisayar donanımının suça konu teşkil etmesi
sebebiyle bu fiilin elektronik suç olarak nitelenmesi mümkün değildir.
Son olarak genişletici yaklaşım kapsamına giren ve elektronik suçu daha belirgin ve sınırlı hale getiren başka tanımlarda vardır. Mesela bazıları şöyle tanımlamıştır: “Gayri meşru bir yolla kazanç
elde etmek veya mağduru zarara uğratmak için bilgisayar ve bilgi sistemi üzerinde yapılan her türlü
manipülasyon.”12
Yukarıdaki tanımların elektronik suç tanımında bulunması gereken son derece önemli bir hususu ıskaladıkları görülmektedir. Bu husus, söz konusu suçta bilgisayarın icra ettiği büyük roldür. Elektronik suç
iki şekilde tezahür eder. Birincisi bilgisayarın suç işlemek için bir araç olarak kullanılması, ikincisi ise
bilgisayarın kendisine yönelen saldırıdır. Bu iki husus, herkesçe kabul edilirse şu soruya cevap aramamız gerekir: Bilgisayar sisteminin suç işlemek için kullanıldığı bütün durumlarda ve bilgisayar sistemine
yönelen her türlü saldırı durumunda söz konusu fiil, elektronik suç sayılır mı? Hiç kuşkusuz bu soruya
olumsuz cevap verilecektir; çünkü işlenen suçta bilgisayar kullanılmış olmasına rağmen fiil, elektronik
suç olmayabilir. Sözgelimi, hırsızlık suçu veya banka soygunu ya da başka bir suçu gerçekleştirmek
için bir kişinin suç ortaklarıyla bilgisayar üzerinden iletişim kurması elektronik suç değildir. Bilgisayar
sistemine bir saldırı olması durumunda da zorunlu olarak elektronik suçtan söz edemeyiz. Mesela bir
kimsenin bir bilgisayar sisteminin veya maddi donanımlarından birinin bulunduğu bir üssü tahrip etmesi
durumunda elektronik suçtan söz edilemez. Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 1982 yılında bilişim dolandırıcılığını ortaya çıkarmakla ilgili olan şu tanımı son derece açıktır: “Elektronik suç, doğrudan veya dolaylı
olarak bilişim teknolojisinin müdahalesiyle gerçekleşen ve maddi ve manevi mallara karşı saldırıları
içeren her türlü fiil veya fiilden kaçınmadır.” Çünkü bu tanım, olumlu eylem ve fiilden kaçınma suretiyle
gerçekleşen olumsuz eylemi de kapsadığı için bilgisayarla gerçekleştirilen suçun mahiyetini daha net
bir şekilde belirlemiştir. Diğer yandan bu tanım teknolojik suçlar olgusunu mümkün olduğunca kuşatan
geniş bir tanımdır; çünkü suç ile bilişim teknolojisinin suça olan doğrudan veya dolaylı katkısı arasında
bağlantı kurmuştur. Ayrıca bu tanım gelecekteki teknolojik gelişmeleri de kapsayıcı bir nitelik taşımak11 Sağîr Yusuf, a.g.e., s. 12; Süveyr Süfyan, a.g.e., s. 12; Ahmed b. Abdurrahman el-Bi’âdî, De’âvi’l-cerâimi’l-elektroniyye ve de’âvî isbatihâ
fi’t-teşrî’âti’l-arabiyye beyne’l-vakı’ ve’l-me’mûl, el-Mü’temeru’s-sâlis li’l-mehâkimi’l-‘ulyâ bi’d-düveli’l-Arabiyye, el-Hartum, s. 5.
12 Süveyr Süfyan, Cerâimü’l-ma’lûmâtiyye, a.g.e., s. 14.

tadır; çünkü “elektro-teknik müdahale” ifadesi bu teknolojinin eski, yeni ve gelecek bütün şekillerini
kapsamaktadır. Şu halde bilişim suçlarının tanımında hukukçuların görüş ayrılıkları, suçun tespitinde
hangi ölçütün esas alınacağı ve suça hangi açıdan bakıldığından kaynaklanmaktadır.13

II. Elektronik Suç Türleri ve Karakteristik Özellikleri
Bu bölümde elektronik suç türleri, şekilleri ve başlıca özellikleri üzerinde duracak ve ardından bu suçların had ve tazir cezaları kapsamına alınmasının imkânını irdeleyeceğiz.
A. Elektronik Suç Türleri
Bir kişinin işleyebileceği elektronik suçların başlıca şu türleri olduğu söylenebilir:
a. Bilgisayarda mevcut olan program ve dosyalardaki verilerin yok edilmesi için bir siber saldırı yoluyla gerçekleşen suçlar. Bu suçlar, kasten işlenen elektronik suçların en tehlikelilerindendir.
b. Yasal olmayan yollarla bilgisayarda depolanan verilerin çalınması suçu. Buna örnek olarak bazı
gizli bilgileri elde etmek veya para transferi yaparak maddi çıkar elde etmek amacıyla bir bilgisayar
ağının şifresini çalarak dosyalara girmek zikredilebilir.
c. Kullanım izni bulunan şahıslar tarafından mesai saatleri dışında veya mesai sırasında ve fakat
“vakit geçirmek veya özel işlerini yapmak gibi” görev dışı maksatlarla bilgisayara girmek suretiyle
işlenen suçlar.
d. Başka bir cihazdaki dosya ve verileri yok eden virüs suçları. Bu suçun oluşması için internet veya
yerel ağa üzerinden veya doğrudan bilgisayara girerek virüs ihtiva eden programı yüklemek arasında
fark yoktur.14
B. Elektronik Suç Şekilleri
1. Mâlî Suçlar
Mali nitelikteki elektronik suçlar “bilgisayar kullanmak suretiyle” ve “maddi-manevi bütün içereğiyle bir
bilgisayara saldırı düzenlemek suretiyle” olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir.
Bilgisayarı kullanmak suretiyle ortaya çıkan suçlara şunlar örnek verilebilir: Bilgisayar vasıtasıyla
sahte para üretmek, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık; başka bir bilgisayarda kayıtlı olan verileri
yasal olmayan yollarla elde etmek. Verilerin internet üzerinde alınmasıyla doğrudan bir şahsın veya
kurumun bilgisayarına girerek alınması arasında fark yoktur.
Maddi-manevi bütün içeriğiyle bir bilgisayara saldırılmasına ise şu örnekler verilebilir: Bir bilgisayar
programını taklit etmek veya üzerinde değişiklik ve oynama yapmak.
Ayrıca hırsızlık ve yok etme gibi bilgisayarın maddi tarafı ile ilgili olan geleneksel suçlar da bu kapsamda değerlendirilebilir. Her iki surette de işlenen suçlar malî suç olarak nitelenebilir.

13 Türkî b. Abdülaziz b. Al-i Suud, es-Serikatü’l-elektroniyye beyne’l-haddi ve’t-ta’zîr: Dirâsetün ta’sîliyyetün mukâranetün tatbîkiyyetün, (Master
tezi, Nayef Üniversitesi), Riyad, 2011, s. 22; Ahmed b. Abdurrahman el-Bi’âdî, a.g.e., s. 5.
14 Türkî b. Abdülaziz b. Türkî Alü Suud, a.g.e., s. 29. Ayrıca bkz. Ahmd b. Abdurrahman el-Bi’âdî, a.g.e., s. 6.
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2. Şahsî Suçlar
Bilgisayar suçlarının tamamı mali suç değildir. Aksine bilgisayar kullanılarak işlenen ve konusu şahıs
olan şahsî suçlar da tasavvur edilebilir. Sözgelimi, hakaret etme, küçük düşürme, şahsi veya ticari
bir sırrı ifşa etme ve tehdit etme suçları örnek verilebilir. Günümüzde bilgisayar tehdit ve şantaj için
elverişli bir araç haline gelmiştir. Dünyada internet üzerinden veya mağdur olan kurumlar içinden nice
tehdit ve şantaj davasına şahit olunmaktadır.15
C. Elektronik Suçların Özellikleri
Elektronik suçların başlıca karakteristik özellikleri şunlardır:16
a. Suçun açık olmaması
Bu suçlar gerçekleştiğinde kovuşturması diğer suçlara nispetle hayli zordur; çünkü bu suç türleri gizli
olarak işlenir. Bununla birlikte rutin tetkik ve daimi araştırma ile izlerine ulaşılabilir. Ayrıca özellikle yerel bir ağ içinde veya kişisel bir bilgisayarda işlenmesi halinde gerçekleştiği tahmin edilebilir. İnternet
üzerinde işlenen suçlar ise çok farklı şekillerde ve gizli olup mağdur bunu göremez ve işlendiğini bilemez. Bununla beraber emniyet güçlerinde alanında uzman görevlilerden oluşan siber suçlar birimi
varsa bazı durumlarda bu suçu işleyen kişiler de yakalanabilir.
b. Şiddet içermemesi
Öldürme, uyuşturucu, hırsızlık, silahlı baskın, yol kesme gibi geleneksel suçlar ağırlıklı olarak suç
aleti kullanmayı ve şiddete başvurmayı gerektirir. Elektronik suçlar ise böyle olmayıp şiddet içermez.
Bir bilgisayardan diğerine data aktarımı yapmak veya internet üzerinden banka hesaplarını soymak
şiddet kullanmayı veya güvenlik görevlileriyle çatışmaya girmeyi gerektirmez.
c. İspat zorluğu
Elektronik suçlar, parmak izi ve somut ipuçları gibi izler bırakmamak açısından diğer suçlardan ayrılır.
Diğer yandan delil birkaç saniye içinde silinip yok edilebilir. Bu da mahkeme önünde bu suçlarla ilgili
dava açılmasını zorlaştırır.17
d. Kısa süreli olması
Elektronik suçun işlenmesi çok vakit almaz. Klavyeyi kullanarak birkaç komut vermek suretiyle milyonlarca dolar bir yerden başka bir yere transfer edilebilir. Bu söylediğimiz, suçu uygulamaya geçmeden önce sağlam bir hazırlık yapmak ve belirli programlar hazırlamak gerekmediği anlamına gelmez.
e. Maddi ve manevi zararların büyüklüğü
Program hırsızlığı yapmak, program silmek, veritabanını çökertmek, bazı hesaplardan para transfer etmek vb. şekillerde gerçekleşen elektronik suçlar genellikle mağdurlar açısından yüksek bir
ekonomik zararla neticelenir. Bazı suçlarda bu zarar milyon dolarları bulur. Ya da elektronik ortamda
irtikâp edilen ahlâk suçlarında olduğu gibi manevi bir zararla da neticelenebilir.18

15 Süveyr Süfyan, Cerâimü’l-ma’lûmâtiyye, a.g.e., s. 32-33.
16 Muhsin b. Süleyman el-Halîfe, Cerâimü’l-hâsibi’l-âlî ve ukûbetühâ fi’l-fıkhi ve’n-nizâm, Nayef Akademisi, Riyad 1434, 43.
17 Ahmed b. Abdurrahman el-Bi’âdî, a.g.e., s. 17.
18 Elektronik ortamda işlenen ahlak suçları hakkında fazla bilgi için bkz. Muhammed Ali Kutub, Mevkıfu’ş-şeriati’l-İslamiyye min cerâimi’l-ahlâk
‘abra’l-internet, Merkezü’l-i’lâmi’l-emnî, Bahreyn Kraliyet Polis Akademisi, s. 2 vd.

f. Uzaktan işlenmesi
Bilgisayar donanımını çalmak istisna edilirse elektronik suçlar genellikle suçlunun suç mahallinde
bulunmasını gerektirmez. Mesela internet suçlarında, para transfer işleminin engellenmesi, önemli
bilgilerin çalınması veya yok edilmesi gibi fail bir devlette, suç bir başka devlette olabilir. İletişim teknolojisi, dünyanın öbür ucunda da olsa bu suçların işlenmesini kolaylaştırmış ve özellikle internet
üzerinden işlenen bilişim suçları devlet sınırlarını aşmıştır. Bu suçların tehlikesi ve takibinin zorluğu
da bundan kaynaklanmaktadır.
g. İştah kabartıcı olması
Bilgisayar ve internet pazarı, suçlulara ve organize suç şebekelerine büyük bir servete konma imkânı
sunduğu için paraya para katmak ve para aklamak için diğer suç ortamlarına göre daha çok ilgi odağı
olmuştur. Bu sebeple suç şebekeleri yasal olmayan yollarla kazandıkları paranın büyük bir kısmını,
özel ağlardan bilgi çalıp satmayı veya internet üzerinden banka hesaplarının içini boşaltmayı yahut
para transferlerini engelleyerek başka bir hesaba yönlendirmeyi veyahut da kredi kart numaralarını
kullanmayı sağlayan teknik ve yöntemler geliştirebilmek için kullanmışlardır.
h. Kültürel kirlilik
Elektronik suçların sadece maddi sonuçları yoktur. Aynı zamanda bu suçlar özellikle de muhafazakâr
ve kapalı toplumlarda değerler sistemini ve ahlâk sistemini de tehdit ederler. Pornografik ve gayri ahlâkî
yayınlar yapılması toplum değerlerinin yıkılmasına ve kültürün kirlenmesine yol açar. Ayrıca toplumsal
çöküşe sebep olur. İnternet ağının gelişmesi ve her yerden girilebilir olması da bunu kolaylaştırmaktadır.
ı. Uluslararası boyut
Elektronik suçların en önemli özelliklerinden biri de uluslararası oluşudur. Bu suç, yukarıda işaret ettiğimiz devletlerarasında işlenebilir olması sebebiyle uluslararası boyutun da eklendiği ulusal bir suçtur.
Diğer açıdan elektronik suç türlerinin İslam hukukunda cezai yaptırımı olduğuna göre bunların suç
sayılma illetini araştırmak gerekir. Terim olarak illet, maslahatı temin etmek veya tamamlamak için
ya da mefsedeti önlemek veya azaltmak için, varlığı halinde hükmün de var olduğu vasıftır. Bir diğer
tanıma göre ise hükmün varlığını bildiren açık ve munzabıt vasıftır. Tanımda geçen vasıf, başka bir
şeyde mevcut olan manadır; “hükmün varlığını bildiren” ise kanun koyucunun onu hükme doğrudan
sevk etmeksizin hükmü gösteren bir alamet kılması demektir.
D. Had ve Tazir Arasında Elektronik Suç
Bu başlıkta elektronik hırsızlık suçunu örnek olarak elektronik suçların had cezasını gerektiren suçlar
kapsamında mı, yoksa tazir cezasını gerektiren suçlar kapsamında mı ele alınması gerektiği üzerinde duracağız. Çünkü bankalar ve mali kurumlar, mudi ve katılımcılara ait olan paraları korumak
için elektronik güvenlik sistemlerine başvurmakta ve zorunlu olarak güvenlik için mümkün olan en
güvenilir sistemleri koymakta ve internet korsanlarının yeni teknik ve yöntemlerine cevap verebilmek için sistemlerini sürekli güncellemektedirler. Bu korsanlıklar yüzünden kurumlarının adının lekelenmemesi ve korkunç zararlar görmemek için bunu yapmaktadırlar. İnternet korsanları, kredi kart
numaralarını ele geçirmek, dolandırıcılık, banka hesaplarını içini boşaltmak gibi korkunç yöntemler
uygulamaktadır. Bu suçların neticesi de adi suçların neticesinden farksız ve belki de çok daha zararlı,
tehlikeli ve karşı konulması zordur. Özellikle kredi kart numaralarının çalınması çok yaygınlaşmıştır;
çünkü hırsızlar, internet aracılığıyla yüzbinlerce kredi kart numarasını çalarak bilgilerini satmaktadır.
Kredi kart numaralarını çalmak, pozitif hukukta ve İslam hukukunda hırsızlık suçu kapsamında de-
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ğerlendirilen bir suçtur. Fıkıh bilginleri hırsızlık suçunun ancak şu üç şartla sabit olacağı görüşündedir: a) Malı koruma altında olduğu yerden (hirz) almak, b) gizlice almak, c) malı koruma altında olduğu
yerden gizlice çıkartarak kendisine ait bir mekâna koymak. Şu halde bu üç şart gerçekleşmediği ve
suçun sübutundan şüphe bulunmadığı sürece [had cezasını gerektiren bir] hırsızlık suçundan söz
edilemez; çünkü had cezaları şüphe bulunması halinde düşer.
Elektronik hırsızlık, birinin malını almaya dayalı bir suçtur. Mal ise sahip olmaya elverişli olan şeydir.
Bankalara ve banka tipi kuruluşlara ait olan bilgilerin ve programların ise mali bir karşılığı vardır.
Dolayısıyla hırsızlık fiilinin konusu olabilir. Şu halde mal, ya parasal değer taşıyan bilgi ya da bizzat
paradır. Elektronik hırsızlığın had cezasını gerektiren küçük hırsızlık kapsamında mı yoksa gasp
etme (hırâbe/eşkıyalık) kapsamında mı değerlendirileceğini tespit için19 bilgisayar, şifre ve elektronik
güvenlik sisteminin bir hirz (koruma yer) sayılıp sayılmayacağını belirlemek gerekir.
Elektronik hırsızlığın şartlarına ilişkin olarak bir şeyin ne şekilde saklanması âdet ise hirz (koruma
yeri) odur. Donanım, cihazlar ve manyetik disklere kayıtlı programlar gibi bilişim malları, hırsızlık suçunun konusu olmaya elverişlidir. Bilgisayar ortamında kayıtlı verileri çalmak ve asıl sahibinden almak
bu bilgiye yönelen bir saldırıdır. Çünkü içinde hiçbir veri yüklü olmayan bir bilgisayar veya program,
hırsızın hedefi değildir; onun asıl hedefi programda yüklü olan ve ele geçirmesi halinde mal çalmasını
sağlayan bilgidir. Dolayısıyla bu nitelikteki bir malı, saklı bulunduğu ağdan başka bir yere nakletmek
onu koruma altında olduğu yerden çıkarmak anlamına gelir. Bu ise hırsızlık suçunun oluşumunun temel unsurlarından birisidir. İslam hukuku Kitaba, sünnete, ictihada ve kıyasa dayalı olup hükümlerde
zamanın, zeminin, durumların, malların, örf ve adetlerin değişimi de dikkate alınır. Şu halde bankaların ve banka tipi kurumların müşterilerine ait olan ve mali değeri bulunan bilgi ve programlara yönelen
saldırı onların mallarına yönelmiş sayılır. Çünkü bu veritabanının ve programların gerek kopyalamak
ve gerek bilgileri değiştirmek suretiyle çalınması korumayı ihlal etmek sayılır.20
İslam ceza hukukunun hükümlerine baktığımızda hırsızlığın iki türü olduğunu görüyoruz. Birinci
tür had cezasını gerektiren hırsızlık, ikinci tür ise tazir cezasını gerektiren hırsızlıktır. Had cezasını
gerektiren hırsızlığın da iki türü vardır. Birincisi birinin malını koruma altında olduğu yerden gizlice
almak demek olan küçük hırsızlık, ikincisi ise birinin malını elinden kaba güçle almak demek olan
büyük hırsızlık ki büyük hırsızlığa hırâbe/eşkıyalık suçu da denilmektedir. Had cezası İslam hukukundaki adi hırsızlık cezalarına istinaden verilir.21 Had hükümleri ise adi hırsızlığın etrafında döndüğü iki
önemli özelliğe istinad eder. Bunlardan birincisi mal almak, ikincisi ise gizliliktir. Bilgisayar vasıtasıyla
işlenen elektronik hırsızlığa hırsızlık haddinin tatbik edilip edilmeyeceğini tespit için hırsızlık haddini
uygulamanın şartlarının bulunup bulunmadığını tahkik etmemiz; ikinci aşamada ise elektronik hırsızlık yapan belirli bir şahıs hakkında bu şartların bulunup bulunmadığına bakmamız gerekir. Şayet
şartlar bulunuyorsa had cezası verilir, şartların eksiksiz bir şekilde bulunmaması durumunda ise tazir
cezasıyla yetinilir. Bu, hırsızlık suçunun sübut şartlarına istinaden böyledir.22
Elektronik suçların cezasının belirlenmesi ve onlara uygun şer’î cezanın istinbat edilmesi elektronik suçun ve nakdî mallara bilgisayar yoluyla saldırının nasıl olduğunun belirlenmesini ve sonra adi
hırsızlık suçunun unsurlarına ve sübut şartlarına kıyas edilmesini gerektirir. Veriler ve programlar
üzerinde oynama yapmak suretiyle banka hesaplarına saldırı olması durumunda bilgisayar, hırsızlık
19 Türkî b. Abdülaziz b. Türki b. Alü Suud, a.g.e., s. 90.
20 Ahmed b. Abdurrahman el-Bi’âdî, a.g.e., s. 5.
21 Demba Şirnu Malik Cilv, c.2, a.g.e., s. 11.
22 Bkz. Demba Şirnu Malik Cilv, c. 2, a.g.e., s. 11.

suçunun bir aleti olarak kullanılmaktadır. Bu da gerçek olmayan bilgi girişi veya değiştirme ya da
mevcut bilgiyi tamamen silme suretiyle olmaktadır. Bu ise ya mal çalmak ya da suç işleyen kişinin
malî zimmetindeki olumlu unsurları artırmak içindir. Dolayısıyla gerçek olmayan verileri kullanan ya
da tüketicilerden birinin mudilerden birine veya bir hizmet bedeli olarak transfer ettiği parayı ele geçirmek amacıyla internet üzerinde yapılan ticari bir işlemin verilerini değiştiren kişi hırsızlık suçunun
rükünlerinden biri olan ihtilas/zimmet suçunu irtikâp etmiş sayılır. Suçlunun bu mala hakim olmadığı
söylenemez. Çünkü onu mağdurun zimmetinden çıkartarak kendi hesabına geçirmiştir. Dolayısıyla
sadece veriler veya rakamlar üzerinde oynadığı söylenemez. Çünkü mağdurun banka hesabındaki
paraya ilişkin olan bu rakamlar istenildiği an paraya dönüştürülerek dilendiği gibi harcanabilir. Şu halde elektronik ticaret mallarına ve işlemlerine yönelen saldırı bir bilişim hırsızlığıdır. Bilişim hırsızlığı
ise mal hırsızlığına yol açar. Bu da iki yoldan biriyle olur. Birinci yol, cari hesap üzerinde oynama,
ikinci yol ise parayı bir hesaptan başka hesaba aktarmadır.
Netice itibarıyla banka mallarına saldırmak ve bu mallardan bir kısmını kendi hesabına geçirmek had
cezasını gerektiren bir hırsızlık sayılır. Çünkü banka hesabındaki mal koruma altında bulunan bir mal
olup adi hırsızlıkta aranan şartların tümü bu hırsızlıkta mevcuttur. Çünkü mağdurun hesabından kendi
hesabına para transferi yapmak suretiyle mal çalmak, had cezasını gerektiren bir hırsızlık olup hırsız
bunu gerçek olmayan bir bilgi girmek veya değiştirmek ya da mevcut bilgileri silmek suretiyle gerçekleştirmiş ve bunu zimmetine para geçirmek ya da mali zimmetindeki olumlu unsurları artırmak için yapmıştır.23
Aynı hüküm, casusluk yoluyla banka kartlarına yönelik saldırılar için de geçerlidir. Bu casusluğun, -muteber güvenlik koruma sistemlerinin eksiksiz bulunması şartıyla- meşhur casus yazılımları kullanmak veya
mağdurun cihazında bir güvenlik açığı oluşturmak ya da mağdurun bilgileri göndermek için kullandığı
iletişim ortamını gizlice dinlemek suretiyle yapılması arasında hüküm bakımından hiçbir fark yoktur.24
Ancak başkalarına ait olan kredi kart numaralarını elde etmek ve meşru bir amaçla kullanmak hedefiyle bir takım sayısal denklemlere başvurularak kredi kart numaralarının bulunması için çalışma
yürütülmesinde bir sakınca yoktur. Bu yolla kredi kart numaraları bulunabiliyorsa bu, kartı üreten
kuruluşun güvenlik açığının bulunduğu anlamına gelir. Bu ise güçlü bir şüphe olup böyle bir şüpheyle
had cezası düşürülür ve tazir cezasına dönüştürülür. Suçlu şifreyi, kendisinden önce mağdur tarafından kullanılan bilgisayarda yazılı bulmuşsa bu durumda da el kesme cezasına hükmedilmez. Çünkü
burada mağdur, şifresini bilgisayarda yazılı bıraktığı için kusurlu olup saldırgan şifreyi bir hirzden
(koruma altında bulunduğu bir yerden) almamıştır. Bu da had cezasını düşüren bir şüphe sayılır ve
bu kişiye de tazir cezası verilir.

23 Türki b. Abdülaziz b. Türki Alü Suud, a.g.e., s. 90.
24 Türki b. Abdülaziz b. Türki Alü Suud, a.g.e., s. 107.
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Sonuç
Allah hikmetinin bir gereği olarak, koyduğu her şer’î hükmün gerisine, kulların yararını sağlayacak ve onları mutlu kılacak bir maslahat ve gaye koymayı dilemiştir. Şer’î
hükmün gerekçesini açıklayan maslahat Allah’ın kendisi için istediği değil; kulları için
istediği bir maslahat/yarardır. İşleri dosdoğru olsun ve din ve dünyaları kurtulsun diye
Allah bu hükümleri meşru kılmıştır. Nitekim Allah genel olarak insanlara gönderdiği
şeriatın gerekçesini şöyle beyan etmiştir: “Ey insanlar! İşte size rabbinizden bir öğüt,
manevi hastalıklar için şifa, inançla ilgili dertlere deva ve aynı zamanda inananlar için
rehber ve rahmet kaynağı olan Kur’an geldi.” (Yunus, 57) Bu ayet-i kerimeden hareketle şer’î hükümleri tek temel illete; Allah’tan insanlığa merhamet illetine irca edebiliriz.
Allah insanların çeşitli maslahatlarını belirleyerek her birini koruma altına almış ve bu
maslahatlara saldıran kişiler için dünyevi ve uhrevi cezalar koymuştur. Diğer yandan
bir fiilin veya fiilden kaçınmanın yasaklanmasında esas, dinin emirlerine muhalefet ve
temeli insanî zaruret olan zaruri maksatlara saldırıdır. Şu bedihîdir ki Allah’ın yasakladığı
ve cezalandırdığı fiiller ve terkler birey ve toplum için kesin zararlar içerir. Kamu düzenini
bozan veya düzene zarar veren her şeye karşı İslam bir tedbir koymuştur; aksi halde bu
fesat ve kargaşa toplumun geneline yayılır ve kamu düzenini bozar.
Farklı türleriyle bütün suçlar, gerek kamu düzenini bozması ve gerek toplumda yaşayan fertlerin haklarını, mülklerini, onurlarını ve dokunulmazlıklarını zedelemesi itibarıyla zararlıdır. İslam başkasına
zarar verici olan eylemler için cezai yaptırıp koymuş ve insanları başkasına zarar vermekten men
etmiştir. Kamu yararını korumak ve toplumun güçlü, dayanışmacı ve ahlâklı bir şekilde devamını
sağlamak için suç sayılan fiilleri cezalandırmıştır.
Bir fiilin suç sayılmasının ve cezalandırılmasının başlıca sebebi, içerdiği zarardan ötürü birey ve toplum için olumsuz ve kötü sonuçlar doğuracak olması veya Allah’ın haklarından birini ihlal etmesi ya
da bireylerin hakkına saldırı niteliği taşımasıdır. Bu da fesat ve kargaşanın yayılmasına, hakların zayi
olmasına ve İslam’a layık bir toplum düzeninin çözülmesine yol açar. Bundan dolayı İslam’ın birey
ve toplumun maslahatını zedeleyen her türlü suç ve zarar içeren fiille mücadele etme hakkı vardır.
Çünkü toplumu koruyabilmesi ve güven ve istikrarı sağlayabilmesi buna bağlıdır. İslam hukuku cezalandırılması mutlaka gerekli olan suçları sınırlandırarak her birinin cezasını net bir şekilde belirlemiş
ve bu suçlara büyük önem vermiştir.
Elektronik suçlara dair olan bu araştırmada ulaştığımız başlıca neticeler şunlardır:
1. İslam hukukunda elektronik suç da diğer suçlar gibi olup sübutu için bir fiilin suç sayılmasını
gerektiren bütün unsurların bulunması gerekir. Bu unsurlardan biri de manevi unsur olup bu suçta manevi unsurun; yani suç işleme kastının bulunmasının gerekip gerekmediği sorunu vardır.25
Bütün bunlar iradenin, suçun maddi unsurunu oluşturan fiile yönelmesini gerektirir. Ayrıca failin,
suçu ve kanunda suçun oluşumu için aranan ek şartları da bilmesi gerekir. Şöyle ki suçun manevi
unsuru psikolojik ve zihinsel unsurlardan oluşur. Bu manevi unsurlar, suçun maddi unsurlarının failin
şahsındaki yansıması olup failin cezai sorumluluğu eksiksiz taşımasıyla birlikte cezaî sorgulama
bunun üzerinden gerçekleşir.
İslam hukukuna göre suçun manevi unsuru üç şekilde olur: kasıt, kasıt benzeri ve hata. Bu unsurun
25 Ayrıntı için bkz. Mervan b. Merzuk er-Rûkî, a.g.e., s. 28.

özünün belirlenmesi ise her bir suçta kanunun aradığı unsurların belirlenmesine bağlıdır. Hukukçular,
bir suçtan söz edilebilmek için manevi unsurun bulunmasının zorunlu olduğu görüşündedir. Çünkü
suçun maddi unsuru ile suçlunun şahsiyeti arasında sıkı bir ilişki olup kanunun kınamasına konu olan
şey de bu ilişkidir. Bu ilişkinin mahiyetini ve cezai sorumluluğu belirleyebilmemiz için suçun manevi
unsurunu belirlememiz ve işlenen fiilin kasten mi yoksa kasıtsız mı yapıldığını tespit etmemiz gerekir.
2. Elektronik suç tanımlarından şu tanım üzerinde karar kıldık: “Elektronik suç, doğrudan veya dolaylı
olarak bilişim teknolojisinin müdahalesiyle gerçekleşen ve maddi ve manevi mallara karşı her türlü
saldırıyı içeren her türlü fiil veya fiilden kaçınmadır.”
3. Elektronik suçlar, malî veya şahsî nitelikte olabilir.
4. Elektronik suçları diğer suçlardan ayıran bazı karakteristik özellikler olup bu özelliklere ilgili başlıkta temas edilmiştir. Bu suç türü suç işlemenin yeni bir aracı olmakla birlikte İslam ceza hukuku buna
çözüm bulabilecek kudrettedir. Bir örnek olarak elektronik hırsızlık suçunu incelediğimiz araştırmada
suçun büyüklüğüne göre had veya tazir cezası verilebileceğini tespit etmiş bulunmaktayız.
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Abstract
Allah granted wisdom to humanity for guidance to do right or wrong. Products of
human wisdom on the field of technological improvement are affairs which are done
in the scope of goodness. However, this improvement led to usage of electronic devices to commit crimes as well.
This study, in which we will examine electronic crimes with regards to Islamic Law we will seek answers to these questions: Does Islamic criminal law have power and capacity to fight against this kind
of crimes? Are there punishments for mentioned crimes in Islamic Law? If there are penal sanctions
for electronic crimes in Islamic criminal law, are the sanctions in proportion with severity of crimes;
and are punishments in conformity with punishments prescribed in modern laws?
In order to answer these questions, we will examine the definition and types of electronic crime, then
we will examine whether Islamic criminal law prescribes penal sanctions for this crime or not.
Above all, electronic crimes are named differently like “computer crimes”, “informatic crimes”, “cyber
crimes”.
Before dealing with the definition of crime it is necessary to elaborate the nature of it in Islamic Law.
In Islamic Law, crimes are prohibitions according to Sharia which were prohibited by Allah with sanctions like “had” or “tazir” punishment. When someone is accused there are two possibilities: acquittal
or conviction. In case of acquittal the accused is released. In case of conviction provisions of Sharia
are implemented.
Different than traditional crimes which were corresponded by law-makers with different tools more
easily, there has been lots of different definitions of electronic crimes. The reasons which make cyber
crimes more complex than other crimes are correlation with cyber technology and two dimensions
revealed by informatic revolution. One of these dimensions is computer technology and the other one
is communication technology. As a result of supporting each other, there emerged the term “informatic technology” and that gave cyber crime a ground. Consequently informatic crimes are defined as
“crimes committed through computer or internet”.
Then, with regards to Islamic criminal law, it will be argued that whether electronic crimes should
be seen on the scope of crimes require “had” punishments or on the scope of crimes require “tazir”
punishments. Electronic crimes could be divided into two categories: fiscal and personal ones. Lets
give examples to fiscal crimes: producing forged money through computer, forgery of official documents, fraud, taking data illegally by leaking into someone’s computer via internet. Moreover, theft or
damage of computer as traditional crimes could be evaluated in this concept.
Examples to personal crimes: insult, humiliation, disclosure of personal or commercial secret and
menace. Nowadays, computer has become suitable mean for menace and blackmailing. In this context we can also mention about moral crimes like pornographic broadcast.
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مقدمة
لقد أنعم اهلل تعالى على اإلنسان بنعمة العقل ،والذي سخره لعمل الخير و الشر ،وكان من بين أعمال
الخير نتاج العقل البشرية في التطور التكنولوجي ،وقد واكب هذا التطور عمل الشر أيضاً باستعمال
وسائل التطور اإللكتروني الرتكاب الجرائم.
ومن خالل دراسة الجرائم االلكترونية من منظور التشريع الجنائي اإلسالمي ،يجري طرح عدد من
التساؤالت ،منها هل أن قواعد التشريع الجنائي االسالمي من القدرة على مواكبة هذه الجرائم؟ وهل
هناك عقوبات محددة لهذه الجرائم في التشريع المذكور؟ وإذا ما كان التشريع الجنائي اإلسالمي
يتضمن عقوبات للجرائم االلكترونية فهل تتناسب هذه الجزاءات مع جسامة الفعل المقترف وهل
تتطابق هذه العقوبات مع ما ورد لهذه الجرائم من جزاءات في التشريعات المعاصرة؟
إن دراسة الموضوع يستلزم التطرق لتعريف الجرائم االلكترونية ومن ثم بيان أنواعها ومن ثم بيان
مدى وجود عقوبات لهذه الجرائم في التشريع الجنائي اإلسالمي من خالل مبحثين:
المبحث األول :ماهية الجريمة االلكترونية
نرى هنا أن نتطرق إلى مصطلح الجريمة في التشريع الجنائي اإلسالمي وتقسيماته ومن ثم إلى مصطلح الجريمة
االلكترونية:
ً
أوال :الجريمة
وردت كلمة الجريمة 1في اللغة بعدة معان ،فالجرم يعني التعدي والذنب ،ومنه قوله تعالى « يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َم ُنوا ُكونُوا
اللَ إ َّن َّ
اع ِدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُب لِلتَّ ْق َوىٰ َواتَّ ُقوا َّ
َج ِر َمنَّ ُك ْم َش َن ُ
َقوَّا ِم َ
آن َق ْو ٍم َعلَىٰ أَ َّل َت ْع ِدلُوا ْ
ير ِب َما
اللَ َخ ِب ٌ
ين َِّلِ ُش َهدَا َء ِب ْال ِق ْس ِط َو َل ي ْ
ِ
َ
َّ
ين أ ْج َرمُوا َكانُ ْ
ون» وقد جاءت كلمة اإلجرام ومشتقاتها في عدة مواضع في القرآن الكريم ،منها قوله تعالى «إِ َّن ال ِذ َ
َت ْع َملُ َ
وا
ار َف َظ ُّنوا أَنَّهُم ُّم َوا ِقع َ َ
ين آ َمنُوا ي ْ
ُج ِرم َ
َض َح ُك َ
ِم َن الَّ ِذ َ
ص ِر ًفا» وهي في
ون»وقوله تعالى» َو َرأَى ْالم ْ
َج ُدوا َع ْن َها َم ْ
ُون النَّ َ
ُوها َول ْم ي ِ
ُّ
الماوردي
عرف
مجملها تثبت صفة لمن عصى اهلل عز وجل ورسوله ،وحاد عن طريق الحق ،واتبع طريق الضالل .فقد َّ
الجرائم بقوله “ :الجرائم محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بحد أو تعزير وأورد أبو يعلى الفراء نحو هذا بقوله
”:الجرائم محظورات بالشرع زجر اهلل تعالى عنها بحد أو تعزير” والمقصود بالمحظورات الشرعية هو ترك المأمور به
شرعا وفعال لمنهي عنه ً
ً
شرعا ،أيأن الجريمة تحصل بمعصية اهلل تبارك وتعالى إما بترك ما أ َم َر به أو بارتكاب ما نهى
عنه وتم تعريفها أيضاً بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله ،أوترك فعل محرم معاقب على تركه  ،استنادا لما سبق
يمكن القول بان الجريمة وفق منظور التشريع الجنائي اإلسالمي “هي محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها ،بحد أو
ً
تعزيزا على
تعزيز “،أو “هي عصيان اهلل عزو جل بفعل محظور زجر اهلل تعالى عنه ،بترتيب ح ٍد على فاعله عقوبة أو
فعله جزا ًء في الدنيا” ،أو “هي كل سلوك إنسان يغير مشروع ،إيجابيًا سلبيًا ،عمديًا أم غير عمدي ،جزا ًء جنائيًا .وإن
المدقق في التعريفات السابقة يجد أن الجريمة في المفهوم الخاص ال تخرج عن كونها محظورات شرعية تعاقب الشريعة
ً
عليها بح ٍد أو قصاص أو تعزيز ،سواء أكان المحظور
سلوكا إيجابيًا أم سلبيًا ،عمديًا أو غير عمدي.2
فرقوا بين الّلفظان أثناء بياﻧﻬم للمعنى االصطالحي .أمينة زواوي المسؤولية الجنائية في الفقه
 1إن كل من الجريمة والجناية ي ّدالن على معنى واحد من النّاحية الّلغوية إال أن الفقهاء المسلمين نجدهم قد ّ
اإلسالمي والقانون الجنائي القانون الجزائري نموذجاً ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم اإلسالمية ،الخروبة ،ص. 29
 2وتتفق الشريعة تمام االتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة ،فهذه القوانين تعرف الجريمة في انها إما عمل يحرمه القانون ،وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون ،وال يعتبر الفعل أو
الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إال إذا كان معاقبا عليه طبقاً للتشريع الجنائي .عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي ،الجزء األول،
السيّاسية في التشريع الجنائي اإلسالمي ،اطروحة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع
دار الكتاب العربي ،بيروت ،بدون سنة النشر ،ص  .67أُ سامة أحمد محمد سمور ،الجرائم ّ
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين ،2009 ،ص .10
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واألفعال المعتبرة جرائم يؤمر بأمر أو ينهى عنها ،ألن في إتيانه أو في تركه ضرراً بنظام الجماعة أو عقائدها ،أو
بحياة افرادها ،او 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 اتيان الفعل أو االنتهاء عنه ،ولوال العقاب لكانت األوامر والنواهي أمورا ضائعة
وضرباً من العبث ،فالعقاب هو الذي يجعل لألمن والنهي معنى 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.
والعقوبات 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 مصلحة لألفراد ولكنها مصالح ليس لها اعتبار في نظر الشارع ،وقد نهى عنها ال لكونها
مصالح ،بل ألنها تؤدي إلى إفساد المجتمع.
وخالصة ما تقدم أن الشريعة اعتبرت بعض األفعال جرائم وعاقبت عليها ،لحفظ مصالح الجماعة ،ولصيانة النظام التي
تقوم عليها الجماعة ،ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة باألخالق الفاضلة ،واهلل الذي شرع هذه األحكام وأمر
بها ال تضره معصية عاص ولو عصاه أهل األرض جميعاً  ،وال تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه أهل األرض جميعا
ولكنه كتب على نفسه الرحمة لعباده  ،ولم يرسل الرسل إال رحمة للعالمين الستنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضاللة
ولكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة.3
ثانياً :أنواع الجريمة في التشريع الجنائي اإلسالمي من حيث جسامة العقوبة
تتفق الجرائم جميعا في أنها فعل محرم معاقب عليه ،ولكنها تتنوع وتختلف إذا نظرنا إليها من غير هذه الوجه .وعلى
هذا يمكننا أن نقسم الجرائم أقساما متنوعة تختلف باختالف وجهة النظر إليها فإذا نظرنا إلى الجرائم من حيث جسامة
العقوبة 4قسمناها إلى حدود  ،وقصاص أو دية  ،وتعازير ،وإذا نظرنا إليها من حيث قصد الجاني قسمناها الى جرائم
عمدية  ،وجرائم غير عمدية وإذا نظرنا اليها باعتبار وقت كشفها قسمناها إلى جرائم متلبس بها وجرائم ال تلبس فيها ،وإذا
نظرنا إليها من حيث طريقة ارتكابها قسمناها إلى جرائم ايجابية وجرائم سلبية ،وإلى جرائم بسيطة وجرائم اعتيادوإلى
جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة ،وإذا نظرنا إلى طبيعتها الخاصة قسمناها إلى جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد الفراد
وجرائم عادية وجرائم سياسية.
ونعتمد هنا تقسيم العقوبة المبني على جسامة العقوبة حيث تنقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليها إلى ثالثة أقسام:
القسم األول جرائم الحدود وهي الجرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبة المقدرة حقاً هلل تعالى ومعنى العقوبة المقدرة
أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى أو حد أعلى  ،ومعنى أنها حق أعلى هلل أنها ال تقبل االسقاط ال من قبل األفراد وال من قبل
الجماعة .وتعتبر حقاً هلل في الشريعة كلما استوجبت 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 حقاً هلل تعالى يؤدي إلى
عدم اسقاط العقوبة بإسقاط األفراد أو الجماعة لها وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد وهي سبع جرائم الزنا القذف الشرب
السرقة الحرابة الردة البغي .ويسميها الفقهاء الحدود دون إضافة لفظ جرائم إليها ،وعقوبتها تسمى الحدود أيضا لكنه تميز
بالجريمة التي فرضت عليها فيقال حد السرقة ،وحد الشرب ،ويقصد من ذلك عقوبة السرقة وعقوبة الشرب.5
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األمنية

 5عبدالقادر عودة ،الجزء األول ،مصدر سابق ،ص  .79محمد مؤنس محب الدين ،تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض الطبعة األولى  ،2010ص ،45
ينظر أيضاً دمباشيرنو مالك جلو ،الجزء األول  ،مصدر سابق ،ص .52

القسم الثاني جرائم القصاص والدية وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية وكل من القصاص والدية عقوبة
مقدرة حقاً لألفراد  ،ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حد واحد  ،فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما ،ومعنى أنها
حق لألفراد أن للمجنى عليه أن بعفو عنها إذا شاء ،فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها .وجرائم القصاص والدية
خمس القتل العمد القتل شبه العمد القتل الخطأ الجناية على ما دون النفس عمداً خطأ .ومعنى الجناية على ما دون النفس
6
االعتداء الذي ال يؤدي إلى الموت كالجرح والضرر
ويتكلم الفقهاء عن هذا القسم تحت عنوان الجنايات ،متأثرين في ذلك بما تعارفوا عليه من إطالق لفظ الجناية على هذه
األفعال ولكن بعضها يتكلمون عن هذا القسم تحت عنوان الجراح ناظرين إلى ان الجراحة هي أكثر طرق االعتداء كما
أن بعض الفقهاء يؤثرون لفظ الدماء عنوانا لهذا القسم
القسم الثالث جرائم التعزير وهي 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
أز 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 األخر ،وهو القسم األكبر من جرائم
التعزير .ولكن لم تترك الشرية الحرية ألولي األمر الحرية في النص على هذه الجرائم بل أوجبت أن يكون التحريم
بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن مصالحها ونظامها العام ،وأن ال يكون مخالفا لنصوص الشريعة
ومبادئها العامة ،وقد قصدت الشريعة من إعطاء أولي األمر حق التشريع في هذه الحدود تمكينهم من تنظيم الجماعة
وتوجيهها الوجهات الصحيحة ،وتمكينهم من المحافظة على مصالح الجماعة والدفاع عنها ومعالجة الظروف الطارئة.
والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يحرمه أولو األمر أن ما نصت عليه الشريعة محرم دائما
فال يصح أن يعتبر فعال مباحا ،أما ما يحرمه ألو األمر اليوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة.7
ويبدو أهمية تقسيم الجرائم إلى حدود  ،وقصاص أو دية  ،وتعزير من عدة وجوه:8
-1من حيث العفو فجرائم الحدود ال يجوز فيها العفو مطلقاً ،سواء من المجنى عليه أومن أولي األمر أي الرئيس األعلى للدولة،
فإذا عفا أحدهما كان عفوه لغواً ال أثر له على الجريمة وال على العقوبة.أما في جرائم القصاص فالعفو جائز من المجنى عليه،
فإذا عفا ترتب على العفو أثره ،فللمجنى عليه أن يعفو عن القصاص مقابل الدية ،وله أن يفعو عن الدية أيضاً ،فإذا عفا عن
أحدهما أعفى من الجاني وليس لرئيس الدولة األعلى وليه ،إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولي من ال ولي له  ،وفي هذه الحالة
وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الدولة العفو بصفته ولي المجني عليه ال بأي صفة أخرى ،وبشرط أن يكون العفو مجانا
وفي جرائم التعازير لولي األمر أي لرئيس الدولة األعلى حق العفو عن الجريمة  ،وحق العفو عن لعقوبة ،فإذا عفا كان
لعفوه أثره بشرط أن اليمس عفوه حقوق المجنى عليه الشخصية .وليس للمجنى عليه أن يعفو في التعازير إال عما يمس
حقوقه الشخصية المحضة  .ولما كانت 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 .والشك أن عفو المجنى عليه يعتبر ظرفا مخففا
-2من حيث سلطة القاضي :في جرائم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم بعقوبتها المقررة الينقص
منه 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 المقررة إذا كانت الجريمة ثابتة قبل الجاني ،فإذا كانت العقوبة
القصاص وعفا المجنى عليه عن القصاص أو تعذر الحكم به لسبب شرعي وجب على القاضي أن يحكم بالدية ما لم يعف
المجنى عليهعنها ،فإذا عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزير إذ له في التعازير سلطة واسعة.
 6عبدالقادر عودة ،الجزء األول ،مصدر سابق ،ص  .80دمباشيرنو مالك جلو ،الجزء األول  ،مصدر سابق ،ص .52
 7عبدالقادر عودة ،الجزء األول ،مصدر سابق ،ص  .81-80ينظر أيضاً ينظر دمباشيرنو مالك جلو ،استيفاء العقوبات الحدية دراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون الوضعي ،الجزء الثاني  ،دار النشر
بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض ،1990 ،ص .149
 8عبدالقادر عودة ،الجزء األول ،مصدر سابق ،ص .38
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أما جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها فله أن يختار عقوبة شديدة أو خفيفة
بحسب ظروف الجريمة أو المجرم ،وله أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها ،وله أن يرتفع بها إلى حدها األقصى ،ولهان
يأمر بتنفيذ العقوبة أو ايقاف تنفيذها.
-3من 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
أن يختار عقوبة خفيفة ،وأن ينزل بها على أدنى حدودها ،وله أن يوقف تنفيذها.
ثالثاً :الجريمة اإللكترونية
لقد تعددت تسميات الجرائم اإللكترونية ،9فالبعض يطلق عليها جرائم الحاسب اآللي ،وهناك من يسميها الجرائم
المعلوماتية ،أو الجرائم السيبرانية الفضائية أي اإلنترنت ،وما إلى ذلك من تسميات حول هذا المعنى .وقد وردت
بخصوص الجرائم االلكترونية الكثير من التعاريف التي تعتمد على النظرة إلى ظاهرة الجريمة اإللكترونية التي بدأت
تظهر في بيئة الحاسب اآللي والشبكة العالمية االنترنت بصور مختلفة عن الجرائم التقليدية التي اعتاد المنظم مواجهتها
بمختلف أدواته التنظيمية ،ومما يزيد في تعقيد جرائم المعلوماتية ،اتصالها بتقنية المعلومات ،واعتمادها على بعدين
مهمين أفرزتهما ثورة المعلومات هما “ :تقنية الحوسبة ،وتقنية االتصاالت” ،والتي من خالل اعتماد كل منهما على
اآلخر ظهر مصطلح تقنية المعلومات ،وهو ما أدى إلى إطالق مسمى جرائم المعلوماتية لذا تم تعريفها بأنها أي فعل
يرتكب متضمنا استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية .وعلى الرغم من تنوع الجرائم االلكترونية إال أنها تتميز
بسمات تميزها عن الجرائم التقليدية ،وتكمن خطورتها في ضعف إيجاد الصلة بين المجرم وبين وسيلة ارتكابها للجريمة،
وصعوبة التعرف على شخصيته وبعده أحيا ًنا عن مسرح الجريمة. 10مع ذلك تعددت االتجاهات في صدد تعريف الجريمة
االلكترونية بين موسع وبين مضيق لها.
االتجاه األول :االتجاه المضيق من مفهوم الجريمة االلكترونية
يعرف أنصار هذا االتجاه الجريمة االلكترونية بأنها “ :كل فعل غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات اآللية بقدر كبير
الزما الرتكابه من ناحية ،ولمالحقته وتحقيقه من ناحية أخرى” .ومن خالل هذا التعريف يتبين لنا أنه ال يكفي فقط أن تتوافر
معرفة تكنولوجيا الحاسبات اآللية بدرجة كبيرة من أجل ارتكاب الجريمة االلكترونية ولكن أيضا من أجل مالحقته أو متابعتها
والتحقيق فيها بمعنى البد أن يتوافر قدر كبير من العلم والتكنولوجيا لدى الجناة والقائمون على معاينة ومالحقة مرتكبيها وقد
انتقد هذا التعريف لكونه يحصر الجريمة االلكترونية في الحاالت التي تتطلب قدرا كبيرا من المعرفة التقنية في ارتكابها ،إذ أنه
في كثير من الحاالت يرتكب الفعل دون الحاجة إلى هذا القدر من المعرفة ورغم ذلك ال يمكننا إنكار أن هذه األفعال تدخ لفي
عداد الجرائم االلكترونية كإتالف البيانات المخزنة داخل النظام المعلوماتي ،كما أن هذا الفعل مجرم قانونا عند معظم التشريعات
ويستند أنصار هذا االتجاه إلى أن الجرائم التي تفتقر إلى هذا القدر من المعرفة تعد جرائم عادية .تخضع للنصوص التقليدية
للقوانين الجنائية ،ومن ثم فال حاجة إلى نصوص جديدة لتجريمها كما تجدر المالحظة أن جانب من هذا االتجاه يرى أن الجرائم
االلكترونية ليس هي التي يكون الحاسب اآللي أداة الرتكابها ،بل هي التي تقع على الحاسب اآللي أو على نظامه المعلوماتي
فقط فيعرفون هذه الجريمة بأنها “نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل
الحاسب اآللي أو تلك التي يتم تحويلها عن طريقه”  ،وما يعاب على هذا التعريف أنه يخرج من نطاق الجريمة المعلوماتية عدد
كبير من األفعال غير المشروعة والتي يستخدم فيها الحاسب اآللي كأداة الرتكابها كاالحتيال االلكتروني.11

 9بالنسبة لألركان العامة للجريمة في الشريعة االسالمية فإنها تعني العناصر التي يجب توافرها بصورة عامة في أي فعل أو ترك ليسمي جريمة ويرى البعض أن للجريمة في الفقه اإلسالمي ثالثة أركان.
ً
امتناعا .ركن أدبي وهو القصد الجنائي من مكلف مسؤول  .في حين يرى أخرون أن
ركن شرعي وهو النص الذي يحرم الجريمة ويعاقب عليها ركن مادي وهو الفعل المكون للجريمة سواء كان فعال أم
للجريمة رك ًنا واح ًدا وشرطين؛ أما الركن فهو إتيان الفعل الجرمي وأما الشرطان فهما  :وجود نص يحرم الفعل ويعاقب عليه  .كون الجاني ً
مكلفا أي مسؤوال عن جريمته  .للتفصيل ينظر مروان بن مرزوق
الروقي ،القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية ،لرسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية الى جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض  ،2011ص .28
 10صغير يوسف ،الجريمة المرتكبة عبر االنترنت ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  ،2013 ،ص  .9سوير سفيان ،جرائم المعلوماتية  ،مذكرة
ماجستير مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو ابكر بلقايد تلمسان ،2011 ،ص .12
 11صغير يوسف ،مصدر سابق ،ص . 12سوير سفيان ،مصدر سابق ،ص  .13الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البعادي ،دعاوى الجرائم االلكترونية ودعاوى اثباتها في التشريعات العربية بين الواقع والمأمول،
المؤتمر الثالث للمحاكم العليا بالدول العربية ،الخرطوم  ،ص.5

االتجاه الثاني :االتجاه الموسع من مفهوم الجريمة االلكترونية
على عكس االتجاه السابق ،يرى فريق آخر من الفقهاء ضرورة التوسيع من مفهوم هذه الجريمة وتختلف مواقفهم حسب
نظرتهم إلى الدرجة التي يمكن أن تمتد إليها الجريمة االلكترونية .فيعرف فريق من الفقهاء الجريمة االلكترونية بأنها ”:كل
سلوك إجرامي يتم بمساعدة الحاسب اآللي أو هي ”:كل جريمة تتم في محيط الحاسبات اآللية “ .ويعرف .بأنها ”:كل أشكال
السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب “ من خالل هذه التعريف اتي تبين لنا أن هذا االتجاه يوسع من مفهوم
الجريمة االلكترونية ،حيث أن مجرد مشاركة الحاسب اآللي في السلوك اإلجرامي يضفي عليه وصف الجريمة المعلوماتية
ومن ثم يتضح لنا صعوبة قبول هذا التوجه ،فجهاز الحاسب اآللي قد ال يعد وأن يكون محال تقليديا في بعض الجرائم كسرقة
الحاسب ذاته أو األقراص أو األسطوانات الممغنطة أو اللواحق على سبيل المثال ،ومن ثم ال يمكن إعطاء وصف الجريمة
االلكترونية على سلوك الفاعل بمجرد أن الحاسب اآللي أو أي من مكوناته كانوا محال للجريمة كما تجدر المالحظة إلى
أن هنا كتعريفات أخرى في إطار االتجاه الموسع كانت أكثر تحديدا في تعريف الجريمة االلكترونية ،ومن ذلك بأنها ”:كل
تالعب بالحاسب اآللي ونظامه من أجل .الحصول بطريقة غير مشروعة على مكسب أو إلحاق خسارة بالمجني عليه” .12
ويالحظ من خالل التعريفات السابقة أنها قد أغفلت جانبا على قدر كبير من األهمية في تعريف الجريمة االلكترونية أال
وهو الدور الكبير الذي يقوم به الحاسب اآللي في هذه الجريمة ،فإن كان من المتفق عليه أن الجريمة االلكترونية قد تتخذ
أحد المظهرين ،يتمثل األول في استخدام الحاسب اآللي كوسيلة الرتكاب الجريمة ،والثاني في االعتداء على الحاسب
اآللي ذاته ،فإنه يثور أمامنا التساؤل اآلتي :هل تعد الجريمة الكترونية في كل الحاالت التي يستخدم فيها نظام الحاسب
اآللي من أجل ارتكاب الجريمة ،وفي كل الحاالت التي يقع فيها اعتداء على الحاسب اآللي ونظامه؟ الشك أن اإلجابة
على هذا التساؤل تكون بالنفي ،إذ قد ترتكب الجريمة ويستعمل الحاسب اآللي وال نكون أمام جريمة الكترونية كمن يقوم
باالتصال بواسطة حاسب آلي بشركائه في ارتكاب جريمة السرقة أو السطو على بنك أو الرتكاب أي جريمة أخرى
،كما أنه قد ال نكون بالضرورة أمام جريمة الكترونية إذا ما تم االعتداء على الحاسب اآللي ونظامه كمن يقوم بتخريب
الوحدة المركزية لجهاز الحاسب اآللي أو أحد مكوناته المادية .ويبدو أن تعريف منظمة التعاون االقتصادي والخاص
باستبيان الغش المعلوماتي عام  1982بأن الجرائم االلكترونية هي “ كل فعل أو امتناع من شأنه االعتداء على األموال
المادية والمعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية “يتسم بالوضوح وذلك لتحديده
لماهية السلوك اإلجرامي للجريمة التي قد تقع به  ،إذ شمل كل من الفعل اإليجابي والسلوك السلبي المتمثل في االمتناع.
كما أنه تعريف واسع يتيح اإلحاطة الشاملة قدر اإلمكان بظاهرة الجرائم التقنية وذلك لربطه بين الجريمة وأي تدخل
للتقنية المعلوماتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة .وأيضاً يتيح إمكانية التعامل مع التطورات المستقبلية التقنية إذ بنصه
على “ تدخل التقنية االلكترونية” يفتح المجال الكامل لصور هذه التقنية القديمة والجديدة والمستقبلية .عليه يبدو مما سبق
أن اختالف الفقه فيوضع تعريف للجريمة المعلوماتية مرده االختالف في المعيار المعتمد عليه والزاوية التي ينظر إليها
كل اتجاه إلى هذه الجريمة. 13
المبحث الثاني :أنواع الجرائم االلكترونية وطبيعته
نرى في هذا المبحث التطرق إلى أنواع الجرائم االلكترونية وصوره ومن ثم خصائصه وبعد ذلك فيا أمكن عده من قبيل
جرائم الحد أو التعزير وكل ذلك في النقاط االتية:
ً
أوال :أنواع الجرائم االلكترونية
ويمكن القول أن الجرائم االلكترونية التي يمكن أن يأتيها المجرم يمكن وضعها على أنواع مختلفة كما يلي:
 _١الجرائم التي تتمثل في اختراق الحاسب اآللي لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة على الجهاز،
كليًا أو جزئيًا ،وهي من أخطر الجرائم المرتكبة بصورة متعمدة.
 _٢الجرائم التي يتم بها استغالل البيانات والمعلومات المخزنة على الجهاز بشكل غير قانوني ،كاستغالل الرقم السري
لشبكات الحاسب اآللي ،والدخول إلى ملفات الجهاز إما الكتشاف األسرار أو االستفادة المادية بتحويل النقود
 12سوير سفيان ،جرائم المعلوماتية  ،مصدر سابق ،ص.14
 13تركي بن عبدالعزيز بن تركي ال سعود السرقة اإللكترونية بين الحد والتعزير دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض  ،2011ص .22الشيخ
أحمد بن عبد الرحمن البعادي  ،مصدر سابق ،ص.5
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 _٣الجرائم التي تتم باستخدام الحاسب اآللي الرتكاب جرائم أخرى أو التخطيط لها كاالعتداء على مواقع اإلنترنت أو
إفشاء األسرار.
 _٤الجرائم التي تتم باستخدام الحاسب اآللي من قبل األشخاص المرخص لهم باستخدامه ،وذلك بعد أوقات الدوام
الرسمي ،أو أثناءه ولكن ألغراض خارجة عن مهام العمل ،كاستخدام هل لتسلية أو تنفيذ واجبات شخصية.
 _٥جرائم الفيروسات والمتمثلة بإتالف بيانات وملفات خاصة بجهاز آخر ،سواء باستخدام شبكات االتصال العالمية أو
المحلية  ،أو بالدخول مباشرة للجهاز بتوزيع برامج محتوية على الفيروس.14
ثانياً :صور الجريمة االلكترونية
 - ١جرائم أموال:
الجرائم االلكترونية ،تظهر بصورتين ،األولى جرائم واقعة باستخدام الحاسب اآللي ،ومنها استخدام الحاسب اآللي
لتزييف العملة ،أو التزوير في محررات رسمية ،أو االختالس ،أو استخدام الحاسب اآللي ألغراض الدخول غير
المشروع للبيانات والمعلومات المخزنة على حاسب آلي آخر ،وذلك عبر شبكات االتصال الدولية ،أو بصورة مباشرة،
بغية الحصول على منافع نقدية ،أو أخذ تلك المعلومات والبيانات ،والثانية ،جرائم واقعة على الحاسب اآللي بمشتمالته
المتعلقة بالجانب المادي ،أو الجانب المعنوي ،كجرائم تعديل أو تحوير أو تقليد برامج الحاسب اآللي ،باإلضافة إلى
الجرائم التقليدية العادية التي تطال الجانب المادي للحاسب اآللي كالسرقة واإلتالف ،وفي كلتا الحالتين يمكن أن توصف
الجرائم بأنها جرائم أموال.
 -٢جرائم أشخاص:
ليست كافة جرائم الحاسب اآللي جرائم أموال ،بل يمكن تصوير جرائم أشخاص ترتكب باستخدام الحاسب اآللي يكون
محلها الشخص ،ومن ذلك على سبيل المثال ،جرائم الذم والقدح والتحقير ،وجرائم إفشاء األسرار_ تجارية كانت أو
ً
وموضوعا جدي ًدا ،فكمهي القضايا
شخصية – باإلضافة إلى جريمة التهديد التي أصبح الحاسب اآللي يوفر لها أسلوبًا
15
التي شهدها العالم والمتمثلة بصورة تهديد وابتزاز عبر شبكات االتصال الدولية ،أو من داخل المؤسسات المجني عليها.
ثالثاً :خصائص الجرائم اإللكترونية
يمكن تلخيص أهم مميزات وخصائص الجرائم االلكترونية16بما يلي:
 -١عدم وضوح الجريمة:
حيث يصعب تعقبها حال وقوعها ،ألن أنماط تلك الجريمة تكون مخفية ،ولكن قد تكتشف آثارها بالتدقيق الروتيني أو
المتابعة المستمرة ،ويمكن كذلك التخمين بوقوعها ،خاصة إذا ما وقعت على شبكة محلية  ،أو على حاسب شخصي .وفي
حالة جرائم اإلنترنت فإن أكثرها تتم في صور متعددة وخفية ال يالحظها المجني عليه أو يدري بوقوعها ،وبالرغم من
ذلك فليس من المستحيل متابعة من أحدثها في بعض الحاالت خاصة إذا كان لدى الجهة األمنية القدرة والخبرة على
المتابعة والتدقيق.
 -٢ال تتسم بالعنف:
حيث تتطلب الجريمة التقليدية استخدام األدوات والعنف أحيا ًنا كما في جرائم القتل والمخدرات والسرقة والسطو المسلح
وقطع الطريق ،وهذا بخالف الجرائم االلكترونية فإنها ال تتطلب ً
عنفا ،فنقل بيانات من كومبيوتر إلى آخر ،أو السطو
اإللكتروني على أرصدة بنك ما ،ال تتطلب أي عنف أو تبادل إلطالق النار مع رجال األمن.
 14تركي بن عبدالعزيز بن تركي ال سعود ،مصدر سابق ،ص .29ينظر أيضاً الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البعادي  ،مصدر سابق  ،ص.6
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المعلوماتية  ،مصدر سابق ،ص.33-32

 16محسن بن سليمان الخليفة ،جرائم الحاسب األلي وعقوبتها في الفقه والنظام ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض  ،1434ص.43

 -٣صعوبة إثباتها:
تتميز الجرائم االلكترونية بافتقادها إلى اآلثار التقليدية للجريمة مثل البصمات واآلثار المادية ،باإلضافة إلى سهولة محو
ثوان معدودة وينتج عن ذلك صعوبة إقامة الدعوى في تلك الجرائم أمام المحاكم التقليدية.17
الدليل والتخلص منه في ٍ
 -٤سرعة التنفيذ:
ال يتطلب تنفيذ الجرائم االلكترونية الوقت الكثير ،فاستخدام لوحة المفاتيح وأوامر الحاسب اآللي يمكن أن تنقل ماليين
الدوالرات من مكان إلى آخر ،وهذا ال يعني أنها ال تتطلب اإلعداد المحكم قبل التنفيذ أو استخدام معدات وبرامج معينة .
 -٥ضخامة الخسائر المادية والمعنوية:
المحصلة االقتصادية للجرائم االلكترونية تكون خسائر عالية في أغلب األحوال سواء كانت تتصف بسرقة برنامج أو
محوه ،أو تدمير قاعدة بيانات ،أو سرقة مبالغ نقدية من بعض الحسابات فقد تصل الخسائر المادية إلى ماليين الدوالرات
.وقد تكون الخسارة معنوية كما في جرائم األخالق المرتكبة عبر الوسيط االلكتروني.18
 -٦ارتكابها عن بعد:
ال تتطلب الجرائم االلكترونية في أغلب األحوال باستثناء سرقة معدات الحاسب ،وجود الجاني في مكان الجريمة ،فيمكن
للفاعل في حالة جرائم اإلنترنت مثال أن يكون في دولة وتتم الجريمة في دولة أخرى كاعتراض عمليات تحويل مالية
أو سرقة معلومات هامة أو تخريب ،حيث إن تقنية االتصال سهلت ارتكاب تلك الجرائم لتشمل العالم أجمع ،فأصبحت
بعض أنماط الجرائم ومنها جرائم اإلنترنت عابرة للدول وهنا تكمن خطورة وصعوبة تعقبها .
 -٧الجاذبية:
نظرا لما يمثله سوق الحاسب واإلنترنت من ثروة كبيرة للمجرمين أو لإلجرام المنظم ،فقد عدت أكثر جذبًا الستثمار
األموال وغسيلها وتوظيف الكثير منها في تطوير تقنيات وأساليب تمكن الدخول إلى الشبكات وسرقة المعلومات وبيعها
أو سرقة البنوك أو اعتراض العمليات المالية وتحويل مسارها أو استخدام أرقام بطاقات االئتمان.
 -٨التلوث الثقافي:
ال يتوقف الجرائم االلكترونية عند األثر المادي الناجم عنها وإنما يتعدى ذلك ليهدد نظام القيم ،والنظام األخالقي ،خاصة
في المجتمعات المحافظة والمغلقة ،فنشر المواد اإلباحية وغير األخالقية في بعض المجتمعات من شأنها أن تؤدي إلى
نظرا لتشعب الشبكة وإمكانية
هدم القيم وتلويث في ثقافة هذه المجتمعات ،كما قد يؤدي إلى التفسخ االجتماعي ويمكن ذلك ً
الدخول إليها من أي مكان.
 -٩عالميتها:
ً
مضافا إليها البعد الدولي
ومن أهم خصائص الجرائم االلكترونية هي الصفة العالمية فيها فهي “جريمة داخلية في حقيقتها
الذي أشرنا إليه وهو ارتكاب الجريمة عبر عدة دول وتلك واقعة مادية تمثل في نظرنا ً
ظرفا مكانيًا مصاحبًا للجريمة.
ومن جانب أخر إذا ما كانت صور الجرائم االلكترونية معاقبة عليها في التشريع الجنائي االسالمي فالبد من البحث عن
ً
تحقيقا للمصلحة أو تكميلها ،أو دفع مفسدة أو تقليلها “ .أو “هي
اصطالحا“ :هي ما شرع الحكم عنده
علة التجريم .فالعلة
ً
المعرف للحكم” .فالوصف هو المعنى القائم بالغير ،والمعرف للحكم :معناه أن الشارع جعلها
الوصف الظاهر المنضبط
ِّ
عالمة دالة عليه من غير تأثير فيه ،وال باعث عليه والظاهر.

17الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البعادي ،مصدر سابق ،ص.71
 18للمزيد حول جرائم األخالق االلكترونية ينظر د .محمد علي قطب ،موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم األخالق عبر اإلنترنت ،مركز االعالم األمني ،االكاديمية الملكية للشرطة ،البحرين  ،ص  2وما بعده.
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رابعاً :الجريمة االلكترونية بين الحد والتعزير
نرى هنا أن نتطرق إلى جريمة السرقة االلكترونية كنموذج ما إذا أمكن اعتبار الجريمة االلكترونية من قبيل جرائم الحد
التعزير ،حيث تلجأ المصارف والمؤسسات المالية إلى أنظمة حماية إلكترونية؛ لحماية األموال العائدة لعمالء البنوك
من المودعين والمساهمين .ومن المفترض أن تضع أوثق أنظمة ممكنة للحماية ،ومتابعة تطويره المجاراة التطورات
التقنية وأساليب المخترقين المتجددة ؛وذلك حفظا لسمعتهم ،وتجنبا للخسائر الهائلة التي تتكبدها المؤسسات من جراء
تلك االختراقات .وتمارس االختراقات بأساليب مذهلة منها ،السطو على أرقام البطاقات االئتمانية ،والتزوير ،وتحويل
الحسابات من المجني عليه إلى حساب الجاني ونتائجها كنتائج جرائم السرقات العادية ،بل أكثر ضررا وأشد خطورة
وأصعب مكافحة فقد أصبحت جريمة السطو على بطاقات االئتمان ،منتشرة إذ يمكن للصوص سرقة مئات اآلالف منها
من خالل شبكة االنترنت الختراقها وبيع معلوماتها وجرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانية مجرمة ً
شرعا وقانو ًنا،
وتصنف ضمن جرائم السرقة .ويرى الفقهاء أن السرقة االلكترونية ال تتحقق إال بشروط ثالث وهي أخذ المال من
حرزه ،وأخذ المال المسروق خفية واستتارا ،وإخراج المال المأخوذ خفية من حرز هو إدخاله في حيازة نفسه.فال تعد
الجريمة سرقة إال إذا توفرت فيها كل شروط السرقة ،وانتفت عنها الشبهات؛ ألن الحدود إن ما تدرأ بالشبهات .فالسرقة
اإللكترونية تقوم على أخذ المال ،وتعريف المال “هو كل ما يصلح للحيازة” ،والمعلومات والبرامج الخاصة بالبنوك
والمؤسسات المصرفية إنما تقوم بالمال ،وبالتالي تصلح أن تكون محال للسرقة ،بناء عليه فالمال إما أن يكون معلومات
لها قيمة مالية ،وإما أن يكون أمواال نقدية ،ولمعرفة طبيعة السرقة اإللكترونية إن كانت من باب السرقة الصغرى الحدية
أما الختالس ومدى انطباق أحكام الشريعة اإلسالمية عليها 19.لذا البد من تحديد ما إذا كان الرقم السري والحاسب اآللي
وماله من حماية إلكترونية يعتبر حرزا أم ال؟
في الواقع إن ما يتعلق بشروط السرقة اإللكترونية فإن الحرز هو كل شيء ما جرت العادة والعرف بحفظه فيه ،واألموال
المعلوماتية من معدات وأجهزة وبرامج مسجلة على أشرطة ممغنطة تصلح أن تكون محال للسرقة ،واالعتداء على
المعلومات المنسوخة بالسرقة ونقل حيازتها من صاحبها األصلي إلى حيازة السارق هو اعتداء على المعلومات ؛ألن
الدعامة الفارغة ليست هي هدف السارق بل هدفه األساسي ما يحتويه من معلومات ينتج عن االستيالء عليها سرقة
المال  .بناء على ذلك فان نقل المال من حرزه على الشبكة يعتبر إخراجا له من الحرز ،وذلك أحد األركان األساسية
في جريمة السرقة .واإلسالم وما جاء به من الشريعة السمحاء الغراء تستند إلى الكتاب والسنة واالجتهاد والقياس .بما
يراعي تغير لألزمنة واألمكنة وتغير األحوال واألموال واألعراف والعادات ،لذا فان االعتداء على ما يخص معلومات
وبرامج وبيانات البنوك والمؤسسات والمصارف المالية الخاصة بالعمالء وأرصدتهم ذات القيمة المالية هو اعتداء على
أموالهم ؛ألن سرقة هذه البيانات والبرامج ،سواء بنسخها أو تغيير بياناتها يعد انتهاكا للحرز.20
بالرجوع إلى أحكام التشريع الجنائي اإلسالمي يالحظ أن السرقة نوعان األول سرقة عقوبتها حد والثانية سرقة عقوبتها
تعزير والمعاقب عليها بالحد نوعان سرقة صغرى  :أخذ مال الغير على سبيل االستخفاء وسرقة كبرى فهي أخذ المال
على سبيل المغالبة  ،وتسمى السرقة الكبرى حرابة وعقوبة الحد تأتي استنادا إلى عقوبات السرقة العادية في الشريعة
اإلسالمية ،21وتستند األحكام الحدية إلى تعريف السرقة العادية التي تدور حول معنيين مهمين هما األخذ للمال ،واالختفاء
واالستتار ومن أجل معرفة حكم تطبيق حد السرقة على السرقة اإللكترونية عن طريق الحاسب اآللي؛ ال بدلنا ً
أوال من
تحقق توافر شروط إقامة حد السرقة ،ثم نرى ثانيًا هل توفرت تلك الشروط في ذلك المعتدي في قام عليه حد السرقة،
أم لم تتوفر فيكتفي بالتعزير.وذلك استنادا إلى شروط السرقة.22إن تكييف عقوبات السرقة اإللكترونية واستنباط العقوبة
الشرعية المناسبة لها يستلزم تكييف السرقة اإللكترونية واالعتداء على األموال النقدية عن طريق الحاسب اآللي،
وقياسها على أركان السرقة العادية وشروطها .ففي حال االعتداء على الحسابات المصرفية بتزوير البيانات والبرامج
:يستخدم الحاسب اآللي في ارتكاب جريمة السرقة لألموال؛ وذلك بإدخال بيانات غير حقيقية ،أو تعديل أو مسح البيانات
الموجودة ،وذلك من أجل سرقة األموال أو زيادة العناصر .اإليجابية في الذمة المالية للجاني فمن يستخدم بيانات
غير حقيقية أو يعدل في البيانات الصحيحة المتعلقة بمعاملة تجارية عبر اإلنترنت ليستولي على األموال التي قام أحد
المستهلكين بتحويلها إلى أحد المودعين للبضائع أو الخدمات ،وذلك بإضافة هذه األموال لحسابه الشخصي ،يعد مرتكب
الفعل االختالس الذي هو أحد أركان السرقة .وال يمكن القول بأن الجاني لم يسيطر على هذه األموال ،فالجاني اخرج هذه
 19تركي بن عبدالعزيز بن تركي ال سعود ،مصدر سابق ،ص.09
 20الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البعادي ،مصدر سابق ،ص.5
 21ينظر دمباشيرنو مالك جلو ،الجزء الثاني ،مصدر سابق ،ص .11
 22ينظر دمباشيرنو مالك جلو ،الجزء الثاني ،المصدر السابق ،ص .11

األموال من ذمة المجني عليه إلى ذمة الجاني ،مما ال يمكن القول معه بأنه فقط قام بالتالعب في البيانات أو األرقام؛ ألن
األرقام المتعلقة بهذه النقود تترجم في أي لحظة ،ليستخدمه وينفقه كما يشاء فاستهداف أموال ونشاط التجارة االلكترونية
هو سرقة معلوماتية وأن في ذلك سرقة معلوماتية أدت إلى سرقة أموال .ويتم بأسلوبين :األسلوب األول  :التالعب
بالحسابات الجارية .األسلوب الثاني  :التحويل من حساب إلى حساب آخر .ويعد االعتداء على أموال البنك ،وأخذ منها
ً
شيئا فإنه يعد سرقة حدية ،ألن مال البنك مال محرز ،وتنطبق عليه شروط السرقة العادية باعتبار سرقة األموال عن
بيانات غير حقيقية أو تعديل أو
طريق تحويل الجاني المال إلى حسابه من حسب المجني عليه سرقة حدية ،وذلك بإدخال
ٍ
23
مسح البيانات الموجودة ،وذلك من أجل اختالس األموال أو زيادة العناصر اإليجابية في الذمة المالية للجاني  .ونفس
الحكم يمكن قوله بشأن حالة االعتداء على البطاقات المصرفية ،بأسلوب التجسس :سواء أكان ذلك باستخدام برامج
التجسس المشهورة أم بإيجاد ثغرة في جهاز الضحية أم باعتراض االتصال الذي يقوم المتصل بإرسال البيانات من
24
خالله.إذا توفرت الحماية األمنية المعتبرة،
ويتجه الفقه أنه في حالة الكشف عن أرقام البطاقات والذي يعتمد هذا األسلوب على استخدام معادالت رياضية وإحصائية
بهدف تحصيل أرقام بطاقات ائتمانية مملوكة للغير ،واستخدامها في أغراض مشروعة ،وإذا تم هذا فإنما يدل على ضعف
الجانب األمني للجهة المصدرة للبطاقة ،ففي هذه شبهة قوية يدرأ بمثلها الحد ،وعقوبتها التعزير .كذلك في حالة الحصول
على األرقام السرية عن طريق جهاز استخدمه الضحية قبل اطالع المعتدي ففي هذه الصورة ال قطع فيها ،ألن الضحية
مفرط في ترك أرقامه السرية في الجهاز فالمعتدي لم يأخذ الرقم السري من حرز .وذلك فيه شبهة ،وعقوبته التعزير.

 23تركي بن عبدالعزيز بن تركي ال سعود ،مصدر سابق ،ص.09
 24تركي بن عبدالعزيز بن تركي ال سعود ،مصدر سابق ،ص.701
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خاتمة
شاءت حكمة اهلل تعالى أن ال يقرر حكمًا شرعيًا إال وله علة يتحقق من ورائها مصلحة للعباد ،أو غاية
نبيلة تتمثل في حماية مصالح العباد وتحقيق السعادة لهم ،والمصلحة التي يعلل بها الحكم الشرعي
ليست مصلحة يريدها اهلل لذاته ،وإنما هي مصلحة لعباده ،كي تستقيم أمورهم ،ويصل علهم دينهم
َّو ِع َظ ٌة
ودنياهم ،وقد قال اهلل تعالى بيا ًنا للعلة العامة للشريعة اإلسالمية « يَا أَُّي َها النَّ ُ
اس َق ْد َجا َء ْت ُكم م ْ
مِّن َّرب ُ
ور َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة لِّْلم ْ
ُؤ ِم ِن َ
ين « ومن هذه اآلية الكريمة نستطيع أن نرد
ِّك ْم َو ِش َفا ٌء لِّ َما ِفي ُّ
الص ُد ِ
األحكام الشرعية إلى علة أساسية ،هي الرحمة  ،رحمة اهلل تعالى بالبشر ،من خالل تحديد مصالحهم
العديدة باعتبارها ،وتقدير الحماية المالئمة لها ،وفرض الجزاء المالئم الدنيوي واألخروي ،لمن يعتدي
على إحدى هذه المصالح وكذلك إن األساس في تحريم الفعل أو الترك في نظر اإلسالم هو مخالفة
أوامر الدين ،واالعتداء على المقاصد الضرورية التي أصلها ضرورة إنسانية ،بل أن المحافظة عليها
يعد من البديهيات أن ما حرمه اإلسالم من فعل أو ترك ،وعاقب عليه يشتمل على أضرار محققة
بالفرد والمجتمع ،وأي شيء يخل بهذا النظام أو يمس به ،يتخذ اإلسالم حيالهم ً
وقفا حازمًا لكيال يعم
الفساد والفوضى ويختل نظام الجماعة ،ولما كانت الجرائم على اختالف أنواعها مضرة ،سواء أكان
ضررا بحقوقها وأمالكها وأعراضها وحرماتها ،شرع اإلسالم
هذا الضرر بنظام الجماعة أم كان
ً
العقوبة على الضرر ومنع الناس من اختراقه ،وعاقب عليه لحفظ مصالح الجماعة وضمان بقائها،
قوية متضامنة متخلقة باألخالق الفاضلة ويتبين للباحث أن سبب التجريم والعقاب يكون لما للضرر
من آثار سلبية وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع ،أو انتهاء كل حقوق اهلل تعالى أو اعتداء على
جديرا
حقوق األفراد ،فيساهم ذلك في نشر الرذيلة والفساد وتضييع الحقوق وانحالل نظام الجماعة
ً
باإلسالم ،فلذلك كان لإلسالم أن يحارب الجريمة والضرر واألذى الذي يلحق بالمصلحة ،لتوفير
الحماية الكافية للمجتمع وأمن هو استقراره ،وحددت الشريعة العقوبات الواجب اتباعها بمرتكب هذه
الجرائم الخطيرة ،وأولتها اهتمامًا شدي ًدا .عليه تم بالبحث التوصل الى النتائج األتية:
-1الجريمة االلكترونية هي كسائر الجرائم األخرى حتى في التشريع الجنائي اإلسالمي حيث يستلزم قيامها توافر جميع
االركان ومن ضمنها الركن المعنوي ،والذي يثير معه إشكالية قيام هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي أو من دونه.25
ويقتضي ذلك كله أن تنصرف اإلرادة ﺇلى ماديات الجريمة المكونة لركنها المادي مع علمه بها وبما يشترطه القانون فوق
ذلك من عناصر إضافية  .حيث يتكون الركن المعنوي للجريمة من مقومات بعضها نفسي وبعضها األخر ذهني ،وتعتبر
هذه المقومات المعنوية انعكاس الماديات الجريمة في نفس الفاعل وتقوم من خاللها المساءلة الجنائية بعد أن تتوافر فيه
أهلية العقوبة المقررة  .ويرى الفقه الجنائي اإلسالمي أن الركن المعنوي للجريمة يكون في ثالث صور العمد ،شبه العمد،
الخطأ أما جوهر هذا الركن فيتوقف تحديده على تحديد العناصر التي يتطلبها القانون لتكوين كل جريمة .ويرى فقهاء
القانون أن الركن المعنوي ضروري لقيام الجريمة وذلك لوجود العالقة التي تربط بين شخصية الجاني ومادية الجريمة
وهذه العالقة هي محلل وما لقانون ،وحتى تحدد ماهية هذه العالقة والمسؤولية البد أن نحدد ماهية الركن المعنوي
للجريمة هل كانت جريمة قصدية أو غير قصدية.
 -2من جل التعاريف الواردة للجريمة االلكترونية اتفقنا في الرأي بأنها « كل فعل أو امتناع من شأنه االعتداء على
األموال المادية والمعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية »
 -3الجرائم االلكترونية قد تكون جرائم أموال وجرائم أشخاص
 -4تتسم الجرائم بخصائص عدة تميزها عن الجرائم األخرى وقد وصلنا بالبحث أنه ورغم حداثة وسيلة ارتكاب هذه
الجريمة فان أحكام التشريع الجنائي اإلسالمي تعالجها وقد ضربنا نموذجا لجريمة السرقة االلكترونية في حد ذاتها حيث
الحظنا بانه قد تكون من حيث جسامة العقوبة من جرائم الحدود أو من جرائم التعزير.

 25للتفصيل ينظر مروان بن مرزوق الروقي ،مصدر سابق ،ص .82
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Giriş
Beşeri Hukukun Doğuşu
Beşeri hukuk sınırlı sayıda kuralın düzenleyip zayıf bir şekilde yönettiği bir toplum
içinde doğar. Sonra toplumun gelişimine paralel olarak gelişir ve kuralların sayısı
doğru artar. Toplumun ihtiyaçları artıp çeşitlendikçe, toplum düşünce, bilgi ve edebiyat alanında ilerleme kaydettikçe hukuka ilişkin teorileri de o ölçüde gelişim gösterir.
Şu halde beşeri hukuk, bir bebek gibi küçük ve çelimsiz bir şekilde doğup günbegün
gelişim seyrini sürdürerek olgunlaşır. Hukukun hakim olduğu toplum ne ölçüde gelişim gösteriyorsa hukuk da o ölçüde hızla gelişir, toplumun büyüme ve gelişmesi yavaş olduğunda ise hukukun gelişimi de yavaş olur. Dolayısıyla beşeri hukuku yaratan
ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatını düzene koyacak şekilde yapan toplumdur.
Hukuk, topluma tabidir ve gelişimi toplumun gelişimine bağlıdır.
İslam Hukukunun Doğuşu
Şeriat/İslam hukuku, ne az sayıda kurala sahip iken kuralları çoğalmış, ne de dağınık ilkeler yığını
iken ilkeleri bir araya getirilmiş, ne de ibtidaî teorilerden ibaret iken zamanla geliştirilmiş bir hukuktur.
Şeriat, efradını cami, ağyârını mani dört başı mamur bir şekilde Allah tarafından indirilmiş olup onda
en ufak bir eksiklik ve eğrilik bulunamaz. Allah (c.c.) onu kısa bir süreçte gökyüzünden Peygamberine indirmiş olup bu süreç, Hz. Muhammed’in elçi kılınışı ile başlamış ve vefatı ile ya da “Bugün size
dininizi ikmâl ettim ve size olan nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam’ı seçtim” (el-Mâide,
3) ayetinin inişi ile son bulmuştur.
Şeriat ve Beşeri Hukuk
Şeriatın günümüz için elverişli olmadığını savunanlar bu görüşlerini bilimsel araştırmalara ve mantıkî
delillere dayandırmıyorlar. Çünkü bilimsel bir inceleme ve akıl, şeriatın beşeri hukuk sistemlerinden
daha üstün olduğunu; bu çağa ve daha sonraki bütün çağlara elverişli olduğunu söylemeyi gerektirir.
Bu üstünlüğün ve elverişliliğin sebebi ise şeriat ile beşeri hukuk arasındaki özde yatan şu farklılıklardır:
1. Şeriat Allah katından gönderilmiştir. O (c.c.) bu konuda “Allah’ın sözlerinde (hükümlerinde) hiçbir
değişiklik olmaz.” (Yunus, 6) buyurmuştur. Allah, gaybı bildiği için kıyamet gününe değin insanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyecek olan hükümler koymaya pekâlâ gücü yeter. Kanunlar ise beşer
ürünü olup hâlihazırdaki ihtiyaçları giderecek ölçüde hüküm belirlenir. Ayrıca beşer, gaybın bilgisine
sahip olmadığı için insan eliyle yapılan kanuni düzenlemeler, öngörülemeyen olay ve olguların hukuki
düzenlemesi konusunda yetersiz kalır.
2. Şeriat, Allah katından dört başı mamur bir şekilde indirilmiş olup hiçbir eksiklik taşımaz. Cami (kuşatıcı) olduğu için bütün durumlara hükmeder; mani (engelleyici) olduğu için hiçbir durum onun hükmünün dışında kalmaz. Bireyi ve toplumu ilgilendiren bütün meseleleri kuşatır. Şahsî haller/medeni
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hukuk alanını, muamelat alanını ve fertlere ilişkin her türlü ilişkiyi düzenlediği gibi, yönetim, idare ve
siyaset gibi topluma ilişkin hususları da düzenler.
3. Şeriat belli bir topluluğa, belli bir kavme, belli bir devlete gelmemiştir. Arap olan ve olmayan; Batılı
ve Doğulu, meşrebi, âdeti, geleneği ve tarihi ne olursa olsun bütün insanlığa gelmiştir. O, her ailenin,
her kabilenin, her toplumun, her devletin şeriatıdır. Hatta diyebiliriz ki şeriat, beşeri hukuk araştırmacılarının hayalini kurdukları; ama gerçekleştirme imkânı bulamadıkları evrensel nitelikte bir hukuk
sistemidir.
4. Şeriat, belirli bir vakit, çağ veya zaman aralığı için gönderilmiş olmayıp o, Allah yerküreye ve üzerindekilere varis oluncaya değin, her vaktin, çağın ve zamanın hukuk sistemidir.
5. Şeriat, zamanın olumsuz etkilemeyeceği bir yapıya sahip olup zamanın geçmesi onun genel kurallarında ve temel teorilerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmez. Nassları son derece
kuşatıcı ve esnek olduğu için öngörülmesi imkân dâhilinde olmayan bütün yeni durumlara hükmedebilir. Bundan dolayı beşeri kanunların aksine, şeriatın nassları değişiklik yapılmasını kâbil değildir. Bunun en büyük delili nassların kendi hakkında yaptığı şahitliktir. Sözgelimi Allah, “Onlar işlerini
istişare/danışma ile yürütürler.” (Şûrâ, 38) buyurmuş; Hz. Peygamber (s.a.v.) de “Zarar vermek ve
zarara zararla karşılık vermek yoktur.” buyurmuştur. Biri Kur’an’da, diğeri sünnette mevcut olan bu iki
nass öyle bir kuşatıcılık, esneklik ve kolaylık içermektedir ki bunun ötesinde bir kuşatıcılık, esneklik
ve kolaylık tasavvur dahi edilemez. Bu iki nass, şûrâyı (danışma) kamu düzenine, fertlerin ve toplumun maslahatına zarar vermeyecek bir biçimde değişmez bir ilke kılmıştır. Şûrâ ilkesini bu şekilde
belirlemek suretiyle şeriat beşerin hiçbir zaman ulaşmasının tasavvur edilemeyeceği erişilmez bir zirveye çıkmıştır. Çünkü bu iki nassın gereği olarak müslümanların görevi, birbirine hiçbir şekilde zarar
vermeyecek şekilde işlerini şûra ilkesi doğrultusunda yürütmeleridir. Böyle bir şeyin insan çabası ile
tahakkuk etme ihtimali gerçeklikten çok uzaktır.

I. Suç ve Ceza
İslam hukukunda suçlar, “Allah’ın had veya tazir cezası ile kendisinden caydırdığı
şer’î/hukukî yasaklar” diye tanımlanmıştır. Suç, ya yasaklanan bir fiilin yapılması
ya da emredilen bir fiilin yapılmaması ile gerçekleşir. Tanımda “yasaklar” ifadesinin
“şer’î/hukukî” kaydıyla nitelenmesi bir fiilin suç sayılabilmesi için şeriatın yasaklaması gerektiğine işaret etmektedir. Şu halde suç, ya yapılması cezayı gerektiren haram
kılınmış bir fiilin yapılması ya terkedilmesi cezayı gerektiren terki haram kılınmış bir
fiilin terk edilmesi ya da şeriatın haramlığını beyan ettiği ve bir ceza öngördüğü her
türlü fiil ve terktir.
Bu tanımdan fiil veya terkin cezayı gerektirmedikçe suç sayılamayacağı anlaşılmaktadır. Şu halde fiil
veya terkin neticesinde bir ceza yoksa suçtan söz edilemez. Cezanın meşru kılınması insanların suç
işlemesine engel olunmak içindir. Çünkü salt bir fiili yasaklamak veya yapılmasını emretmek insanları
emir ve yasak doğrultusunda hareket etmeye yönlendirmek için yeterli değildir. Ceza olmasa emir
ve yasaklar boşlukta kalır ve bir oyundan farkı kalmaz. Şu halde emir ve yasakları anlaşılır kılan ve
netice vermesini mümkün kılan şey cezadır. İnsanları suç işlemekten caydıran, yeryüzünde kargaşa
çıkmasını önleyen, insanların kendilerine zarar veren şeyden uzaklaşmasını, iyiliklerine ve yararlarına olan şeyi de yapmalarını sağlayan şey cezadır.

Suçun tanımı konusunda İslam hukuku, beşeri hukuk sistemleriyle birebir örtüşmektedir. Beşeri hukuk sistemleri suçu, “kanunun yasakladığı şeyi yapmak ya da kanunun gerekli kıldığı şeyi yapmaktan
kaçınmak” diye tanımlamaktadır. Beşeri hukuk sistemlerinde ceza kanununda cezâi bir yaptırım bulunmadığı sürece fiil ve terkler suç olarak değerlendirilmez. Cinayet kelimesinin İslam hukukundaki
terim anlamı ile beşeri kanunlardaki terim anlamı ise farklıdır. İslam hukuku ile beşeri kanun arasındaki temel fark şudur: İslam hukukunda suç fiili ne derece büyük olursa olsun cinayet ile cerime (suç)
aynı anlamdadır. Beşeri kanunlarda ise cinayet sadece büyük suçlar için kullanılan bir terimdir.
Suçların ve Cezaların Belirlenmesi
İslam hukuku toplumun maslahatlarını korumak, toplumun esasını teşkil eden düzeni korumak
ve toplumun güçlü, dayanışmacı ve erdemli ahlâk ile bezenmiş bir şekilde devamını sağlamak
amacıyla bazı fiilleri suç saymış ve cezalandırmıştır. Esasında yeryüzü halkının tamamı isyan etse
bu hükümleri meşru kılıp buyuran Allah’a en ufak zarar veremezler; yine yeryüzü halkının tamamı
itaatkâr olsa bunun da Allah’a sağlayacağı bir fayda olmaz. Bununla birlikte Allah kullarına merhameti
kendi üzerine yazmış ve insanları bilgisizlikten kurtarmak, doğru yolu bulmalarına rehberlik etmek,
kötülüklerden uzaklaştırmak ve iyi olana teşvik etmek amacıyla peygamberler göndermiştir. Suçların
ve cezalarının belirlenme amacının toplum maslahatı, kamu düzeni ve toplumun bekasının temini
olduğu konusunda İslam hukuku beşeri hukuk düzenleriyle birebir örtüşmektedir.
Fakat görünüşteki bu örtüşmeye rağmen İslam hukuku beşerî hukuk sistemlerinden ayrılır. Çünkü
İslam hukuku yüksek ahlâkı, toplumu ayakta tutan en önemli direklerden biri sayar. Bu nedenle ahlâkı
himaye etmeye gayret eder ve himayede son derece tavizsizdir. Bundan dolayı neredeyse ahlâka
zarar veren bütün fiilleri cezalandırır. Beşerî hukuk sistemleri ise ahlâk meselelerini büsbütün ihmâl
etmiş görünmekte olup bir fiil, bireylere, güvenliğe ve kamu düzenine doğrudan zarar vermediği sürece
yapılan şeyin ahlâka zarar verip vermediğine aldırış etmez. Bu bakış açısından dolayı beşerî hukuk
sistemleri, taraflardan biri diğerini zorlamadığı ya da iki tarafın tam rızası ile gerçekleştiği sürece zinayı bir suç saymaz ve cezalandırmaz. Çünkü bu iki durumda; yani zorlama ve taraflardan birinin
tam rızasının bulunmaması halinde zina, kamu düzenini bozduğu gibi, bireylere de doğrudan zararı
dokunur. İslam hukuku ise hiçbir istisna yapmaksızın her ne şekilde olursa olsun zinayı cezalandırır;
çünkü zinayı ahlâka zarar veren bir suç kabul eder. Ahlâk bozulduğunda ise toplum bozulur ve çözülür.
Yine beşerî hukuk sistemleri içki içmeyi bir suç sayıp cezalandırmadığı gibi sarhoşluğun kendisini
de suç saymaz. Bununla birlikte kamuya açık bir yolda aşırı derecede sarhoş bir şekilde bulunursa
ancak o zaman cezalandırır. Dolayısıyla ceza, kamuya açık yolda aşırı derecede sarhoş bir halde
bulunma fiilinin cezasıdır. Çünkü bu halde bulunuşu insanları onun eziyet ve saldırısına maruz bırakır.
Burada ceza, ahlâken yergiyi hak eden bir davranış olması itibarıyla sarhoşluğun kendisine yönelik
olmadığı gibi, içki içmenin sağlığa zararlı, malı telef eden ve ahlâkı bozan bir fiil olmasına yönelik de
değildir. İslam hukuku ise içki içen kimse sarhoş olmasa dahi bu fiilin kendisini cezalandırır. Çünkü o,
suça alabildiğine geniş bir ahlâkî perspektiften bakar. Ahlâk korunduğu zaman sağlık, namus, mal ve
can da korunmuş ve asayiş ve güvenlik sağlanmış olur.
Beşerî hukuk sistemlerinin ahlâkî normları önemsememelerinin başlıca sebebi bu sistemlerin esasını
dinin değil; toplumsal olguların; yani insanların alışkanlık haline getirdikleri âdet ve geleneklerin oluşturmasıdır. Beşeri hukuk sistemlerini yöneticilerle ortak olarak toplumda yaşayan bireylerin âdetleri/
alışkanlıkları belirler. Onlar ise hukuk normlarını belirlerken kendi arzularının, beşerî zaaflarının ve
her türlü kayıt ve boyunduruktan kurtulma yönündeki doğal meyillerinin etkisinde kalırlar. Diğer yandan bu kurallar toplumun işlerini idare eden kişilerin arzularına göre değiştirilebilir bir nitelik taşırlar.
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Dolayısıyla beşerî hukuk sistemlerinin ahlâkî meseleleri her gün biraz daha ihmal etmesi ve sonuçta
“her şey mubah” anlayışının temel norm; ahlâk yasasının ise istisna konumuna geçtiği bir vaktin gelmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Kim bilir belki de beşerî kanunların tatbik edilmekte olduğu bazı ülkeler
çoktan bu noktaya gelmişlerdir bile.

II. İslam Hukukunda ve Beşeri Hukukta Cezaî Sorumluluğun
Temelleri ve Konusu
İslam Hukukunda Cezai Sorumluluk
İttifakla sabittir ki haram kılınan fiiller bir emrin terki veya bir yasağın işlenmesidir.
Çünkü bunları yapmak veya terk etmek toplum düzenine, inanç ilkelerine, bireylerin
yaşantısına, mallarına, namuslarına, duygularına vb. zarar verir. Bütün bu sayılanlar
bireylerin maslahatıyla ve kamu yararı ve düzeni ile ilişkilidir. Bireylerin maslahatıyla ilgili
olan fiiller son kertede kamu yararı ve düzeniyle de ilişkili sayılır. Şu halde bazı fiillerin
yasaklanmasının yegâne sebebi kamu yararını ve düzenini korumaktır. Bu fiiller için
konulmuş olan cezalar ise yine kamu yararı ve düzenini sağlamaya matuftur, denilebilir.
Hırsızlık ve zina gibi, yasaklanan fiillerin bir kısmı doğası gereği suç sayılır; çünkü ahlâk yasalarıyla
bağdaşmaz. Bir kısmı ise doğası gereği suç sayılmaz ve Şâri’ bunları onuru zedelediği veya ahlâkı
bozduğu için değil; serbest bırakılması topluma zarar verdiği için yasaklamıştır. Buna örnek olarak
ruhsatsız silah taşımak ve vebanın yaygın olduğu bir bölgeden vebanın bulaşmadığı bir bölgeye
gitmek örnek verilebilir. İşte bu gibi fiiller kamu yararını temin etmek ve toplumun zarar görmesinin
önüne geçmek için yasaklanmıştır.
Fiiller, nihayetinde kamu yararı için yasaklandığına göre ceza da toplumu, kamu yararına ve düzenine
zarar veren şeylerden korumak için bir araç olması itibarıyla konur. Ceza, toplumu suçtan ve suç işlemekten korumanın en etkin aracı olduğuna göre cezanın, kendisinden kaçılması mümkün olmayan
toplumsal bir zaruret olduğu ortaya çıkar.
Cezai Sorumluluğunun Temelleri
İslam hukukunda cezai sorumluluğun iki temeli vardır:
1. Yasak kılınan fiiller açısından ceza, toplumu himaye etmek, düzeni korumak ve güvenliği sağlamak için konulmuştur. Bundan dolayı ceza, toplumun varlığının gerekli kıldığı toplumsal bir zarurettir.
Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. Buna göre kamu yararı cezanın sert olmasını gerektiriyorsa
ceza ağırlaştırılır. Kamu yararı cezanın hafifletilmesini gerektiriyorsa hafifletilir.
2. Cezayı ancak idrak gücü olan ve seçim hakkı bulunan yükümlüler hak eder. Yükümlü idrak gücüne
sahip değilse veya seçim hakkı yoksa cezai sorumluluğu da yoktur; dolayısıyla ceza da yoktur. Fakat
bu, toplumun cezai sorumluluk taşımayan bu gibi şahıslardan hem kendilerinin, hem de yaşadıkları
toplumun durumuna uygun bir araçla kendini korumasına mani değildir.
Peki, ceza kamu yararını ne zaman gerçekleştirir?
Ceza, ne ölçüde ifrat ve tefritten uzaklaşırsa kamu yararını da o ölçüde sağladığı kabul edilir. Kamu
yararını sağlayabilmesi için cezada şu özellikler aranır:

1. Ceza, suçluyu ıslah etmeye ve suçu tekrarlamamasını sağlamaya yetmeli; hakim suçlunun karakterine uygun cezayı seçebilmeli, suçlunun ıslah olması ve suça tekrar teşebbüs etmemesi için yeterli
olan ceza miktarını belirleyebilmelidir. Bu ise tek suç için öngörülen cezaların çeşitli ve birden çok
olmasını ve cezaların alt ve üst limiti olmasını gerektirir. Çünkü hakim ancak bu durumda suçluya
uygun olan cezanın tür ve miktarını belirleme imkanı bulabilir.
2. Ceza, suçlu haricindeki kişileri suç işlemekten caydırıcı olmalıdır. Öyle ki bir kişi suç ile cezasını
düşününce göreceği zararın suç işlemek suretiyle elde edeceği yarardan fazla olacağını, dolayısıyla
suç işlemesi halinde kendisinin zararlı çıkacağını görmelidir. Bu, ceza türlerinin ve üst limitlerinin
suçtan caydıracak ölçüde olmasını gerektirir.
3. Suç ile ceza arasında denge olmalıdır; yani ceza suç miktarınca olmalıdır. Dolayısıyla yol kesme/
eşkıyalık suçunun cezasının adi bir hırsızlık gibi olması doğru değildir. Kasten öldürme cezasının
hata ile öldürme cezasına eşit olması da doğru değildir. Sözgelimi, İslam hukuku hırsızlık suçunu
el kesme ile cezalandırmış; buna karşın kazf (zina iftirası) suçunu dil kesmekle cezalandırmamıştır.
Yine kasten öldürme cezasını kısas olarak belirlerken birinin malını telef etmenin cezasını kısas ile
cezalandırmamıştır.
4. Ceza genel olmalı; yani suç için takdir edilen ceza suçu işleyen herkese uygulanmalı ve hiç kimse
kurumu, şahsı vb. sebeplerle kayırılarak affedilmemelidir.
Bu özellikleri eksiksiz olarak taşıyan ceza, standart bir cezadır. Bu ceza ancak aklî dengesi yerinde
ve seçim hakkına sahip iken suç işleyen kişiye uygulanmalıdır. Şu halde failin aklî dengesi yerinde
değil veya seçim hakkına sahip değilse genel bir kural olarak ona ceza verilmez. Sözgelimi, akıl
hastası, birini öldürdüğünde kısas cezası verilmez, evli (muhsan) değilken biriyle zina ederse sopa
cezası verilmez. Temyiz ehliyeti olmayan küçük de böyledir. Fakat idrak gücü veya seçim hakkının
bulunmaması sebebiyle standart cezanın verilememesi toplumu, yeterli ve uygun bir araçla kendini
korumaktan alıkoymaz. Sözgelimi, temyiz vasfına sahip olmayan küçük, birini öldürdüğünde kısas
edilemediğine göre bir sığınma yurduna konabilir ya da bir ıslah merkezine gönderilebilir. Akıl hastasını cezalandırmak mümkün olmadığına göre akıl hastanesine konmak suretiyle vereceği zarardan
korunmak mümkün olabilir. Suç failinin normal ceza ile cezalandırılması mümkün olmayıp toplumu
şerrinden korumak gerektiğinde toplum kendini cezai sorumluluğu bulunmayan bu faillerin şerrinden
himaye etmek için –bu kişiler sorumlu olmadıkları için cezalandırılması mümkün olmasa dahi- bazı
çareler bulabilir. Bunun delili Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu buyruğudur: “Şu üç grup insandan kalem
kaldırılmıştır: ergenlik çağına girinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan ve ayılıncaya
kadar akıl hastasından.” Yine şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden hata ile, unutarak ve tehdit altında
yaptıkları şeylerin sorumluluğu kaldırılmıştır.”
Beşeri Hukuk Sistemlerinde Cezai Sorumluluk
Beşerî hukuk sistemlerinde cezai sorumluluk için birden çok teori vardır. Mesela, Fransız Devrimin’den önce cezai sorumluluk maddi teoriye dayanıyordu. Yalnızca suçun maddi unsurunun esas
alındığı bu teoriye göre suçun faili, insan olup olmadığına, seçim hakkı bulunup bulunmadığına ve
temyiz vasfına sahip olup olmadığına bakılmaksızın, fiilinin her türlü neticesini üstleniyordu.
Fransız devriminden sonra cezai sorumluluğun temeline irade sahibi olma yerleştirildi. Geleneksel
ekol olarak bilinen bu ekolün görüşü özetle şudur: İdrak sahibi olmayan ve iradesi bulunmayan varlıkların cezai sorumluluğu yoktur. Bu iki niteliğin eksiksiz bulunduğu tek varlık ise insandır. İnsan belirli
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bir yaştan sonra iyiyi ve kötüyü ayırt edip ikisi arasında seçim yapabilir. İşte kanun koyucunun buyruk
ve yasaklarının muhatabı bu kişidir. Kişi, idrak gücüne ve seçim hakkına sahip iken kanunu çiğnediği
zaman kanun koyucunun buyruğuna muhalefet ettiği için onun cezalandırılması adaletin gereği olur.
Şu halde sorumluluğun esası idrak gücü ve seçim hakkına sahip olmak olup ceza kanun koyucunun
buyruğunun uygulanmasını sağlamak ve yasaya muhalefete adil bir karşılık olmak içindir.
Daha sonra ilk iki teoriyi uzlaştırmayı amaçlayan üçüncü teori ortaya atılmıştır. Nisbi irade ekolü olarak adlandırılan bu ekol sahipleri, geleneksel ekolün görüşlerini korumuşlardır. Çünkü insanın seçim
hakkı sınırlı olsa da iradesinin suça dahli vardır. Fakat bu ekol, öncekine yeni bir düşünce ekleyerek
şöyle demiştir: İdrak gücü veya seçim hakkına sahip olmadıkları için cezalandırılması mümkün olmayan kişilerin suç işlemesinden toplumu korumak için kanun koyucu onların durumuna uygun özel
çareler üretme yetkisine sahiptir. Günümüzdeki beşerî hukuk sistemlerinde hâkim olan ekol budur.
Cezai sorumluluğun manası ve esasları konusunda İslam hukuku pozitif hukuk yasalarıyla örtüşmektedir. İslam hukukunda cezai sorumluluk, kişinin kendi iradesiyle işlediği ve manasını ve sonuçlarını
idrak ettiği yasak fiillerin sonuçlarına katlanmasıdır. Şu halde tehdit edilen veya baygınlık geçiren
kimse gibi, iradesiz olarak veya sakat bir irade ile yasak bir fiil işleyen kişinin cezai sorumluluğu
olmadığı gibi, küçük veya akıl hastası gibi, kendi iradesiyle yasak bir fiil işleyen; ama yaptığının ne
anlama geldiğini idrak etmeyen kişinin de cezai sorumluluğu yoktur. Günümüz kanunlarındaki cezai
mesuliyetin anlamı da tam olarak budur.
İslam hukukunda cezai sorumluluğun iki esası vardır: Birincisi kişinin, cezaî müeyyidesi olan yasak
bir fiil işlemesi; ikincisi ise failin idrak gücüne ve seçim hakkına sahip olmasıdır. Bu iki esas varsa
cezai sorumluluk da vardır, yoksa yoktur. Günümüz beşeri kanunlarında da cezai mesuliyetin esasları
bunlardır. Dolayısıyla günümüz hukuk sistemleri, üç yüzyıldan beri İslam hukukunun çoktan geçip
gittiği yoldan yürümektedir.
Cezai Sorumluluğun Konusu
İslam hukuku suçun failinin idrak gücüne ve seçim hakkına sahip olmasını şart koştuğuna göre cezai
sorumluluğun konusu da doğal olarak insan olacaktır. Çünkü idrak gücüne ve seçim hakkına sahip
olan tek varlık odur. Hayvanlar ve cansız varlıklar ise idrak gücüne ve seçim hakkına sahip olmadıkları
için cezai sorumluluğa konu olamazlar. Sorumluluğun konusu canlı olan insandır. Dolayısıyla ölmüş
birisi, ölüm neticesinde idrak gücünü ve seçim hakkını kaybettiği için cezai sorumluluğa konu olamaz.
On üç yüzyıldır; yani var olduğundan bugüne değin İslam hukukunun hükmü bu iken beşeri hukuk
sistemleri daha düne kadar suça failini dikkate almadan bakıyorlardı. Bundan dolayı aklî dengesi
yerinde ve ergenlik çağına girmiş olan kimse işlediği suça karşılık cezalandırıldığı gibi, temyiz ehliyetine sahip olmayan küçük, akıl hastası ve yaşlılık sebebiyle aklı gidip gelen kişi de aklî durumlarına
bakılmaksızın cezalandırılıyordu. Bugün beşeri hukuk sistemlerinde cezai sorumluluğun kendisine
dayandığı esaslar değiştikten sonra ise bu sistemler canlı olan insandan başka kimseyi cezai sorumluluk konusu olarak kabul etmez oldular. Ayrıca idrak gücüne ve seçim hakkına sahip olanla bu
iki niteliği taşımayanı da birbirinden ayırdırlar. Böylece cezai sorumluluk konusunda İslam hukuku ile
aynı çizgiye geldiler.
Cezaî Sorumluluğun Şahsîliği
İslam hukukundaki temel kurallardan biri suçun şahsîliği ilkesidir. Buna göre bir suçun tek sorumlusu
onu işleyen kişidir. Hiç kimse, yakınlık ve arkadaşlık derecesi ne olursa olsun kimsenin işlediği suçtan

sorumlu tutulamaz. Kur’an-ı Kerim hakkaniyete uygun olan bu ilkeyi pek çok âyette ifade etmiştir:
Sözgelimi şu ayetler zikredilebilir: “Kimse kimsenin günahının cezasını çekmeyecektir.” (el-En’âm,
164) “Kimse kimsenin günahını yüklenmez.” (el-Fâtır, 18) “İnsan için kendi emek ve gayretinin karşılığından başka hiçbir şey yoktur.” (en-Necm, 39) “Her kim salih amel işlerse bunun faydasını görür.
Her kim de kötülük işlerse bunun bedelini öder.” (Fussilet, 46) “Her kim bir kötülük yaparsa karşılığını
görür.” (en-Nisâ, 123) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bazı hadisleri de bu ilkeyi pekiştirmektedir. Sözgelimi,
şöyle buyurmuştur: “Bir kimse ne babasının, ne de kardeşinin günahıyla sorumlu tutulur.”
Günümüz beşerî kanunları da cezai sorumlulukta şahsîlik prensibini benimsemiştir. Bu prensibe göre
suçlarla faillerden başka kimse sorumlu tutulmaz ve ceza sadece suçun failine tatbik edilir. Fakat beşerî kanunlar bu prensibi bugüne değin titizlikle uygulamış değildir. Beşeri kanun metinlerini inceleyen
bir kişi, pek çok durumda bu prensibin dışına çıkıldığını görür. Sözgelimi hangi amaçla düzenlendiğini
bilerek bir eyleme katılan kişi, eylemle hedeflenen amacı uygulamaya koymak amacıyla katılımcıların
birinden vuku bulacak herhangi bir suçtan sorumlu tutulur. Yine eylemi sevk ve idare edenler, katılımcılardan herhangi birinin işlediği suçtan cezai olarak sorumlu tutulur. Hâlbuki bu ilkenin titiz bir şekilde
uygulanması, söz konusu suçu işlemek hususunda ittifak etmedikleri veya göstericileri suç işlemek
için provoke etmedikleri sürece bu suçtan sorumlu tutulmamalarını gerektirirdi. Yukarıdaki bilgilerden
ortaya çıkıyor ki beşerî kanunlar bu ilkenin tatbikinde henüz İslam hukukunun ulaştığı merhaleye gelememiş olup prensibin beşeri hukuk sistemlerindeki tatbiki İslam hukukundaki tatbikinin çok gerisindedir.
Suçun Mağduru
Suçun mağduru, suç fiili ile canı, malı veya haklarından biri saldırıya uğrayan kişidir. İslam hukuku
suçlunun seçim hakkına ve idrak gücüne sahip olmasını gerekli görürken mağdurda bu şartı aramaz.
Çünkü suçun sorumluluğu suçun failine aittir. Sorumluluk Şari’in emrine isyan etmenin bir sonucu
olup O’nun emirlerine sadece idrak gücüne ve seçim hakkına sahip olan kişi muhatap olur. Mağdur
ise sorumlu değil; aksine saldırıya uğrayan taraf olup o, saldırı sebebiyle suçluya karşı bir hak elde
etmiştir. Hak sahibinde ise idrak gücü ve seçim hakkı şartları aranmaz. Onda bulunması şart olan tek
şey hak kazanma (vücup) ehliyetidir.
Suçlardan doğan haklar Allah hakları ve kul hakları olmak üzere iki türlüdür. Birinci tür, kamu yararı ve
düzenine karşı işlenen suçlardan doğar. İkinci tür ise birey haklarına karşı işlenen suçlardan doğar.
Buna göre mağdur, temyiz ehliyetine sahip veya değil olabileceği gibi, aklî dengesi yerinde veya akıl
hastası da olabilir. Bir grubun diğerine haksız yere saldırması örneğinde olduğu gibi, bir grup insan da
mağdur olabilir. Yine suçun mağduru gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel bir kişi de olabilir. Sözgelimi
şirket, vakıf veya devlet malının çalınması halinde mağdur tüzel kişidir. Geçen örneklerden anlaşıldığı üzere bütün suç suretlerinde mağdur, birey olarak veya bir heyetin/kurumun üyesi olarak insandır.
İslam hukuku, insanı, henüz doğmamış bile olsa mağdur olarak kabul eder. Sözgelimi bir kimse gebe
bir kadının karnını deşse biri anne, diğeri cenin olmak üzere iki kişiye karşı suç işlemiş sayılır; çünkü
annenin karnını deşmiş ve cenini düşürmüştür. Bundan dolayı iki cezayı hak eder: Bunlardan birisi
karın deşme bedeli (erş), diğeri de ceninin diyetidir (gurre). Yine anne [düşük yapacağını bilerek] bir
ilaç içip düşük yapsa ceninin diyetini ödemesi gerekir.
Ölen Kişi Suç Konusu/Mağdur Olabilir mi?
İslam hukukunda kural hukuki kişiliğin ölümle sona ermesidir. İnsan ölünce varlığını kaybeder, malları ve hakları alacaklılarına ve mirasçılarına intikal eder. Kişinin canı, malı ve hakları suçun konusu
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olduğuna göre öldükten sonra kişinin suçun konusu olması tasavvur edilemez. Ancak şu iki durum
istisnadır:
a. Ölülerin kemiklerine karşı saldırı
b. Ölülere kazf (zina iftirası)
Ölülerin Kemiklerine Karşı Saldırı
Ölünün mezarına veya kemiklerine yönelik saldırı insan olması itibarıyla ölüye karşı işlenmiş bir
suç sayılmaz. Ölü de bizzat mağdur sayılmaz. Ölünün kemiklerine yönelik saldırı toplum nezdinde
saygın bir şey olması itibarıyla yasaktır. Çünkü ölünün toplumda bir saygınlığı vardır. Şu halde bu
suçun mağduru toplum olup İslam hukuku bu suçun failini, ölülerin veya kabirlerin saygınlığına karşı
saldırıda bulunulması sebebiyle cezalandırır.
Ölülerin İffetine Dil Uzatmak (Kazf)
İslam hukukundaki ilk kurallardan biri iffetine dil uzatılan/iftiraya uğrayan kişi şikâyette bulunmadıkça
dava açılmamasıdır. Çünkü bu suçun, mağdurun onuru, namusu ve toplumsal statüsüyle sıkı ilişkisi
vardır. Ayrıca iftiraya uğrayan kişinin iftira olayını ispat etme hakkı vardır. Suçu ispat ettiği zaman iftira
atan işlediği suçtan sorumlu olur ve cezalandırılması gerekir. Bundan dolayı bu suçta dava, iftiraya
uğrayan şahsın şikâyette bulunmasına bağlanmıştır. O, şikâyette bulununca dava başlar.
İftiraya uğrayan kişi iftira sırasında hayatta ise dava açma hakkı ona aittir. İftiradan sonra henüz
şikâyette bulunmadan ölürse mirasçılarından ya da erkek yakınlardan hiçbirinin iftira atana karşı
dava açma hakkı olmaz. Bunun tek istisnası iftiraya uğrayan kişinin kendisine iftira atıldığını bilmeden
önce ölmesidir. Şikâyette bulunduktan sonra ölmesi durumunda ise İmam Malik, Şâfiî ve Ahmed b.
Hanbel’e göre mirasçıları davada onun yerine geçerler. Ebu Hanife’ye göre ise ölümüyle dava düşer.
Çünkü ona göre iftira davasında mahkemede taraf olma hakkı, mali bir bir hak olmadığı için miras
yoluyla mirasçılara intikal etmez.
İftiraya uğrayan ölmüş ise fıkıh bilginlerinin çoğunluğu mirasçıların veya usulün ya da furûun (yani
üst ve alt yakınların) şikâyetine binaen dava açılmasını caiz görmüşlerdir. Onların delili, bu iftiranın
lekesinin sadece ölüde kalmaması ve hayatta olan yakınlarının da bundan olumsuz etkilenmesidir.
Çünkü bu, aynı zamanda onların nesebine dil uzatmaktır. Dolayısıyla iftira atan, sanki ölene değil;
bizzat onlara iftira atmıştır. Bu sebeple kendilerinden lekeyi def etmek ve soylarını bu iftiranın kirinden
arındırmak için dava açma hakları vardır.
Beşerî kanunlar bu konuda İslam hukuku ile örtüşmekte olup onlara göre de mağdurun insan olması
gerekir. Temyiz ehliyetine sahip olup olmaması veya aklî dengesinin yerinde olup olmamasının bir
önemi yoktur. Diğer yandan mağdur gerçek veya tüzel kişi; birey veya bir topluluk olabilir. Ayrıca
beşerî kanunlar henüz doğmadan önce ceninin haklarını da korumakta ve anneden veya başka
birinden kaynaklanan çocuk düşürmeyi cezalandırmaktadır. Ölünün mezarını ve kemiklerini de himaye ederek kabirlerin saygınlığını çiğneyen kişileri cezalandırmaktadır. Bütün bu hususlarda beşerî
kanunlar İslam hukuku ile ittifak halindedir. Ölenin iffetine dil uzatma konusunda ise günümüzdeki
beşeri kanunlarda hakim olan görüş, kanunların ölüleri değil; dirileri himaye etmek için konulduğu
anlayışıdır. Dolayısıyla ölünün iffetine dil uzatılması cezayı gerektirmez. Ancak iftiranın, iftiraya uğrayan şahsın mirasçılarından veya yakınlarından hayatta olanlara olumsuz etkisi olmuşsa bu durumda
zanlının muhakeme edilmesine ve gerekirse ceza verilmesine bir engel yoktur. Mağdurun ölümüyle

birlikte şikâyet hakkı düşer. Fakat iftira ile ölenin ailesine veya hayatta olan yakınlarına zarar verilmesi
kastedilmişse bu durumda onlar [ölen şahıs adına değil;] kendi adlarına davacı olabilirler.
Görüldüğü gibi beşerî kanunların ölülerin iffetine dil uzatma meselesindeki yaklaşımı İslam hukukunun yaklaşımı neredeyse birebir örtüşmektedir. Çünkü İslam hukukunda iftira davası daima iftiraya
uğrayanın ailesiyle ilişkilendirilir. İslam hukuku mirasçılara hiçbir kayıt koymaksızın dava açma hakkı
verdiğine göre bunun, beşeri kanunların mirasçılara kendilerinin zarar görmesi halinde dava açma
hakkı vermesinden hiçbir farkı yoktur. Çünkü beşeri kanunlarda kazf suçu, sadece zina nispet etmek
ve nesebini yok saymakla sınırlı olmadığı gibi İslam hukukunda da böyledir. Beşeri kanunlar, muhatabın küçük düşmesini gerektiren herhangi bir olayı muhataba isnat eden kişiyi kâzif (iftiracı) olarak
değerlendirmektedir.

III. Cezaî Sorumluluğun Sebebi, Şartları, Türleri ve Dereceleri
A. Cezai Sorumluluğun Sebebi ve Şartları
Cezaî sorumluluğun sebebi suçun işlenmesidir; yani İslam hukukunun yasak kıldığı
haramların yapılması veya gerekli kıldığı yükümlülüklerin terk edilmesidir. Şâri’ suç
işlemeyi cezaî sorumluluğun sebebi kılmakla beraber, hukukî sorumluluğu ikisinin de
birlikte bulunması gereken iki şarta bağlamıştır. Bu şartlar idrak gücü ve seçim hakkına sahip olmaktır. Bu iki şarttan biri bulunmadığında cezaî sorumluluk ortadan kalkar.
İki şart birlikte bulunduğu zaman ise sorumluluk mevcut olur. Sözgelimi, hırsızlık
İslam hukukunun yasakladığı ve failine el kesme cezası verdiği bir suçtur. Buna göre
bir kimse diğerinin malını çaldığında cezaî sorumluluğun sebebi olan bir fiil yapmış
olur. Fakat sorumluluğun iki şartı; yani idrak gücü ve seçim hakkı bulunmadığında
kişi hukuken bu fiilden sorumlu tutulamaz. Mesela, akıl hastası gibi idrak gücüne
sahip değilse sorumluluğu yoktur. İdrak gücüne sahip; ama seçim hakkı yoksa yine
sorumluluğu yoktur.
İslam hukukunda isyan, beşeri kanunlardaki hatanın ve hatîenin karşılığıdır. Fakat isyan kelimesi
maksada –ki bununla kastedilen, Şâri’in emrine muhalefettir- delalette hata ve hatîe kelimesinden
daha dakiktir. Üstelik hata kelimesi, “kastedilmeden yanlışlıkla yapılan” anlamındaki hata ile “Şâri’in
emrine muhalefet” anlamındaki hatayı (hatîe) birbirine karıştırmaya yol açabilir.
B. Cezaî Sorumluluğun Türleri ve Dereceleri
İslam hukuku her zaman amelleri niyetlerle birlikte değerlendirir ve herkese niyetinden bir pay verir.
Bu, Allah Resulü’nün (s.a.v.) “Ameller ancak niyetlerle değer kazanır. Herkes için ancak niyet ettiği
şey vardır.” buyruğunun manasıdır. Niyetin yeri kalp olup manası kastetmektir. Amellerin niyetlerle birlikte değerlendirilmesi kuralının bir uygulaması olarak İslam hukuku suça sadece cezaî sorumluluğun
mevcudiyeti açısından bakmaz. Aksine önce suçun maddi unsurunun sabit olup olmadığına, sonra
da suçun failinin kastına bakar. Suçlunun sorumluluk derecesi de bu esasa göre belirlenir.
İslam hukuku –dediğimiz gibi– amelleri niyetlerle birlikte değerlendirdiği için cezaî sorumlulukta suçun
failinin kasten işlediği suç ile hata sonucu meydana gelen suçu birbirinden ayırmış; kasten suç işleyen
kişinin cezasını ağırlaştırırken hata sonucu suç işleyen kişinin cezasını hafifletmiştir. Kasten suç işleyenin
cezasının ağırlaştırılmasının gerekçesi fiiliyle ve kalbiyle isyanı/suçu kastetmiş olmasıdır. Bundan dolayı
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eksiksiz bir cezayı hak etmektedir. Hata sonucu suç işleyenin cezasının hafifletilmesinin gerekçesi
ise esasında kalbine suç işlemenin gelmemiş olması ve suçun sadece [sonucunu kastetmediği] fiili
neticesinde gerçekleşmesidir. Bundan dolayı daha hafif bir cezayı hak eder.
Kur’an-ı Kerim şu ayette kasten yapılan ile yanlışlıkla yapılanı birbirinden ayırmıştır: “Bu konuda
yanılırsanız günah işlemiş olmazsınız, fakat bunu bilinçli ve kasıtlı yapmanız halinde günaha girmiş
olursunuz.” (el-Ahzâb, 5) Hz. Peygamber de (s.a.v.) şu sözünde bu manayı tekrar etmiştir: “Ümmetimden yanılarak ve unutarak yaptıkları şey kaldırılmıştır.” Günahın olmaması ve hatanın kaldırılması
ile kastedilen şey, hata edenin sorumluluğunun hafifletilmesi ve kasıtlı yapan ile eşit tutulmamasıdır.
Bu iki terim ile cezaî sorumluluğun büsbütün kaldırılması kastedilmez. Bunu en iyi ortaya koyan şey,
kasten öldürmenin cezasının kısas, hata ile öldürmenin cezasının ise diyet ve keffaret olarak belirlenmiş olmasıdır. Görüldüğü gibi kasıtlı olanın sorumluluğu ağırlaştırılmış, hatalı olanınki ise hafifletilmekle birlikte büsbütün kaldırılmamıştır. Bu, şu ayetlerde beyan edilmiştir: “Ey iman edenler! Öldürülen kimseler hakkında kısas hükmü size farz kılındı.” (el-Bakara, 178) “Biz Tevrat’ta Yahudilere şu
hükmü farz kıldık: bir insanın canına kıyan kişi işlediği bu cinayete karşılık öldürülür…” (e-Mâide, 45)
“Bir müminin diğer 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 mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktan ibarettir. Şayet öldürülen kişi
aranızda sulh anlaşması bulunan bir kabileye mensup ise bu takdirde hem maktulün ailesine diyet
ödemek, hem de mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmak gerekir…” (en-Nisâ, 92)
Cezaî sorumluluk, suçun türüne ve derecesine göre çeşitlenir. Sorumluluğun tür ve derecelerini bilmek istediğimizde suçun tür ve derecelerini bilmemiz gerekir. Yukarıda beyan ettiğimiz üzere suçu,
fail ya kasten yapmıştır veya yanılarak. Dolayısıyla suç ya kasten olur ya da hata ile. Kasıt ve hatadan
her ikisinin de büyüklük derecesine göre iki türü vardır. Buna göre bilerek işlenen suç, kasıt ve kasıt
benzeri diye ikiye ayrılır. Yanılarak işlenen suç ise hata ve hata sayılan olarak ikiye ayrılır. Dolayısıyla
suçun dört derecesi vardır. Bu durumda cezaî sorumluluğun da dört derecesi var demektir. Çünkü
cezaî sorumluluğun tür ve derecesini belirleyen şey suçun tür ve derecesi olup suçun büyüklük ve
basitliğine göre o da ağırlaştırılır veya hafifletilir.
1. Kasden Suç İşleme
Genel manada kasıt, kişinin yasak fiili bilerek ve kasıtlı olarak işlemesidir. Sözgelimi, ne içtiğinin farkında olarak şarap içen kişi bunu kasten yapmıştır. Bilinçli bir şekilde hırsızlık yapan kişi de kasten
hırsızlık yapmıştır. Kasıt, suç türlerinin en büyüğü olduğu için İslam hukuku buna cezaî sorumlulukların en büyüğünü gerektirmiş ve en ağır cezayı vermiştir. Fıkıh bilginlerine göre kasıt (amd) kelimesinin öldürme suçunda daha özel bir anlamı olup bu da “suçlunun öldürücü fiili bilerek ve kasıtlı olarak
yapması ve neticesini kastetmesidir. Fıkıh bilginleri özel anlamdaki bu kasıt ile genel manadaki kastı
birbirinden ayırarak ilkine “kasıt” (amd), ikincisine ise kasıt benzeri (şibh-i amd) demişlerdir.
2. Kasıt Benzeri/Şibh-i Amd
İslam hukukunda öldürme ve vücut bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik suçlar haricinde kasıt
benzeri diye bir kategori bulunmaz. Öldürme de kasıt benzeri saldırı amacıyla öldürücü fiili yapmak;
ama neticesi olan öldürmeyi kastetmemektir. Bununla birlikte fiil öldürme ile neticelenir. Kasıt benzeri
kategorisini benimseyen fıkıh bilginlerinin delili Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu buyruğudur: “Kasten
öldürülen; yani sopa ve taş [gibi kesici veya delici olmayan bir cisim]le öldürülen kişide diyet olarak

yüz deve verilir.” Bu öldürme şekline kasıt benzeri adının verilme nedeni şudur: Bu öldürme, fiilin kasıtlı olarak yapılması açısından kasta benzer. Fakat fiilin neticesinin kastedilmemiş olması açısından
benzemez. Vücut bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik suçlarda kasıt benzeri saldırı amacıyla
suç içeren fiili yapmak ama ölümle sonuçlanacak olan neticeyi kastetmemektir.
Kasıt benzeri, büyüklük açısından kasten öldürme ve yaralamadan daha küçüktür. Dolayısıyla cezasının kasten öldürmeninkinden daha az olması gerekir. Bu sebeple kasten öldürmenin esas cezası kısas, kasıt benzerinki ise diyettir. Ayrıca yönetici (veya hakim) gereği halinde ek olarak tazir
cezası da verebilir.
3. Hata ile Suç İşleme
Hata, kişinin suç işleme kastı olmaksızın yaptığı bir fiilin ölümle neticelenmesidir. Bu hata fiilin kendisinde olabileceği gibi, kişinin kastında da olabilir. Fiilde hatanın örneği kuşa attığı okun onu ıskalayarak bir insana isabet etmesidir. Kasıtta hatanın örneği ise düşman arasında gördüğü veya giyinişi
düşman askerlerine benzediği için düşman sandığı birini ok atıp vurması ve öldürdüğü kişinin masum
bir vatan askeri çıkmasıdır.
4. Hata Sayılan Öldürme (Hata Mecrâsına Geçen)
İki durumda fiil, hata olmamakla birlikte hata olarak değerlendirilir:
Birincisi, [kişinin öldürme ile neticelenen] fiili yapmak gibi bir kastı olmamasına rağmen taksiri neticesinde yapmak zorunda kalmasıdır. Bunun örneği, uyurken yanındaki küçüğün üzerine dönen ve nefes
almasına mani olarak ölümüne sebep olan kişidir. İkincisi ise ölümle neticelenen fiili kastetmemesine
rağmen yaptığı fiil ile birinin ölümüne sebep olmasıdır. Buna örnek olarak birinin su akıtmak için
yola çukur kazması ve geceleyin yoldan geçen birinin çukura düşerek ölmesi zikredilebilir. Hata ile
öldürme hata sayılan öldürmeden daha ağırdır. Çünkü hatada suçlu, fiili kastetmiş ve taksiri sonucu
ölüm gerçekleşmiştir. Hata sayılan öldürmede ise failin fiile yönelik hiçbir kastı yoktur. Fakat taksiri ya
da sebebiyet vermesi sonucu ölüm meydana gelmiştir.
Günümüzdeki beşeri kanunlar, sorumluluğun sebebi ve şartları konusunda İslam hukuku ile örtüşmektedir. Kanunlarda sorumluluğun sebebi suçun işlenmiş olmasıdır. Sorumluluğun şartı ise İslam
hukukundaki gibi idrak gücü ve seçim hakkının varlığıdır. Fail, suçu kastetmiş olmadığı sürece sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun dereceleri ise suçun tür ve sayısına göre çeşitlenir. Kanunda suç,
“kasten ve hata ile” olmak üzere iki türlüdür. Hata ise ihmal sebebiyle olan hata ve basit hata olmak
üzere yine iki türlüdür. Beşeri kanunlar öldürmede kasıt benzerini kabul etmiyorsa da bu türü, “ölümle
neticelenen darp” saymakta ve buna kasten öldürmeninkinden daha hafif bir ceza vermektedir. Böylece İslam hukukundaki “darp kastıyla öldürme” ve “öldürme kastıyla öldürme” ayrımı ile kastedilen
aynı noktaya gelmektedir. Şu halde bu meselede İslam hukuku ile beşeri kanunlar arasında sadece
adlandırma farkı vardır.
Sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.
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Abstract
Humane law raise in a society which is governed by limited rules. In parallel to the
improvement of the society it develops and starts to have more rules. While the
needs of society proliferate and diversify and while the society develops in thinking,
knowledge and literature, theories related to law make progress as well. Thus, humane law is like a baby: It borns as little and thin like a baby, then it develops and
gets stronger. As society which is dominated by law develops, law develops collaterally. If growth and development of society slows down, the development of law
decelerates as well. Therefore, it is the society who creates the humane law to meet
its own needs and to regulate its life. Law is subject to society and its development
depends on the development of society.
Sharia on the other hand, hasn’t had such a progressive development, sent to the people by Allah in
a competent way. For this reason, there is no deficiency or hole in it. Allah (c.c.) sent it from the sky
to his Prophet in a short process. This process started with the appointment of Hz. Muhammad as
Prophet and ended with his death or arrival of that verse of the Koran: “Today, I finalised your religion
and completed my blessing for you. I chose Islam as your religion” (el-Mâide, 3).
Sharia hasn’t come to particular society, people or state. It was brought for Arabic and Non-Arabic,
Western and Eastern people without any distinction on the grounds of custom, tradition or history.
It is the Sharia of every family, tribe and state. We can even say that, Sharia is a universal law system which is dreamed by humane lawyers but not realized. It was not brought for a specific time,
period or interval. Until Allah will inherit earth and things on it, it will constitute a law system of all
time and all ages.
Accordingly, people who defend that Sharia is not suitable for our time don’t base their ideas on
scientific search and logical proofs. Such people could be divided into two groups. People in the first
group are the ones who haven’t any education on Sharia or Law. People in the second group on the
other way, have only education on Law. Both groups are not qualified enough to give a decision on
Sharia. Because they don’t know anything about the provisions of Sharia. Nobody could make a
judgment on the issue that he doesn’t know. Scientific search and logic require to say that, Sharia is
superior to humane laws and more suitable for this and following ages.
In this study, the concept of criminal liability will be examined in three stages. In the first stage, we will
examine the definition of crime which is “acting in a way which is prohibited and has penal sanction
or not acting although it is mandatory and has penal sanction. In the second stage, the concept and
roots of criminal liability in Islamic and humane law will be held. Summary of the second stage could
be made like this: Acting in a way which is prohibited or not acting although it is mandatory harms
public order, beliefs of society, lives, properties and dignity of individuals, general interest and other

things related to public order. Notwithstanding affinity and friendship, nobody could be responsible for
a crime which is committed by other person since criminal responsibility is personal.
In the third stage, the reason, degrees and conditions of criminal liability in Islamic and positive law
will be examined. Summary of the third stage could be made like this: The grounds of criminal liability
is committing crime, in other words acting in a way which is prohibited or not acting although it is
mandatory according to Sharia. Conditions of criminal liability are to have comprehension and self
control. On the other hand, degrees of such liability diversify in respect of the severity of crime which
causes aggravation or moderation of punishment.
Success comes from Allah.
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مقدمة
ينشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها ويحكمها ضئيال محدود القواعد ,ثم يتطور بتطور
الجماعة فتزداد قواعده ,وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت ,وكلما تقدمت
الجماعة في تفكيرها وعلومها وآدابها .فالقانون الوضعي كالوليد ينشأ صغيرا ضعيفا ,ثم ينمو ويقوى
شيئا فشيئا حتى يبلغ أشده ,وهو يسرع في التطور والنمو والسمو كلما تطورت الجماعة التي يحكمها,
ويبطئ في تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو والتطور .فالجماعة إذن هي التي تخلق
القانون الوضعي وتصنعه على الوجه الذي يسد حاجاتها وينظم حياتها ,وهو تابع لها وتقدمه مرتبط
بقدمها.
نشأة الشريعة اإلسالمية
لم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت ,وال مبادئ متفرقة ثم تجمعت ,وال نظريات أولية ثم تهذبت ,وإنما نزلت من عند
اهلل شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة ال ترى فيها عوجا ,وال تشهد فيها نقصا ,أنزلها اهلل تعالى من سمائه على رسوله
محمد صلى اهلل عليه وسلم في فترة قصيرة ,بدأت ببعثة الرسول وانتهت بوفاته أو انتهت يوم قال اهلل تعالى (اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا) [ سورة المائدة.]3:
الشريعة والقانون
إن القائلين بأن الشريعة ال تصلح للعصر الحاضر ال يبنون رأيهم على دراسة علمية أو حجج منطقية ,ألن الدراسة العلمية
والمنطق يقتضيان القول بتفوق الشريعة اإلسالمية على القوانين الوضعية ,وبصالحية الشريعة لهذا العصر ولما سيتلوه
من عصور .والسبب في ذلك يعود إلى االختالفات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون الوضعي وهي :
 .1أن الشريعة من عند اهلل جل شأنه وهو يقول (ال تبديل لكلمات اهلل) [سورة يونس ]6:وهو عالم الغيب القادر على أن
يضع للناس نصوصا تبقى صالحة على مر الزمان .أما القوانين فمن وضع البشر ,وتوضع بقدر ما يسد حاجتهم الوقتية,
وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص القانونية التي يضعونها قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه.
 .2أن الشريعة جاءت كاملة ال نقص فيها ,جامعة تحكم كل حالة ,مانعة ال تخرج عن حكمها حالة ,شاملة ألمور األفراد
والجماعات ,فهي تنظم األحوال الشخصية والمعامالت وكل ما يتعلق باألفراد ,وتنظم شؤون الحكم واإلدارة والسياسة
وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة.
 .3لم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة ,أو لقوم دون قوم ,أو لدولة دون دولة ,وإنما جاءت للناس كافة من عرب وعجم,
شرقيين وغربيين ,على اختالف مشاربهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم ,فهي شريعة كل أسرة ,وشريعة كل قبيلة,
وشريعة كل جماعة ,وشريعة كل دولة ,بل هي الشريعة العالمية التي استطاع علماء القانون الوضعي أن يروها ,ولكنهم
لم يستطيعوا أن يوجدوها.
 .4لم تأت الشريعة لوقت دون وقت ,أو لعصر دون عصر ,أو لزمن دون زمن ,وإنما هي شريعة كل وقت ,وشريعة
كل عصر ,وشريعة الزمن كله حتى يرث اهلل األرض ومن عليها.
 .5صيغت الشريعة بحيث ال يؤثر عليها مرور الزمن ,وال يقتضى تغيير قواعدها العامة ونظرياتها األساسية ,فجاءت
نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم يكن في اإلمكان توقعها ,ومن ثم كانت نصوص الشريعة
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غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل ,وليس ادل على ذلك من شهادة النصوص ومنها
مثال :قول اهلل تعالى (وأمرهم شورى بينهم ) [ سورة الشورى ] 83:وقول الرسول« :ال ضرر وال ضرار في اإلسالم»
فهذان نصان من القرآن والسنة بلغا من العموم والمرونة واليسر ماال يمكن أن يتصور بعده عموم أو مرونة أو يسر,
وهما يقرران الشورى قاعدة للحكم على الوجه الذي ال يضر بالنظام العام وال بمصلحة األفراد أو الجماعة ,وبتقرير مبدأ
الشورى على هذا الوجه بلغت الشريعة من السمو حده األقصى الذي ال يتصور أن يصل إليه البشر في يوم من األيام ,إذ
عليهم أن يجعلوا أمرهم شورى بينهم بحيث ال يحدث ضرر أو ضرار ,وهيهات أن يتحقق ذلك بين الناس.
الجريمة والعقاب
تعرف الجرائم في الشريعة اإلسالمية بأنها محظورات شرعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير .والمحظورات هي :إما
إتيان فعل منهى 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 على فعله ,أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ,أو
هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.
ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك ال يعتبر جريمة إال إذا تقررت عليه عقوبة ,فإن لم تكن على الفعل أو الترك
عقوبة فليس بجريمة ,وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها ,ألن النهى 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 لألمر والنهى معنى 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.
وتتفق الشريعة تمام االتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة ,فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها إما
عمل يحرمه القانون ,وإما امتناع عن عمل يقضى به القانون ,وال يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية
إال إذا كان معاقبا عليه طبقا للتشريع الجنائي ,ويختلف معنى الجناية االصطالحي في القانون الوضعي عنه في الشريعة.
وأساس الخالف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعنى الجريمة أيا كانت درجة الفعل من الجسامة ,أما
الجناية في القانون الوضعي فتعنى الجريمة الجسيمة دون غيرها.
تقرير الجرائم والعقاب عليها
ان الشريعة اإلسالمية اعتبرت بعض األفعال جرائم وعاقبت عليها ,لحفظ مصالح الجماعة ,ولصيانة النظام الذي تقوم
عليه الجماعة ,ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة باألخالق الفاضلة ,واهلل الذي شرع هذه األحكام وأمر بها,
ال تضره معصية عاص ولو عصاه أهل األرض جميعا ,وال تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه أهل األرض جميعا ,ولكنه
كتب على نفسه الرحمة لعباده ,ولم يرسل الرسل إال رحمة للعالمين ,النقاذهم من الجهالة ,وإرشادهم من الضاللة ,ولكفهم
عن المعاصي ,وبعثهم على الطاعة .وتتفق الشريعة اإلسالمية مع القوانين الوضعية 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 ,فتعتبر الشريعة األخالق الفاضلة أولى
الدعائم التي يقوم عليها المجتمع ,ولهذا فهى 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 تعنى بها إال إذا أصاب
ضررها المباشر األفراد أو األمن أو النظام العام ,فال تعاقب القوانين الوضعية مثال على الزنا إال إذا أكره أحد الطرفين
اآلخر ,أو كان الزنا بغير رضاء تاما ,ألن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر األفراد كما يمس النظام العام.
أما الشريعة فتعاقب على الزنا في كل األحوال والصور ,ألنها تعتبر الزنا جريمة تمس األخالق ,وإذا فسدت األخالق فقد
فسدت الجماعة وأصابها األنحالل .وأكثر القوانين الوضعية ال تعاقب على شرب الخمر ,وال تعاقب على السكر لذاته,
وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين ,فالعقاب على وجوده في حالة سكر بين في الطريق
العام ,ألن وجوده في هذه الحال يعرض الناس ألذاه واعتدائه ,وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة ,وال على
شرب الخمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة متلف للمال مفسد لألخالق .أما الشريعة فتعاقب على مجرد شرب الخمر
ولو لم يسكر منها الشارب ألنها تنظر إلى الجريمة من األوجه الخلقية التي تتسع كما نعلم لشتى المناحي واالعتبارات
فإذا صينت األخالق فقد صينت الصحة واألعراض واألموال والدماء وحفظ األمن والنظام.

والعلة في استهانة القوانين الوضعية باألخالق ,أن هذه القوانين ال تقوم على أساس من الدين ,وإنما تقوم على أساس
الواقع وما تعارف الناس عليه من عادات وتقاليد .والقواعد القانونية الوضعية يضعها عادة األفراد الظاهرون في المجتمع
باالشتراك مع الحكام ,وهم يتأثرون حين وضعها بأهوائهم ,وضعفهم البشري ,ونزعاتهم الطبيعية إلى التحلل من القيود.
كذلك فإن هذه القواعد قابلة للتغيير والتبديل بحسب أهواء القائمين على أمر الجماعة .فكان من الطبيعي أن تهمل القوانين
الوضعية المسائل األخالقية شيئا فشيئا ,وأن يأتي وقت تصبح فيه اإلباحية هي القاعدة واألخالق الفاضلة هي االستثناء,
ولعل بعض البالد التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد اآلن.
المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية
من المتفق عليه أن األفعال المحرمة يؤمر بها أو ينهى عنها ,ألن في إتيانها أو تركها ضرراً بنظام الجماعة أو عقائدها أو بحياة
أفرادها أو بأموالهم أو بأعراضهم أو بمشاعرهم أو بغير ذلك من االعتبارات التي تمس مصالح األفراد أو مصالح الجماعة
ونظامها ,واألفعال التي تمس مصالح األفراد تنتهي بمساس مصلحة الجماعة ونظامها ,فاألفعال التي تحرم إذن لم تحرم إال لحفظ
مصالح الجماعة ونظامها والعقوبات التي تفرض على هذه األفعال إنما تفرض لحماية مصالح الجماعة ونظامها.
و األفعال المحرمة بعضها يعتبر بطبيعته جريمة ,ألنه يتنافى مع األخالق الفاضلة كالسرقة والزنا ,وبعضها ال يعتبر
بطبيعته جريمة ولم يحرمه الشارع ,ألنه يمس الشرف أو يؤذي األخالق ,وإنما حرمه ألن في إباحته إضرار بالجماعة
كتحريم حمل السالح ,وتحريم االنتقال من محل موبوء بمرض معد إلى محل غير موبوء ,فمثل هذه األفعال تحرم لحفظ
مصالح الجماعة ودفع الضرر عنها.
وإذا كانت األفعال تحرم لمصلحة الجماعة ,فإن العقوبة تفرض باعتبارها وسيلة لحماية الجماعة مما يضر بمصالحها ونظامها,
ولما كانت العقوبة هي أمثل الوسائل لحماية الجماعة من الجريمة واإلجرام ,فإن العقوبة بهذا تصبح ضرورة اجتماعية ال مفر منها.
أسس المسؤولية الجنائية تقوم المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية على أساسين وهما :
 .١إن العقوبة على األفعال المحرمة فرضت لحماية الجماعة وحفظ نظامها وتحقيق األمن لها ,فهي ضرورة اجتماعية
استلزمها وجود الجماعة ,وكل ضرورة تقدر بقدرها ,فإذا اقتضت مصلحة الجماعة أن تكون العقوبة قاسية غلظت
العقوبة ,وإذا اقتضت مصلحة الجماعة أن تخفف العقوبة خففت العقوبة.
 .2إن العقوبة العادية ال يستحقها إال من كان مدركا مختارا من المكلفين ,فإذا لم يكن المكلف مدركا أو مختارا فال
تحمي نفسها من الشخص غير المسؤول بالوسيلة
مسؤولية عليه وبالتالي ال عقاب ولكن هذا ال يمنع الجماعة من أن
َ
المالئمة لحاله وحال الجماعة.
متى تكون العقوبة محققة لمصلحة الجماعة؟
تعتبر العقوبة محققة لمصلحة الجماعة كلما بعدت عن اإلفراط والتفريط ,وهي تعتبر كذلك كلما توفرت فيها العناصر اآلتية :
 .١أن تكون العقوبة بحيث تكفي لتأديب الجاني وكفه عن معاودة الجريمة ,وأن تكون بحيث يستطيع القاضي أن يختار
نوع العقوبة المالئمة لشخصية الجاني وأن يقدر كمية العقوبة التي يراها كافية لتأديبه وكف أذاه ,وهذا يقتضي تنوع
العقوبات ,وتعددها للجريمة الواحدة ,وجعل العقوبات ذات حدين ليستطيع القاضي أن يختار العقوبة المالئمة ويقدر
كميتها من بين حدي العقوبة األدنى واألعلى.
 .٢أن تكون العقوبة كافية لزجر الغير عن ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر في الجريمة وعقوبتها وجد أن ما يعود عليه
من ضرر العقوبة قد يزيد على ما يعود عليه من نفع الجريمة .وهذا يقتضي أن تكون أنواع العقوبات وحدودها العليا
بحيث تنفر من الجريمة.
 .٣أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة ,بحيث تكون العقوبة على قدر الجريمة ,فال يصح أن يكون عقاب قطع
الطريق كعقوبة السرقة العادية وال يصح أن تكون عقوبة القتل العمد متساوية مع عقوبة القتل الخطأ .ولقد عاقبت الشريعة
مثال على السرقة بقطع اليد ,ولكنها لم تعاقب على القذف بقطع اللسان ,وعاقبت على القتل العمد بالقصاص ولكنها لم
تعاقب على إتالف األموال بالقصاص.
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 .٤أن تكون العقوبة عامة بحيث تطبق العقوبة المقررة للجريمة على من ارتكبها ,فال يعفى منها أحد لمركزه أو شخصه
أو لغير ذلك من االعتبارات.
والعقوبة التي تتوفر فيها العناصر السابقة هي العقوبة العادية ,وال يصح أن تقع إال على من ارتكب الجريمة وهو مدرك
مختار ,فإذا لم يكن الجاني مدركا أو مختارا فال عقاب كقاعدة عامة ,فالمجنون ال يقتص منه إذا قتل غيره ,وال يجلد إذا
زنا وهو غير محصن ,وكذلك الصغير الذي لم يميز ,ولكن امتناع العقوبات العادية لعدم اإلدراك أو االختيار ال يمنع
الجماعة من حماية نفسها بالوسائل التي تراها كافية أو مالئمة .فالصغير غير المميز إذا لم يمكن االقتصاص منه إذا قتل
فإنه يمكن أن يوضع في ملجأ ,أو يرسل به إلحدى اإلصالحيات والمجنون إذا لم يمكن عقابه ,فإن من الممكن حماية
الجماعة من شره بوضعه في مستشفى ,وهكذا إذا امتنع عقاب الجاني بالعقوبات العادية ,وكان من الضرورة اتقاء شره
وحماية الجماعة منه ,فإن للجماعة أن تتخذ من الوسائل ما تحمى به نفسها من شر الجاني ولو أنه غير مسؤول وال يمكن
عقابه ,ودليل ذلك قوله عليه السالم« :رفع القلم عن ثالثة :عن الصبي حتى يبلغ ,وعن النائم حتى يستيقظ ,وعن المجنون
حتى يفيق» وقوله« :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي
عرفت القوانين الوضعية أكثر من نظرية للمسؤولية الجنائية ,فقبل الثورة الفرنسية كانت المسؤولية الجنائية قائمة على
أساس النظرية المادية ,ومقتضاها أن يتحمل الفاعل أيا كان نتيجة فعله سواء كان إنساناً أو غير إنسان ,مختارا أو غير
مختار ,مميز أو غير مميز.
وبعد الثورة الفرنسية قامت المسؤولية الجنائية على أساس من فلسفة االختيارويسمى هذا المذهب بالمذهب التقليدي
وخالصته أنه ال يصح أن يسأل جنائيا إال من يتمتع باإلدراك واالختيار ,وأن اإلنسان وحده هو الذي تتوفر فيه هاتان
الصفتان ,وأن اإلنسان بعد سن معينة يستطيع أن يميز بين الخير والشر ويختار بينهما ,ومثل هذا الشخص هو الذي توجه
إليه أوامر الشارع ونواهيه ,فإذا خالف الشارع مع قدرته على اإلدراك واالختيار ,كان من العدل أن يعاقب على مخالفة
أمر الشارع ,فأساس المسؤولية هو اإلدراك واالختيار ,والعقوبة مفروضة ضمانا لتنفيذ أمر الشارع ,وجزاء عادال على
مخالفته.
ثم ظهر بعد ذلك مذهب آخر قصد منه التوفيق بين المذهبين السابقين ,ويسمى مذهب االختيار النسبي ,ويرى أصحابه
اإلبقاء على المذهب التقليدي ,ألن اإلنسان مهما كان اختياره محدودا فإن إلرادته ً
دخال في الجريمة ,ولكن المذهب الجديد
يضيف إلى المذهب القديم فكرة أخرى ,وهي أن للمشرع أن يحمي الجماعة من إجرام األشخاص الذين يمتنع عقابهم
النعدام إدراكهم أو اختيارهم ,بأن يتخذ معهم إجراءات خاصة مناسبة لحالتهم ,وهذا المذهب هو الذي يسود القوانين
الوضعية اليوم.
وتتفق الشريعة مع القوانين الحديثة في معنى وأسس المسؤولية الجنائية فالمسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية
أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها ,فمن أتى فعال محرما وهو ال
يريده كالمكره أو المغمى عليه ال يسأل جنائيا عن فعله ,ومن أتى فعال محرما وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه كالطفل
أو المجنون ال يسأل أيضا عن فعله ,وهو نفس معنى المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة.
وتقوم المسؤولية الجنائية في الشريعة على أساسين :أولها :أن يأتي اإلنسان فعال محرما معاقبا عليه .ثانيها :أن يكون
الفاعل مدركا مختارا ,فإذا وجدت هذه األسس وجدت المسؤولية الجنائية ,وإذا انعدم أحدها انعدمت وهي نفس األسس
التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة ,وبالتالي فإن القوانين الوضعية تسير في نفس الطريق
الذي سلكته الشريعة اإلسالمية منذ ثالثة قرون.
محل المسؤولية الجنائية
لما كانت الشريعة اإلسالمية تشترط أن يكون الفاعل مدركا مختارا ,فقد كان طبيعيا أن يكون اإلنسان فقط هو محل
المسؤولية الجنائية ,ألنه وحده هو المدرك المختار .أما الحيوان أو الجماد فال يمكن أن يكون محال للمسؤولية الجنائية
النعدام اإلدراك واالختيار .ومحل المسؤولية هو اإلنسان الحي ,فال يمكن أن يكون الميت محال للمسؤولية الجنائية حيث
ينعدم بالموت إدراكه واختياره.

وإذا كان هذا حكم الشريعة اإلسالمية منذ ثالثة عشر قرنا أي من يوم وجودها فإن القوانين الوضعية كانت إلى عهد غير
بعيد تنظر إلى الجريمة بغض النظر عن فاعلها ,ومن ثم كان العاقل البالغ والصبي غير المميز والمجنون والمعتوه يعاقبون
على جرائمهم دون النظر إلى حاالتهم وعقلياتهم ,أما اليوم وبعد أن تغيرت األسس التي كانت تقوم عليها المسؤولية الجنائية
في القوانين الوضعية فإن هذه القوانين ال تعرف محال للمسؤولية الجنائية غير اإلنسان الحي ,كما أنها تفرق في حكمها بين
المدرك المختار وبين فاقد اإلدراك واالختيار ,وبهذا أصبحت في هذه النقطة مطابقة للشريعة اإلسالمية.
شخصية المسؤولية الجنائية
من القواعد األولية في الشريعة اإلسالمية أن المسؤولية الجنائية شخصية ,فال يسأل عن الجرم إال فاعله وال يؤخذ امرؤ
بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما .وقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العادل في كثير من آياته من
ذلك قوله تعالى (وال تكسب كل نفس إال عليها) [سورة األنعام( ,]164:وال تزر وازرة وزر أخرى) [سورة فاطر,]18:
(وأن ليس لإلنسان إال ما سعى) [سورة النجم( ,]39:من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) [سورة فصلت( ,]46:من
يعمل سوءا يجز به) [سورة النساء .]123 :وجاءت أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم تؤكد هذا المبدأ حيث يقول:
«ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه».
وتأخذ اليوم القوانين الوضعية الحديثة بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ,فال يؤخذ بالجرائم غير جناتها وال تنفذ
العقوبة إال على من أجرم دون غيره ,ولكن القوانين الوضعية لم تطبق هذا المبدأ بدقة تامة حتى اآلن ,والمتتبع لنصوصها
يجد خروجا على هذا المبدأ في كثير من الحاالت ,ومنها مثال اعتبار من اشترك في تجمهر وهو عالم بالغرض منه
مسؤوال عن أية جريمة تقع من أحد المتجمهرين بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر ,كذلك يعتبر مديرو التجمهر
مسؤولين جنائيا عن أية جريمة يرتكبها أحد المتجمهرين ,مع أن التطبيق الدقيق للمبدأ يستوجب عدم مسؤوليتهم إال إذا
كانوا قد اتفقوا على ارتكاب هذه الجريمة أو حرضوا عليها ,ومما سبق يتبين أن القوانين الوضعية لم تصل في تطبيق هذا
المبدأ إلى الحد الذي وصلت إليه الشريعة وأن دائرة تطبيقه في القانون أضيق من دائرة تطبيقه في الشريعة.
المجني عليه
المجني عليه هو من وقعت الجناية على نفسه ,أو ماله ,أو على حق من حقوقه .وال تستلزم الشريعة أن يكون المجني
عليه مختارا مدركا كما استلزمت هذين الشرطين في الجاني ,ألن الجاني مسؤول جنايته ,وألن المسؤولية مترتبة على
عصيان أمر الشارع ,وأوامر الشارع ال يخاطب بها إال مدرك مختار ,أما المجني عليه فغير مسؤول وإنما هو معتدى
عليه ,اكتسب باالعتداء حقا قبل المعتدي وهو الجاني ,وصاحب الحق ال يشترط فيه اإلدراك وال االختيار ,وإنما يشترط
فيه فقط أن يكون أهال الكتساب الحقوق.
والحقوق التي تنشأ عن الجرائم على نوعين حقوق اهلل تعالى وحقوق لآلدميين .فأما النوع األول فينشأ عن الجرائم التي
تمس مصالح الجماعة ونظامها وأما النوع الثاني فينشأ عن الجرائم التي تمس األفراد وحقوقهم ,وعلى هذا يصح أن يكون
المجني عليه إنسانا مميزا أو غير مميز عاقال أو مجنونا ,ويصح أن يكون المجني عليه طائفة من الناس كما لو بغت
طائفة على أخرى ,وكما يصح أن يكون المجني عليه شخصا طبيعيا يصح أن يكون شخصا معنويا كأن يسرق الجاني
ماال لشركة أو لوقف أو للدولة ,وظاهر ما سبق أن المجني عليه في كل الصور واألحوال هو اإلنسان ,إما باعتباره فردا
وإما باعتباره منتميا لهيئة.
وتعتبر الشريعة اإلنسان مجنيا عليه ولو لم ينفصل عن أمه ,فمن أحدث جائفة بامرأة حامل فأجهضت فقد جني على
شخصين هما األم والجنين حيث أجاف األم وأسقط الجنين ,ووجبت عليه عقوبتان هما أرش الجائفة ودية الجنين ,وإذا
شربت األم دواء فأجهضت فعليها دية الجنين.
هل يكون اإلنسان بعد الموت محال للجريمة؟
القاعدة في الشريعة أن اإلنسان تنتهي شخصيته بموته فإذا مات أصبح ال وجود له ,وانتقلت أمواله وحقوقه إلى دائنيه
وورثته وإذا كانت نفس اإلنسان وماله وحقوقه هي محل الجريمة فال يتصور أن يكون اإلنسان بعد الموت محال للجريمة
إال في حالتين:
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اإلعتداء على رفات األموات
قذف األموات
االعتداء على رفات األموات
ال يعتبر االعتداء على جثة الميت أو رفاته جريمة واقعة على الميت باعتباره إنسانا ,وال يعتبر الميت هو المجني عليه
إنما يحرم االعتداء على رفات األموات باعتبارها شيئا محترما لدى الجماعة وله حرمته في نفوسهم ,فالمجني عليه في
الجريمة هو الجماعة والشريعة تعاقب مرتكبها باعتباره معتديا على حرمة األموات أو حرمة المقابر.
قذف األموات
من القواعد األولية في الشريعة أن الدعوى ال تقام إال إذا تقدم المقذوف بالشكوى ,ألن الجريمة تمس المجنى عليه مساسا
شديدا وتتصل بعرضه وسمعته ,وألن للمجني عليه الحق في أن يثبت وقائع القذف ,فإذا أثبتها أصبح القاذف مسؤوال عن
الجريمة التي قذف بها ووجبت عليه عقوبتها ,ولهذا علق رفع الدعوى على شكوى المقذوف فإذا شكى أخذت الدعوى
سيرها.
وإذا كان المقذوف حيا وقت القذف فله وحده حق الخصومة فإن مات بعد القذف وقبل الشكوى فليس لغيره من ورثته أو
عصباته أن يخاصم القاذف ويشكوه إال إذا كان المقذوف قد مات قبل العلم بالقذف ,أما إذا مات بعد الشكوى فتحل ورثته
محله عند مالك والشافعي وأحمد ,وتسقط الدعوى بموته عند أبي حنيفة ,ألنه يرى أن حق المخاصمة في دعوى القذف
ليس حقا ماليا حتى يورث.
وإذا كان المقذوف ميتا فجمهور الفقهاء يبيحون رفع الدعوى على القاذف بناء على شكوى الورثة أو األصول والفروع,
وحجتهم في ذلك أن القذف يتعدى الميت إلى األحياء ,وأنهم قدح في نسبهم فكأن القاذف قذفهم ,ولهذا كان لهم حق تحريك
الدعوى دفعا للعار عن أنفسهم.
تتفق القوانين الوضعية الحديثة مع الشريعة اإلسالمية فيصح فيها أن يكون المجنى عليه إنسانا مميزا أو غير مميز,
عاقال أو مجنونا ,ويصح أن يكون إنسانا طبيعيا أو معنويا ,وفردا أو جماعة ,كما أن القوانين الوضعية تحمي الجنين قبل
أن ينفصل عن أمه ,فتعاقب اإلجهاض سواء حدث من األم أو من غيرها ,وتحمي جثة الميت ورفاته ,فتعاقب من ينتهك
حرمة القبور ,وهي في ذلك تتفق مع الشريعة .أما فيما يتعلق بالقذف فالرأي السائد في القوانين الوضعية اليوم أن القوانين
توضع لحماية األحياء دون األموات ,ومن ثم فقذف الميت ال عقاب عليه إال إذا تعدى أثر القذف إلى األحياء من ورثة
المقذوف أو ذوي قرباه فال مانع إذن من المحاكمة والعقاب .فإذا مات المجنى عليه سقط بموته حق الشكوى إال إذا قصد
من القذف المساس بكرامة أسرة المقذوف وذويه األحياء فيحق لهم حينئذ أن يرفعوا الشكوى باسمهم.
واتجاه القوانين الوضعية في قذف األموات ال يكاد يختلف عن اتجاه الشريعة ,فدعوى القذف في الشريعة تمس دائما
أسرة المفذوف وأهله ,فإذا أجازت الشريعة للورثة رفع الدعوى دون قيد فإن هذا يساوي تماما ما أجازته القوانين للورثة
من رفع الدعوى في حالة المساس بهم ,ألن القوانين ال تقتصر القذف على نسبة الزنا ونفي النسب كما هو الحال في
الشريعة ,وإنما تعتبر القوانين قاذفا كل من أسند لغيره واقعة توجب احتقاره.
سبب المسؤولية الجنائية وشروطها
سبب المسؤولية الجنائية هو ارتكاب المعاصي ,أي إتيان المحرمات التي حرمتها الشريعة وترك الواجبات التي أوجبتها,
وإذا كان الشارع قد جعل ارتكاب المعاصي سببا للمسؤولية الجنائية إال أنه جعل وجود المسؤولية الشرعي موقوفا على
توفر شرطين ال يغني أحدهما عن اآلخر وهما :اإلدراك واالختيار ,فإذا انعدم أحد هذين الشرطين انعدمت المسؤولية
الجنائية ,وإذا وجد الشرطان معا وجدت المسؤولية ,فالسرقة معصية حرمها الشارع وجعل القطع عقوبة لفاعلها ,فمن
سرق ماال من آخر فقد جاء بفعل هو سبب للمسؤولية الجنائية ,ولكنه ال يسأل شرعا إال إذا وجد فيه شرطا المسؤولية
وهما اإلدراك واالختيار ,فإن كان غير مدرك كمجنون مثال فال مسؤولية عليه ,وإن كان مدركا ولكنه غير مختار فال
مسؤولية عليه أيضا.

والعصيان في الشريعة يقابل الخطأ والخطيئة في تعبير القوانين الوضعية ,ولكن التعبير بالعصيان أدق في داللته على
المعنى المقصود ,وهو مخالفة أمر الشارع من التعبير بالخطأ والخطيئة ,فضال عن أن التعبير األخير يؤدي إلى الخلط
بين لفظ الخطأ بمعنى غير المتعمد ,وبين لفظ الخطأ بمعنى مخالفة أمر الشارع.
أنواع المسؤولية الجنائية وتعدد درجاتها
إن الشريعة اإلسالمية تقرن دائما األعمال بالنيات وتجعل لكل امرئ نصيبا من نيته ,وهذا معنى قول الرسول صلى اهلل
عليه وسلم« :إنما األعمال بالنيات .وإنما لكل امرئ ما نوى» والنية محلها القلب ومعناها القصد ,وتطبيقا لقاعدة اقتران
األعمال بالنيات ال تنظر الشريعة للجناية وحدها عندما تقرر مسؤولية الجاني ,وإنما تنظر إلى الجناية أوال وإلى قصد
الجاني ثانيا ,وعلى هذا األساس ترتب درجة مسؤولية الجاني.
ولما كانت الشريعة اإلسالمية تقرن األعمال بالنيات كما قلنا فقد فرقت في المسؤولية الجنائية بين ما يتعمد الجاني إتيانه
وبين ما يقع من الجاني نتيجة خطئه ,وجعلت مسؤولية الجاني العامد مغلظة ومسؤولية الجاني المخطئ مخففة ,وعلة
التغليظ على العامد أنه يتعمد العصيان بفعله وقلبه فجريمته متكاملة ,وعلة التخفيف على المخطئ أن العصيان ال يخطر
بقلبه وإن تلبس بفعله فجريمته غير متكاملة.
وقد فرق القرآن بين العامد والمخطئ في قوله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [سورة
األحزاب ]5:وكرر الرسول عليه الصالة والسالم هذا المعنى في قوله« :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» والمقصود
من عدم الجناح ومن رفع الخطأ هو تخفيف مسؤولية المخطئ وعدم تسويته بالعامد ,وال يقصد من هذين التعبيرين
محو المسؤولية الجنائية كليا ,وليس أدل على ذلك من أن اهلل جل شأنه جعل عقوبة القتل العمد القصاص ,وجعل عقوبة
القتل الخطأ الدية والكفارة ,فغلط مسؤولية العامد وخفف مسؤولية المخطئ ولم يمحها كليا ,وذلك قوله تعالى (يا أيها
اللذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) [سورة البقرة ]178:وقوله (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) [سورة
المائدة ]45:وقوله (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ,ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله إال أن يصدقوا ,فإن كان من قوم عدو لكم وهم مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ,وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) [سورة النساء.]92:
وتتنوع المسؤولية الجنائية وتتعدد درجاتها بحسب تنوع العصيان وتعدد درجاته ,فإذا أردنا أن نعرف مدى تنوع
المسؤولية وتعدد درجاتها فعلينا أن نعرف مدى تنوع العصيان وتعدد درجاته .وقد عرفنا فيما سبق أن العصيان إما أن
يتعمده العاصي وإما أن يخطئ به ,فهو إما عمد وإما خطأ ,والعمد والخطأ كالهما على نوعين بحسب درجة جسامته,
فالعمد ينقسم إلى عمد وشبه عمد ,والخطأ ينقسم إلى خطأ وما جرى مجرى الخطأ ,ومن ثم يكون العصيان على أربع
درجات ,وبالتالي تكون المسؤولية الجنائية على أربع درجات ,ألنها تقوم على العصيان ,وتغلظ وتخفف بحسب درجة
العصيان من الجسامة والبساطة.
العمد
المعنى العام للعمد هو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور ,فمن شرب الخمر وهو يقصد شربها فقد شربها متعمدا,
ومن سرق وهو يقصد السرقة فقد تعمدها ,والعمد هو أجسم أنواع العصيان ,وترتب عليه الشريعة أجسم أنواع المسؤولية,
وتفرض عليه أغلب العقوبات ,وللعمد في القتل معنى خاص عند جمهور الفقهاء هو أن يقصد الجاني الفعل القاتل ويقصد
نتيجته ,ويفرق جمهور الفقهاء بين القتل الذي يتوفر فيه هذا المعنى الخاص وبين القتل الذي يتوفر فيه العمد بمعناه العام
فقط ,ويسمون األول القتل العمد ويسمون الثاني القتل شبه العمد.
شبه العمد
ال تعرف الشريعة شبه العمد إال في القتل والجناية على ما دون النفس ,وشبه العمد في القتل معناه إتيان الفعل القاتل بقصد
العدوان دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث القتل ,ولكن الفعل يؤدي للقتل ,وحجة القائلين به أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال« :أال إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل» وسمي شبه العمد بهذه التسمية ,ألنه
يشبه العمد من حيث قصد الفعل وال يشبهه من حيث انعدام القصد من الفعل .وشبه العمد فيما دون النفس فمعناه إتيان
الفعل بقصد العدوان دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث النتيجة التي انتهى إليها الفعل.
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وشبه العمد أقل جسامة من العمد ,وينبني على ذلك أن تكون عقوبة شبه العمد أخف من عقوبة العمد .فعقوبة العمد
األساسية القصاص وعقوبة شبه العمد الدية والتعزير إن رأى ولي األمر تعزير الجاني.
الخطأ
هو أن يأتي الجاني الفعل دون أن يقصد العصيان ولكنه يخطئ إما في فعله وإما في قصده ,فأما الخطأ في الفعل فمثله أن
يرمي طائرا فيخطئه ويصيب شخصا .وأما الخطأ في القصد فمثله أن يرمي من يعتقد أنه جندي من جنود األعداء ,ألنه
في صفوفهم أو عليه لباسهم فإذا به جندي من جنود الوطن المعصوم الدم.
ما جرى مجرى الخطأ
ما جرى مجرى الخطأ :يلحق الفعل بالخطأ ويعتبر جاريا مجراه في حالتين :أولهما :أن ال يقصد الجاني إتيان الفعل ولكن
الفعل يقع نتيجة تقصيره ,كمن ينقلب وهو نائم على صغير بجواره فيقتله .وثانيهما :أن يتسبب الجاني في وقوع الفعل
المحرم دون أن يقصد إتيانه كمن يحفر حفرة في الطريق لتصريف ماء مثال فيسقط بها أحد المارة ليال .والخطأ أكثر
جسامة مما جرى مجرى الخطأ ,ألن الجاني في الخطأ يقصد الفعل وتنشأ النتيجة المحرمة عن تقصيره وعدم احتياطه,
أما فيما جرى مجرى الخطأ فالجاني ال يقصد الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره أو تسببه.
وتتفق القوانين الوضعية الحديثة مع الشريعة فيما ذكرنا من سبب المسؤولية وشرطها ,فسبب المسؤولية في القانون هو
ارتكاب الجرائم ,وشرط المسؤولية هو اإلدراك واالختيار كما هو الحال في الشريعة ,وال مسؤولية ما لم يكن الجاني
مخطئا أي عاصيا ,ودرجات المسؤولية تتعدد وتتنوع بحسب تنوع الخطأ وتعدده .والخطأ في القانون على نوعين :عمد
وخطأ ,والخطأ على نوعين خطأ بإهمال وخطأ بسيط .والقوانين الوضعية وإن كانت ال تعترف بشبه العمد في القتل إال
أنها تجعل هذا النوع من القتل ضربا مفضيا للموت ,وتخفف عقوبته عن عقوبة القتل العمد ,فتصل بذلك إلى الغرض
الذي ترمي إليه الشريعة من التفرقة بين القتل بقصد الضرب والقتل بقصد القتل ,فالخالف إذن بين الشريعة والقانون
خالف في التسمية ال غير.

Dr. Saad Lagoun1
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1

İSLAM CEZA HUKUKU VE ULUSLARARASI İNSANCIL
HUKUKTA SAVAŞ SUÇLARI
Çev. Doç. Dr. Osman Güman

ISLAMIC CRIMINAL LAW AND WAR CRIMES
IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

القانون الجنائي اإلسالمي وجرائم
الحرب في القانون الدولي اإلنساني
1 Al-Ağvât Üniversitesi, Cezayir.
1 Al-Ağvât University, Algeria.
. الجزائر، جامعة األغواط1

775

Giriş
I. Beşeri Hukukta ve İslam Hukukunda Savaş Suçları Kavramı
“Savaş suçları” kavramı savaşçılarla savaşçı olmayanların ve sivil şahıslarla askeri
hedeflerin birbirinden ayrılması ilkesini çiğnemekle çok sıkı ilişkilidir. Bu ilke, saldırıyı
askeri hedeflere ve savaşçılara yönlendirmeyi ve sivilleri hedef almamayı gerektirir.
İslam hukuku ve uluslararası insancıl hukuk bu ilkede müttefiktir. Bu bölümde bu kuralları önce İslam hukukunda, daha sonra da beşeri hukukta inceleyeceğiz.
A. İslam Hukukunda Savaş Suçları Kavramı
İslam, Müslümanlarla diğer uluslar/ümmetler arasındaki ilişkinin prensipte barış esasına dayalı
olduğunu kabul eder. Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurur: “Ey müminler! Top yekûn barışı benimseyin ve şeytanın izinden gitmeyin; çünkü o sizin için amansız bir düşmandır.” (el-Bakara, 208), “Şu
halde onlar size ilişmez, saldırmaz ve dahi barış teklif ederlerse, bilin ki bu durumda Allah onlar
aleyhine herhangi bir şey yapmanızı onaylamaz.” (en-Nisâ, 90) Bu ayetler Müslümanları barışa ve
gayrimüslimlere saldırmamaya çağırmaktadır. Fakat Hz. Peygamber ve Müslümanlar baskı görüp
İslam’ın davetini tebliğ etmekten alıkonularak yurtlarından çıkarılınca ve müşriklerden eziyet görünce
hicret sonrasında şu ayet indirilerek meşru müdafaa amacıyla savaşmaları meşru kılındı: “Haksız
yere saldırıya uğrayan müminlere zulme uğramış olmalarından dolayı savaşma izni verilmiştir. Allah
müminleri düşman karşısında muzaffer kılmaya kadirdir. O müminler ki sırf “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için haksızca yurtlarından sürüldüler. Şayet Allah kimi insanların saldırganlığını kimi insanlar
aracılığıyla bertaraf etmiş olmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah’ın ismi çokça
anılan mescitler kesinlikle yıkılıp giderdi. Allah kendi dinine destek verenlere elbet yardım edecektir.
Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak üstündür.” (el-Hac, 39-40)
İslam hukuku savaşı cihad adı verilen mücadele çerçevesinde ele almıştır. Cihad kelimesi elinden
geleni yapmak ve meşakkat anlamlarına gelen cehd ve cühd kelimeleriyle aynı kökten gelir. Savaşta
elinden geleni yapmak demek olup1 düşmanlık ve saldırı anlamı taşımaz. Bu sözlük anlamına dayanarak, meşakkat ve zorluk içeren savaşın (kıtâl) İslam’da arzulanan bir şey olmadığını görüyoruz.
Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Kâfirlere karşı savaş size farz kılındı, gerçi bu sizin hoşunuza
giden bir şey değildir.” (el-Bakara, 216)
İslam’da savaş, bazı kötü niyetli oryantalistlerin iddialarının aksine toprak genişletmek ve başka
insanları zorla Müslüman yapmak için değil; cana ve mala yönelen saldırıyı ve zulmü bertaraf etmek
ve aynı zamanda İslam davetini koruma altına almak için meşru kılınmıştır.2 Cihadla bu yüce gayeler
hedeflendiği için bu amacı gerçekleştirmeyi sağlayan savaş için bir takım ilke ve kurallar konması
1 Ebu’l-Fadl Cemaleddin Muhammed b. Mükrim el-Afrîkî el-Mısrî İbn Manzur, Lisânu’l-Arap, c.1, Müessesetü’l-a’lemî li’l-matbûât, Beyrut, 1. Baskı,
2005, s. 682-683.
2 Abdurrahman Ebu Zehra, el-Alâkâtu’t-devliyye fi’l-İslâm, Dâru’l-fikri’l-Arabî, el-Kahire, 1995, s. 98.
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zorunlu olmuştur. Bundan dolayı İslam’da savaşta güç kullanımının düzenlenmesine ve insani hedeflerle savaş zaruretleri arasında ilişki kurulmasına yönelik savaş kurallarının belirlenmiş olmasının,
mütekâmil bir sistem inşasında büyük payı vardır.
İslam savaş teorisi hakkında yukarıda verilen bilgilerden şu ortaya çıkmaktadır: Her yönüyle eksiksiz
olan bu şeriatta savaş için bazı insancıl ilkeler konulmuş olup bunların en önemlileri, savaşçı olanla
olmayanı birbirinden ayırma ilkesini çiğnemekten kaynaklanan savaş suçlarının yasaklanmış
olmasıdır. İslam, savaş sırasında hedef alınması caiz olan savaşçılarla sahip oldukları özellik veya
savaşacak durumda bulunmamak gibi sebeplerle savaşçı sayılmayan insanları birbirinden ayırmış
ve düşman halkından dahi olsa bu nitelikteki insanların korunmasını ve kendilerine dokunulmamasını
gerekli kılmıştır. Bunun delilleri şunlardır:
1. Kur’an-I Kerim’de Savaşan-Savaşmayan Ayrımının Esası Ve Savaş Suçları Kavramı
Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlar üzerine düzenlenen saldırıya hangi şekilde olursa olsun katılmayan
savaşçı olmayan insanların hedef alınmamasını teşvik eden pek çok ayet vardır. Mesela Allah (c.c.)
şöyle buyurur: “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) Bu ayet Medine döneminde savaş hakkında indirilen ilk ayettir. İbn Kesîr bu ayetin
tefsirinde Hasan’ı Basrî’nin şu sözüne yer vermiştir: “Bu ayette kadınların, çocukların ve bilfiil savaşmaktan aciz olan ve savaş hakkında herhangi bir görüşü de bulunmayan yaşlıların öldürülmesi
yasaklanmıştır.”3 Yine Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Din uğrunda size savaş açmamış, sizi yurdunuzdan
çıkarmaya kalkışmamış müşriklere gelince Allah onlarla iyi ilişkiler kurmanızı, kendilerine adaletli
davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Allah sadece din uğrunda size
savaş açmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanız için destek sağlamış kimseleri dost edinmenizi yasaklar. Onlarla dostluk kurup birlik olanlar zalimlerin ta kendileridir.” (el-Mümtehine, 8-9) İbn
Kesîr bu ayetin tefsirinde “Allah, müminlere kadınlar ve zayıf kimseler gibi kendileriyle savaşmayan
kâfirlere iyi davranmalarını yasaklamıyor.” demiştir.4 Bir diğer ayette ise Allah şöyle buyurur: “İnancınıza yönelik baskı ve zulüm ortadan kalkıp din sadece Allah’ın oluncaya, hayat tam anlamıyla
Allah’ın iradesine uygun biçimde yaşanır hale gelinceye kadar müşriklerle savaşın. Eğer onlar saldırganlıktan vazgeçerlerse siz de vazgeçin. Zira savaşma ve cezalandırma (udvân) ancak saldırganlar
için söz konusudur.” (el-Bakara, 193) Bu ayetle savaş açan kimselerle savaşılması emredilmiştir.
Ayetteki udvân kelimesi cezalandırmak ve savaşmak demek olup bu da zulmeden ve saldıran hakkında geçerlidir.5 Tam yeri gelmişken şu ayette de Müslümanların esirlere iyi davranmalarının emredildiğini ifade edelim: “Yine onlar yiyeceğe muhtaç oldukları halde kendilerinden önce yoksul, yetim
ve esirleri doyururlar. Biz sizi sırf Allah için doyuruyoruz. Dolayısıyla sizden ne bir karşılık ne de bir
teşekkür bekliyoruz, derler” (el-İnsan, 8-9) Bundan dolayı Müslümanlar esirleri doyurup barındırmak
suretiyle Allah’a yaklaşıyorlardı. Allah rızasını isteyerek yiyecek konusunda esirleri kendilerine tercih
ediyorlardı. Şu halde bütün bu ve diğer ayetler eli silah tutan veya savaşmak için hazırlanan savaşçılarla savaşmayı emretmekte, barışçı olanlarla ve kadın, çocuk ve yaşlılar gibi sivillerle savaşmamaya
teşvik ederek hangi nitelikte olursa olsun esir alınanlara iyi davranılmasını emrediyordu.

3 Ebu’l-Fidâ İbn Kesîr ed-Dımeşkî, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Kerîm, c. 1, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1. Baskı, 2002, s. 211.
4 İbn Kesîr, a.g.e., c. 4, s. 1879.
5 İbn Kesîr, a.g.e., c.1, s. 212

2. Sünnette Savaşan-Savaşmayan Ayırımının Esası Ve Savaş Suçlarının Yasaklanması
Hz. Peygamberin pek çok kişi tarafından şahitlik edilen siyer ve gazvelerinde savaşçı olmayanların
korunduğu ve kendilerine güzel muamele edildiği pek çok örnek vardır. O (s.a.v.) Aişe annemizin de
dediği gibi âdeta yaşayan bir Kur’an’dı. Hz. Peygamber (s.a.v.) pek çok hadisinde savaşçı olmayanlara iyi davranılmasını buyurmuştur. Mesela Sahih-i Müslim’de Süleyman b. Büreyde babası Büreyde’den şöyle nakletmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.) birini ordu veya birlik komutanı yapınca onunla
özel olarak konuşup Allah’tan korkmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye
ederdi. Sonra askerlere şu konuşmayı yapardı: “Allah adına ve Allah yolunda gazaya çıkın. Allah’ı
inkâr edenlerle savaşın. Gaza edin; ama ganimetten çalıp çırpmayın, birbirinizi aldatmayın, düşmanlarınızın burnunu kulağını kesmeyin ve çocukları öldürmeyin.”6 Ebu Davud da Enes b. Malik’ten Hz.
Peygamber’in askerlere şöyle konuştuğunu nakletmiştir: “Allah adına, Allah’ın yardımıyla ve Allah
Resulü’nün dini uğruna savaşın. Yaşlıları, bebekleri, çocukları ve kadınları öldürmeyin. Ganimetleri çalmadan toplayın. Islah edici olun ve iyi davranın; çünkü Allah iyi davrananları sever.”7 İşte bu
şekilde Hz. Peygamber ashabını ve ordu komutanlarını Allah’tan korkmaya ve iki hadiste zikredilen
grupları öldürmemeye ve onlara iyi davranmaya teşvik ederdi.
Bu grupların öldürülmesinin yasaklanması, -alimlerin de dediği gibi- sadece bünyelerinin zayıf olması dolayısıyla savaşamayacak durumda olmalarından değildir; bunun gerçek sebebi savaşa bilfiil
katılmaları ve Müslümanlara silah doğrultmamış olmalarıdır. Savaşa bilfiil katılan kadınlara ve görüş
ve planlarıyla savaşçılara rehberlik eden yaşlılara karşı savaşmanın caiz olması da bunu gösterir.
Dolayısıyla bu gruplardan savaşa bilfiil iştirak edenlerle savaşmanın caiz olduğu konusunda alimlerin ittifakı vardır.8 Bunu gösteren bir delil ise Ahmed b. Hanbel’in Abdullah b. Ömer’den naklettiği
şu hadistir: Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke’nin fethedildiği gün öldürülmüş bir kadına rastlayınca “Bu,
savaşacak değildi ki!” buyurduktan sonra kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı.9 Hz.
Peygamber’in “Bu savaşacak değildi ki!” sözü, bir kadını öldürmenin haklı gerekçesinin savaşa bilfiil
katılması olduğunu göstermektedir. Savaşa katılmaması durumunda ise kanı dökülmez. Bir diğer
rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v.) “Bu savaşacak değildi ki!” buyurduktan sonra yanındakilerden
birine “Koş, Halid’e yetiş ve ona çocukları ve ziraat işçilerini (asîf) öldürmemesini tenbih et.” buyurdu.10
Hadiste geçen asîf kelimesi ücretle çalışan ziraat işçisi anlamındadır. Ziraat işçisi savaşmaya ve eli
silah tutmaya kadir olmasına rağmen Hz. Peygamber bunların öldürülmesini yasaklamıştır. Bu kimseler bilfiil savaşa iştirak etmedikleri için öldürülmeleri yasaklanmıştır. Hz. Peygamber’in din adamlarını
öldürülmemesine dair olan emrinin gerekçesi de budur11.Şu halde İslam’da kural bilfiil savaşana karşı
savaşılması savaşmaktan aciz olan veya silah kullanma kudretine sahip olsa bile savaşa katılmayan
kişilerle savaşmaktan uzak durulmasıdır.
3. Raşid Halifelerin Ve Bazı İslam Ordusu Komutanlarının Fermanlarında Savaşan-Savaşmayan Ayırımı
Raşid halifeler Hz. Peygamber’in sünnetine insanların en bağlısı idiler. Mesela ilk halife Ebu Bekir
es-Sıddîk Şam ordularına yaptığı meşhur konuşmasında şöyle demiştir: “Ey insanlar size on şey
emrediyorum. Bunların hepsini aklınıza iyice yerleştirin: Hıyanet etmeyin, ganimetten çalmayın, bir6 Bu hadisi Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Ahmed ve Darimî rivayet etmiştir.
7 Bu hadisi Ebu Davud Sünen’inde rivayet etmiştir.
8 Abdülgani Mahmud, el-Kanunu’d-devlîyyü’l-insânî: Dirasetün Mukaranetün bi’ş-şeriati’l-İslamiyye, Dâru’n-nehdati’l-arabiyye, Kahire, 1. Baskı,
1991, s. 140.
9 Bu hadisi Ahmed b. Hanbel, Müsned’inde rivayet etmiştir. Bkz. a.g.e, s. 140.
10 Bu hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Bkz. a.g.e., 140.
11 Muhammed Ebu Zehra, a.g.e., s. 103-104.
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birinize gadretmeyin, düşmanınızın burnunu kulağını kesmeyin, küçük çocuk, yaşlı ve kadın öldürmeyin. Hurma ağaçlarını sökmeyin ve yakmayın. Meyve ağaçlarını kesmeyin. Yemek haricinde hiçbir
sebeple koyun, sığır ve deve kesmeyin. Manastırlarda kendilerini ibadete adamış insanlarla karışılacaksınız. Onları ibadetleriyle baş başa bırakın. Size kaplarla yemek getiren insanlarla karışılacaksınız. O yemeklerden yiyeceğiniz zaman Allah’ın adını anıp öyle yiyin.” Bu on emir, Müslümanların düşmanlarına karşı nasıl adaletli ve şefkatli olduklarını göstermektedir.12 Ali b. Ebu Talib’in Muaviye ile
yaptığı savaşta yaptığı şu konuşma da böyledir: “Onları hezimete uğrattığınızda kaçanı öldürmeyin,
yaralıları öldürmeyin, kimsenin avretini açmayın, öldürülen insanların kulak ve burunlarını kesmeyin,
kimsenin perdesini izinsiz kaldırmayın ve kimsenin evine izinsiz girmeyin. Onların mallarından hiçbir
şey almayın ve kadınlara işkence etmeyin.”13 Bunlar raşid halifelerin ordularına verdikleri emirlerden
bir kısmı olup Kur’an ve Hz. Peygamber’in uygulamasından alınmış oldukları açıktır. Her iki konuşmada da savaşmayanlardan uzak durulması ve savaş esirlerine işkence edilmeksizin ve kulak ve burun
gibi organları kesilmeksizin iyi davranılması emredilmektedir.
Daha sonraki dönemlerde yaşamış olan meşhur İslam ordusu komutanlarından ise savaş sırasında düşmanlarına şefkat ve merhamet abidesi olan Selahaddin-i Eyyubî’yi örnek verelim. Selahaddin-i Eyyubî düşman kuvvetlerinden çok sayıda kişiyi esir yapıp onlara verecek yiyecek bulamadığı
zaman yanında esir iken aç kalıp ölmelerindense onları serbest bırakmayı yeğlerdi. Onlar güçlerini
toplayıp tekrar saldırınca onlarla savaşırdı. Yiyecek bulamadığı için yanında açlıktan ölmeleri yerine
meydanda elleri silah tutarken öldürmeyi tercih ederdi. Selahaddin-i Eyyubi esiri doyurmayı farz kılan
İslami değerlere sıkı sıkıya bağlıydı. Onun tam tersine düşmanı Aslan Yürekli Richard, kanlarını
akıtmama sözü vererek Müslümanları esir alınca sözünü tutmamış ve 3000 Müslümanı kılıçtan
geçirmiştir.14
Burada zikretmemiz gereken örneklerden biri de Fransızlara karşı Cezayir bağımsızlık mücadelesinin
sembol ismi olan komutan Abdülkadir el-Cezairî’dir. Bu komutan yeni Cezayir’in temellerini üzerine
inşa ettiği İslam şeriatının hükümlerinden yola çıkarak düşman esirlerine son derece iyi davranmıştır.
Mesela 1843 yılında yayınladığı bir fermanda bir Fransız askerini yakalayıp esir edenlere ödül vereceğini; ama esirin kötü muameleden şikayetçi olması durumunda getiren askerin ödülden mahrum
kalacağını ifade etmiştir. Bu, 1949 yılında akdedilen III. Cenevre Sözleşmesinin savaş esirlerinin
korunmasına dair olan 12. Maddesinde bir kural haline getirilen tampon/güvenli bölge kavramını akla
getirmektedir.15
Ayrıca Emir Abdülkadir ile Fransız piskopos De Bush (?) arasında gerçekleşen bir mektuplaşmada
Emir Abdülkadir ondan esirlere dini ve manevi destek olacak, esirlerle aileleri arasındaki mektuplaşmaları sağlayacak, para ve giyecek teminiyle ve esirlerin sıkıntısını gideren diğer işlerle meşgul
12 Muhammed Tal’at el-Ganîmi, “Nazratun âmmetün ‘ale’l-kanuni’d-devliyyi’l-insaniyyi’l-İslamî” Fi’l-kanuni’d-devliyyi’l-insânî ve’l-İslam (komisyon),
el-Lecnetü’t-devliyye li’s-salîbi’l-ahmer, Cenevre, 2007, s. 44.
13 Üsame Demc, “el-Kanunu’d-devliyyü’l-insanî fi’t-teşrî’i’l-İslamî”, Fi’l-kanuni’d-devliyyi’l-insanî ve’l-İslam, a.g.e., s. 252.
14 Fransız filozof Gustave Le Bon olayı şöyle anlatıyor: Richard’ın ilk yaptığı iş şu olmuştu: Kanlarını dökmeme sözü vermesi üzerine kendisine
teslim olan 3000 civarında müslümanı müslüman ordusunun karargâhı önünde katlederek verdiği sözü tutmadı. Kudüs Hıristiyanlarını merhamet
edip onlara en ufak eziyet etmeyen ve Philip ile Aslan Yürekli’ye hastalıkları sırasında gıdalarla yardımcı olan yüce gönüllü Selahaddin üzerinde
Richard’ın işlediği günahların ne kadar tesir ettiğini bilmek hiç de kolay değildir. Richard’ın bu merhametsiz davranışında muhtemele O, medeni
bir insanın düşünce ve duygularıyla bir vahşinin alçaklıkları arasında ne büyük bir uçurum olduğunu görmüş olmalıdır.
15 Emir Abdülkadir’in fermanındaki ilgili pasaj şöyledir: “Bir Fransız veya Hıristiyan askeri güven içinde ve sağ salim getiren her Arap, erkek esir
için 40 frank, kadın esir için 50 frank ödülü hak edecektir. Fransız veya Hıristayan birini esir eden her Arap, ona iyi davranmakla sorumludur.
Yakaladığı andan itibaren hiç geciktirmeden onu ya ilk karşılaştığı devlet yetkilisine ya da bizzat sultana teslim etmekle memurdur. Bunu yapmazsa
en büyük cezaya çarptırılacaktır. Bu emre harfiyen riayet etmesi halinde ise vaad edilen ödülü hak edecektir. Tutsağın kendisini yakalayan Arabın
kendisine kötü muamele etmesinden şikayetçi olması durumunda ise yakalayan kişi ödülden mahrum kalacaktır.” Bkz. Muhammed b. Ahmed, “elEmîr Abdülkadir el-Cezâirî Evvelü men devvene’l-mebâdie’l-insâniyyete zemene’l-harb”, Mecelletü’l-insânî, el-Lecnetü’d-devliyye li’s-salîbi’l-ahmer,
Cenevre, 2007-2008 Kış, s. 46.

olacak ve böylece esirlerle aileleri arasında postacı görevi görecek bir din adamı göndermesini talep etmiştir. Bu da 1949 yılında savaş esirleri hakkında akdedilen III. Cenevre Sözleşmesinin 122.
Maddesinin içeriğini akla getirmektedir. Bu uygulamalarından dolayı bazıları Emir Abdülkadir’i savaş
hukukuna dair insancıl ilkeleri tedvin eden ilk kişi olarak kabul ederler; çünkü o savaş esirlerinin korunmasına ilişkin insancıl ilkelerin çoğunu uygulamakta öncü konumundadır.16
B. Beşeri Hukukta Savaş Suçları Kavramı
Savaşan-savaşmayan ayrımı yapılması ve savaşmayanlara karşı savaş suçu işlemenin yasaklanması için çağrı yapan hukuk ekollerinin ortaya çıkışında önceki asırların tarihi gelişiminin büyük etkisi
vardır. Fakat bu ilkenin kavramsal gelişimini yavaşlatan hukuk ekolleri ve yaklaşımlar da yok değildir. Bu gibi düşünceler Avrupa’da yaklaşık 15. Yüzyıldan sonra hukukçular arasında savunulmaya
başlamış ve bu aşamada hukukçuların görüşleri farklı farklı olmuştur. Mesela Grotios, başlangıçta
düşmanlık durumunun düşman devlet halklarının bütün fertleri arasında mevcut olduğunu savunur ve
savaş ilanının devlet başkanı başta olmak üzere –silah taşımıyor olsalar da- çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve düşman ülkenin bütün vatandaşlarına karşı olduğunu savunurdu. Savaş ve Barış Hukuku adlı
eserin müellifi Hugo Grotius’a göre savaşta savaşan-savaşmayan ayırımından söz edilemez; çünkü
ona göre savaş, topyekün savaştır. Savaşta önemli olan sadece savaşın adil olmasıdır. Bundan
dolayı o, Roma’daki “Savaş ancak düzenli ordunun işidir” ilkesini eleştirmiştir. Çünkü Grotius’a göre
düşman olan her iki ülkenin bütün vatandaşları aynı anda hem asker, hem de askeri hedeftir.17 Emer
De Vattel de Grotius’un düşüncesine “savaşan iki devlet arasındaki ilişki şahsî düşmanlık ilişkisidir”18
demekten başka yeni bir şey ilave etmemiştir. Dolayısıyla ne Grotius’un düşüncesi, ne de onun öncesindeki topyekün savaş fikrine19 inanan Vitoria’nın düşüncesi, dünyanın Otuz Yıl Savaşları gibi
sayısız sivilin ölümüne yol açan felaketlerden kurtarılmasına bir katkı sağlamamıştır.20
Bütün bunlara rağmen bu hukukçulardan pek çoğu yenilenin istisnai haller dışında öldürülmemesi
gibi savaşçılara karşı nasıl davranılması gerektiğinin ölçütlerini belirlemek gerektiğini söylemişlerdir.21 Bu Grotius’un ve taraftarlarının düşüncelerinde bir çelişki sayılmaz. Çünkü bazı hukukçulara göre Grotius İstanbul’a sürgün edilince İslami kültürün ve özellikle de İmam Muhammed b. Hasan’ın uluslararası ilişkilere dair olan kitaplarının etkisinde kalmış ve insancıl ilkeleri Müslümanların
kitaplarından âdeta içmiştir.22
Avrupa’da 18. Yüzyılın başlarından itibaren Aydınlanma Çağı ve Rönesans’ın başlamasıyla birlikte
topyekûn savaş düşüncesini reddeden pek çok düşünür ortaya çıktı. Bu düşünürler kadim medeniyetlerde ve semavi dinlerde ve özellikle de İslam dininde mevcut olan savaş tanzimine dair düşünce-

16 Emir Abdülkadir’in De Bush’a (?) gönderdiğim mektuptan ilgili pasaj şöyledir: “Karargâhıma bir din adamı gönder. Hiçbir şeye muhtaç
olmayacak ve ben ona son derece saygı ve hürmetle muamele edeceğim; çünkü iki temel vazifesi olacak: din adamlığı ve senin temsilciliğini…
tutsaklara dua ettirecek, onlara yardımcı olacak, aileleriyle mektuplaşmalarını sağlayacak. Böylece para, elbise ve kitap temininde aracı olacak.
Bir başka ifadeyle ihtiyaç duyup istedikleri her şeyi temin ederek onların esaret yükünü hafifletecek. Buraya geldiğinde ondan isteyeceğimiz tek şey
mektuplarında benim karargâhımdan ve askeri hareketlerimden söz etmeyeceği konusunda bize şeref sözü vermesidir.” Muhammed b. Ahmed,
a.g.e., s. 47.
17 Selahaddin Amir, el-Mukavemetü’ş-şa’biyyetü’l-müselleha fi’l-kanuni’d-devliyyi’l-âmm me’a işaratin hâssatin ilâ üsüsi’ş-şer’iyyeti’d-devliyye li’lmukavemeti’l-Filistîniyye, Dâru’l-fikri’l-Arabî, Kahire, 1976, s. 93.
18 A.g.e., s. 95-96.
19 Charles Rousseau, Droit İnternational Public, Dalloz, 05 eme edition, Paris, 1970, pp. 333-334.
20 el-Medhal li-dirâseti’l-kânuni’d-devliyyi’l-insânî, Dâru’n-nehdati’l-arabiyye, Kahire, 2002, s. 41.
21 Muhammed Aziz Şükrü, “Tarihu’l-kanuni’d-devliyyi’l-insânî ve tabîatuhu”, Dirâsât fi’l-kanuni’d-devliyyi’l-insanî, Dâru’l-müstakbeli’l-Arabî,
Kahire, 2001, 1. Baskı, 16-17.
22 Rukayye Avaşiriyye, “Himâyetü’l-medeniyyîn ve’l-a’yâni’l-medeniyye fi’n-nizâ’âti’l-müselleha gayri’d-devliyye, (Doktora Tezi), Câmiatü Ayni
Şems, Külliyyetü’l-hukuk, Kahire, 2001, s. 118, dipnot 2.
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lerden istifade ettiler. Mesela “Milletler barış sırasında olabildiğince çok iyilik, savaş zamanında ise
olabildiğince az kötülük alışverişinde bulunmalıdır” diyen ve savaş bittikten sonraki öldürmenin yadırganması gereken bir şey olduğunu savunan Montesquieu, bu hukukçulardan biridir.23 Çoğu hukukçu
savaşan-savaşmayan ayırımının hukuki ve kanuni temellendirmesi konusunda en büyük payı Jean
Jacques Rousseau’ya verir. O 1762 tarihinde yayınlanan Toplumsal Sözleşme adlı meşhur eserinde
bu ilkenin felsefî temelini şöyle izah etmiştir: “Savaş fertler arasında değil; devletler arasında olan
bir ilişkidir. Bireyler birer vatandaş olarak değil, ancak orduya mensup birer asker olarak birbirine
düşman olabilirler. Onların birbirine karşı düşmanlığı bir ülkenin vatandaşı olmak değil; bir ülkeyi savunanlar olmak temeli üzerinde gerçekleşir. Savaşın sona ermesi düşman devletin ele geçirilmesiyle
ve o devleti savunanların ellerinde silah tuttukları sürece öldürülmeleri suretiyle olur. Fakat silahı
bırakıp teslim olarak düşmanlığı sona erdirdikleri andan itibaren yaşama haklarına saldırma hakkının
kimsede bulunmadığı birer insan olurlar.”24 Bu metinden Jean-Jacques Rousseau’nun anlaşmazlığın
tarafları arasındaki ilişkiyi açıklamaya ilişkin sağlıklı bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. Ona
göre düşmanlık durumu sonradan ortaya çıkan geçici bir durum olup bunu hem vatandaşlara hem
de orduya savaşın şartları dayatmaktadır. Dolayısıyla bu analize göre savaşta kayıtsız ve şartsız bir
şekilde öldürmek caiz olmayıp sadece silah taşıyanların hedef alınması gerekir.
Düşüncesi hakkaniyete uygun olmakla birlikte 19. Asrın başlarında Jean Etienne-Marie Portalis ve
Charles Maurice de Talleyrand tarafından benimseninceye dek Rousseau’nun “savaşan ile savaşmayanı birbirinden ayırmak gerektiği” yolundaki düşüncesi çok ilgi görmemiştir. Bu iki filozofun bu
görüşü benimsemesi savaşan ile savaşmayanı birbirinden ayırmak gerektiği teorisinin yayılmasının
başlangıcını teşkil eder. Portalis 1801 yılında Fransa Ganimetler Mahkemesinin açılış toplantısında
savaşın bireyler arası değil; devletlerarası bir ilişki olduğunu ve bireylerin birer ülke vatandaşı olarak
değil; asker olmak gibi arızî bir sebeple düşman olabileceklerini ifade etmiş, ardından Talleyrand da
Napolyon’a 1906 yılında yazdığı bir mektupta mealen şöyle demiştir: “Milletler hukuku (Jus gentium)
ülke halklarının barış zamanında olabildiğince çok iyilik; savaş zamanında ise olabildiğince az kötülük paylaşmasını gerektirir. Bu, savaşın bireyler arası değil; devletlerarası bir ilişki olması ve bireylerin
ancak arazî bir nitelikle düşman sayılabilecekleri ilkesine dayalıdır.” Talleyrand ve Portalis tarafından
savunulmasının ardından pek çok hukukçu bu teoriyi benimsemiş ve söz konusu teori, Uluslararası
İnsancıl Hukuk kurallarından olan örfî bir kuralın dillendirilmesi olarak kabul edilmiştir.25

II. İslam Hukukunda ve Ulusal Hukukta Savaş Suçu Türleri
Tarihî tecrübede, uluslararası olan ve olmayan silahlı çatışmalar sırasında savaş
suçlarına ve sivil halkın haklarının ihlaline dair pek çok olay yaşanmıştır. Diğer yandan İslam hukuku –ilk başlıkta ele alacağımız üzere- hak ihlallerini önlemek için
bazı ilke ve kurallar koymuş; savaşın araç ve yöntemlerini sınırlayarak bazı araç ve
yöntemleri yasak kapsamına almıştır. Diğer yandan uluslarası ve ulusal bazı hukuki
metinlerde de savaş esnasındaki hak ihlalleri çözüme kavuşturulmaya çalışılmış ve
günümüz ceza hukukunda belirli standartlara bağlanmıştır. Bunu da ikinci başlıkta
ele alacağız.

23 Said Salim Cûylî, a.g.e., s. 42.
24 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social Au Principes de Droit Politique, L’imprimerie D’amable Le Roy, Lyon, 1972, pp, 16-17.
25 Selahaddin Amir, a.g.e., s. 109.

A. İslam Hukukunda Savaş Suçu Türleri
Yukarıda İslam’ın savaşa başvurmaya sınır getirmek için uğraş verdiğini ve bu sebeple savaş araç
ve yöntemleri konusunda bir takım düzenleyici hükümler koyduğunu ifade etmiştik. Müslümanlar
tarih boyunca düşmana iyi davranmakta, gıybet, kin ve taassup gibi kötü hasletlerden uzak kalmakta
dillere destan olmuşlardır. Çünkü onlar semavi bir dinin tabileri, hidayet, nur ve hikmet davetçileridir. İslam’a göre savaş meydanında amaç her türlü aracı kullanmayı haklı kılmaz. Zafer elde etme
isteğinin bulunması insancıl ve İslamî ilkeleri çiğnemeyi gerektirmez. Bu bölümde en önemli savaş
araç ve gereçlerini zikrederek İslam hukukuna göre bu araç ve yöntemlerden hangilerinin meşru olup
olmadığını açıklayacağız.
1. İslam Hukukunda Savaş Aletlerini Düzenleyen Hükümler
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde tür ve etki açısından silahlar basitti. Bu durum, silahlara ilişkin
hukuki düzenlemeyi daha ziyade kullanım şekline ilişkin kılıyordu. Bundan dolayı klasik dönem fıkıh kitaplarında modern dönem silahlarının kullanım hükümlerine işaret eden bilgiler bulamamamız
garipsenecek bir durum değildir. Bununla birlikte bazı silahların kullanılması ile ilgili hükümleri Kitap,
sünnet, şeriatın ana gayeleri ve her zaman, zemin ve durum için geçerli küllî kaidelerine kıyas etmek
suretiyle elde edebiliriz.26
Fıkıh bilginleri sivil olmayıp bilfiil savaşa iştirak eden düşmana karşı maddi araçlar ve silahlar kullanmanın ne ölçüde caiz veya değil olduğunu tartışmış olup başlıca iki görüş bulunmaktadır.27 Hanefilere, Şâfiîlere ve Ahmed b. Hanbel’e göre ne kadar şiddetli olursa olsun düşmanın yenilgisine
ve gücünün kırılmasına yol açan her türlü araç kullanılabilir. Bu, günümüz uluslararası hukukunun
aksine, savaşçıya zafer elde etmek için her türlü aracı kullanmayı meşru kılmak anlamına gelir. Fakat bu görüşü savunan fıkıh bilginleri daha az zarar veren araçla amaca ulaşmanın mümkün olması
halinde daha çok zarar veren araç/silah kullanılmasını mekruh görmüşlerdir. Çünkü bu yeryüzünde
fesat çıkarmak kapsamına girer. “Yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın.” (el-Bakara,
60) Buna, günümüz savaş hukukunda “askerî hiçbir başarı elde etmeksizin, haklı bir gerekçeye dayanmadan büyük acılara sebep olan araçlar kullanmanın yasaklığı” denilmektedir.
Mâlikîlere ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel’e göre ise savaşçının zaruret olmadıkça savaş silahını seçmek konusunda mutlak bir özgürlüğü yoktur. Mesela müslümanların yenilgiye uğramasından
korkulmadığı sürece düşman kalesinin ateşe verilmesi caiz değildir. Yine kısas veya misilleme dışında ya da başka bir savaş aletinin bulunamaması haricinde savaşta ateş kullanmak caiz değildir.
Ayrıca Malikîlere göre suya veya gaz yağına ya da oka zehir koymak suretiyle düşmanı zehirleyerek
öldürmek de caiz değildir.
Genel olarak hançer, kılıç, mızrak ve ok gibi soğuk silahların (cold weapon/es-silâhu’l-ebyad) kullanılması dinen caiz görülmüştür. Çünkü o sırada savaşlarda en çok kullanılan silahlar bunlardı.
Kılıç savaşının caiz olduğunun delillerinden birisi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Cennet kapıları kılıçların
gölgesi altındadır.” buyruğudur.28 Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) de kılıç ve mızrakla savaşmıştır. Ok
hakkında ise Hz. Peygamber (s.a.v.) “Her kim düşmana bir ok atar da oku düşmana ulaşırsa isabet

26 Abdulgani Mahmud, el-Kanunu’d-devliyyü’l-insânî: Dirâsetün mukaranetün bi’ş-şeriati’l-İslamiyye, Dâru’n-nehdati’l-Arabiyye, Kahire, 1. Baskı,
1991, s. 168-169.
27 Vehbe Zuhaylî, el-Alâkâtü’d-devliyye fi’l-İslam: Mukaranetün bi’l-kanuni’l-devliyyi’l-hadîs, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 4. Baskı, 1996, s. 46.
28 Sahihu Müslim, thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1955, c.3, Kitâbu’l-cihâd ve’s-siyer, Babu’l-imâra, hadis
no: 1902, s. 1511.
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etsin veya ıskalasın bir köle azat etmek kadar sevap alır.” buyurmuştur.29 Bu hadisler sadece savaşta
bu araçların kullanımının caiz olduğunu göstermek için değil; aynı zamanda bunların kullanımına
teşvik etmek için söylenmiştir.
Mancınık ve balista30 gibi ağır silahlara nispetle de hüküm budur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) Taif
kalesini fethetmek için mancınık kullanma fikrini ortaya atan kişiye karşı çıkmamıştır. Hayber gazvesinde de böyle olmuştur. Günümüzde mancınığa karşılık gelen silahlar bombardıman uçakları ve
füze rampaları gibi yerden veya havadan büyük mermiler atmak için kullanılan silahlardır. Bu silahlar
savaş kural ve geleneklerine saygı gösterilmesi şartıyla günümüz uluslararası savaş hukukunda da
yasaklanmamıştır. Dolayısıyla bu silahlar sivil hedefleri vurmak için kullanılamaz.
Ateş kullanılmasına gelince fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre bu, onsuz zafer elde etmek imkansız
olmadığı sürece caiz değildir. Bunun yasak olduğunun delili Ebu Hüreyre’den rivayet edilen şu hadistir: “Hz. Peygamber (s.a.v.) bizi bir seriyyeye gönderirken “Kureyş’ten falanca ve filanca ile karşılaşırsanız onları ateşle yakın.” buyurmuştu. Sefere çıkmadan önce veda etmek için yanına uğradığımızda
“Ben size falancayı ve filancayı ateşle yakmanızı emretmiştim. Ateşle Allah’tan başka hiç kimsenin
azap/işkence etme yetkisi yoktur. Siz onları yakaladığınızda öldürün..” buyurdu.31 Uluslararası insancıl hukuk da genel olarak ateş silahlarının kullanılmasına izin vermez. Ayrıca bedenin içinde genleşen domdom kurşunu, bedenin içinde patlayan kurşun ve napalm bombası gibi bazı yakıcı kurşun
türlerini de yasaklar.32
Özellikle de kimyevi ve biyolojik silahlar ile kitle imha silahlarını yasaklar. Bu silahların uzun süreli etkisi
ve geniş bir alanı kapsaması sebebiyle imha gücü çok yüksektir. Hiç kuşku yok ki bu silahların kullanımı,
kuşatıcı rahmet ve iyilik ilkeleriyle ve aciz gruplar ile savaşa katılmayan insanları himaye etme ilkesine
ters düşer. Bununla birlikte İslam şu ayette buyrulduğu üzere düşmana gözdağı vermek amacıyla bu
tür silahların edinilmesini yasaklamaz: “Allah’ın düşmanlarını ve aynı zamanda sizin düşmanlarınızı,
ayrıca sizin bilmediğiniz; ama Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutup caydırmanız için elinizden geldiğince güç-kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin mükâfatı size eksiksiz verilecek ve bu hususta en küçük bir haksızlığa uğramayacaksınız..” (el-Enfâl, 60)
2. İslam Hukukunda Savaş Yöntemlerini Düzenleyen Hükümler
Yukarıda verilen bilgilerden anlaşıldığı üzere İslam hasmâne ilişkilerin araç ve yöntemleri konusunda
uluslararası insancıl hukuk sözleşmelerindekine benzer ölçütler koyar. Mesela savaşan-savaşmayan
ayrımı ilkesinin ve denklik ve insancıllık ilkesinin hayata geçirilmesini sağlayan bazı yöntemleri caiz
kılar. Bu araç ve yöntemlerden birisi hıyanet içermeyen savaş hilesine başvurulmasıdır. Bu konuda
Ebu Hüreyre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Savaş hiledir..” buyurduğunu nakletmiştir.33 Yine Buharî ile
Müslim’in Sahih’lerinde Ka’b b. Malik’ten şöyle nakledilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir belde üzerine
saldırmayı tasarladığı zaman sanki başka bir amacı varmış gibi davranarak o saldırıyı kamufle ederdi.
İslam hukuku ve beşeri hukuk, hıyanet içermeyen savaş hilelerine başvurmanın caiz olduğu hususunda
ittifak halinde olup bu, Lahey Sözleşmesine 1907 yılında eklenen Kara Savaşı Kuralları Sözleşmesinin
29 Muhammed Nasıruddin el-Elbânî, Sahihu Süneni İbn Mâce, Mektebetü’l-me’arif li’n-neşri ve’t-tevzî’, Riyad, 1. Baskı, 1997, Kitâbu’l-cihâd fi
sebîlillah, Babu’r-remyi fi sebili’llah, hadis no: 2286, s. 396-397.
30 Mancınık Romalıların icat ettiği, taş atmak için kullanılan bir savaş aletidir. Balista (arrâde) ise taş atmak için kullanılan mancınıktan daha
küçük bir alettir.
31 Sahihu’l-Buhârî, Kitabu’l-cihad ve’s-siyer, Babu’l-hurûc fi Ramazan, hadis no: 2954, s. 567.
32 Vehbe Zuhayli, a.g.e., s. 49.
33 Sahihu Müslim, c. 3, Kitâbu’l-cihad ve’s-siyer, Babu cevâzi’l-hıdâ’ fi’l-harb, hadis no: 1740, s. 1362.

24. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Savaşan devlet verdiği sözü tutmama, hıyanet etme veya üstlendiği bir yükümlülüğü ihlal etme noktasına varmamak şartıyla savaşta hileye başvurabilir.”34
Caiz olan savaş hilelerinden biri de gerçekle örtüşmeyen haberler yaymaktır. Sahih-i Müslim’de Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İnsanları barıştırmak için hayır söyleyen ve hayrı yayan kişi yalancı sayılmaz.” İbn Şihâb şöyle demiştir: Hz. Peygamber’in şu üç şey haricinde yalana
izin verdiğini işitmedim: Savaş, insanları barıştırmak ve karı-kocanın birbirine yalan söylemesi.”35 Hz.
Peygamber (s.a.v.) Hayber üzerine yürüyeceği zaman Hayber Yahudileriyle anlaşmalı olan Gatafan
üzerine yürüyeceğini duyurdu. Böylece onlar harekete geçemeyerek savunma amacıyla kendi topraklarında kaldılar. Hz. Peygamber Hayber’e saldırdığı zaman Gatafan’dan Hayber Yahudilerine bir
destek gelmesin diye böyle yapmıştı. İşte bu şekilde verdiği sözü tutmayarak ve hıyanet ederek değil;
ama şaşırtma ve korkutma amacıyla savaşta yalana başvurulabilir.
Yalan içerse dahi düşmanı manevi bakımdan çökerten tuzak, şaşırtma ve her türlü söz ve fiil caiz olduğu
gibi başka hilelere de başvurulabilir. Sözgelimi Rumların yüz bin, müslümanların ise üç bin kişi olduğu
Mute savaşında üç müslüman komutan şehid edilip komutanlık sırası Halid b. Velid’e geçince Halid, ordunun saf düzeninde bir değişiklik yaparak ön saftakileri arkaya, sağ cenahtakileri de sola aldı. Bunun
üzerine Rumlar müslümanlara arkadan yardım geldiğini sanarak panik oldular ve bu, bozguna uğramalarını sağladı. Halid b. Velid’in bu manevrası tarihte en ustaca yapılmış geri çekilme planıydı. İşte Hz. Peygamber’in savaş hilesi olarak kabul ettiği hileler böyle hilelerdir. Müslümanlar komutanlar bundan başka
hilelere de başvurmuşlardır. Mesela Nuaym b. Mes’ud Yahudiler ile diğer kabileleri birbirine düşürerek
Hz. Peygamber’e karşı yaptıkları sözleşmeyi bozmuş ve bunun akabinde düşman hezimete uğramıştır.36
Buna mukabil uluslararası insancıl hukuk 1907 yılında Lahey Sözleşmesine eklenen kara savaşı
sözleşmesinin 23. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 1977 yılında düzenlenen I. ek protokolün 37. Maddesinde aldatmak suretiyle düşmanın öldürülmesini, yaralanmasını ve esir edilmesini yasaklamaktadır.
I. ek protokolün 37 maddesi şöyledir: “Riayet edilmeyeceği önceden planlanmakla beraber düşmanın
güven duymasına ve silahlı çatışmalarda uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca himaye hakkı
veya görevi olduğunu düşünmesine yol açan fiiller de söz tutmama/hıyanet kapsamında yer alır.”37
Bu protokolden tam 14. Asır önce İslam bu düşünceyi “Ganimetten çalmayın, aldatmayın, öldürdüğünüz
düşmanın burnunu kulağını kesmeyin ve çocuk öldürmeyin” diyerek koymuştur.38 Ebu Bekir’in vasiyeti de
içerik olarak buna yakındır. Yine Müslim’in Sahih’inde Abdullah b. Ömer Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Aldatanların kıyamet gününde kendisiyle tanınacakları bir sancağı olacaktır..” buyurduğu nakledilmiştir.39
Aldatmak (gadr), hadiste varit olduğu üzere münafıklara özgü bir haslet olup bunun örneklerinden biri düşmana güvence vermiş gibi gözükmektir. Düşman kıyafetine bürünmek veya düşmana ait simgeleri kullanmak
da kıyas yoluyla bu kapsamda değerlendirilebilir; çünkü düşman simgesinin kullanılması da zımnî olarak
düşmanın güven duymasını sağlar. Diğer yandan Allah, hainler hakkında “Allah hainlerin tuzağını amacına
ulaştırmaz” (Yusuf, 52) ve “Allah hıyanet ve nankörlük eden kimseyi sevmez..” (el-Hac, 38) buyurmuştur.
34 Mevsû’atü ittifakiyyati’l-kanuni’d-devlîyyi’l-insânî, nşr, Şerif Atlem-Muhammed Mahir Abdülvahid, el-Lecnetü’d-devliyye li’s-salîbi’l-ahmer,
Kahire, 9. Baskı, 2009, s. 12.
35 Sahihu Müslim, c.4, Kitabu’l-birr ve’s-sıla ve’l-âdâb, Babu tahrimi’l-kezib ve beyani’l-mübahi minh, hadis no: 2605, s. 2011.
36 Davv Miftah Ğamak, Nazariyyetü’l-harbi fi’l-İslam ve eseruhâ fi’l-kânûni’d-devliyyi’l-âmm, Dâru’l-kütübi’l-vataniyye, Bingazi Libya, 1997, s. 186-187.
37 Frits Kalshoven-Liesbeth Zegveld, Davabitu Tahakkumi havdi’l-harb, “Medhal li’l-kanuni’d-devlîyyi’l-insânî, çev. Ahmed Abdülhalim, Menşûrâtü’lLecneti’l-devliyyeti li’s-salîbi’l-ahmer, Cenevre, 2006, s. 109.
38 Sahihu Müslim, c. 3, Kitabu’l-cihad ve’s-siyer, Babu te’mîri’l-ümerâ ale’l-bu’ûs, hadis no: 1731, s. 1356.
39 A.g.e., hadis no: 1735, s. 1359.
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B. Beşeri Hukukta Savaş Suçu Türleri
Uluslararası pek çok belge ve uluslararası mahkemelerin statüleri o dönemdeki hakim olan uluslararası yönelişler doğrultusunda savaş suçları için farklı tanım ve nitelikler zikretmişlerdir. Mesela II.
Dünya Savaşı sonrasında 1945 tarihinde yapılan ve Alman savaş suçlularını yargılamak için kurulan
Nüremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi’nin kuruluş statüsünü içeren Londra Anlaşmasının 6.
Maddesinde Nüremberg mahkemesinin a) barışa karşı işlenen suçlar, b) savaş suçları ve c) insanlığa karşı işlenen suçlar olmak üzere üç suç türünü yargılamakla görevli olduğu ifade edilmiştir: Daha
sonra 6. Maddenin b fıkrasında savaş suçu ilk kez şu şekilde tanımlanmıştır:
b. “Savaş suçu, savaş hukukunun ve geleneklerinin çiğnendiği her türlü fiildir. Bu suçlara –sınırlandırıcı olmamak kaydıyla- şu örnekler verilebilir: öldürmek, ne amaçla olursa olsun ele geçirilen bölgelerdeki sivil halka bir şeyi yaptırmak için zor kullanmak ve eziyet etmek, savaş esirlerini veya denizde
yolculuk eden kişileri öldürmek veya eziyet etmek, rehinleri öldürmek, kamuya veya özel şahsa ait
olan mülkleri yağmalamak, şehirleri, kasabaları veya köyleri acımasızca yıkıp yok etmek veya askeri
zorunlulukla izahı mümkün olmayacak şekilde talan etmek.”40
Bu metin, “savaş suçları” teriminin kullanıldığı resmî nitelikteki ilk uluslararası metindir.41 Savaş suçlarının benzer bir tanımına yer verilen Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi’nde de durum çok değişmemiştir. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tüzüğünde ise savaş suçları terimine yer
verilmemiş ve ikinci maddede 1949 Cenevre Sözleşmesi’nde zikri geçen “büyük ihlallar”in nitelikleri
zikredilmekle yetinilmiştir. Ayrıca üçüncü maddesinde “savaş hukukuna ve geleneklerine karşı işlenen suçlar” terimine yer verilmiş olup bu sonuncu maddenin metni şu şekildedir:
Madde 3. Savaş hukukuna ve geleneklerine karşı işlenen suçlar:
Uluslararası mahkemenin savaş hukukunun teamül kurallarını çiğneyen şahısları yargılama yetkisi
vardır. Sınırlandırma değil; örnek kabilinden başlıca şu suçlar bu kapsamda zikredilebilir:
a. Hiçbir gerekçesi olmaksızın sırf acı çektirmek kastıyla zehirli veya başka tür silahlar kullanmak
b. Şehir, kasaba ve köyleri kasten acımasızca yıkıp yok etmek veya askerî zaruret olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan tahribat vermek.
c. Hangi yolla olursa olsan şehirlere, köylere, hanelere ve silahla korunmayan yapılara saldırmak
veya bombalamak.
d. İbadethanelere, hayır kurumlarına, eğitim kurumlarına, bilim ve sanat kurumlarına, tarihî eserlerin
veya bilim ve sanat eserlerinin sergilendiği kurumlara ve tarihi yapılara kasten zarar vermek, talan
etmek veya el koymak.
e. Özel şahsa veya kamuya ait olan mülkleri yağmalamak.42
40 (b) WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or
deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or
persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not
justified by military necessity", Formulation of the Nuremberg Principles, Yearbook of the İnternational Law Commission, Documents of the Second
Session İncluding the Report of the Commission to the General Assembly, 1950, Volume II, United Nations, New York, 6 June 1957, p. 377.
41 Sami Yasin, Mes’ûliyyetü’d-devle fi zemeni’l-harb, Dâru’l-kitâbi’l-hadîs, Kahire, 2010, s. 458.
42 “Updated Statute of the İnternational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, International Tribunal for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, United Nations,
September 2009, p. 5.

Günümüzde savaş suçları kanuni sistemi temelini Uluslararası ceza kanunu alanındaki en yeni uluslararası metinlerden biri olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluş statüsünden ya da diğer
adıyla Roma Statüsü’nden alır. Roma Statü’sü savaş suçlarını belirlemek için savaş suçu kapsamına
giren fiilleri birer birer sayar. Statü’de kaynakları ve irtikâp şekilleri itibarıyla suçlar şu iki ana gruba
tasnif etmiştir: a) Uluslararası olan ve olmayan silahlı çatışmalarda 1949 yılında imzalanan Cenevre
Sözleşmelerinin çok ciddi şekilde ihlali, b) Uluslararası olan ve olmayan silahlı çatışmalarda savaş
yasa ve geleneklerinin diğer ciddi ihlalleri.
a. Cenevre Sözleşmesi Hükümlerinin İhlallerine ve Müşterek Üçüncü Maddenin İhlaline Yönelik Suçlar
Bu kapsama giren suçlar, silahlı çatışmaların mağdurlarını koruma altına alan kuralların ciddi bir şekilde ihlal edildiği suçları içerir. Bu suçun maddi kaynağı, Cenevre Sözleşmelerinin ciddi şekilde ihlal
edilmesine ve uluslararası nitelikte olan veya olmayan silahlı çatışmalarda Sözleşmenin müşterek
üçüncü maddesinin ciddi şekilde ihlal edilmesine dayalıdır. Bu suçları sekizinci maddede geçtiği gibi
Roma Statüsü’nden aynen aktaracağız.
1. 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin çok ciddi şekilde ihlali; başka bir değişle Cenevre
Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller:
a) Kasten adam öldürme,
b) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele,
c) İnsan vücuduna veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma,
d) Askeri gereklilik olmadan yasadışı veya keyfi olarak malların yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi,
e) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması,
f) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın kasti olarak adil ve olağan yargılanma
hakkında yoksun bırakılması,
g) Hukuka aykırı sürgün, nakletme ya da hapsetme,
h) Rehine alma.
2. Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin müşterek 3. Maddesinin ciddi ihlalleri; yani silahlarını bırakmış silahlı kuvvetler mensupları ile
hastalık, yaralanma gözaltı veya herhangi bir başka nedenle savaş dışı kalmış olanlar dahil olmak
üzere çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere karşı işlenen aşağıdaki fiiller:
a) Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat bırakma, zalimane muamele ve işkence
b) İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü davranışlar
c) Rehine alınması
d) İnsan vücuduna veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma
b. Silahlı Çatışmalarda Yaygın Savaş Kural ve Geleneklerinin Ciddi İhlallerine Yönelik Suçlar
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Bu ihlaller, saldırı fiillerinin seyrini belirleyen ölçütlerle doğrudan ilişkisi olan savaş suçlarıdır. Çünkü savaş
araç ve yöntemlerinin seçimi ve düzenlenmesi, meşru ve gayri meşru hedeflerin seçimi ve nasıl hedef
alınacağı, savaşan-savaşmayan ayrımına ilişkin genel ilkelerin tatbiki haklı hiçbir gerekçesi bulunmayan
ıstıraplara sebep olan saldırıların –ki bunlar aşırı güç kullanılan ve rastgele yapılan saldırılardıryasaklanması gibi hususlarla ilişkili pek çok yasağı içermektedir. Roma Statüsü’nün 8. Maddesi bu ihlalleri
uluslararası ihlaller ve uluslararası nitelik taşımayan ihlaller olmak üzere şu şekilde iki gruba ayırmıştır:
1) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir
yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri.43
2) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde olmayan ancak silahlı çatışma43 Bu maddede şu ihlaller yer almaktadır:
i.

Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi

ii.

Askeri olmayan; yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi

iii.

Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara
kasten saldırı yöneltilmesi

iv.

Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin
zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı
başlatılması

v.

Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri ve binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla
saldırılması

vi.

Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun kılmış ve isteğiyle teslim olmuş bir askeri öldürme veya yaralama

vii.

Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin
ayırt edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verme

viii.

İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen
topraklardaki nüfusun tamamının veya bir kısmının devlet sınırları içinde veya dışında sürülmesi veya nakli.

ix.

Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta
ve yaralıların toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi

x.

Karşı tarafın hâkimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme
yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya
maruz bırakılması

xi.

Düşman devlet ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya yaralanması

xii.

Savaş esirlerine yaşama şansı verilmeyeceğini ilan etme (karşı tarafta canlı bırakılmayacağını ilan etme)

xiii. Savaşa dair ihtiyaçlar zorunlu olarak gerektirmedikçe düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması
xiv.

Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin ortadan kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu
ilan etme

xv.

Düşman taraf vatandaşlarını, savaş başlamadan önce, ordu mensubu olsalar bile, kendi devletlerine karşı savaş harekâtlarında yer almaya
zorlama

xvi.

Saldırı sonucu ele geçirilse bile, bir kendi ya da yeri talan etme

xvii. Zehir veya zehirli silahların kullanılması
xviii. Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazların kullanılması
xix.

Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan vücuduna kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması

xx.

Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. Maddeler hükümlerine uygun olarak bu tüzüğe bir ek şeklinde dahil
edilmesi ve geniş yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan uluslararası savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah,
mermi, malzeme ve savaş yöntemleri kullanılması

xxi.

İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlar

xxii. 7. Maddenin 2 (f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya
zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması
xxiii. Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyondan muaf tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının
kullanılması
xxiv. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım
birimlerine kasten saldırı düzenlenmesi
xxv. Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden
mahrum etmek suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması
xxvi. 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağırılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması.
Bkz. Mevsû’atü İttifâkiyyâti’l-kanuni’d-devliyyi’l-insânî, a.g.e., ss. 670-772.

larda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer ciddi ihlalleri.44
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluş statüsünden şu anlaşılmaktadır: Savaş suçları, gerek uluslararası ve gerek uluslararası olmayan nitelikteki silahlı çatışmalar açısından uluslararası insancıl hukuk konusunda Cenevre ve Lahey statülerinin birbirinden ayrılması esası üzerine kurulmuştur. Hasmane ilişkilerin seyrini belirleyen ölçütlere yönelik ihlaller ağırlıklı olarak “silahlı çatışmalarda uluslararası
yaygın kural ve geleneklerin ciddi biçimde ihlalleri” başlığı altında zikredilmiş olup bunların başlıcaları
adam öldürmek, sivil halkın ve sivil nesnelerin hedef alınması, savaşan-savaşmayan ayrımının ihlali
ve denkliğin ihlali, ölçüsüz ve hesapsız biçimde saldırılar, yasak silahların kullanımına ya da silahların
yasak şekilde kullanımına ilişkin ihlallar ve savaş araç ve yöntemlerinin bir kısmının yasaklanması
veya sınırlandırılmasıdır. Bu maddede yer verilen suçların sayısı çok fazla olup uluslararası silahlı çatışmalarda sayı 30’a yaklaşmıştır. Bir diğer açıdan bu madde silahlı çatışmaların mağdurların koruyan
kurallara ilişkin ihlalleri de içermekte olup bu kapsamda çok fazla suça yer verilmemiştir.
Şu anlaşılıyor ki savaş suçları özellikle uluslararası çatışmalarda hasmane ilişkilerin seyrini belirleyen
bir takım ölçütleri ihlal eden suçlardır. Fakat bu başlık altında sayılan suç listesi uluslararası olmayan
nitelikteki silahlı çatışmalar suç sayılan fiillerle birebir denk düşmemektedir. Ayrıca Roma statüsü
daha önceki uluslararası ceza mahkemelerinde cezai yaptırıma konu olmayan - cinsel zorlama ve 15
yaşın altındaki çocukların hasmane ilişkilerde aktif olarak kullanılması gibi - yeni suçlar tanımlamıştır.
Buna karşın I. Ek Protokol’ün ciddi şekilde ihlali kapsamında yer alan –tehlikeli unsurları barındıran
yapı ve tesislere saldırılması gibi- bazı suçlar Roma Statüsü’ne alınmamıştır. Bununla birlikte örfî
uluslararası hukuk bu problemi er ya da geç çözecektir. 2000 yılında Taraf Devletler Asamblesi tarafından esas alınan ek bir belgede bu suçların her biri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş olup bu belge,
Roma Statüsü’nde yer alan suçların yorum ve uygulamasında savaş suçlarını yargılayacak olan
mahkemeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.45

44 Bu maddede şu fiiller suç olarak sayılmıştır:
i.

Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı kasten saldırı düzenlenmesi

ii.

Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmelerinin ayırt edici amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve
nakliye araçlarına kasten saldırı düzenlenmesi

iii.

Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış korumaya hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne
uygun bir şekilde insani yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, malzemeye, birimlere veya araçlara karşı kasten
saldırı düzenlenmesi

iv.

Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta
ve yaralıların toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi

v.

Saldırı sonucu ele geçirilmes dahi, bir kendi ya da yeri talan etme

vi.

7. Maddenin 2 (f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya
zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması

vii.

15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağırılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması

viii.

Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatı
verilmesi

ix.

Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama

x.

Savaş esirlerine yaşama şansı verilmeyeceğini ilan etme

xi.

Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme
yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya
maruz bırakılması

xii.

Savaşa dair ihtiyaçlar zorunlu olarak gerektirmedikçe, düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması.
Bkz. Mevsû’atü’l-kânuni’d-devliyyi’l-insânî, a.g.e., ss. 672-673.

45 Knut Duruman (?), “el-Lecnetü’t-tahdîriyyetü li’l-mahkemeti’l-cinâiyyeti’d-devliyye: erkânu cerâimi’l-harb”, Fi’l-kanuni’l-devliyyi’l-insânî –delilü’ttatbîk ‘ale’s-sa’îdi’l-vatanî, (komisyon, hazırlayan. Ahmet Fethi Server), Ba’setü’l-lecneti’d-devliyye li’s-salîbi’l-ahmer fi’l-Kahire, Kahire, 2006, s.
515-516.
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Bu araştırma çerçevesinde incelediğimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde savaş suçlarını engellemeye ilişkin bu metinleri ve özellikle de savaş suçlarını yasal bir çerçeveye oturtan Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’nü dikkate aldığımızda
savaş suçlarını şu şekilde tanımlamamız mümkündür:
“Savaş suçları, uluslararası olan veya olmayan bir silahlı çatışmada veya işgalde sivil veya askeri
birey veya bireyler topluluğundan sadır olan ve uluslararası insancıl hukuk kurallarıyla korunan şahıslara veya mallara yönelen her türlü yapma veya yapmaktan kaçınma fiili olup kasten bu fiili işleyen
kişi savaş gelenek ve kurallarını veya 1949 tarihinde imzalanan Cenevre Sözleşmelerini ve ek protokollerini ve bundan sonra imzalanacak olan uluslararı ölçekteki sözleşmeleri ciddi biçimde ihlal etmiş
olur ve bu ihlal uluslararası cezai sorumluluğu gerektirir.”
Teorik kurallardan sarf-ı nazar ederek uluslararası realiteye, silahlı çatışmaların mağdurlarına, uluslararası kural ihlallerinin çokluğuna ve savaş suçlarına baktığımızda insancıl hukuk kurallarının
kâğıt üstünde kaldığını ve hiçbir yaptırımının bulunmadığını görüyoruz. Hiç kuşkusuz bunun pek çok
sebebi olup bunlardan biri de bu kurallardaki boşluklar ve bazen karşılaşılan anlam kapalılıklarıdır.
Bu günbegün daha da kötüye giden olguya yol açan sebeplerden biri de uluslararası ve ulusal silahlı
çatışmalarda savaş suçlarını engellemek konusunda uluslararası ve ulusal yaptırım mekanizmalarının zayıf olması ve siyasi ve ekonomik çıkar çatışmasının insancıl ilke ve kurallara baskın gelmesi
neticesinde uluslararası toplumun insanî rolünü eda etmekte başarısız olmasıdır.
Hiç kuşku yok ki İslam hukuku savaş sırasında şahıslara ve mallara karşı işlenen suçların önüne
geçmek konusunda mükemmel bir teori kurmuş ve bu teori pozitif hukuk kurallarından daha etkin olmuştur. Çünkü İslam hukuku insancıl ilkelerden yola çıkar. Diğer yandan İslam hukukunda ceza hem
dünyevi hem de uhrevidir. İslam hukuku bu ilkeleri beşeri hukuk tarafından ortaya konan ilkelerden
çok önce tespit etmiştir. Diğer yandan bu ilkelere bağlı kalmak müslümanlar için sadece pozitif hukuk
açısından değil; inanç açısından da önemlidir. Çünkü bunlar dinlerinin bir parçası ve kendilerine ait
ilkelerdir. Bundan dolayı tarihte gerçekleşmiş olan bazı olayların İslam’ın gerek müslümanlara ve
gerek gayri müslimlere olan hoşgörüsünün, mesajının yüceliğinin ve evrenselliğinin en büyük şahidi
olduğunu görüyoruz.
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Abstract
Before Islam, wars were wild and the principle of “everything is permissible in war”
was dominant to gain military victory. After the arrival of Islam it restricted the reasons
to start war and brought some criteria for war tools. While it permitted some methods
of war, it banned some of them as well. Muslims stayed humane and faithful to paramount moral principles in their wars and their attitudes towards their enemies were
proverbial. In respecting human dignity in peace and war they were positive sample.
About war tools and methods, international humanitarian law has taken lots of principles from Islamic
Law. One of these principles is restriction and ban on applying war tools and methods which cause
pain and suffering without reasonable grounds and useless for military success. Because, the ambition of war is not to destroy, the ambition of war is to weaken enemy to gain military success. Another
principle is to start war as last resort and in case of war to have conflicts at minimum level. Again,
Islam and international humanitarian law prohibited attacking civilians, and warriors who are unable
to fight due to illness, wound, imprisonment and they approved different types of protection in war.
The boundries of this protection extend along personal property and environment.
In addition, both systems allow cheating in war, but they don’t allow sides to be infidel and break a
promise. However, when we make a comparison between two systems, everybody will agree on the
competence of Islamic Law. We will explain the reasons of this in the following pages. Here we confine ourselves to refer to the headlines.
Because of setting up rules on humanitarian law in early period in which even the legitimacy of war
isn’t argued, Islamic Law has priority. Indeed, Western lawyers don’t deny the contribution of Islamic
Law as it was a source of international humanitarian law rules which arose in modern times. War
rules of Islamic Law are solid and they have integrity. Because, there are both religious and secular
responsibility in the Islam Religion.
In our study, we will mention about the rules accepted in international humanitarian law and give
examples to it from Holy Book, Sunna and practices of muslim generals.
In our study we will examine the perception of war crimes in Islamic Law and we will examine conceptual framework and types of war crimes as well. We will also examine how to obstruct them. Later
on, we will examine whether the provisions regarding war crimes in national laws are in conformity
with international criminal law and international humanitarian law or not. In this context, we will present our research with this system:

First Chapter: Concept of “war crimes” in positive law and Islamic Law
First title: Concept of “war crimes” in Islamic Law
Second title: Concept of “war crimes” in positive law
Second Chapter: Types of war crimes in positive law and Islamic Law
First title: Types of war crimes in Islamic Law
Second title: Types of war crimes in positive law.
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مقدمة
لقد كانت الحروب قبل اإلسالم وحشية تنطوي على مبدأ اإلطالق في الوسائل واألساليب حتى دون
مكاسب عسكرية إلى أن جاء اإلسالم فضيق حاالت اللجوء الى الحرب و بعد ذلك ضبط وسائل
الحرب ذاتها فأجاز أساليب وحرم أخرى ،وقد التزم المسلمون في حروبهم أسمى وأكرم المبادئ
اإلنسانية واألخالق الرفيعة ،و لقد كانوا مضرب المثل في معامالتهم  ،فكانوا عنوانا الحترام الكرامة
اإلنسانية زمن السلم والحرب.
وقد استمد القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي والوطني والفقه الدولي الكثير من قواعد
من أحكام الشريعة االسالمية فيما يتعلق بوسائل و أساليب القتال ومن بين هذه القواعد حظر وتقييد
استخدام وسائل وأساليب القتال التي تنجم عنها إصابات أو آالم ال مبرر لها و ال تحقق أي كسب
عسكري  ،ألن الغرض من الحرب ليس االبادة بل أضعاف العدو لتحقيق المكاسب العسكرية كون
الحرب ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ،كما يحرم اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني الهجوم على
غير المقاتلين من المدنيين أو حتى العسكريين العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو
االحتجاز و تقر لها مختلف أشكال الحماية و حتى امتداد الحماية إلى الممتلكات و البيئة لعدم اإلفساد
في األرض.
ونعمل ضمن هذه الورقة البحثية على بيان جوانب معالجة الفقه اإلسالمي لجرائم الحرب وتأصيل مفهومها وأشكالها
ووسائل قمعها ،كما نتطرق بالمقابل إلى القوانين الجنائية الوطنية التي تستمد قواعدها من القانون الدولي الجنائي
واإلنساني من خالل موائمة التشريعات الوطنية مع القواعد الدولية ،وفي هذا اإلطار سنعمل على تجسيد هذه المقاربة
ضمن الخطة التالية:
المبحث األول :تأصيل مفهوم جرائم الحرب بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي
المطلب األول :تأصيل مفهوم جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي
المطلب الثاني :تاصيل مفهوم جرائم الحرب في القانون الوضعي
المبحث الثاني :صور جرائم الحرب بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
المطلب األول :صور جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي
المطلب الثاني :صور جرائم الحرب في القانون الوضعي
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المبحث األول :تأصيل مفهوم جرائم الحرب بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي
ويرتبط مفهوم جرائم الحرب ارتباطا وثيقا باالنتهاكات التي يتعرض لها مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
والتمييز بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ،حيث يقتضي هذا المبدأ توجيه الهجمات ضد األهداف العسكرية
والمقاتلين وتجنب المدنيين واألعيان المدنية ،ويشترك في ذلك كل من قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء وقواعد القانون
الدولي اإلنساني في بعده الوطني ،ونتطرق في ذلك لتأصيل هذه القواعد في الفقه اإلسالمي في مطلب أول ،والقانون
الوضعي في مطلب ثان.
المطلب األول :تأصيل مفهوم جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي
لقد أقر اإلسالم أن أصل العالقة بين المسلمين وغيرهم من األمم هي السلم وذلك لقوله تعالى  } :يأيها الذين آمنوا أدخلوا
في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عدو مبين { ،1وقال تعالى} :فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم
السلم فما جعل اهلل لكم عليهم سبيال { ،2فهذه دعوة للمسلمين للسلم وعدم االعتداء على غير المسلمين ،لكن عندما أُضطهد
الرسول صلى اهلل عليه وسلم والمسلمون ومنعوا من تبليغ دعوتهم وأخرجوا من ديارهم وذاقوا األذى من المشركين شرع
لهم القتال بعد هجرتهم ،فنزل قوله تعالى } أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اهلل على نصرهم لقدير ،الذين أخرجوا من
ديارهم بغير حق إال أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر
فيها اسم اهلل كثيرا ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز}.3
والج ْه ُد أي بذل الطاقة والمشقة
الج ْه ِد ُ
وقد تناولت الشريعة اإلسالمية الحرب في إطار ما يسمى بالجهاد ،والجهاد لغة من َ
وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة في القتال 4وال تعني العداوة أو العدوان ،وباالعتماد على هذا المعنى اللغوي
نجد أن القتال غير مرغوب في اإلسالم وفيه مشقة وتكليف لقوله تعالىُ { :كتب عليكم القتال وهو كره لكم .5}..
وقد شرع القتال في اإلسالم لدفع االعتداء والظلم على األنفس واألموال وكذلك لتأمين الدعوة اإلسالمية 6وليس بأغراض
توسعية أو لإلكراه على الدين كما يرى بعض المستشرقين من المغرضين ،ولما كان الجهاد في اإلسالم لهذه األغراض
النبيلة كان من الضروري ضبط العمليات الحربية في حدود هذه الغايات السامية ،فكان لتنظيم الحرب في اإلسالم بالغ
األثر في تطوير نظام متكامل لتنظيم استخدام القوة في الحرب والربط بين األهداف اإلنسانية والضرورات الحربية.
ومما سبق تقديمه في نظرية الحرب في اإلسالم ،يتضح لنا وضع المبادئ اإلنسانية في هذه الشريعة المتكاملة وأهمها
حظر جرائم الحرب المنجرة عن انتهاكات مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ،فقد فرق اإلسالم بين المقاتلين الذين
يجوز استهدافهم في العمليات الحربية وبين غير المقاتلين لصفتهم أو لعجزهم عن القتال لسبب ما ممن يتوجب حمايتهم
واحترامهم ،وأدلة ذلك فيما يلي:
أوال :أساس التمييز وفكرة جرائم الحرب في القرآن الكريم
لقد وردت العديد من اآليات التي تحث على تجنب استهداف غير المقاتلين الذين ال يشتركون في العدوان على المسلمين
بأي شكل من األشكال بل واألمر باإلحسان إليهم ،ومن ذلك قوله تعالىَ } :و َقا ِتلُوا ِفي َسبيل َّ
اللِ الَّ ِذ َ
ين ي َُقا ِتلُو َن ُك ْم َو َل َت ْع َت ُدوا
ِ ِ
إ َّن َّ
ُح ُّب ْال ُم ْع َت ِد َ
ين {7وهي أول ما نزل في القتال في المدينة المنورة وذكر اإلمام ابن كثير كذلك في تفسير اآلية ما
اللَ َل ي ِ
ِ
ُ
ذكره الحسن البصري من نهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي لهم وال قتال ،8وقوله تعالى َ
}ل َي ْن َهاك ُم
وه ْم َوتُ ْق ِس ُطوا إلَيْه ْم إ َّن َّ
ُ
ين لَ ْم ي َُقا ِتلُ ُ
ُح ُّب ْالم ْ
الد ِ َ ْ
َر ُ
وك ْم ِفي ِّ
ُق ِس ِط َ
اللَُّ َع ِن الَّ ِذ َ
ين ( )8إِنَّ َما
َار ُك ْم أَ ْن َتـب ُّ
اللَ ي ِ
ين َول ْم يَُخ ِر ُجوك ْم ِم ْن ِدي ِ
ِ َِ ِ
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َي ْن َه ُ
َ
َ
َ
َ
َ
الد ِ ْ
ين قا َتلوك ْم ِفي ِّ
اك ُم اللَُّ َع ِن ال ِذ َ
َارك ْم َوظ َ
اجك ْم أ ْن َت َول ْو ُه ْم َو َم ْن َي َت َول ُه ْم َفأول ِئك ُه ُم
اه ُروا َعلى إِ ْخ َر ِ
ين َوأخ َر ُجوك ْم ِم ْن ِدي ِ
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َّ
الظالِم َ
ُون ( 9{)9وقال اإلمام ابن كثير في تفسير اآلية إن اهلل ال ينهى المؤمنين عن اإلحسان إلى الكفرة الذين ال يقاتلون
10
كالنساء والضعفة منهم  ،وأيضا قوله تعالى} :وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدوان إال على
الظالمين{ 11وبنص اآلية جاء األمر بقتال من يقاتل ،والعدوان هنا هو المعاقبة والمقاتلة والتي ال تكون إال على من ظلم
وقاتل ،12وفي هذا المقام كذلك نذكر أوامر اإلحسان باألسرى في الثناء على المسلمين بقوله تعالى } :ويطعمون الطعام
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ،إنما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاءا وال شكورا { 13فكان المسلمون يتقربون إلى
اهلل تعالى بإطعام األسرى وحسن إيوائهم ،حيث كانوا يقدمون األسرى على أنفسهم في الطعام ابتغاء مرضاة اهلل ،وعليه
فكل هذه اآليات وغيرها تأمر بقتال المقاتلين من القادرين على حمل السالح أو من تم إعدادهم لذلك بينما تحث على عدم
قتال غير المقاتلين من المسالمين والمدنيين من النساء والصبيان والشيوخ والضعفاء بل وتأمر باإلحسان إليهم في أي
صفة كانوا عليها.
ثانيا :أساس التمييز وحظر جرائم الحرب في السنة النبوية
لقد عرفت سيرة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) والغزوات التي عايشها الكثير من صور اإلحسان إلى غير المقاتلين
وحمايتهم فقد كان (صلى اهلل عليه وسلم) قرآنا يمشي على األرض كما قالت أمنا عائشة رضي اهلل عنها ،فقد أمر الرسول
(صلى اهلل عليه وسلم) باإلحسان إلى غير المقاتلين في غير حديث ،ومنه 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 ،14))...وكذا ما رواه أبو داوود عن أنس بن مالك أن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) قال(( :
أغزو 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)) ،15وبذلك كان الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) يحث أصحابه وقادة
الجيوش على تقوى اهلل وعدم قتل الفئات المذكورة واإلحسان إليهم.
وفي النهي عن قتل هذه الفئات كما يقول العلماء ليس لمجرد عجزهم عن القتال لضعفهم أو تكوينهم الجسدي ،بل العلة
الحقيقية تكمن في أنهم ال يشتركون في القتال الفعلي وإلحجامهم عن حمل السالح ضد المسلمين ،ودليل ذلك مثال أن
المرأة المقاتلة تُقاتل وأن الشيخ الذي يشارك بالرأي والتخطيط للحرب يُقاتل كذلك ،وبالتالي باشتراك أحد هذه الفئات في
العمليات العدائية جاز قتالهم باتفاق العلماء ،16وفي ذلك دليل آخر هو ما ثبت عن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) فقد
روى أحمد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ((مر الرسول صلى اهلل عليه وسلم بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال :ما
كانت هذه لتقاتل ،ثم نهى عن قتل النساء والصبيان)) ،17وقوله (صلى اهلل عليه وسلم) “ما كانت هذه لتقاتل” أي أن العلة
في قتلها هو اشتراكها في القتال وعدم اشتراكها فيه يحقن دمها ،وفي رواية أخرى قال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
...(( :ما كانت هذه لتقاتل وقال ألحدهم إلحق خالدا فقل له ال تقتلوا ذرية وال عسيفا)) 18والعسيف هو العامل األجير في
الزراعة وقد نهى الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) عن قتله رغم أن العسيف قادر على القتال وحمل السالح والنهي عن
قتله جاء ألنه ال يقاتل وينطبق األمر على رجال الدين في نهي الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) عن قتلهم ،19فالقاعدة في
اإلسالم قتال من يقاتل فعليا واجتناب من ال يقاتل أو ال يشترك في القتال وإن كان قادرا على حمل السالح.
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ثالثا :مبدأ التمييز في وصايا الخلفاء الراشدين وبعض قادة جيوش المسلمين
لقد كان الخلفاء الراشدون أشد الناس إتباعا للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) وتمسكا بسنته ،فهذا الخليفة األول أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنه)) في وصيته الشهيرة لجيوش الشام يقول (( :أيها الناس إني أوصيكم بعشر فاحفظوها 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 لمأكلة ،وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ،وسوف تمرون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام فإذا أكلتم منها
فاذكروا اسم اهلل عليه)) وبقيت هذه الوصايا العشر شاهدا على عدالة ورأفة المسلمين بأعدائهم ،20ومنه كذلك ما قاله
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه)) في حربه ضد معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه))  (( :إذا هزمتموهم ،فال تقتلوا
مدبرا ،وال تجهزوا على جريح ،وال تكشفوا عورة ،وال تمثلوا بقتيل ،وال تهتكوا سترا ،وال تدخلوا دارا إال بإذن ،وال
تأخذوا من أموالهم شيئا ،وال تعذبوا النساء بأذى)) ،21فكانت هذه بعض من وصايا الخلفاء الراشدين ألمراء الجيوش في
الحرب والتي تستمد وجودها وإلزامها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،وفيها أمر بتجنيب من ال يقاتل ويالت
الحروب وآثار العمليات الحربية والرفق بضحايا الحرب بعدم تعذيبهم أو التمثيل بجثثهم.
أما عن قادة الجيوش اإلسالمية من المتأخرين نذكر ما كان عليه القائد العسكري المسلم “يوسف صالح الدين األيوبي”
الذي ضرب أروع األمثلة في الرفق والرحمة أثناء الحرب بأعدائه ،فلما أسر “صالح الدين” عددا كبيرا من قوات العدو
ولم يجد ما يطعمهم آثر أن يطلق سراحهم على أن يموتوا جوعا في األسر لديه ،فلما عادوا جمعوا شملهم ثانية وعادوا
ليقاتلوه فقام بقتالهم فكان يفضل أن يقاتلهم في الميدان ويقتلهم وهم يحملون السالح على أن يموتوا عنده من الجوع وهو
ال يجد ما يطعمهم ،فكان “صالح الدين األيوبي” متمسكا بالقيم اإلسالمية التي تفرض إطعام األسير تقربا إلى اهلل تعالى،
فيما قدم خصمه “ريتشارد” مثاال معاكسا لما استسلم له المسلمون الذين كان قد عاهدهم على أن يحقن دمائهم فغدر بهم
وقتل ثالثة آالف مسلم.22
وكذلك ال يفوتنا في هذا المقام أن نذكر القائد “عبد القادر الجزائري” الذي كان رمزا للنضال الجزائري ضد المحتل
الفرنسي ،فقد قدم هذا القائد أروع األمثلة في اإلحسان ألسرى العدو منطلقا من أحكام الشريعة اإلسالمية التي أقام دولة
الجزائر الحديثة على أسسها ،حيث أوضح مثال في مرسوم صادر عنه سنة  1843عن جائزة إلى كل من يأتي بأسير
فرنسي ،لكن إذا اشتكى هذا األسير من سوء المعاملة حرم الجندي من الجائزة ،مما يذكرنا في فكرة مسؤولية الدولة
الحاجزة 23التي قننت فيما بعد في المادة الثانية عشر من اتفاقية جنيف الثالثة  1949الخاصة بحماية أسرى الحرب،
وكذلك توضح مراسلة بعث بها األمير إلى األسقف الفرنسي “دو بوش” ليطلب إليه إرسال قسيس للدعم الديني والروحي
لألسرى ،ويسهر هذا القسيس –حسب المراسلة -على نقل المراسالت لعائالت األسرى ونقل النقود والثياب إليهم وكل ما
يخفف عنهم شدة األسر ،كما يلعب دور مكتب االستعالمات بين األسير وأهله والذي عرف فيما بعد ضمن المادة 122
في اتفاقية جنيف الثالثة  1949الخاصة بحماية أسرى الحرب ،وبذلك يعتبر البعض أن األمير عبد القادر هو أول من
دون المبادئ اإلنسانية حيث كان سباقا إلى الكثير من هذه المبادئ اإلنسانية خاصة ما تعلق منها بحماية أسرى الحرب.24

 20محمد طلعت الغنيمي<< ،نظرة عامة على القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي>> ،في القانون الدولي اإلنساني واإلسالم( ،مؤلف جماعي من إعداد عامر الزمالي) ،اللجنة الدولية للصليب األحمر،
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 22يذكر الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون في ذكر الحادثة (( كان أول ما بدأ به ريكارد أنه قتل أمام معسكر المسلمين ثالث 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 أمد فيليب وقلب األسد
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محمد

المطلب الثاني :تأصيل مفهوم جرائم الحرب في القانون الوضعي
لقد كان للتطور التاريخي المذكور في العصور السابقة بالغ األثر في ظهور مذاهب فقهية تنادي بضرورة التمييز بين
المقاتلين وغير المقاتلين وحظر الجرائم ضدهم فيما بعد ،لكن بالمقابل ظهرت مذاهب أخرى واتجاهات عرقلت من تطور
مفهوم هذا المبدإ ،فقد بدأت مثل هذه األفكار تطرح بين الفقهاء خاصة في أوروبا بعد القرن  15تقريبا وقد تفاوتت أراء الفقهاء
في تلك المرحلة فالفقيه «غروسيوس» رأى بداية أن حالة العداء تقوم بين كل رعايا الدول األعداء ويرى أن إعالن الحرب
يكون ضد رئيس الدولة وكل رعايا الدولة من بينهم األطفال والنساء والشيوخ وكل أفراد الدولة العدو حتى ولو لم يحملوا
السالح ،ففي فقه «غروسيوس» صاحب كتاب «قانون السلم والحرب» ال مجال للحديث عن مبدإ التمييز بين المقاتلين
وغير المقاتلين ألن الحرب كانت بالنسبة إليه حربا شاملة المهم فيها أن تكون عادلة ،ولذلك فقد انتقد المبدأ المعروف عند
الرومان بأن أعمال القتال ال يقوم بها إال المقاتلون النظاميون باعتبار كل رعايا الدولتين جنود وأهداف في نفس الوقت،25
ولم يأت الفقيه «فاتال» بجديد فيما توصل إليه «غروسيوس» من وصف للعالقة بين رعايا الدولتين المتحاربتين بعالقة
27
العداء الشخصي ،26وبالتالي لم تساعد أفكار «غروسيوس» ومن قبله «فيتوريا» الذي كان يؤمن بفكرة الحرب الشاملة
في تجنيب العالم كوارث أبرزها حرب الثالثين عاما والتي ذهب ضحيتها العديد من المدنيين آنذاك.28
لكن على الرغم من ذلك فقد نادى العديد من هؤالء الفقهاء بضرورة ضبط سلوك المقاتلين من قبيل عدم إمكان قتل
المهزوم إال استثناءا( ،)29وهذا ال يعد تناقضا في أفكار «غروسيوس» ومؤيديه ألن البعض يرى أن «غروسيوس»
تراجع عن فكرة الحرب الشاملة بعد نفيه إلى «األستانة» وتأثره بالحضارة اإلسالمية خاصة منها كتابات اإلمام محمد
بن حسن الشيباني في العالقات الدولية أين تشرب المبادئ اإلنسانية من كتابات المسلمين.30
ومع بداية مرحلة النهضة والتنوير في أوربا ،وتحديدا منذ مطلع القرن  18ظهر العديد من المفكرين ممن رفض فكرة
الحرب الشاملة واستقوا أفكارهم من الجذور التاريخية لتنظيم الحرب في الحضارات القديمة والديانات السماوية خاصة
منها الشريعة اإلسالمية ،ومنهم الفقيه «مونتيسكيو» الذي أوضح أنه على األمم أن تتبادل أكبر قدر من الخير أثناء السلم
وأقل قدر من الشر أثناء الحرب ،وعبر عن استنكار العالم للقتل الذي يكون بعد المعركة( ،)31ويعيد الكثير من الفقهاء
الفضل في التأصيل الفقهي والقانوني لمبدإ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين إلى المفكر الفرنسي «جون جاك روسو»
الذي عبر عن األساس الفلسفي للمبدإ في كتابه الشهير «العقد االجتماعي» الصادر سنة  1762بقوله (..أن الحرب ليست
عالقة بين إنسان وإنسان ،وإنما عالقة بين دولة ودولة ،واألفراد ليسوا أعداء إال بصفة عرضية ،ال كأفراد أو مواطنين
ولكن كجنود ،وعداؤهم ليس على أساس أنهم أعضاء في وطن بل على أساس أنهم يدافعون عنه...إن نهاية الحرب تكون
بتحطيم الدولة المعادية ،مع الحق في قتل المدافعين عنها ما دامت األسلحة في أيديهم ،غير أنه بمجرد إلقاء األسلحة
واستسالمهم ،منهين بذلك كونهم أعداء أو أدوات للعداء ،فإنهم يعودون من جديد ليصبحوا بشرا ال يحق ألي إنسان
االعتداء على حياتهم ،32)..ويتضح من خالل هذا النص النزعة السلمية التي تميز بها فكر «جون جاك روسو» في تفسير
العالقات بين أطراف النزاع ،فهو يعتبر أن حالة العداء حالة عرضية مؤقتة فرضتها ظروف الحرب على المواطنين
والجنود على حد سواء فال يجوز استنادا إلى هذا التحليل إطالق العنان في القتل بل يجب استهداف من يحمل السالح فقط.
ورغم عدالة فكرة روسو إال أن دعواته لم تلق االهتمام المطلوب بفحوى فكرة التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين إال
في أوائل القرن  19عشر بعد تبني كل من «بورتاليس» و»تاليران» لهذا التوجه ،وكان ذلك بداية لذيوع وانتشار نظرية
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ،فقد عبر «بورتاليس» في افتتاح محكمة الغنائم الفرنسية سنة  1801أن الحرب
عالقة دولة بدولة وليست عالقة فرد بفرد واألفراد فيها ليسوا أعداء إال بصفة عرضية كجنود ال كمواطنين ،ومن بعده
«تاليران» الذي كتب لـ»نابليون» سنة  1906ما فحواه أن قانون الشعوب يقر أن األمم يجب أن تتعامل بأكبر قدر من
الخير أثناء السلم وأقل قدر من الشر أثناء الحرب على أساس المبدإ الذي يقضي أن الحرب عالقة دولة بدولة وليست
-25صالح الدين عامر ،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الولي العام «مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية» ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،د ط ،1976 ،ص .93
 26المرجع نفسه ،ص .96-95
Charles ROUSSEAU, Droit international public, Dalloz, 05 eme edition, Paris, 1970, pp. 333, 334.-27
28المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،د ط ،2002 ،ص .41
 29محمد عزيز شكري  <<،تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعته>> ،في دراسات في القانون الدولي اإلنساني( ،مؤلف جماعي من إعداد مفيد شهاب )  ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،ط  ،2001 ،1ص .17-16
-30رقية عواشرية<< ،حماية المدنيين واألعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية>> ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس -كلية الحقوق ،القاهرة ،2001،ص  ،118هامش .2
 31سعيد سالم جويلي ،المرجع السابق ،ص .42
Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social au principes de droit politique, l’imprimerie d’amable le roy, Lyon, 1972, pp. 16, 17. 32
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عالقة إنسان بإنسان واألفراد فيها ليسوا أعداء إال بصفة عرضية ،هذا وقد انضم فيما بعد العديد من الفقهاء لهذه النظرية
مما عزز قبولها الدولي كتعبير حقيقي عن قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي اإلنساني.33
وتجدر اإلشارة إلى أن «جون جاك روسو» قد أسس فقها لفكرة قمع جرائم الحرب في حين أن الشريعة اإلسالمية كانت
سباقة في إقرار هذا المبدأ قبل عدة قرون من ذلك كما قدمنا ،وفي الحقيقة كان لدعوات «روسو» وغيره من الفقهاء في
هذا المجال دور خاص في إدراج بعض أحكام مبدإ التمييز ونتائجه في نصوص االتفاقيات الدولية الالحقة خاصة وأن
فقهاء من وزن «بورتاليس» و»تاليران» ومن بعدهم الفقيه «دي مارتنز» قد ساهموا في صياغة العديد من النصوص
الدولية المنظمة للحرب آنذاك.
المبحث الثاني  :صور جرائم الحرب بين الفقه اإلسالمي والقانون الوطني
تقدم التجربة التاريخية صورا عديدة لجرائم الحرب واالنتهاكات التي تمس األشخاص المدنيين واألعيان المدنية خالل
ً
أشكاال
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،وقد أرست الشريعة اإلسالمية العديد من المبادئ والقواعد التي تحظر
معينة من االنتهاكات ووضعت لها حدودا ومحاذير في نصوص شرعية خاصة في ما يتعلق بحظر وتقييد وسائل
وأساليب القتال كما نالحظه في مطلب أول ،في حين تطورت معالجة اشكال هذه االنتهاكات في مختلف النصوص الدولية
والوطنية إلى غاية استقرارها في القانون الجنائي المعاصر كما سنالحظه في مطلب ثان.
المطلب األول  :صور جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي
قدمنا ،أن اإلسالم سعى إلى الحد من اللجوء إلى الحرب ومن ثم تهذيبها وترشيدها في وسائلها وأساليبها ولطالما كان
المسلمون مضرب المثل في معاملتهم لألعداء وترفعهم عن الغيبة والحقد والكراهية والتعصب وذلك ألنهم أصحاب
رسالة سماوية ودعاة هداية ونور وحكمة ،وفي حلبة المعارك الحربية الغاية ال تـبرر الوسيلة في اإلسالم ،فإذا كان
هناك حرص على النصر فال يعـني ذلك مصادمة المبادئ اإلنسانية واإلسالمية وسنوضح في هذا العرض أهم الوسائل
واألساليب الحربية ومدى مشروعيتها في الشريعة اإلسالمية.
 -1األحكام المنظمة لوسائل القتال في الشريعة اإلسالمية:
كانت األسلحة في عهد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بسيطة في نوعيتها وآثارها ،مما يجعل تنظيمها يكمن بدرجة
أكـبر في كيفية استخدامها ،ولهذا ليس من المستغرب أن ال نجد في فقه ذلك الزمان ما يشير إلى حكم استخدام األسلحة
الحديثة ،لكن حكم استخدام بعض األسلحة يمكننا من األخذ بالقياس ،مع االستهداء بالكتاب والسنة النبوية وروح الشريعة
وقواعدها الكلية الصالحة لكل زمان ومكان وحال.34
وفي هذا الشأن اختلف الفقهاء في مدى إمكانية استخدام الوسائل المادية واألسلحة ضد العدو من المقاتلين الذين تمـيزوا
وانفردوا عن المدنيين في الحروب ،وهنا نمـيز رأيين ،35فعند الحنفية والشافعية وأحمد يجوز استخدام كل الوسائل الـتي
تؤدي إلى هزيمة العدو وكسر شوكته مهما بلغت شدة هذه الوسيلة ،وذلك يعـني إعطاء المقاتل الحرية في استخدام أي
وسيلة كانت لتحقيق النصر خالفا ما هو سائد في العرف الدولي حاليا ،لكن هنا يرى الفقهاء بكراهة إستعمال الوسيلة األشد
ْث ْوا ِفي ْ َ
ال ْرض م ْ
مع إمكان تحقيق المقصود بالوسيلة األخف ألنه يعتـبر من اإلفساد في األرضَ }..و َل َتع َ
ُف ِس ِدين{ َ36وهو
ِ
ما يصطلح على تسميته اآلن بحضر استخدام الوسائل التي تسبب آالم مفرطة ال مبرر لها دون تحقيق أي كسب عسكري.
أما عند المالكية وفي رواية أخرى عن أحمد ،فليس للمقاتل حرية في االختيار في وسائل القهر والقتال إال للضرورة الحربية،
فمثال ال يجوز تحريق حصون العدو إال إذا خيف على المسلمين وكذلك ال يجوز استخدام النار إال قصاصا أو معاملة بالمثل
أو إذا لم يوجد غيرها ،وال يجوز عند المالكية تسميم العدو سواء بوضع السم في المياه أو الغازات أو السهام.

 33صالح الدين عامر ،المرجع السابق ،ص .109
 34عبد الغني محمود ،القانون الدولي اإلنساني دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط  ،1991 ،1ص .169-168
 35وهبة الزحيلي ،العالقات الدولية في اإلسالم (مقارنة بالقانون الدولي الحديث) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الرابعة ،1996 ،ص .46
 36سورة البقرة ،اآلية .60

وعموما فإن استخدام السالح األبيض والمتمثل في الخناجر والسيوف والحراب والسهام ونحوها جائز شرعا ،حيث كانت
الوسيلة األكـثر استعماال في كل الحروب آنذاك ،ومن أدلة جواز قتال السيف مثال قول الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
{..إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف ،37}..وقد حارب الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بالسيف والحراب ،وعن السهام
أصاب أو أخطأَ ُ
بسهم َ
ُ
العدو
فبلغ َسهمُه
فعدل َر َقب ٍة 38}..وهذه
َ
َّ
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم){َ ..من رمى العد َّو َ ٍ
األحاديث ليست فقط للداللة على جواز استخدام مثل هذه الوسائل بل للتشجيع والحض على استعمالها.
وكذلك الشأن بالنسبة للقذائف الثقيلة كالمنجنيق والعرادة ،39فلم يمانع الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) من أشار عليه
باستخدامها ونصب المنجنيق على أهل الطائف وكذا في غزوة خيـبر ،وصورة المنجنيق في عصرنا قاذفات القنابل
والصواريخ وغيرها من وسائل القصف الجوية والمدفعية األرضية وهي غـير محظورة في القانون الدولي الحديث
بشرط احـترام قوانين وأعراف الحرب فال تستخدم مثال الستهداف المدنيين أو األعيان المدنية.
أما بالنسبة للنار فـيرى الجمهور أنها غـير جائزة إال إذا تعذر النصر بدونها ،ودليل منعها الحديث الشريف فعن أبي هريرة
ُ
فحرقوهما
ْث  ،وقال لنا :إن ل ِقيتم فالًنا وفالًنا  -لرجليْن من
قال{ بعث َنا
قريش سمَّاهما ِّ -
رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم في َبع ٍ
ٍ
ُ
ُ
بالنار  ,قال :ثم أتيْناه ِّ
النار ال ي ُ
نود ُعه حين أردنا
ُعذب بها
حرقوا فالًنا وفالًنا
الخروج  ،فقال:إني كنت أمرتكم أن ت ِّ
بالنار ،وإن َ
َ
ِ
ِ
40
ُ
إال اهللُ  ،فإن أخذتُموهما فاقتلوهما ، }.والقانون الدولي اإلنساني ال يبيح إستعمال األسلحة النارية عموما ،كما يحظر بعض
أنواع الرصاص الحارقة كرصاص دمدم الذي يتفرطح داخل الجسم ،والرصاص المتفجر داخل الجسم وقذائف النابالم.41
وبخصوص األسلحة الكيميائية والبكتـيريولوجية وأسلحة الدمار الشامل وهي أشد األسلحة دمارا وفتكا باإلنسان على
النطاقين الزماني والمكاني ،وال شك أنها ال تتفق مع مبادئ الرحمة العامة واإلحسان وحماية الفئات العاجزة وغـير المشتركة
في القتال التي هي الطابع العام للتشريع اإلسالمي ،لكن اإلسالم ال يحرم امتالك مثل هذا السالح إلرهاب العدو لقوله تعالى:
اس َت َطعْتُ ْم ِم ْن ُق َّو ٍة َو ِم ْن رب ِ ْ
ُون ب ِه َع ُد َّو َّ
اللِ َو َع ُدو ُ
َّك ْم َوآَ َخ ِر َ
ين ِم ْن ُدو ِن ِه ْم َل َتعْلَمُو َن ُه ُم اللَُّ َيعْلَ ُم ُه ْم
{ َوأَ ِع ُّدوا لَ ُه ْم َما ْ
َاط ال َخي ِ
ْل تُ ْر ِهب َ ِ
ِ
َ
ْ
َ42
َّ
ُ
يل اللِ يُ َو َّ
ف إِلَيْك ْم َوأ ْنتُ ْم َل تُظلَمُون. }.
َو َما تُ ْن ِف ُقوا ِم ْن َش ْي ٍء ِفي َس ِب ِ
 -2األحكام المنظمة ألساليب القتال في الشريعة اإلسالمية:
كما اتضح لنا فإن اإلسالم يضع ضوابط على سير األعمال العدائية على غرار اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني في الوسائل
واألساليب ،إال أنه يجـيز بعض األساليب الـتي تحقق مبدأ التميـيز بين المقاتلين وغـير المقاتلين ومبدأ التناسب واإلنسانية،
ومن بين هذه الوسائل واألساليب أسلوب الخداع الحربي الذي ال ينطوي على غدر وال خيانة ،فعن أب هريرة رضي اهلل عنه
دعة} ،43وروى في الصحيحين عن كعب بن مالك عن النـبي (صلى اهلل
قال :قال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم){ :الحرب ُخ َ
عليه وسلم) أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ،ويتفق التشريعان اإلسالمي والوضعي إجماال على جواز استعمال الحيل
الحربية الذي ال ينطوي على غدر ،وقد نصت المادة  24من الئحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية الهاي :1907
(يجوز للدولة المحاربة أن تلجأ إلى الخداع ،بشرط إال تصل فيها إلى حد الغدر أو الخيانة ،أو اإلخالل بما تلـتزم به من
44
واجبات).
ومن الخداع الحربي الجائز إشاعة أخبار غـير صحيحة ،فقد روى في صحيح مسلم أن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
ُ
{...ليس َّ
أسمع ِّ
خـيرا  .قال ُ
الكذ ُ
ص في شي ٍء ممَّا
شهاب  :ولم
ابن
اس،
ْ
خـيرا ويُنمي ً
ويقول ً
اب الَّذي ي ُ
يرخ ُ
ٍ
ُصلح بين النَّ ِ
 37صحيح مسلم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت 1955 ،م –  1374هـ ،ج ،3
كتاب الجهاد والسير :باب اإلمارة ،رقم الحديث  ،1902ص .1511
 38محمد ناصر الدين األلباني ،صحيح سنن ابن ماجه (لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة  675هـ) ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط 1997 ،1م 1417 -هـ،.
كتاب الجهاد في سبيل اهلل ،باب الرمي في سبيل اهلل ،رقم الحديث  ،2286ص ص .397 ،396
 39المنجنيق آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة اخترعها الرومان ،و العرادة آلة أصغر من المنجنيق لرمي الحجارة.
 40أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى 652 :هـ) ،صحيح البخاري :اعتنى به أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ،الرياض 1998 ،م –  1419هـ ،كتاب الجهاد
والسير :باب الخروج في رمضان ،رقم الحديث  ،2954ص .567
 41وهبة الزحيلي ،مرجع سابق ،ص .49
 42سورة األنفال ،اآلية .60
 43صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج  ،3كتاب الجهاد والسير :باب جواز الخداع في الحرب ،رقم الحديث  ،1740ص .1362
 44موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني( ،من إعداد شريف عتلم ،محمد ماهر عبد الواحد) ،اللجنة الدولية للصليب األحمر -بعثة القاهرة ،ط  ،9القاهرة ،2009 ،ص .12
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ُ
ُ
ُ
ُ
زوجها،)45( }...
جل امرأ َته
اس ،
الحرب،
ثالث :
ُ
وحديث َّ
يقول النَّ ُ
اس ك ِذ ٌب َّإل في ٍ
وحديث المرأ ِة َ
الر ِ
واإلصالح بين النَّ ِ
وحين أراد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) غزو خيـبر أوهم غطفان (أحالف خيـبر) أنه يريد قتالهم ،فشل حركتهم
ولزموا البقاء في ديارهم وأراضيهم للدفاع عنها ،حـتى ال يهبوا لنجدة أحالفهم يهود خيبر ،وهكذا يجوز استخدام الكذب
في الحرب للتضليل والتخويف ال للغدر وال الخيانة.
كما يجوز استخدام الكيد والدعاية المغرضة ،وكل ما يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو من أقوال وأفعال ولو كان
طابعها الكذب والتضليل ،وفي غزوة مؤتة الـتي قادها خالد ابن الوليد بعد استشهاد ثالثة قادة مسلمين حيث كان الروم
مئة ألف والمسلمون ثالثة آالف ،غـير خالد ترتيب الجيش فجعل المقدمة مؤخرة ،والميمنة ميسرة ،فانخدع الروم وظنوا
أن المدد جاء وكانت أعظم خطة انسحاب في التاريخ ،وهذه مكيدة حربية اعتبرها الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) نصرا
حربيا ،وقام المسلمون بحيل عديدة منها حيلة نعيم بن مسعود الثقفي في غزوة أحد بوقيعته بين اليهود واألحزاب ونقض
46
التحالف ضد النبي (صلى اهلل عليه وسلم) وهزيمتهم بعدها.
بالمقابل ،يحظر القانون الدولي اإلنساني قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر في المادة  37من البروتوكول
اإلضافي األول  1977وقبلها في المادة  23فقرة  2من الئحة الهاي للحرب البرية  ،1907وجاء في تعريف المادة
 37من البروتوكول األول  1977للغدر بأنه « :تلك األفعال الـتي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع
الخصم إلى االعتقاد بأن له الحق أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات
المسلحة».47
وهذا هو رأي اإلسالم قبل أكـثر من  14قرن ،وذلك بقوله (صلى اهلل عليه وسلم){..وال َت ُغلُّوا وال تغ ِدروا وال تُ َمثِّلوا وال
تقتلوا ولي ًدا ،48}..وكذا وصية أبي بكر رضي اهلل عنه المذكورة ،وما روي في صحيح مسلم أن عبد اهلل بن عمر يقول
أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قال {:لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به } ،49والغدر من صفات المنافقين كما
في الحديث ،ومن الغدر التظاهر بالتأمين ،وارتداء زى العدو أو شاراته محرم كذلك قياسا فهو تأمين ضمني بالشارة أو
اللَ َل ي ِ ُ َّ
ين{ 50وقال أيضا ..} :إ َّن َّ
باإلشارة ،وقال تعالى في الخائنينَ ..} :وأَ َّن َّ
اللَ َل َي ْه ِدي َك ْي َد ْال َخا ِئ ِن َ
َّان َك ُفور}.51
ُح ُّب كل َخو ٍ
ِ
المطلب الثاني :صور جرائم الحرب في القانون الوضعي
لقد تناولت العديد من الوثائق الدولية واألنظمة األساسية للمحاكم الدولية من جهتها ،أوصاف وتعريفات متعددة لجرائم
الحرب حسب التوجهات الدولية السائدة أثناء وضعها ،فبعد الحرب العالمية الثانية نصت اتفاقية لندن  1945الـتي
تضمنت النظام األساسي للمحكمة العسكرية لمجرمي الحرب األلمان في نورمبرغ في المادة السادسة على أن محكمة
نورمبرغ تختص بثالث أنواع من الجرائم وهي الجرائم ضد السالم وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،ثم عرفت
المادة السادسة في فقرتها (ب) جرائم الحرب بأنها:
«ب -جرائم الحرب :هي ،انتهاكات قوانين وأعراف الحرب ،وتشمل هذه االنتهاكات ،ليس على سبيل الحصر ،القتل،
وسوء المعاملة واإلبعاد لإلكراه على العمل أو ألي غرض آخر على السكان المدنيين أو في األقاليم المحتلة ،قتل أو سوء
معاملة أسرى الحرب أو األشخاص في البحار ،قتل الرهائن ،ونهب الممتلكات العامة والخاصة ،التدمير التعسفي للمدن
52
أو البلدات أو القرى ،أو الدمار الذي ال تبرره الضرورة العسكرية»
 45صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج  ،4كتاب البر والصلة واآلداب :باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ،رقم الحديث  ،2605ص .2011
 46ضو مفتاح غمق ،نظرية الحرب في اإلسالم واثرها في القانون الدولي العام ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،ليبيا ،1997 ،ص .187-186
 47فريتس كالسهوفن ،ليزابيث تسغفلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب»مدخل للقانون الدولي اإلنساني» ،ترجمة أحمد عبد الحليم ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،د ط ،2006 ،ص .109
 48صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج  ،3كتاب الجهاد والسير :باب تأمير األمراء على البعوث ،ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ،رقم الحديث  ،1731ص .1356
 49المصدر نفسه ،رقم الحديث  ،1735ص .1359
 50سورة يوسف ،اآلية . 52
 51سورة الحج ،اآلية . 38
b) WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment“ 52
or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war
or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation
not justified by military necessity”, Formulation of the Nuremberg principles, yearbook of the international law commission, documents of the
.second session including the report of the commission to the general assembly, 1950, Volume II, United Nations, New York, 6 June 1957, p. 377

وكان هذا النص أول استخدام دولي رسمي لتعبـير «جرائم الحرب» ،53ولم يختلف األمر كثيرا في محكمة طوكيو التي
ورد فيها نص مماثل في تعريف جرائم الحرب ،ولم يرد تعبـير جرائم الحرب ضمن النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا
السابقة ،حيث جاء في المادة الثانية منه وصف «االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربع  »1949تضمنت مجموعة
مماثلة لالنتهاكات الجسيمة المنصوص
وأعراف الحرب» وتضمنت هذه األخيرة ما نصه:
«المادة  :3انتهاكات قوانين وأعراف الحرب:
يكون للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص الذين ينتهكون قوانين وأعراف الحرب ،وتشمل هذه األفعال ،ال على
سبيل الحصر:
أ) -استخدام أسلحة سامة أو أسلحة أخرى بقصد التسبب في معاناة ال داعي لها.
ب) -التدمير المتعمد للمدن أو البلدات أو القرى ،أو إحداث دمار ال تـبرره الضرورة العسكرية.
ج) -الهجوم أو القصف بأي وسيلة كانت ،للمدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء.
د) -مصادرة وتدمير أو اإلضرار العمدي للمؤسسات المخصصة للعبادة واألعمال الخيرية والتعليم والفنون والعلوم
واآلثار واألعمال الفنية والعلوم التاريخية.
هـ) -نهب الممتلكات العامة والخاصة».
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يستمد النظام القانوني لجرائم الحرب حاليا أساسه من أحدث النصوص الدولية في مجال القانون الدولي الجنائي وهو
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو نظام روما ،وقد اعتمد نظام روما في تحديد جرائم الحرب على تعداد األفعال
التي تندرج ضمن هذا التجريم ،وقد تم تقسيمها حسب مصادرها ونطاق ارتكابها إلى انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف
في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،والجرائم الخطيرة التي تنتهك قوانين وأعراف الحرب في النزاعات المسلحة
الدولية وغير الدولية وفق ما يلي:
 -1إنتهاكات اتفاقيات جنيف والمادة الثالث المشتركة:
وهذه تمثل االنتهاكات الجسيمة لقواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة ويعود مصدرها المادي للمخالفات الجسيمة
التفاقيات جنيف األربع والمخالفات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،
ونعرضها حسب ورودها في المادة الثامنة ومن نظام روما األساسي:
أ -االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في  12أغسطس  ،1949وهي أي فعل من األفعال التالية ضد
األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
القتال العمد ،التعذيب أو المعاملة الالإنسانية ،بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية ،تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق
أذى خطـير بالجسم أو الصحة ،إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة
عسكرية تـبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ،إرغام أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على
الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،تعمد حرمان أي أسير حرب أو شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن
يحاكم محاكمة عادلة ونظامية ،اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع ،أخذ الرهائن.

 53سامي ياسين ،مسؤولية الدولة في زمن الحرب ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،2010 ،ص .458
(- Updated statute of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, International Tribunal for the Prosecution of Persons 54
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, United nations,
September 2009, p. 5.
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ج) -في حالة وقوع نزاع مسلح غـير ذي طابع دولي ،االنتهاكات الجسيمة للمادة  3المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع
المؤرخة في  8أغسطس  ،1949وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غـير مشتركين اشتراكا فعليا في
األعمال الحربية ،بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب
المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ،وهي:
استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية التعذيب ،واالعتداء على
كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،وأخذ الرهائن ،وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى
خطـير بالجسم أو الصحة.
 -2نظام االنتهاكات الخطيرة لقوانين وأعراف الحرب السارية على النزاعات المسلحة:
وهذه االنتهاكات هي جرائم الحرب ذات العالقة المباشرة بضوابط سير األعمال العدائية ،إذ تتضمن العديد من
المحظورات ذات الصلة باختيار وتنظيم وسائل وأساليب القتال ،واختيار األهداف المشروعة وغير المشروعة وكيفية
إستهدافها وتطبيق المبادئ العامة المتعلقة بالتمييز والتناسب وحظر الهجمات التي تسبب آالماً ال مبرر لها وتلك المفرطة
أو عشوائية األثر وقد قسمتها المادة الثامنة من نظام روما األساسي على أساس النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
وفق التقسيم التالي:
أ -االنتهاكات الخطـيرة للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.
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 55وعددت المادة األفعال التالية:
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية.
تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ،أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكريا.
تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية الـتي
توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر وساع النطاق وطويل األجل للبيئة الطبيعية يكون إفراطه
واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت.
قتل أو جرح مقاتل مستسلم مختارا ،يكون قد ألقى سالحه ولم تعد لجيه وسيلة للدفاع.
إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شاراته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم المتحدة أو شاراتها أو أزيائها العسكرية ،وكذلك الشعارات الممـيزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد
أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غـير مباشر ،بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض الـتي تحتلها ،أو إبعاد أو نقل سكان كل األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها.
تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية واآلثار التاريخية ،والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافا عسكرية.
إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص
المعنوي والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا.
إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب.
إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في عمليات موجهة ضد بلدانهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة.
نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن لم تم االستيالء عليه عنوة.
استخدام السموم أو األسلحة المسممة.
استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو األجهزة.
استخدام الرصاصات التي تمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال يغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالف.
استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لها ،أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة ،بشرط أن تكون هذه األسلحة
والقذائف والمواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام األساسي ،عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين .123 ،121
االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة ( 2و) من المادة  ،7أو التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا
انتهاكا خطيرا التفاقيات جنيف.
استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية إلضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات طبقا للقانون الدولي.
تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد الـتي ال غنى عنها لبقائهم ،بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
تجنيد األطفال دون الخامسة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية.
أنظر في ذلك :موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص ص .672 ،670

ب -االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غـير ذات الطابع الدولي ،في النطاق
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الثابت لقانون الدولي.
ويالحظ من خالل تحليل المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن جرائم الحرب قامت على التفرقة
بين نظامي جنيف والهاي في القانون الدولي اإلنساني سواء في النزاعات المسلحة الدولية وغـير الدولية ،وأن الغالبية
العظمي النتهاكات ضوابط سير األعمال العدائية وردت تحت تعبير « االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف السارية
على المنازعات المسلحة « من قتل واستهداف للسكان المدنيين واألعيان المدنية وانتهاكات مبدأ التميـيز والتناسب وحظر
الهجمات العشوائية واالنتهاكات المتعلقة باستخدام األسلحة المحظورة أو استخدم األسلحة بشكل محظور يخرق التقييد
المفروض عليها وكذلك ما تعلق بحظر وتقييد وسائل وأساليب القتال فكان عدد الجرائم ضمن هذا القسم كبـيرا جدا وصل
إلى قرابة  30جريمة في النزاعات المسلحة الدولية ،ومن جهة أخرى تضمنت المادة االنتهاكات الجسيمة الخاصة بقواعد
حماية ضحايا النزاعات المسلحة والتي لم تتضمن جرائم كثيرة ،ما يجعل قمع جرائم الحرب هو النظام األمثل لقمع وردع
انتهاكات سير األعمال العدائية.
وقد عرفت الجرائم المشار إليها طائفة معتبرة من انتهاكات ضوابط سير األعمال العدائية ال سيما في النزاعات المسلحة
الدولية ،إال أن هذه القائمة لم تكن متكافئة مع قائمة الجرائم المعتـرف بها ضمن النطاق الثابت للنزاعات المسلحة غـير
الدولية ،وقد عرف النظام األساسي إدراج جرائم جديدة لم يتم العقاب عليها في المحاكم الدولية السابقة مثل بعض جرائم
العنف الجنسي واستخدام األطفال ما دون سن  15سنة للمشاركة في األعمال العدائية ،وجرائم أخرى لم تدرج في القائمة
رغم ورودها ضمن االنتهاكات الجسيمة للبروتوكول اإلضافي األول كمهاجمة األشغال الهندسية والمنشآت الـتي تحوي
قوى خطرة ،على الرغم من أن القانون الدولي العرفي سيحل هذه اإلشكالية ،وقد ورد تفصيل لهذه الجرائم وأركانها
ضمن وثيقة الحقة اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف عام  2000وتهدف الوثيقة إلى مساعدة المحكمة في تفسير
57
وتطبيق الجرائم المحددة.

 56وتتمثل في األفعال التالية:
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية.
تعمد توجيه هجمات ضد المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي
توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية واآلثار التاريخية ،والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافا عسكرية.
نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة.
االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة ( 2و) من المادة  ،7أو التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا
خطيرا للمادة  3المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع.
تجنيد األطفال دون الخامسة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربية.
إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع ،ما لم يكون ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة.
قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا.
إعالن أنه لن يبقى احد على قيد الحياة.
إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب الطبية العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص
المعني والـتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لحظر شديد.
تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكون هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب.
أنظر في ذلك :موسوعة القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص ص .673 ،672
 57كنوت دورومان<< ،اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية  :أركان جرائم الحرب >> ،في القانون الدولي اإلنساني -دليل التطبيق على الصعيد الوطني(،مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي
سرور) ،بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في القاهرة ،القاهرة ،.2006 ،ص .516 ،515
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خاتمة
بالنظر إلى النصوص الدولية التي تمت معالجتها والخاصة بقمع جرائم الحرب على المستوى الوطني
والدولي ال سيما نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي أصبح يشكل اإلطار القانوني لجرائم
الحرب يمكننا إجمال تعريف لجرائم الحرب على ضوئه كالتالي:
“هي كل فعل أو امتناع صادر عن فرد أو مجموعة أفراد ،مدنيين أو عسكريين ضد أشخاص أو ممتلكات محمية بموجب
قواعد القانون الدولي اإلنساني في فـترة نزاع مسلح دولي أو غـير دولي أو حالة احتالل بموجبه يقوم عن عمد بانتهاك
خطير لقوانين وأعراف الحرب أو انتهاك جسيم التفاقيات جنيف األربعة  1949والبروتوكوالت اإلضافية ،وكل ما
يستجد من اتفاقيات في هذا الصدد ،مما يرتب المسؤولية الدولية عن هذا االنتهاك”
وبغض النظر عن القواعد النظرية ،فإن المالحظ للواقع الدولي وحال ضحايا النزاعات المسلحة واتساع حجم االنتهاكات
الدولية وجرائم الحرب يكاد يجزم بأن القواعد اإلنسانية ال تعدو كونها حبراً على ورقة وال تتمتع بأي إلزامية ،وال شك أن
ذلك يعود إلى اسباب متعددة من بينها الثغرات التي تعاني منها هذه القواعد والغموض الذي يعتريها في بعض األحيان،
كذلك يعود هذا الواقع المتردي إلى ضعف اآلليات الدولية والوطنية في قمع ومنع جرائم الحرب إبان النزاعات المسلحة
الدولية وغير الدولية ،وتراجع دور المجتمع الدولي في أداء أدواره اإلنسانية نتيجة لطغيان حرب المصالح السياسية
واالقتصادية على المبادئ اإلنسانية وال شك أن هذه القواعد.
لقد قدمت الشريعة اإلسالمية نظرية متكاملة لمعاجلة وضع الحرب في مواجهة االنتهاكات ضد األشخاص والممتلكات،
وقد تفوقت في فعاليتها على القواعد الوضعية ذلك أن الشريعة اإلسالمية السمحاء تنطلق من مبادئ إنسانية صادقة كما
أن الجزاء فيها دنيوي وأخروي ،وقد كانت أسبق في الظهور على المبادئ الوضعية كما أن االلتزام بها اعتقاد نفسي
وذاتي من طرف المسلمين وهو جزء من دينهم ومبادئهم لذلك الحظنا هذه الشواهد التاريخية على سماحة اإلسالم ورقي
رسالته وعالميتها سواء على المسلمين أو غير المسلمين.
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Özet
Bu tebliğde İslam ceza hukuku ile Batı ceza hukukunun dayanmış olduğu hak anlayışına ve bu hak anlayışına dayalı uygarlıklara kısaca işaret edildikten sonra, her
iki hukuk sisteminde yer alan suçların tanımı, cezaların tayini ve kesinlik ilkesine yer
verilmiş; takdir yetkisi ile var-yok ilkesi; hürriyeti sınırlama cezaları ile kısas ilkesi;
tazminat ile diyet ve affetme yetkisi; hapis cezaları ile cezaların bedene uygulanması
bakımından cezaların caydırıcılığı; suçların devlet merkezlerinde yasalarla tanımlanması ve mahkeme kararlarının merkezden denetlenmesi ile suçların bucaklarda
(=kazalarda) tanımlanması ve kazalarda infazı konuları üzerinde karşılaştırmalı analizler yapılmış ve iki hukuk sisteminin farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: hak, güç (=kuvvet), kesinlik, caydırıcılık, kısas, af yetkisi, diyet, Cuma birimi-kaza, hakim, hakem, hapis cezaları, cezaların bedene uygulanması, hukuk düzeni-askeri düzen

Giriş
Tarih süreci içinde homo sapiens insanla birlikte canlılarda biyolojik evrim sona ermiş, buna karşılık hukuk müesseseleri, sistemleri ve düzenlerini de içine alan sosyal evrim başlamıştır.1 Sosyal evrim önce familya adı verilen aile içinde başlamış,
daha sonra aşiret ve kabileler oluşmuş, site şehir devletleri ve devletlerden sonra
imparatorluklar ve günümüzde uluslararası camia meydana gelmiştir. Söz konusu
sosyal evrimin bir sonucu olarak, tarihi gelişmeler hukuki müesseseleri, düzenleri ve
sistemleri oluşturmuştur.2
1 Bak: Şenel, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma(Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi) 1995 Ankara
s.38, Yazar bu eserinde Biyolojik Evrimden Toplumsal Evrime başlığı altında, insanın evriminin, biyolojik evrimin elinden alınması ile başladığını,
toplumsal evrimin gelmesi ile biyolojik evrim ağırlaştığını, hatta durduğunu detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bize göre, Son üç milyon yıldır insana
doğru biyolojik evrim vardır; sosyal evrim yoktur. Örneğin bir aracı yapmaktan çok, yapılmış olan aracı geliştirmek daha önemlidir. İnsana kadar
insana doğru biyolojik evrim olmuştur. Canlı biyolojik evrim tamamlanmadan herhangi bir sosyal evrim yapmamıştır. Bugünkü insan nebati olarak
yaşatılabilir veya diğer hayvanlar gibi de olabilirdi. Onu farklı kılan ruhudur ve ruhu yoksa o insan değildir. İşte insan demek, Allah’ın ruhunu
yani icatçılığı kendisinde taşıyan varlık demektir. İnsan diğer canlılardan farklı olarak zeki varlıktır. Sorunları daha evvel çözülmeyen usullerle
çözebilmektedir. Esasen sosyal evrim de insanın bu özelliğinden dolayı gerçekleşebilmiştir. Bir diğer önemli husus da biyolojik evrim varken
sosyal evrimin olmadığıdır. Örneğin, üzerinde programı olan bir disket aldığınızda, siz o programla programlanmış olan her şeyi yapabilirsiniz.
Ama disket kompakt ise yani ışığı kapatan yer açılmışsa, üzerinde hiçbir işlem yapamazsınız. Ama program açıksa siz program üzerinde
oynayabilir ve değiştirebilirsiniz. İnsandan önce sosyal evrime dayalı programların kapalı olduğu anlaşılmaktadır. Üzerinde değişiklik yapacak
başka bir varlık yoktur. Hayvanların kodlaması sadece onları kullanabilmeye ilişkindir. Oysa insanın beyni açık bir programdır ve ruhu ve
zekası orada değişiklikler yapabilmektedir. Matematikte ispatlanmıştır ki program yapan program yapılamaz. Oysa insan bunu yapabilmektedir.
Demek ki insanda programın ötesinde bir şeyler daha vardır. O halde insanı bir program yapan varlık olarak tanımlayabiliriz. Başka görünen ve
bilinen canlılardan program yapan birileri yoktur. Gerçekten, biyolojik evrim bittiği için sosyal evrim başlamıştır. Örneğin, kubbe mimarisi evrim
geçirmiştir ve durmuştur. Çünkü en güzeli bulunmuştur. Bu oran 3/5 ise artık orada evrim olmaz. İnsan en üstün varlıktır. Dolayısıyla biyolojik
dejenerasyon olur, evrim olmaz. Genel evrim ilkesi, ki bize göre büyük bir ihtimalle öbür dünyada da sürecektir, sosyal evrimi yahut çevre evrimini
beraberinde getirmiş, hatta zorunlu kılmıştır.
2 Sosyal evrimle ilgili olarakdetaylı ve ayrıntılı bilgiler içinwww.Akevler.org sitesi Süleyman Karagülle’ye ait 807. Kur’an Seminerine bakılabilir.
Erişim tarihi: 15.04.2015
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Hukuk düzenlerinde, ilkesel olarak, kişi ile toplum ve kişi ile diğer kişiler arasında karşılıklı yükümlülükler düzenlenir. Borç ve alacak ilişkileri ortaya konulur.3 Bunun nedeni tabiat içerisinde ve canlılar
arasında borçlu ve alacaklı olabilen tek varlığın insan olmasıdır. İşbölümü içinde birlikte üretim yapan
insan, üretilen şeyden emeğinin karşılığı olan hakkını ve payını ve/veya pay belgesi olan parayı
elde eder ve tek başına ve ayrı olarak kendisi veya ailesi içinde kullanır ve elde etmiş olduğu para
karşılığında almış olduğu mal ve hizmetleri tüketir. Birey olarak kişiliğini korurken topluluk içinde de
varlığını sürdürür. O kadar ki, topluluk olmadan varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Kişinin
bireysel yönünün olması ve toplum içinde yaşaması gereği ve gerçeği hukuk düzeninin ayrılmaz bir
parçası olarak karşımıza çıkar. Bu şekliyle hukuk düzeni Doğu Batı ayrımı olsun olmasın her topluluğun vazgeçilmez bir unsurudur.
Söz konusu tarihi gelişmeler içinde hukuk sistemleri hak anlayışları bakımından ikili bir ayırıma tabi
tutulabilir. Birincisi, peygamberlerin önderliğini yapmış olduğu topluluklar içinde gelişen hakkı üstün tutan uygarlıklar; ikincisi ise buna karşı olanların önderliğini yapmış oldukları gücü üstün tutan
uygarlıklardır.4 Burada kısaca her iki uygarlığın hak anlayışına kısaca işaret etmek gerekir. İslam
uygarlıklarında hakların kaynağı, insan olma, emek, mütekabiliyet ve söz ile sözleşmeler olup tamamen doğal hukuk anlayışının bir sonucu kabul edilmektedir. Bir hakkın tanımlanabilmesi için bu
kaynaklardan birine dayanılmış olması gerekmektedir. Buna karşılık Batı uygarlıkları bu dört hak
kaynağını tanımakla birlikte, ek olarak yeni kaynaklar kabul etmekte ve imtiyazlı olmayı, güce sahip
bulunmayı, çıkarı ve çoğunluğu elde etmeyi de hakkın kaynağı olarak tanımlamakta ve pozitif hukuk
anlayışının da getirmiş olduğu yasa koyma ile farklı bir hukuk düzenin doğmasına neden olmaktadır.
Bu durum kaynak suyunun içine sirke veya şarap koymaya benzemektedir ki, bize göre sorunun temeli ve farkı buradadır. İçine sirke ve şarap konulan su, su olmaktan çıkar.
Birinci uygarlıklarda peygamberlerin rolü son derecede önemlidir ve insanlık tarihine katkıları çok
büyüktür ve sanıldığından da fazladır. Adeta peygamberler sosyal ve hukuk düzeni mimarları olarak
karşımıza çıkmışlar ve insanları zulme, haksızlıklara, düzensizliklere ve aşırılıklara karşı örgütlemişlerdir. Bütün mücadeleleri bu yönde olmuştur. Peygamberlerin getirmiş oldukları Kutsal kitaplarda ve
metinlerde bu oluşumun ve örgütlenmenin ilkeleri ve kuralları belirlenmiştir. Peygamberlerin uygulamaları örnek yaşama biçimleri olarak hayata geçirilmiştir. Böylece teori ve pratik bir arada yaşanılarak
gösterilmiş ve öğretilmiştir. Bu nedenle dinler, üzerlerinden binlerce yıl geçmesine ve alanları tamamen daraltılmasına rağmen etkilerini ve varlıklarını sürdürebilmişlerdir.
Bu iki uygarlık ayırımı arasında gelişmiş olan hukuk sistemlerinin dayanmış olduğu esaslara bakmak ve farklara dikkat etmek gerekir. İslam özel hukuku ile ceza hukukunun temeli, Hz. İbrahim
peygamberin temellerini attığı Mezopotamya Uygarlığı, Hz. Musa’nın temellerini attığı İbrani
Uygarlığı (Tevrat ve 10 Emir),Hz. İsa’nın temellerini attığı Hıristiyanlık (Tevrat ve İncil-Eski Ahit ve
Yeni Ahit) ve Hz. Muhammed’e gönderilen Kur’an’a dayanır. Onun da temeli büyük ölçüde eşitlik
ve denge temeline dayanan “doğal hukuk öğretisi”dir.5Buna karşılık Batı özel ve ceza hukukunun
temeli Mezopotamya’nın etkisindeki Eski Mısır’a, Tevrat’ın etkisindeki Roma hukukuna, İncil’in ve
Tevrat’ın etkisindeki Bizans’a, İslamiyet’in (Kur’an’ın) etkisinde ile günümüzdeki Batı hukukuna dayanır ve yasa temeline dayanan “pozitif hukuk öğretisi”dir.6İslam ceza hukuku, doğal hukuk öğretisi
3 Borçlanma insan hayatı için o kadar önemlidir ki, din kelimesinin etimolojisine bakıldığında bu kelimenin deyn/borçlanma anlamına geldiği
görülür. İnsanın Allah’a yaradılışı karşılığı borçlandığı ve yükümlülük altına girdiği anlaşılır.
4 Ayırım için bak: Ersoy, Arif, İktisadi Müesseseleşme Tarihi, AABAM Yayınları İzmir s.9-11.
5 Akdemir, Süleyman, Sosyal Denge I Devlet Yapısının Tarihi Seyri, İşaret Yayınlar 1990 İstanbul,s.26, 49, 52, 77, 90, 130, 221.
6 Akdemir, Sosyal Denge I, s. 26-28, 33, 50-52,230, 235.

ile uygulamada ve gerçekte mevcut olanları ortaya çıkarmakta, Batı hukuk sistemi ise pozitif hukuk
öğretisi ile kabul ettiği yasalarla hukuk üretme çabası içine girmektedir.7
Bu kısa girişten sonra bu iki hukuk sistemi arasında farklılıklara geçilebilir. Bu tebliğde: Suçların
tanımı, cezaların tayini ve Kesinlik ilkesi; takdir yetkisi ile var-yok ilkesi; hürriyeti sınırlama cezaları
ile kısas ilkesi; tazminat ile diyet ve affetme yetkisi; hapis cezaları ile cezaların bedene uygulanması
bakımından cezaların caydırıcılığı; suçların yasalarla tanımlanması ve mahkeme kararlarının merkezden denetlenmesi ile suçların kazada tanımlanması ve kazada infazı konuları üzerinde İslam
ceza hukukunun dayandığı esaslarla günümüz Batı ceza hukukun dayandığı esaslar arasında karşılaştırmalar yapılacak ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Suçların Tanımı, Cezaların Tayini ve Kesinlik ilkesi
Her iki ceza hukuk sisteminde suçların belirlenmesi ve cezaların tayini konusunda tanıma dayalı “kesinlik ilkesi” geçerlidir Bu böyle olmakla birlikte İslam hukuku ile batı hukukçuları arasındaki ayrılık,
topluluğa ait kuralların tespiti hususunda ortaya çıkar.
Batı hukukuna göre, topluluk dayandığı uygarlıklardan dolayı gücü esas alarak oluşur. Güçlü olan diğerlerini hakimiyeti altına alır ve o topluluğun kurallarını koyar. Halk güçlünün koyduğu bu kuralara uymak zorundadır. Adeta özgür olan insanların kendileri değil, onların vekalet vermiş olduğu kimselerdir.
Onlar, istedikleri kanunları koyma hakkına sahiptirler. Ayrıca Batıdaki demokrasi anlayışında dört-beş
senede bir yapılan seçimlerle kimin güçlü olduğu tespit edilir. On parti varsa onda biri yönetir. Partilerde de merkezden konulan adaylar seçilir. Seçim vardır ama bu seçim adeta siyasi ve iktisadi gücün
kimde olduğunu göstermek içindir. Yoksa insanın özgürlüğü için değildir. Bu nedenle Batılı demokrasilerde her geçen gün katılma oranı düşmektedir. Bir hukuk sisteminde müvekkil vekilini her zaman
azledebildiği halde siyaseten verilmiş olan vekalette azletme yetkisi müvekkilin elinden alınmıştır. Diğer taraftan Batı hukuk sisteminde hukuku oluşturan yasalar kanun koyucunun irade ve isteğine bağlı
olarak en yüksek merkezlerde bütün küçük birimlere şamil olmak üzere konur. Batılılara göre insan
özgürdür. Kendi iradesi dışında onu kısıtlayan herhangi bir güç bulunamaz. Bu anlayışın bir sonucu
olarak yasaları düzenleme yetkisi sınırlanamaz. Batıda buna pozitif hukuk anlayışı adı verilmektedir.
İslamiyet’te toplumsal yapı Cuma imamlarına ve buna dayalı ümmet esasına dayanır. Ümmet demek
imamı, yani başkanı olan topluluk demektir. İslamiyet’te en küçük kişiliğe haiz birim Cuma birimi olan
kabilelerdir. Hukuk düzeni ilk olarak burada yerel olarak oluşur ve uygulanır. İslamiyet’te suç ve cezaların tanımı ve tayininin Cuma birimi olan günümüzdeki nahiye-bucağa ait olması ve uygulanmasının da
bu yerde gerçekleşmesi gerekir. O nedenle bu Cuma birimlerine “kaza” adı verilmiştir. Bir başka deyişle,
Kur’an’daki kabile tanımı Cuma namazı karşılığı olup her Cuma birimi kaza çevresi kabul edilir.
Bize göre, kabilenin günümüzdeki karşılığı bir bucağa isabet edip nüfusu 3.000 ile 10.000 kişi arasında ve birbirlerini tanıyanların birimidir.8 Suçlar kabile adı verilen bu birimlerde ilmi şura tarafından
ittifakla alınan kararlarla belirlenir ve yine o bucakta ihlal edildiği takdirde tahkim heyeti tarafından
yargılama yapılarak yine o birimde infaz edilir. Bucaklar arasında suç farklılıkları olabilir. Bir bucakta
ittifak sağlanamamış olan hususlar da suç tanımı sağlanmamış olduğundan kesinlik ilkesi düşer ve
ceza uygulanamaz.

7 Bu konuda bak: Karagülle, Süleyman, İslamiyet’e Yapılan Saldırılara ve Prof. Dr. İlhan Arsel’in Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet
Anlayışına Reddiye, İslam Devlet – Dünya Düzeni, II Koba Yayınevi, İstanbul 1998 s.186.
8 Karagülle, Süleyman, İslamiyet’e Yapılan Saldırılara ve Prof. Dr. İlhan Arsel’in Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına
Reddiye, İslam Devlet – Dünya Düzeni, I Koba Yayınevi, İstanbul 1998 s.132.
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Batı hukuku ile İslam hukuku arasında ilk önemli ayırım merkezi yönetimlerle yerinden yönetimler
arasındaki ayırımda ortaya çıkar ve hukuk düzeni ilk kademe olan en küçük yönetim birimlerinde
çözümlenir. Bucaklar ile iller, iller ile ülke arasındaki hiyerarşik düzenin nasıl kurulacağı ayrı bir tebliğ
konusu olduğundan burada durulmayacaktır.9
Takdir Yetkisi ile Var-Yok ilkesi
Batı hukukunun dayanakları arasında gösterilen Roma hukukunda ceza hukuku, borçlar hukuku
düzeyinde gelişmemiştir.10 Peygamberlerin getirmiş olduğu İslam hukuk sistemlerinde ise suçların
esasları ve suçluya verilecek cezalar şeriat tarafından tespit edilmiştir. Kutsal metinlerde yer almış
olan bu hususların tespiti ve bucak düzeyinde uygulanabilmesi için içtihat ve icma müesseseleri
kabul edilmiştir. Cezada ancak kesinlik ilkesi gereği icma ve/veya ittifak hasıl olan hususlardaki
hükümler uygulanır. Örneğin, zaniye100 sopa vurulur. Bu ceza 99 olamaz 101’e çıkamaz. Hangi
şartlarla zina yaparsa yapsın cezası budur. Örneğin; sevişmek de haramdır. Ama cezası yoktur.
Bucak tarafından tanımlanmış şekliyle zina varsa cezası vardır. Yoksa da ceza yoktur. Kuvvet uygarlıkları içinde yer almış olan Batı hukuk sistemi bu hususları İslamiyet’ten almıştır. Ama bir türlü
sindiremediği için mevzuatı delmiştir.
Batılı ülkelerin ve ülkemizin ceza kanunlarının birinci maddelerine göre fiilin işlendiği zamanda
ceza kanununda suç sayılmayan fiile ceza verilemediği gibi, suçun işlendiği tarihte ceza kanununda
belirlenmiş olan cezadan daha ağırına da hükmedilemez. Bu İslamiyet’ten alınan bir maddedir. Ne
var ki, sonraki maddelere geçildiği zaman hakimlere takdir yetkisi verilerek bir seneden beş seneye
hatta bir seneden yedi seneye kadar gibi cezalar konulmuş ve kesinlik ilkesi sulandırılmıştır. Dolayısıyla cezaların kanuniliği ortadan kalkar; hakimlerin keyfiliği başlamış olur.
İslamiyet’te ise hüküm verecek hakemlere herhangi bir takdir yetkisi verilmemiştir. Hatta o kadar ki,
hakemlere soruşturma yapma yetkisi de verilmemiştir. Çünkü orada da takdir yetkisi vardır. Soruşturmayı şahit adı verilen soruşturmacılar yürütürler ve çaldı yerine aldı derlerse, fail yalnız tazminata
mahkum edilir; çaldı derlerse suçlunun kolu kesilir. Şahitlerin tezkiyesi üzerinde aşağıda ayrıca durulacağından burada sözü uzatmıyoruz.
İslamiyet’te var yok ilkesi o derece kesindir ki, infaz bakımından uygulanacak ceza da kesin
olarak adeta kılı kılına tespit edilmiştir. Örneğin zaniye yüz sopa vurulacaktır. Sopanın kimi büyük
kimi küçük, vuranın kolu kimi güçlü kimi güçsüz olur dolayısıyla eşitlik sağlanamaz. Bu eşitliğin
sağlanması için fıkıhçılar sistem geliştirmişlerdir. Ceza infaz edilirken, ortaya yüz ayrı sopa konur.
Yüz sopa vuracak kişi gelir. Gelen sopayı alır, vurur ve sopayı öbür tarafa bırakır. Sopalar bittiğinde
ceza da tamamlanmış olur. Hatta sopalar bedene doğrudan temas etmesin diye infaza tabi tutulana
bir kat bezden gömlek giydirilir. Demek ki, cezada tahfif veya teşdit yoktur. Kasıt varsa kısas vardır.11
Kastın aşılması varsa ağır diyet vardır. Hata ile olmuşsa hafif diyet vardır. Hafif diyet ağır diyetin yarısıdır. Hakimin takdirine değil şeriatın teşriine göre, bucak tarafından ittifakla kabul edilmiş tanımlı
ve belirli olan cezalar verilir.

9 Bu konuda ayrıntı için bak: Akdemir, Süleyman, Sosyal Denge Modeli II, Devletin Unsurları ve Kuvvetler Dengesi, İz Yayıncılık 1991 İstanbul
s.165-168; Ayrıca bak: Akdemir, Sosyal Denge I, s.80-82.
10 Rado, Türkan, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul 1978 s.180; Okandan, Recai Galip, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul
1951 s.460-478; Akdemir, Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması (Doktora tezi) AABAM Yayınları 1988 İzmir s.50-51
11 Bakara 178-179, Maide 45.

İslam ceza hukukunun, yani fıkhın ukubat bölümü, cinayetler, had’ler, kefaretler ve ta’zirler olmak
üzeredört ana kısma ayrılır. Cinayetler kişilere, had’ler kamuya, kefaretler12 topluluğa, ta’zirler13 ise
idari düzenlemeleri ihlallere karşı işlenen fiilleri ifade eder.14 Had’lerdekamu güvenliğine isyan ve
eşkıyalık ile gizli işlenmiş olması illeti esas kabul edilir ve suç olarak 1) Zina, 2) Hırsızlık 3) İftira 4)
İsyan/Eşkıyalık tanımlanır.15
İsyan durumunda verilecek cezalar, asmak, bir eli ve bir ayağı çapraz kesmek veya sürmektir. Bu
cezalardan hangisinin uygulanacağı hususunda Kur’an’da yer almış olan hadlerin kötülükleri en iyi
şekilde savılacağı kuralı uygulanır.16 Buna göre, isyan ve savaş esirleri karşılıklı veya karşılıksız
serbest bırakılabileceği gibi,17 kölede yapılabilirler.18 Yenilmeden önce savaşı bırakmamışlarsa öldürülebilirler.19 Kur’an’da bu isyan suçlarının yanında hırsızlıkta el kesme,20 evlilik dışı cinsi ilişkide
yüz sopa,21 zina iftirasında 80 sopa22 had cezası uygulanması yer almıştır. Ayrıca fuhşu irtikap eden
kadınlara müebbet ev hapsi ve köle haline getirme uygulanır.23 Erkeklerden fuhşu irtikap edenler ise
hadım edilebilmekte ve köleleştirilebilmektedir.24 Görüldüğü gibi, İslamiyet’te suçlar kasti olmaları bakımından cinayetler ve had’ler olarak ele alındığında sayıları çok azdır. Cezaları da kesindir. Sübutu
da kesindir. Ama cezalar bedenidir ve ağırdır. Suç işlemeyenler rahatsız olmazlar. Suç işleyenler ise
cezaların caydırıcılığından dolayı korku içinde olurlar.
Hürriyeti Sınırlama Cezaları ile Kısas İlkesi
Yukarıda da örnek verilirken işaret edildiği üzere İslam ceza hukuku ile Batı ceza hukuku kuralları
arasında bir diğer temel fark, kısas ilkesinin kabulünde karşımıza çıkar. Dinsel ve Kutsal metinlerden
12 Kefaretler (Topluluğa Karşı İşlenmiş Suçlar) : İslâm Ceza Sisteminde kefaretler adı altında bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Topluluk içinde
davranış kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan kefaret cezaları, fiil devleti ya da kişileri hedef almadığından sadece topluluğun
mağduriyetine sebep olmaktadır. Hatalı öldürmelerde, oruç bozmalarda, hac yasaklarını ihlâllerde ve teminatlı sözleri yerine getirmemelerde
kefaret cezalarının uygulanacağı kabul edilmiştir. Hatalı öldürmelerde ödenen kefarete, katil kefareti denilmektedir. Bu tür öldürmelerde, diyet
âkile tarafından ödenerek suçtan zarar görenlerin mağduriyeti giderilmekte ve böylece hatası ile ölüme sebep olan, tazminat yükünden kurtularak
kendisinin ve yakınlarının mağdur olması önlenmektedir. Ancak, diyetin âkilece ödenmesi topluluktaki mağduriyeti kaldırmadığından, katil kefareti
ile suç failine topluluğa yararlı işler yaptırılmış olmaktadır. Müslümanların hatalı öldürmelerinde kefaret gerekeceği konusunda Mezhep İmamları
ittifak etmişlerdir. Katilin zimmî, köle veya kâfir olması hali ile amden katilde, kefaretin gerekip gerekmeyeceği ise ihtilaflıdır. Hatalı öldürmelerde
kefaret olarak bir mümin kölenin âzat edileceğinde, eğer köle bulunmazsa iki ay kesintisiz oruç tutulacağında ittifak vardır. Fakirlerin doyurulmasını
savunanlar da vardır. Bunlardan başka topluluk içinde kabul edilen suçlar ve bunlara karşı kefaret niteliğinde cezalar da vardır. Bunlara şunlar
örnek verilebilir: Tüm gayrı meşru akitlerin, devletçe korunmaması, iflâs edenin borcunu ödemedikçe yeni akit yapamaması, karısını üç defa
boşayanın bir daha onunla evlenememesi, katilin maktule vâris olamaması, yasaklara riayet etmeyenin saldırılara karşı korunmaması, faizle işlem
yapanların faizi istemeleri halinde anamalı için dava açamamaları, namazda sehiv secdesi yapılması, evlenmesi meşru olmayanların evlenmeleri
halinde zina yapmış sayılmaları. Bak: Akdemir, Ceza… s.63-64
13 Ta'zir :İslam Fıkhında ukubat bahsinin bir diğer unsuru ta'zir cezalarıdır. Günah olduğu halde, had, kısas veya kefaret cezalarının
uygulanmadığı yerlerde, Mezhep İmamları, ma'siyyetin meşru olduğunda ittifak etmişlerdir. Bak: Muhammed b. Abdurrahman, Rahmetül- Ümmeti
Fi İhtilafil- Eimmeti, Mısır Hicri 1306 s.156(Bu eser Şarani'nin telif ettiği Mizan adlı eserin kenarında basılmış olup İslam fıkhının dört mezhep esas
olmak üzere kısa bir özetini ihtiva etmektedir.) Ta'zir cezası Peygamber'in ayette olmadığı halde bir sarhoşu dövdürmesi ve fitne çıkaran Mervan
adında birini Medine'den sürmesine dayandırılır. Ayrıca Hz. Muhammed'in kızgınlığından dolayı konuşmaması, tahkikat sebebiyle bazı sanıkların
(ev hapsinde) gözaltına alınması halleri de gerekçe olarak gösterilmiştir Bak: Bilmen, Ömer Nasuhi, Istılahatı Fıkhıyye Kamusu, 1967 İstanbul C.III.,
s. 305; . Buna rağmen gene de, ta'zir cezalarının en üst sınırı ve bu cezaların âmme hakkı (Allah hakkı) olup olmadığı meselesi üzerinde Mezhep
İmamları arasında tartışma ve ihtilaf vardır. Tartışmalar için bak: Muhammed b. Abdurrahman, s.156-157
14 Akdemir, Ceza… s.55
15 Akdemir, Ceza…s.68
16 Kur’an Mü’minun 96
17 Kur’an Muhammed 4
18 Enfal 67
19 Maide 34, Bakara 194
20 Maide 38
21 Nur 2
22 Nur 4
23 Nisa 25
24 Nur 31, Nisa 16
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ayrı hukuk düzeni oluşturmayı hedefleyen ve konulan hukuk kurallarını dini ilkelerden arındıran Batı
hukuku, kısası bir dayatma ve ilahi emir olarak ele aldığından bu ilkeden de kurtulabilmek için her
türlü zorlamayı kendisine şiar edinir.
Kutsal metinlerde yer almış olan ilke ve kuralların ilk bakışta insana dışarıdan ve/veya Tanrı tarafından dayatıldığı düşüncesi ileri sürülebilir. Ancak bu düşünce ilk bakışta doğru gözükse bile yanıltıcıdır. Çünkü, dikkatlice bakıldığında, bu ilke ve kuralların doğanın ayrılmaz bir parçası ve insan fıtratına
en uygun bir karşılık olduğu hemen anlaşılır.
Bu konuda Kutsal Kitaplarda temel ceza olarak kabul edilen kısas ilkesi ele alındığında, bu ilkenin
karşılıklı eşitliği ve denkliği ifade ettiği hemen görülür. Esasen hukuk eşitlik, denklik ve dengeye dayanır ve terazi ile simgelenir. Kasti işlenmiş olan bir fiilin karşılığı olan cezanın ona denk ve/veya eşit
olması gerekir. Kısas durumunda eşitlik ve denklik nettir ve kesindir. Tereddüt dahi edilemez. Ancak,
kasten öldürülmüş bir insanın değeri ve karşılığı, Batılı yasa koyucular tarafından 24 sene hapis ve
ömür boyu ağırlaştırılmış hapis olarak düzenlendiğinde bir eşitlik ve dengeden bahsetmek son derecede zordur. İnsan bir başkasına bir fiilde bulunduğu zaman aynı karşılığın kendisine ceza olarak
verileceğini bilirse o hareketi yapamaz. Yaptığında karşılığını görür. Bu konu üzerinde aşağıda tekrar
durulacaktır. Aslında kısas ilkesi dini metinlerden ziyade tabiatın ve hayatın bir dengesi olarak karşımıza çıkar ve dini metinlerde yer almış olması, tabii ve fıtri olduğu ve mizana dayandığı gerçeğini
ortadan kaldırmaz. Nasıl dini metinlerde adam öldürmenin yasak oluşu gerçeğinin suçun tanımını
oluşturma bakımında ona yasal bir düzenleme dini nitelik kazandırmıyorsa, aynen kısasın da kutsal
metinlerde ifade edilişi onun toplumsal bir gerçek olduğuna hale getirmez.
İslamiyet’te insan özgürdür. Kendi iradesi ile istediğini yapar. Başkasına zarar vermediği takdirde
kimse ona karışmaz. İslam ceza hukuku insanın bu özgürlük ilkesine dayanır. Böylece başkasına
zarar verip vermediği bununla anlaşılır. Zarar vermiyorsa, o halde aynısın uygulanmasına razıdır
demektir. Böylece hukuk birilerinin takdirine bırakılmamıştır. Hukuk insanların eşit ve özgür olduğu
ilkesine dayanır. Kısas bu eşitlik ve özgürlük ilkesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Başkasına
veya bir başka insana ne yapıyorsan aynısını sen de hak ediyorsun demektir.
İslam ceza hukukunda cinayetlerde, kişilere karşı işlenen yaralama ve öldürme fiillerinde kısası
diyete çeviren durumlar aşağıdadır:25
a) Hata,
b) Denklik temin edileme durumu,
c) Kişi bulunduğu ili terk etmesi ve başka bucağın ona sahip çıkması,
d) Mağdurun affetmesi.
Bu gibi durumlarda diyet esası uygulanır.
25 İslâm Fıkhında kişilere karşı işlenen kastî adam öldürmeler ve müessir fiil hallerinde temel ceza «kısas»tır. Mağdurun suç failini affetme hakkı da
vardır. Eğer mağdur af hakkını kullanırsa kısas düşer ve mağdura diyet ödenir. Bak: Muhammed B. Abdurrahman, s.113; Mezhep İmamları, denklik
varsa ve mağdur affetmemişse kısasın yapılacağında ittifak etmişlerdir. Hangi durumlarda denklik olmadığı için kısasın yapılamayacağı ihtilaflıdır.
Küçük yaralanmalarda diyetin miktarı bilirkişinin takdirine bırakılmıştır. Bak: Muhammed B. Abdurrahman, 122; Bilmen, III, 32; Mezhep İmamları,
göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edileceğine ittifak etmişlerdir. Kısas diyete dönüşürse, genel kaide olarak, görme, işitme,
düşünme, yürüme, çalışma, cinsî ilişki kurma fonksiyonları gibi temel fonksiyonlardan birinin izâlesi tam diyeti gerektirir. Aynı fonksiyonu gören
birden çok organın söz konusu olması halinde diyet organ adedine bölünerek her bir organ için ödenecek miktar tespit edilir. Örneğin, iki gözden
birinin kör edilmesi halinde yarım diyet, bir parmak için 1/10 (onda bir] diyet gerekir . Muhammed B. Abdurrahman, 123-124; Bilmen, III, 49

Tazminat İle Diyet ve Affetme Yetkisi
Batıda mağdurun mağduriyetini gidermek üzere tazminat ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca suç failinin
tazminatı ödemesinin yanında fiilin karşılığı olarak yasada belirlenmiş cezasını da çekmesi esası benimsenmiştir. Son zamanlarda mağdurun zararının ödenmesi ile takdiri olarak cezalardan indirilmeye
gidilmesi esası benimsenmeye başlamıştır. Ayrıca devlet asli mağdur kabul edildiğinden suçların kabul ediliş şekline ve mahiyetlerine göre para cezasına çevirme, erteleme ve hükmün açıklanmasının
geri bırakılması ve denetimli serbestlik gibi ve benzeri kurumlar geliştirilmiştir.
İslamiyet suçları ayırmıştır. Had’leradı verilen hukukullaha/kamuya karşı işlenmiş suçların affı kabul
edilmemiştir. Yönetici konumunda olanlar affedemezler. Ama meclislerin affetme yetkisinin olup olmayacağı hususu tartışılmamıştır. Birinci Kur’an uygulamasındaki fıkıh kitaplarında meclise yer verilmediği için fıkıhçılar böyle bir konuyu ele almamışlardır. Bugün Kur’an’ı okuduğumuzda Allah’ın gafur
ve rahim olduğu hususu sık sık tekrar edilmektedir. Dolayısıyla bunun anlamı, kamuya ait suçların
affı meclis tarafından yapılabilir, anlamına gelebilir. Bu konu üzerinde yeniden düşünmek gerekir. Bize
göre, Kur’an’da yönetimle kamu hakları birbirinden ayrı olup, kamuyu meclisler temsil ederler.
Kamuya karşı suçların tanımında dört esasa dayanılır. Bu suçlar, Zina, iftira, hırsızlık ve eşkıyalık/
soygunculuktur. Bucaklar (kabileler-kaza birimleri) bunlara kıyas ederek başka suçlara cezalar da
koyabilirler. Ne var ki, cezalarda kesinlik ilkesi olduğu için bu kararların o yerin (bucağın) meclisi tarafından ittifakla alınması gerekir.
Kamuya ait suçlarda kişilerin ise hiçbir şekilde affetme yetkileri yoktur. Batıda zina fiili evlilikteki eşe sadakat olarak kabul edilerek özel hukuk alanına sokularak birçok ülkede suç olmaktan çıkarılmıştır. Oysa
zina kamuya karşı işlenen bir suçtur. Kadının rahmi topluluğa çocuk doğuracağı için topluma ait kabul
edilir. Kadın onu kendi istediği gibi kullanamaz. Ancak bir erkeğe tahsis edebilir. Bu husus bütün canlılarda böyledir. Dişiyi tek erkek döller. Bitkilerdeki döllenmede de aynı kural geçerlidir. Dolayısıyla zina yapan
kamuya karşı suç işlemiş kabul edilir. Bu suç eşine karşı değildir. Dolayısıyla İslam ceza hukukunda tanımlanmış olan zina suçunda, kocanın karısını veya karının kocasını affetme yetkileri kabul edilmemiştir.
Kişiye karşı işlenen kasti suçlarda affetme yetkisinin kullanılması halinde ise sadece diyet ödenir. Ayrıca bir ceza verilmez. Diyet, mağdur sağ ise kendisine verilir. Ölmüş ise varislerine mirasa göre pay
edilir. Çünkü esas mağdur olanlar onlardır. Ne var ki, varislere affetme yetkisi tanınmamıştır. Onlar miras almak için affedebilirler. Aksi de olur. Para için babamızın kanını istemez duruma düşmeyelim diye
affetmek isteseler de affedemeyebilirler. Bu sebeplerle babası da olsa eğer mirastan pay alıyorsa onun
affetme yetkisi yoktur. Affeden kimse mirasçı olmayan en yakın ve en yaşlı kimsedir. Kur’an’da “ehihi”
demekte;26“ihvetihi” ifadesini kullanmamaktadır. Kardeş, duruma bakar, affetmekle katil azıp daha çok
öldürme işlerine devam edecekse faili affetmez. Bir defa böyle bir işi yapmış, ama bundan sonra yapma ihtimali gözükmüyorsa, o zaman affedebilir ve varislere diyeti kazandırabilir. Böylece mağdurlar da
diyeti alma durumunda olurlar. Eğer kendisine ödetme durumu olsa, yoksul kimsenin diyeti ödenemeyeceği için mağdurların mağduriyeti devam eder. Tazminatla diyetin önemli farkı da budur.
Kasten öldürmeler halinde, affetme durumu varsa, diyet doğrudan failin kendi malvarlığından ödenir.
Malvarlığı yetmiyorsa dayanışma ortaklığı (akilesi) veya kamu ödeme yaparak mağduriyet giderilir.27
26 Bakara 178
27 Diyetin Âkile Tarafından Ödenmesi :Hz. Muhammet, Medine Devletinin kuruluşunda, İslâmiyet’ten önceki Arap kabilelerini yeniden organize
ederek devam ettirmiş; kendisinin vefatından sonra bu sosyal organizasyon gelişerek devam etmiştir. Hz. Ömer zamanında her kabîle(âkile]
mensubu Ehli Divan adı verilen bir deftere kaydolmak mecburiyetinde tutulmuş ve böylece âkilelere hukukî bir statü kazandırılmıştır. Âkileler, İslâm
Tarihinde, toplumun sosyal organizasyonu ifade ettiği gibi, aynı zamanda mağdurun zararlarının giderilmesi ve onun korunmasını da içine alır.
İslâm Hukukunda hatalı öldürmelerde, diyetin öldürenin âkilesi tarafından ödeneceğinde ittifak vardır, Bak: Muhammed b. Abdurrahman, 127;
Bilmen, III, 53.

815

816

Ancak, suç failinin kendisine kamu veya akile rücu eder. Kendilerinin malvarlığı yetmeyenlere ve bu
tür ceza mahiyetindeki borçları ödeyemeyenlere özel bir bucak tesis edilir. Oraya sürülür.28 Orada
borcu bitesiye kadar çalıştırılır. O siteye dışardakilerin girip çıkması serbesttir. Sadece mahkumlar
ancak izinle çıkabilirler. Yakınları da oradaki işyerlerinde çalışabilirler.
Hataen öldürme durumlarında diyeti, fiili işleyenin kendisi değil, dayanışma ortaklığı (akilesi) öder.
Kendisinden diyet alınmaz. Mamafih, hataen öldürülmelerde, failden kefaret cezası olarak bir köleyi
azat etmesi istenir.
Hapis Cezası ile Cezaların Bedene Uygulanması İlkesi
Batı hukuk sisteminde cezayı bedene uygulama yerine bedeni hapishane adı verilen dar bir alana
hapsetme ilkesi uygulanmış ve suçluların bu şekilde ıslah olabilecekleri düşünülmüştür. Bunun bir sonucu olarak suç fiilleri tanımlanırken karşılığı cezalar üzerinde de durulmuş ve kısa süreli, orta süreli
ve uzun süreli ile müebbet hapis cezaları sistemi geliştirilmiştir. Verilmiş olan cezalara rağmen suçlar
artıyorsa yeni düzenlemelerle cezalar artırılmış, işlenmemesi halinde veya yeni mağduriyetlere neden olan suçlarda ise yeni yasal düzenlemeler yapılarak indirme gidilmiştir. Bir dengeden bahsetmek
belki mümkündür; ancak çok zordur.
Buna karşılık İslamiyet kısas ilkesini benimsemiş olduğundan sadece cinayetlerde değil ve fakat
diğer suçlarda da hapis cezasına yer vermemiş ve cezaların bedene uygulanması sistemini kabul
etmiştir. Örneğin, bir kimse zina yaptığı zaman zevk almıştır. Kısas ilkesi içinde bunun cezası için acı
çekmesi gerekir. Yüz sopa vurursunuz. Zina ederken aldığı zevk kadar acı çekmiş olur ve böylece
denge kurulur ve sorun biter. Hapsetmek hiçbir şekilde makul bir ceza sayılmaz.
Diğer taraftan, hırsızlığın cezalandırılabilmesi için önce suçun kesin olarak şüpheden uzak bir şekilde
ispat edilmesi gerekir. Bu ispat keyfiyeti zor bir iştir. Bunun dışında çalınan bir malın belli bir değerin
üzerinde olması şartı vardır. Az miktar yine kol kesme cezasına tabi değildir. Bu değerin ne kadar
olacağı bucak şurası tarafından ittifakla belirlenmesi gerekir.29
Buradan anlaşılan şudur ki, hırsızlık cezası, basit bir hırsızlık karşılığı değildir. Hırsızlığı sanat haline
getirenlere karşı kabul edilmiştir. O kişiyi bu sanatın icrasından alıkoyacak iki araç vardır. Birincisi,
suçluyu bugünkü gibi hapishaneye koymaktır. Bu ise orada bu kişiyi besleme demektir. Kaldı ki,
bu ceza caydırıcı da olmamaktadır. Bu suçlardan mahkum olanların, hapishaneden çıkar çıkmaz
yeniden hırsızlık yapmaya devam ettikleri görülmektedir. Ayrıca hırsızı hapishanede kimse de görmemekte, böylece cezanın caydırıcılığı ortadan kalkmaktadır. Oysa ceza hukukunda hedef caydırıcılıktır. İntikam değildir. Cezanın caydırıcı olması gerektiği hususu Batılı hukukçular tarafından da
benimsenmiştir. Hırsızın kolunu kesecek olursak, bir taraftan kendisi artık hırsızlık yapamadığı gibi,
diğer taraftan da kolu kesilmişleri gören halk hırsızlığa yeltenmez. Görülüyor ki, İslam ceza hukukunda tam bir doğallık, eşitlik, denklik ve rasyonellik vardır

28 Bu konu Tevrat’ta hataen ve kastın aşılması durumundaki fiiller için için kabul edilmiştir. Çıkış 21/13: «...Kasten olmayıp eline Allah rast getirdi ise
ilticası için sana bir mekan tayin edeceğim», Tesniye 19/4-5: «Sağ kalmak için oraya (Tesniye 19/2'ye göre üç şehir) firar eden katil hakkında kanun
budur. Evvelden komşusuna adaveti olmayarak onu bilâ kast öldüren, meselâ komşusu ile odun kesmek için ormana giden bir adam odunu kesmek
üzere elini balta ile indirirken demir saptan çıkarak komşusuna isabet eder de o vefat ederse bu kimse o şehirlerden birine firar ederek sağ kala».
29 Burada sirkat kelimesi ismi fail olarak kullanılmıştır. İsmi fail istimrarı (belirli bir süre devam etmeyi veya sürekliliği) gösterir. İstimrar sübut ve
teceddüt olmak üzere iki türlüdür. Sübut sabit olarak kalma veya olma anlamındayken teceddüt ise yenilenmeyi ve tekrarlamayı ifade etmektedir.
Demek ki, hırsızlıkta ismi fail kullanılmasının nedeni, hırsızlığın yenilenerek tekrarlanması ve/veya o vasfın failde sabit kalıcı olmasındandır. Ayet
şart veya fiil (men sereka veya men yesrik) şeklinde gelseydi hudus-hadise, yani olup bitmeyi gösterecekti. Çünkü hudus olup bitme demektir. Bir
kere değersiz bir şeyi çalınmış olsa bile cezaya muhatap olunacaktı. Ancak ismi fail gelerek çalanın tanımlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Zina da sanat haline gelince fuhuş adını alır. Bu, bugünkü hukukta da geçerlidir. Fuhuş kamu suçlarından sayılır ve eşin affı söz konusu değildir. İslam Fıkhında da fuhşa verilen ceza recim olarak tespit edilmiştir. Ne var ki, Kur’an’da böyle bir ceza yoktur. Böyle ceza olmadığı gibi fahişelere verilecek ceza da
başka şekilde tespit edilmiştir. Köleleştirerek kadınları ev hapsine almak, erkekleri ise hadım etmektir.30
Kesinlik ilkesi, var yok ilkesi birçok suçları cezasız bırakabilmektedir. Ama ceza verildiğinde, öyle ağır
ceza olmalıdır ki, caydırıcı olsun. Eş-Şuhubatuyüdriulukubat (Şüpheler cezaları kaldırır). Fıkıh kuralı
budur. Buna ayet olarak ceza hukukunda 4 şahit aranması delildir.
Üzerinde çalışmalar yürütülen Adil düzene göre insanlık anayasasında bu suçlar üzerinde
çalışılmaktadır. Bedeni cezalar sistemine dönülmeden cezaların caydırıcılığından söz etmek çok
zordur. Örneğin, hırsızın kol kesmesine kıyas edilerek fuhşu irtikap edinen erkeklere hadım etme
müessesini tanınabilir. Ceza dışında başka bir sebepten dolayı hadım etme meşru görülemez. Bundan başka, bu konuda bucağın ittifakla söz konusu suçu tanımlaması ve cezayı da ittifakla belirlemiş
olması ayrıca şarttır.
Yargı kararlarında denetim ve Kazada (Bucak) infaz ilkesi
İnsanı, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri hiyerarşik düzen kurabilmesidir. Diğer
canlılarda olmayan bu özellik sosyal evrimin bir parçasıdır ve günümüzde insanlık bu sayede tabiata
ve diğer canlılara egemen olabilmiştir. Ancak, siyaset biliminin en fazla tartışılan konularından ve
sorunlarından biri, yerinden yönetim ile merkezi yönetim arasında dengenin nasıl sağlanacağı ve
korunacağı olarak karşımıza çıkar. Bu sorun suçların tanımlanması, cezalarının belirlenmesi, suç fiillerin soruşturulması, yargılama yerlerinin belirlenmesi, yargılanmanın yapılması ve nihayet cezaların
yerine getirilmesi bakımlarından da ayrıca önem taşır.
Batı hukuk anlayışında bu konuda tabii hakim ilkesine bağlı olarak yargılama kaza adı verilen birimlerde yürütülür. Ancak, ilk soruşturma aşaması gizlidir. Savcılık kurumu ve polisler marifetiyle yürütülen soruşturmalar karakollarda ve/veya kapalı yerlerde yürütülür ve gizli yapılan soruşturma ve
araştırma halkın gözü önünde olmadığı için halk tarafından meçhul ve kuşkulu bulunur. Yargılama
her ne kadar ilçe-kaza adı verilen yönetim birimlerinde yürütülürse de, buradaki hakimler merkezden
tarafından atanmış olduğu gibi, verilmiş olan kararlar da kesin olmayıp merkezin veya merkezlerin
denetimindedir. Hatta bu denetim ülkemizde istinaf, temyiz, tashihi karar, Anayasa Mahkemesi’ne
bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar uzanır. Yakında AİHM’in de temyizi ve
devamı aranacak gibidir. Yargı adeta sonu gelmeyen bir hikayeye benzer hale gelmiştir. Bunlara bir
de kararlardaki isabetsizlikler ve bozulmalar eklendiğinde adil yargılanmadan bahsetmek mümkün
değildir. Esasen geç gelmiş adaletin adalet olmadığı izahtan varestedir.
İslam ceza hukukunda suç tanımı, soruşturma, tahkim ve infaz kaza adı verilen birimlerde yürütülür.
Kur’an bucak halkına kabile ifadesini kullanır ve bu birimde Cuma namazını farz olarak kılar. Böyle
birimde günlük hayatta kişiler birbirleri ile karşılaşırlar ve birbirlerini tanırlar. Yaptıkları işleri de takip
edebilirler. İslam ceza hukuk sisteminde cuma birimi olarak adlandırılan bu birimlerin infaz yetkisi
de bulunmasından dolayı kaza adı verilmiştir. Suç isnadı bu birimlerde yapılır ve suç failleri burada
muhakeme edilirler. Olaylar böylesi bir toplulukta kolayca çözülür. Şahit adı verilen soruşturmacılar
aracılığı ile sanığı bulmakta zorluk çekilmez. İl ve ülkede ise insanlar birbirlerini tanımazlar. Kimin ne
suç işlediğini bilmezler. Cezanın verildiğinden bile haberleri olmaz. Dolayısıyla bugünkü yargılamanın
ve cezalandırmaların caydırıcılık etkisi yok denecek kadar azdır.
30 Nisa 15-16, Nur 31.
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Cezanın caydırıcı olması için, suçlunun herkesin tanıdığı, bildiği yerde muhakeme edilmesi gerekir.
Bu sayede suçlunun suçlu olduğuna o yerin halkı karar vermiş olur. Halk hem suçluyu hem de soruşturanları (şahitleri) tanıdığı için onların soruşturmalarını yakından takip eder. Suçu işleyip işlemediğine ikna olur. Yargılama da halkın önünde aleni cereyan eder. Hakemlerin adil karar verdiklerine halk
gözleri ile yakından görmüş olur. Dolayısıyla soruşturma ilçedeki soruşturmacılar tarafından yapılır.
Yargılama ilçedeki hakemler tarafından karara bağlanır ve hüküm halini alır. Ancak soruşturmacılar
da yargılama yapanlar da bucağa gelirler, suçun işlendiği bucakta araştırırlar ve yargılamada son
kararı kaza mercii olan o bucağın hakemleri verirler. Kur’an cuma namazını bucak-kabile olan kaza
mercilerine emreder. Bucak halkı ezan okunduğunda bucak merkezinde toplanır ve orada cuma
namazlarını kılarlar. Yine Kur’an’ın emrine göre, sanıklar ve şahitler namazdan sonra alıkonur ve
herkesin önünde yargılama yürütülür. Orada mahkum edilir ve orada infaz edilir.
Yargılamada tutuklama, yakalama, hapsetme kural olarak yoktur. Herkes kendi isteği ile soruşturmacılara cevap verir. Herkes yargı kararlarının infazı için kendisi rıza gösterir. Bu sebepledir ki,
Kur’an’da idam cezaları asılma (salb) ve öldürülme (katl) şeklindedir.31 Asılanlar kendi rızaları ile
asılırlar. Tüm hakları korunur. İslam mezarlığında gömülür, İslam sicillerinde kayıtları devam eder.
Malları varislerine kalır. Şerefleri korunur. Buna karşılık, kendi rızaları ile infaza gelmeyenler ise önce
hukuki himayeden mahrum olurlar ve emniyet tarafından infaz edilirler.32 İslam ceza hukukunda kişinin icbar değil de kendi iradesi ile yargılanması ve infazı ilkesi çok önemlidir; bu kurala uymamanın
müeyyidesi hukuki korumanın kaldırılması olarak karşımıza çıkar.
İslam hukuk sistemi tahkim esasına dayanır. Bu özel hukuk alanında olduğu gibi kamu hukuku
alanında da geçerlidir. Taraflar hakemlerini seçerler. Seçilen hakemler de başhakemi belirlerler. Tarafların seçmediği bir yargılama sistemi kabul edilmemiştir. Ayrıca hakemler kendileri soruşturma
yapmazlar. Soruşturmayı şahitler yaparlar. Şahitleri seçme ve bulma görevi davacı tarafa aittir. Üç
türlü insan grubu vardır: 1- Adil olanlar, bunların şehadetini tahkim heyeti reddedemez.33 2- Mecruhlar vardır ki, bunların şehadeti tahkim heyeti tarafından kabul edilemez.34 3- Mestur olanlar vardır ki,
bunların şehadetini kabul etmek için tezkiye edilmeleri gerekir. Tezkiye bu şahitleri tanıyan muteber
kişilere sorulur. Kişiye “Senin aleyhinde veya lehinde şehadet ederse kabul eder misin?” diye sorulur.
Kişi “Etmem” cevabını veriyorsa, o kişi bir daha onu şahit olarak gösteremez. “Evet” cevabında ise
tezkiye edilmiş olur ve şahitliği kabul edilir. Söz konusu mestur olan şahitlerin kabul edilip edilmeyeceği hakemlerin yetkisindedir ve hakemler kararı olur.35
Bucak hukuk düzenini, il iç güvenliği, devlet dış savunmayı sağlayan bir kurum olarak karşımıza
çıkar. Bu aynı zamanda bucakların-kazaların bağımsızlığı ilkesi demektir. Ceza hukukunu her bucak
suçları kendisi tedvin eder. İdam dâhil cezaları kendisi infaz eder. İl sadece hakem kararlarına uymayan vatandaşları yola getirir. Devlet ise uluslararası alanda hakem kararlarına uymayan yabancı
güçlere karşı tavrını belirler ve gerekirse savaşır.

31 Maide 33
32 Maide 33
33 Talak 2
34 Nur 4
35 Şahidi dinleme faslı ve şahidin tezkiyesi durumu için bakınız :Muhammed b. Abdurrahman, 178

İslam ceza hukukunda, faili meçhul cinayetlerde kasame müessesesi kabul edilmiştir.36Suçluları gizleyenler ve belirlenmesine yardım etmeyenler diyeti öderler. Böyle bir kurum Batı hukuk sisteminde
bulunmamakta ve faili meçhul suçlar siyah bir nokta oluşturmaktadır. İslam ceza hukuku topluluğun
suçu ortaya çıkarmasını sağlam için sorumluluk olarak diyeti onlara yıkmaktadır. Cezalar cezaların
kişiselliği ilkesi gereği suç faillerine bedeni olarak uygulandığı halde, suçlunun faili meçhul kalması
hallerinde topluluk suçun faillerini ortaya çıkarmamanın bir bedeli olarak diyet ile sorumlu tutulmaktadır. Kasame bucak içinde yemin verilerek soruşturma yapılmasıdır.
Askerî Düzen ile Hukuk Düzeni Ayırımı
Batı hukukunda askeri düzen de hukuk düzeninin içinde kabul edilir. Askeri düzenin yasaları oluşturulur.
İslamiyet’te ise savaş veya askeri düzen hukuk ile düzenlenmez. Sadece savaşa giriş ve çıkış hukuki
olarak hakem kararlarıyla belirlenir. Askeri düzen hukuk düzeni dışındadır. Savaşa hukuk düzeni için
de karar verilir. Yasalar askıya alınır ve askeri düzenle güvenlik sağlanır. Kur’an’da birbiriyle çatışan hükümler vardır. Bir yerde “Nerede bulursanız öldürünüz”37 denilirken, diğer bir yerde ise “Onların saldırdığı kadar Siz saldırınız”38 ifadesi kullanılmaktadır. Bu gibi ayetlerdeki tearuzu kaldırmak için biri askeri
düzen, diğeri hukuk düzeni olarak anlamlandırılır. Hukuk düzeni ile askeri düzen karşılaştırıldığında;
Hukuk düzeninde haklı olan kimse kuvvetlidir. Hukuk düzeni bunun için vardır. Askeri düzende kuvvetli kimse haklı odur. Doğal seleksiyon vardır.
Hukuk düzeninde sözleşmeler ve kurallar geçerlidir; askerlikteise emirler geçerlidir.
Hukuk düzeninde davranışlar önemlidir; askeri düzende sonuçlar önemlidir.
Hukuk düzeninde sorumluluk şahsidir, askeri düzende sorumluluk kolektiftir.
Bu ayırım göz önünde tutularak savaş ile barış durumu birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü,bu iki düzenin çıkış noktaları ve hareket tarzları birbirinden tamamen farklıdır. Burada sadece bu farka işaret
edilmiş olup, ayrıntılar ayrı bir çalışmanın ve tebliğin konusudur.

36 Kasâme : İslâm Fıkhında suç faili bilinmeyen ve üzerinde öldürme eseri bulunan bir ölünün bulunduğu mahal ahâlisinden elli kimsenin özel bir
suretle yemin etmelerine «kasâme» denilir. Bir mahallede veya bir karyede (köyde) veya bir şahsın mülkünde veya evinde yahut bir karye veya
beldeye ses işitilecek derecede yakın olup kimsenin mülkünde bulunmayan boş bir yerde bir ölü bulunduğu ve kendisinde - döğülme, gözlerinden
kan fışkırması gibi - öldürüldüğüne dair bir eser görüldüğü halde, katili bilinmezse, ölünün velîleri o yerin ahâlisinin inkârlarına rağmen beyyinesiz
dava açma ve o yerin ahâlisinden yemin etmelerini talep etme hakkını hâizdirler. Bilmen, III. 156 ; Mezhep imamları, bir ölü bulunur ve katili
bilinmezse, «kasâme»'nin meşruiyyetinde ittifak etmişlerdir. Muhammed b. Abdurrahman,131; Kasâmede yemîne, iddia edenlerin mi, yoksa itham
edilenlerin mi önce başlanacağı ihtilaflıdır. Ebû Hanîfe'ye göre, yemin sadece davalılara yöneltilir ve yemin edecekler davacılar tarafından seçilir.
Davacılar çoksa, sıra ile ve birer birer seçerler. İtham olunanlar elliden azsa yemin tekrarlattırılarak elliye tamamlanır. Yeminden nükûl (cayma) eden
olursa kendi mallarından tazmin eder. Diğer Mezhep İmamlarına göre, yemin'e itham edenlerden başlanır. Davacılar öncelikle itham ettiklerinin
katil olduğuna yemin ederler, sonra da karşı tarafa yemin ettirilir. İtham edilenler beraat ederler; yemin etmezlerse kendi mallarından diyeti öderler.
Muhammed b. Abdurrahman, 133, 134; Bilmen, III, 172 ve dev.; Akdemir, Ceza… s.62
37 Bakara 191
38 Bakara 194
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Sonuç
İslam ceza hukuku peygamberlere ve onlara gönderilen kutsal metinlere dayanır. Hz.
Muhammed’e kadar peygamberler kavimlere gönderilmiş ve karşılaşılan sorunlar
bu elçiler aracılığı yaşanarak giderilmiş ve özellikle sosyal ve hukuki alanda büyük
gelişmeler ve ilerlemeler sağlanmıştır. Medeniyeti geliştiren peygamberler bir yerde,
bir bölgede gelmişler, böylece Medeniyetler tek merkezden yayılmıştır. Bu da ister
istemez insanları sınıflandırmıştır. Peygamberlerin getirmiş olduğu sistemlerin temeli
hak anlayışına ve hukukun üstünlüğü esasına dayanır.
Bugün ise yürürlükte olan medeniyet merkezi batıdadır. Silah ve güç zoru ile de olsa bütün dünya bu
medeniyetin etkisindedir. Ancak Batı bu gücü ve etkiyi sağlarken hak anlayışına imtiyazı, gücü, çıkarı
ve çoğunluğu ekleyerek hukuk düzeninin saflığını ortadan kaldırmıştır. Böylesi bir hukuk düzenin
devam etmesi, yeni haksızlıkların, adaletsizliklerin, sömürünün ve insan hakları ihlalleriniN artması
demektir. Bu medeniyetin de yaşlanma dönemine girdiği ömrünü tamamlamak üzere olduğu birçok
ilim adamı tarafından ifade edilmektedir.
Kur’an’ın ayetlerine göre yeni kitaplar gönderilmeyecek, yeni peygamberler gelmeyecektir. Ancak,
yine Kur’an’ın ayetleri ve Hz. Muhammed’in sözlerine göre, Kur’an’ı bugünkü müspet ilimlerle anlayan “ilim adamları” hak anlayışını ve hukukun üstünlüğünü saf ve doğal haline getirebildikleri takdirde
yeni hakkı üstün tutan medeniyeti tesis edebileceklerdir.
Batının kuvvete dayalı medeniyeti teknik alanda güçlü olmakla birlikte sosyal yapı ve hukuk düzeni
bakımından çatışmanın dışında bir vaadi ve çözümü bulunmamaktadır. Bizlere düşen görev, hem yaşamakta olduğumuz Batı uygarlığının geliştirmiş olduğu ilimleri en az onlar kadar bilmek ve Kur’an’ın
bu çağa göre anlaşılmasını sağlayarak getirmiş olduğu müesseseleri günümüz şartlarında içtihat ve
icma yöntemlerini de esas alarak projelendirmektir.
Bu karşılaştırmalı analiz iki hukuk sisteminin dayandıkları esasları ve farklılıkları kısmen de olsa ortaya koymak için yapılmıştır. Çıkan sonuç, eşitliğin, adaletin esasının kısasta olduğu ve ceza hukukunda
tutuklama, hapis ve benzeri cezaların caydırıcı olmadığı, aksine yeni suçların ve suç örgütlerinin kaynağı olduğudur. Çok sayıda suç ve suçlu üretme yerine, az ve fakat etkili ve caydırıcı suç sistemi hem
adalete hem de insan haklarına daha uygundur. Önerilen bucak sistemi içinde pilot uygulamalar yapıldığı ve iki hukuk sistemi uygulamalı olarak karşılaştırıldığı takdirde, hangisinin insan tabiatına ve fıtratına ve aynı zamanda toplumsal yapıya daha uygun olduğu kolayca ortaya çıkacak ve görülebilecektir.
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Abstract
Although the Islamic Criminal Law and Western Criminal Law are in interaction,
these two law systems have common grounds and differences at the same time. In
this paper, the common grounds and differences of these two law systems are going
to be emphasised, and it is tried to be reveal how these two criminal law benefited,
or forced to benefit, from the same resources.
For example, when we say that these two criminal law based on same resources and refer the common grounds, it is mentioned that
a) The Islamic criminal law based on the Mesopotamia, Hebrew (Torah), Christianity (Torah and
Bible) and Qur’an,
b) Western criminal law based on the Ancient Egypt under affection of the Mesopotamia, Rome under affection of the Torah, Byzantine under affection of the Bible, the religion of the Islam and today’s
Western law.
In this paper, the common principles of two law systems will also emphasised.
When we say the common principles it is mentioned that;
a) The principle of certainty (the definition of crime and penalty, the certainty of evidences, the finality
of the judgements)
b) The principle of deterrence (deterrence instead of revenge)
c) The principle of equality
d) The principle of banishment
When we say the principles not existing in the West, but in the Islam it is mentioned that,
a) The principle of qisas
b) The principle of blood money
c) The principle of pardon
d) Corporal punishment
e) The principle of non-discretionary
f) The authority of definition and determination of the crimes and punishments is left to the sub-districts in Islam. The definition of tribe in Qur’an corresponds to the Friday prayer and every Friday unity

accepted as a tribe. Today, tribe means sub-district and it is a unity where everybody knows each
other and which has population between 3000 and 10000.
g) The principle of judgment and sentencing with his/her own will, when anyone disobeys this principle, the protection of law would be repealed.
h) The separation of rule of law and military order.
When we say the principles not existing in Islam, but in the West, it is mentioned that,
a) Assumption of the public as a victim of every crime and priority of the public rights
b) The principle of intervening
c) The principle of compensation instead of the blood money
d) The principle of imprisonment instead of corporal punishments
e) The principle of the discretionary power of the judge
f) The principle of enforcing the execution
There are irrational principles in the western law. Foremost among them is the imprisonment penalty.
The amount of the imprisonment is determined arbitrarily and it contradicts with the rules of logic in
several ways.
Islamic law is natural, simple, deterrent and based on justice and equality in terms of penalties, and
in this respect it is rational. For example,
a) It is based on qisas (retaliation)
b) It is based on reason for the crimes against public security. 1) adultery 2) theft 3) slandering 4)
highway robbery. These crimes are inexcusable. Even the government cannot excuse these crimes.
Because the duty of the government is implementing the law. The government is not a legislative body.
c) Qasame should be implemented for the unidentified murders. The ones who cover the offenders
or do not help to bring them to light should pay for the blood money.
d) The military order is outside the rule of law. The war should be determined in the rule of law. The
laws should be suspended and the security should be maintained in the military order. Nonetheless,
when we compare the rule of law and military order;
da) In the rule of law, the right is powerful. The existence of the rule of law maintains this principle. But
in the military law, the powerful would be right. There is natural selection in the military rule.
db) In the rule of law, the rules are valid. But in the military order, the orders are valid.
dc) In the rule of law, the behaviours are important. But in the military order, the consequences are
important.
dd) The rule of law is based on the personal responsibility. But the military order is based on the
collective responsibility.
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ملخص
مع أن القانون الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي الغربي يتأثران من بعضهما البعض ،إال أنه هناك
أقسام مختلفة ومشتركة بين هذين النظامين .سنركز في هذا البحث على األسس والمصادر المشتركة
بين النظامين ،وسنعرض كيف استفاد كل منهما من تلك المصادر أو كيف اضطرا من االستفادة منها.
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Giriş
İnsanoğlu var olduğundan bu yana “her suça karşılık bir ceza olması gerektiği”
düşüncesi hakim olmuştur. Bu ceza da genellikle suç fiili ile aynı cinstendir. Mesela
bir kimse birini öldürürse bu suçu işleyen kişi ölüm cezası alır; hırsızlık suçu işleyince
bir cezai yaptırım ile birlikte çaldığı malı iade etmekle cezalandırılır. Yine bir kimse
iki suç işlediğinde her biri için ayrı cezalar alır ve cezalar sırayla uygulanır. Cezaların
infazı suçlunun doğal hayatı boyunca devam edecek de olsa bu böyle olup cezaların
iç içe girmesi ya da birinin diğerine geçmesi caiz değildir.
Ancak hukuki kavramların gelişimi ve devletlerin tek tek suçlar yerine zincirleme suç düşüncesini
benimsemesi neticesinde eski dönemlerde egemen olan her suça müstakil bir ceza verilmesi düşüncesi faydasız hale gelmiştir. Çünkü bu, devlete hapse mahkum olan kişilerin cezaevlerinde güzel
ortamlarda barındırılması ve yiyecek, giyecek ve tıbbî bakım gibi ihtiyaçlarının karşılanması gibi ek
yükümlülükler getirdiği için ceza hukukçuları suçluyu ıslah etmeyi hedefleyen alternatif cezalandırma yöntemleri bulmaya yönelmişlerdir. İşte cezalardan birinin diğerini götürmesi ve suçların ictimaı
düşüncesinin ortaya çıkış sebebi budur. Çünkü medeniyetin gelişmesine ve toplumların ilerlemesine
bağlı olarak cezalandırma biçimleri de değişip gelişmiş, bu da ceza şeklinin belirlenmesinde suçun
büyüklüğünün ve ceza ile güdülen faydanın dikkate alınmasını gerektirmiştir.
İslam hukuku başlangıcından itibaren suçların birbiriyle irtibatı düşüncesini benimsemiş ve buna
suçların tedahülü/iç içe geçmesi adını vermiştir. Ancak İslam hukukunun konuya bakışı ile günümüz potizif hukuk sistemlerindeki “amaç birliği sebebiyle suçların gerçek ictimaı” kavramı birbirinden
çok farklıdır. Amaç birliği sebebiyle suçların gerçek ictimaına mutemedin memur bordroları üzerinde
değişiklik yapmak suretiyle memur maaşlarını zimmetine geçirmesi ya da bir doktorun, hastasının
hayatına son vermek suretiyle organlarından birini çalması örnek verilebilir.
Üç bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde amaç birliği sebebiyle aralarında irtibat bulunan
suçların ictimaının mahiyeti üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde İslam hukukuna ve pozitif ceza hukukuna göre amaç birliği sebebiyle birbiriyle irtibatlı olan suçların ictimaı konusu ele alınacak, üçüncü
bölümde ise pozitif hukukta ve şeriatta suçların ictimaından doğan sonuçlar üzerinde durularak bu
ictimaın hükmü ve yargılamada takip edilmesi gereken prosedür üzerinde durulacaktır.
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I. Amaç Birliği Sebebiyle Aralarında İrtibat Bulunan Suçları
İctimaının Mahiyeti
A. Amaç Birliği Sebebiyle Aralarında İrtibat Bulunan Suçlar Çokluğu ve Şartları
Suçların ictimaı (çokluğu) ile kastedilen şey, işlenen suça ilişkin bir yargı kararı verilmeden önce kişinin
birden çok suçu birbirinin ardı sıra işlemesidir. Bu suçlar, birkaç kez hırsızlık yapmakta olduğu gibi aynı
türden olabileceği gibi, hırsızlık, gasp ve silahlı soygun gibi farklı niteliklere sahip suçlar da olabilir.1
Suçların ictimaının başlıca şartları şunlardır:
Birinci Şart: Suçların çokluğu için kişinin asgari iki veya daha çok suç işlemesi gerekir. Suçun tek mi
yoksa çok mu olduğunu tespit etmek için olayın gerçekleştiği koşullar hakkında maddi ve şahsi bir
inceleme yapılması gerekir.
a. Maddi Açıdan: Suç, bir eylem; yani bedenin hareketlerinden biri olup bu eylemle dış dünyada bir
değişiklik yapılması amaçlanır. Fiil tek ise suç da tek demektir. Ancak eylemin tekliğinin sonuçtan ayrı
olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Sözgelimi bir ihmal birkaç kişinin ölümüne yol açabilir. Böyle bir
durumda eylem tek olmasına rağmen suç tek değildir. Diğer yandan birkaç fiilin toplamı da tek bir
suç oluşturabilir. Mesela sürekli işlenen suç ve bir fiili alışkanlık haline getirme suçu böyledir. Çünkü
kanun, bazı fiillerde suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi için bu çokluğu şart koşabilmektedir.
b. Şahsî Açıdan: Amaç birliği, birden çok fiili, tamamı bir suç teşkil edecek şekilde birleştirebilir. Bu
iki durumda karşımıza çıkar: Birincisi, bir ev eşyasını birkaç defada taşımak ve birine birkaç kez vurmak gibi ardışık fiillerin sonucu olan suçtur. İkincisi ise eşyası çalınacak olan evin kapısını ve kilidini
kırmak ve birini hırsızlık yapmaya zorlamak örneklerinde olduğu gibi, kanunda belirlenmiş olan ve
suçu ağırlaştıran bazı unsurların suça bitişmesi halidir. Çünkü bu koşullar bir yandan başka bir suçu
kolaylaştırma özelliğine sahipken bir yandan da bu suçun ayrılmaz bir parçasıdır.
İkinci Şart: Suçların çokluğu için aranan bir diğer şart ise kişinin ikinci suçu işlediğinde önceki suçtan
dolayı mahkemede kesin hüküm giymemiş olmasıdır. Bu şarttan dolayı suçların çokluğu, suçu tekrarlamaktan farklıdır. Her iki durumda da kişi birden çok suç işlemiş olmakla birlikte suçun tekrarlanması
ancak ikinci suçun, ilk suç hakkında kesin yargı kararı verildikten sonra gerçekleşmesi durumunda
söz konusu olur.2
B. Suçların Çokluğunun Suretleri
Suçların çokluğu, manevi ve maddi olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir.
1. Fikrî (surî) İctima: Manevî çokluk bir kişinin aynı anda birden çok yasa kapsamına giren tek bir suç
işlemesi durumunda söz konusu olur. Yani tek bir fiilin, aynı anda birden çok kanuna göre suç sayılmasının ve cezalandırılmasının mümkün olması durumunda manevî çokluktan söz edilir. Yani somut
olan tek bir davranışın kanuni açıdan farklı niteliklerinin bulunması mümkündür. Sözgelimi zanlının
hırsızlık yaparak elde ettiği ve aralarında ruhsatsız bir silahın da bulunduğu eşyaları saklaması böyle
olup burada aynı anda iki suç oluşur. Birincisi çalınan eşyaları saklama suçu, ikincisi ise ruhsatsız
silah bulundurma suçudur. İçindeki eşyayı soymak için bir evi ele geçiren hırsız da iki suç işlemiş sayılır. Birincisi hırsızlığa teşebbüs suçu, ikincisi ise suç işleme kastıyla başkasının evine girme suçu.3
1 Fahri el-Hadîsî, s. 482.
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Hüseyin el-Halef, Sultan eş-Şâvî, el-Mebâdiü’l-âmme, s. 460. Ayrıca bkz. http://www.omanlegal.net/vb/showthread.
php?t=5273
3 http://mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=103056&Type=3

Bir diğer örnek ise birini tehdit etmek kastıyla ruhsatsız bir tüfekle üzerine ateş etmek örneğinde
olduğu gibi, kişinin iki suçla sonuçlanan tek bir eylemde bulunmasıdır. Böyle bir durumda Irak Silah
Kanunu’nun 29. Maddesinin 3. Fıkrasına göre hükmedilir. Çünkü ruhsatsız silah kullanmanın cezası
Ceza Kanunu’nun 432. Maddesinde zikredilen tehdit suçunun cezasından daha ağırdır.4 Bir kimse
sarhoşken araç kullanıp başka bir araca çarpması sebebiyle trafik ve ceza kanunlarına göre iki ayrı
suç işlese yine böyledir.5
2. Gerçek (maddî) İctima: Gerçek/maddi çokluk, ictima unsurlarının eksiksiz bir şekilde bulunduğu
çokluktur. Maddi çokluğun iki sureti vardır. Birincisi basit maddi çokluk, ikincisi ise suçlar arasında
illiyet bağı bulunan maddi çokluktur.
Basit maddi çokluk iki şartın bulunmasıyla gerçekleşir:
1) Suçun çokluğuna mukabil fiilde de çokluk olmalıdır.
2) Önceki suçtan dolayı açılan dava sona ermemiş olmalıdır.
Sözgelimi zanlının mağduru öldürüp arabasını çalması halinde öldürme suçunun arabayı çalmak
kastıyla yapıldığını gösteren bir karine yoksa basit maddi çokluktan söz edilir.6
Suçta basit maddi çokluk bulunmasının suçun konusuna ilişkin bir takım sonuçları olduğu gibi cezanın uygulanmasına ilişkin sonuçları da vardır.
Suçun konusuna ilişkin sonuçlara gelince temel kural, işlenen suçlardan her birine kanunda belirtilen
cezanın uygulanmasıdır. Bu kural gereğince cezalar da çok olur. Fakat cezaların çok olmasının bazı
istisnaları vardır.
1. Ağır iş cezası gibi ağır bir ceza, özgürlüğü bağlayan diğer cezaları kaldırır.
2. Özgürlüğü bağlayan cezalarda bir son sınır vardır. Sözgelimi bir şahıs, işlediği bir suçtan henüz hüküm giymeden önce başka suçlar işlemişse ağır hapis süresinin toplamda yirmi yılı aşmaması gerekir.
Cezanın uygulanmasına ilişkin sonuçlara gelince bu konuda genel kurallardan hiçbir istisna yoktur.7
Suçlar arasında illiyet bağı bulunan maddi çokluğa gelince bunun şartları her biri müstakil bir suça
karşılık gelen eylemlerin bulunması, ilk suç hakkında verilmiş bir yargı kararının bulunmaması ve son
olarak suçların hepsinin aynı amaca dönük olarak işlendiğini gösteren bir illiyet bağının bulunması ve
suçların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyecek ölçüde irtibatlı olmasıdır.8
Buna zanlının gümrük vergisi bulunan bir eşyayı çalıp vergisini ödemeden büronun dışına çıkarması
örnek verilebilir. Bu tür suç çokluğunun da suçun konusuna ilişkin ve ceza usulunü ilişkin sonuçları
vardır. Suçun konusuna ilişkin sonuçlardan birisi şudur: Aynı amaca yönelik birden çok suç işlenip bu
suçlar arasında, birbirinden bağımsız değerlendirmeyi mümkün kılmayacak bir illiyet bağının bulun-

4 Irak Temyiz Mahkemesi’nin 25/05/1975 tarih ve 425/75 sayılı kararına bakınız. Mecmûatü’l-ahkâmi’l-adliyye, 2/192.
5 Irak Temyiz Mahkemesi’nin 10/04/1974 tarih ve 562/79 sayılı kararına bakınız. Mecmû’atü’l-ahkâmi’l-adliyye, II, 192.
6 Muhammed Rızk, a.g.e. Ayrıca bkz. Mahmud Necip Hüsnü-Hüsnü Salim el-Muhâmî, a.g.e.
7 Muhammed, Rızk, a.g.e.. Ayrıca bkz. Mahmud Necib Hüsnü-Hüsnü Salim el-Muhâmî, a.g.e.
8 Muhammed, Rızk, a.g.e.. Ayrıca bkz. Mahmud Necib Hüsnü-Hüsnü Salim el-Muhâmî, a.g.e.
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ması halinde bu fiillerin toplamının tek bir suç kabul edilmesi ve cezası en ağır olan suç hangisiyle o
cezaya hükmedilmesi gerekir.9
Ceza usulüne ilişkin sonuçların örneği ise şudur: Birden çok suç hakkında tahkikat yürütülüp aralarında illiyet bağı olduğu anlaşılınca bütün suçlar, tek bir emirname ile ilgili mahkemeye havale edilir.
Suçlardan her biri farklı mahkemelerin görev alanına giriyorsa dava en yüksek mahkeme hangisiyle ona havale edilir. Davanın tek bir mahkemede görülmesini gerektiren illiyet bağının bulunması
durumunda bileşik suçu oluşturan suçların bir kısmı birinci derece mahkemelerin, diğer kısmı özel
mahkemelerin görev alanında bulunuyorsa kanunda özel bir hüküm olmaması halinde davanın birinci
derece mahkemede görülmesi gerekir.10

II. İslam Hukukunda ve Pozitif Ceza Kanunlarında Aralarında Amaç
Birliği Bulunan Suçların İctimaı
İslam hukukuna ve pozitif ceza kanunlarına göre aralarında amaç birliği bulunan
suçların ictimaını iki alt başlıkta ele alacağız.
A. İslam Hukukunda Aralarında Amaç Birliği Bulunan Suçların İctimaı
Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kul hakkının ilişmediği veya kul hakkının cezaya değil; yalnızca
mala iliştiği had cezalarında aynı cinsten birden çok suç işlenmesi durumunda tek bir had cezası
uygulanır. Sözgelimi bir kimse birkaç kez hırsızlık yaptıktan sonra olay yargıya konu olsa bu kişiye bir
tek had cezası tatbik edilir. Çünkü had cezalarının tatbikinde asıl amaç caydırıcılıktır. Meselenin bir
açısı budur. Bir diğer açıdan ise had cezalarının tatbikinden umulan gaye suçlunun ıslah olup topluma kazandırılmasıdır. Bu ise aynı türden olan had cezalarından yalnızca birinin tatbiki ile gerçekleşir.11
Ayrıca kişinin işlediği son suçtan önceki suçlar genellikle zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı ise fıkıh
bilginlerinin çoğunluğuna göre cezayı düşürür. Nitekim şeriat, suçlunun yakalanmadan önce tövbe
etmesi durumunda cezanın düşürülmesine izin vermiştir. Bazı fıkıh bilginleri şu ayete dayanarak bu
görüşü benimsemiştir: “Allah’a ve elçisine savaş açanlar ile memleketi fesada boğmaya çalışanların
cezası 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, yaptıklarından pişmanlık duyup tövbe ederlerse bilin ki Allah çok affedici, çok merhametlidir.” (el-Mâide, 33)
Diğer yandan had cezaları arasında tedahül olabilir. Bu durumda şüphe bulunması sebebiyle kamu
hakkına ilişkin olarak diğer had cezaları düşürülür. Şahsi haklarda ise tedahül (iç içe girme) söz konusu
olmayıp birden çok hırsızlık yapan kişinin bu suçtan mağdur olan herkesin hakkını ayrı ayrı ödemesi
gerekir. Bu meselede had cezalarının tatbikine ilişkin farklı görüşler olduğunu görüyoruz. İhtilaflı konulardan biri de bu durumda neye hükmedileceği konusunda olup kimine göre hırsızın elinin kesilmesine
ve malların iadesine hükmedilmesi gerekirken kimilerine göre de sadece elin kesilmesine hükmedilir.12
9 Muhammed, Rızk, a.g.e.. Ayrıca bkz. Mahmud Necib Hüsnü-Hüsnü Salim el-Muhâmî, a.g.e.
10 Muhammed, Rızk, a.g.e.. Ayrıca bkz. Mahmud Necib Hüsnü-Hüsnü Salim el-Muhâmî, a.g.e.
11 Bkz. Muhammed b. Abdullah b. Kudame, s. 197; Abdülmelik b. Abdurrahman es-Sa’dî, el-‘Alâkâtu’l-cinsiyyetü gayru’ş-şer’iyyeti ve ukûbetühâ
fi’ş-şerîati’l-İslâmiyyeti ve’l-kânûn, Dâru’l-Enbâr, 1989, s. 361.
12 Bkz. Ahmed el-Kebîsî, Ahkâmu’s-serikati fi’ş-şerîati’l-İslamiyye ve’l-kânun, Bağdat, Matbaatü’l-İrşâd, 1971, s. 291 vd.; Muhakkik el-Hillî Cafer
b. El-Hasen b. Ebî Zekeriyya b. Said el-Hüzelî, Şerâi’u’l-İslam fi’l-fıkhi’l-İslâmiyyi’l-Caferî, Beyrut, Daru Mektebeti’l-hayat, 1978, s. 257 vd.

Bir kişinin, içlerinden birini tayin etmeksizin bir topluluğa zina iftirasında bulunması durumunda da
fıkıh bilginleri görüş ayrılığına düşmüştür. Bir gruba göre mağdurlar sayısınca ceza verilmesi gerekir.13
İkinci gruba göre Allah hakkı baskın kabul edilerek tek bir had cezası ile yetinilir; çünkü genel manada
caydırıcılık bu ceza ile gerçekleşir.14 Üçüncü gruba göre ise hakimin bu konuda takdir yetkisi vardır.
Duruma göre tek bir ceza ile yetinebilir, duruma göre her bir cezayı ayrı ayrı uygulayabilir.15
B. Pozitif Ceza Sistemlerinde Aralarında Amaç Birliği Bulunan Suçların İctimaı
Aralarında birbirinden koparılamayacak derecede güçlü bir illiyet bağı bulunan suçlar, gerçek/maddi
ictima şekillerinden biridir. Bu, bu nitelikte suçların “her bir suça müstakil bir ceza” ilkesinin dışında
kalmasını gerektirir. Şöyle ki her bir suçun kanuni unsurları bakımından diğer suçtan bağımsız olduğunu görürüz. Bu da şu anlama gelir: Her bir suçun cezasının özel bir kanun maddesi ile düzenlenmesi
gerekir; yani suç sayılan her fiil hakkında tatbiki gerekli bir yasa bulunur. Dolayısıyla suçların çokluğu
sebebiyle kanuni düzenlemeler de çoğalır. Aralarında birbirinden koparılamayacak derecede güçlü bir
illiyet bağı bulunan suçlara şu örnekleri verebiliriz: bir mutemedin kamu malını zimmetine geçirmek için
resmi evrakta sahtecilik yapması ve zina suçunu gizlemek için sahte evlilik sözleşmesi düzenlenmesi.
Araştırma konusu olan suçların “her bir suç için müstakil bir ceza bulunması” kuralından istisna edilebilmesi için iki şart bulunmalıdır. Birinci şart, suçların aynı amaca yönelik olarak işlenmesi, ikinci şart
ise suçlar arasında birbirinden koparılamayacak derecede güçlü bir illiyet bağı bulunması.16
Birinci şart: amaç birliği
Amaç birliği, suçların toplamı tek bir suç projesi sayılacak şekilde, kişinin işlediği suçların hepsinin tek
bir amaca yönelik olmasıdır. Suç projesinin tekliği ise işlenen birden çok suçtan hepsinin söz konusu
projeyi pratiğe dökmenin aşamalarından birini temsil etmesidir.
İkinci şart: güçlü illiyet bağı:
Suçlar arasında birbirinden koparılamayacak derecede güçlü illiyet bağı ile bir önceki işlenmeden bir
sonrakinin işlenemeyeceği şekilde suçlar arasında bir sıralama bulunmasını kastediyoruz.

III. İslam Hukukunda ve Pozitif Hukukta Amaç Birliği Sebebiyle
Aralarında İlliyet Bağı Bulunan Suçların İctimaının Hukukî
Sonuçları
Bu bölümün ilk başlığında İslam hukukuna göre, ikinci başlığında ise Pozitif hukuka
göre aralarında amaç birliği bulunan zincirleme suçların hukuki sonuçlarını ele alacağız.
A. İslam Hukukunda Aralarında Amaç Birliği Bulunan Bileşik Suçların Hukuki Sonuçları
Hiç kuşkusuz İslam hukuku suçların çokluğu ve tedahül teorisinin pratiğe dökülmesinde Pozitif hukuk
sistemlerinden daha dakiktir; çünkü İslam hukukunda bu teori bütün suçlara teşmil edilmemiştir; ak13 Mahmud Matlub Ahmed-Halid Reşid el-Cemîlî, el-Fıkhu’l-cinâî, Bağdat, Matbaatü Camiati Bağdat, 1984, s. 91-92.
14 Fethu’l-kadîr, a.g.e., s. 208.
15 Mahmud Matlub Ahmed-Halid Reşid el-Cemîlî, a.g.e., s. 91.
16 http://www.startimes.com
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sine cezası aynı olan tek bir suçun birden çok işlenmesi durumunda tatbik edilir, bunun dışında ise
tatbik edilmez. Pozitif hukuk sistemlerinde ise aynı türden olsun veya olmasın birden çok suç işleyen
mazur görülerek işlediği suçların yalnızca birisinin cezalandırılması yeterli görülmektedir. Her halükarda İslam hukukundaki tedahül teorisi pozitif hukuktaki suçların çokluğu teorisinden daha geniştir.
Çünkü pozitif hukuka göre cezada tedahül yalnızca bir durumda; yani kişinin aynı amaca yönelik
olarak birden çok suç işlemesi ve bu suçlar arasında birbirinden koparılamayacak derecede güçlü bir
illiyet bağı bulunması durumunda söz konusu olur. Bazı hukukçular bu durumu “daha ağır olan cezanın tatbik edilmesi esasına dayalı bir yok etme/götürme” durumu olarak niteliyorlar. Fakat bu niteleme
doğru değildir; çünkü bu durum, bazı eserlerde zikredilen ayrıntı üzere gerçekleşen bir tedahüldür.17
İslam hukukunun benimsediği yok etme/götürme teorisi, idam cezası gibi, başka bir cezanın
uygulanmasına imkân bulunmayan bir ceza ile yetinilmesi durumunda tatbik edilir; çünkü idam cezasının tatbik edilmesi başka bir cezanın infazına engel olur. Bundan dolayı idam cezası diğer cezaları
götürür/siler. Pozitif hukuk sistemlerinde ise yok etme/götürme teorisi, zikredilen durumda tatbik edildiği gibi, ağır iş cezasının özgürlüğü bağlayan diğer cezalarla birleşmesi durumunda da tatbik edilir.18
Şu halde İslam hukuku ile beşeri hukuklar arasında bu konudaki başlıca ihtilaf noktaları şunlardır:
Beşeri hukuk sistemleri cezalar için ötesine geçilmesi caiz olmayan bir üst sınır koyarken İslam
hukuku böyle bir kural benimsememiştir. Beşeri hukuk sistemlerinde bu kuralı ortaya çıkaran tek şey
zorunluluktur. Çünkü beşeri sistemlerde temel ceza, basit hapis cezası, çalışma şartıyla birlikte hapis
cezası, süreli ağır iş cezası ve ömür boyu ağır iş cezası gibi muhtelif türleriyle hapistir. Suç çokluğu
durumunda ceza süresi için son sınır belirlenmezse süreli cezalar ömür boyu cezaya döner ve ceza
sona ermeden önce mahkumun hayatı sona erer. İslam hukukunda ise esas olan cezalar el kesme ve
sopa cezalarıdır. Bunlar ise doğası gereği kısa sürelidir. Dolayısıyla işlenen suç ne kadar çok olursa
olsun bunlar ömür boyu cezaya dönemezler. Bu sebeple suç çokluğu durumunda cezalar için bir üst
limit belirlemeyi gerektiren bir sebep yoktur.19
İslam hukuku bazı suçlar için tazir cezası olarak süreli hapis cezası verilmesini kabul etmiştir. Ancak
tedahül teorisinin benimsenmesinden sonra hapis suçu için özel olarak bir üst limit belirlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü suçlu genellikle belirli bir suçu işlemekte ustalaşır ve sadece bir suçu veya benzeri
suçları işler. Bir suçu birkaç kez tekrarlayan kişiye tedahül teorisi gereğince tek bir ceza verilir. Benzer
nitelikte suçlar işlemesi durumunda ise bu suçlar üçü veya dördü aşmaz. Bu suçlardan her birine
karşılık bir ceza alması halinde bu cezaların tamamının hapis cezası olması gerekmez.20
B. Pozitif Hukukta Amaç Birliği Sebebiyle Aralarında İlliyet Bağı Bulunan Suçların İctimanın
Hukuki Sonuçları
Bir anda birden çok suç işleyen kişi, en ufak kuşku yok ki tek bir suç işleyen kişiden daha tehlikelidir.
Bundan dolayı bu iki suçluyu aynı kefeye koymak doğru değildir. Bu düşünceden hareketle Irak Kanunu her bir suç için müstakil bir ceza ilkesini benimsemiştir. Çünkü kanun ve mantık, her bir suç için özel
bir ceza belirlenmesini gerektirir. Bu konuda cürüm, kabahat ve kural ihlali arasında fark yoktur. Suçlarla ilgili olan bu kural, kıyas yoluyla cezalara da tatbik edilir. Bundan dolayı Irak Ceza Kanunu, 142.
Maddede suçları birbirinden koparmanın mümkün olmadığı maddi suç çokluğuna temas ederek şöyle
düzenleme yapmıştır: “Birkaç fiilden oluşan birkaç suç vuku bulup bunlar arasında birbirinden kopa17 http://www.startimes.com
18 http://www.startimes.com
19 http://shamela.ws/browse.php/book-9842/page-752
20 http://shamela.ws/browse.php/book-9842/page-752

rılamayacak derecede bir bağ bulunur ve ve suçların tümü aynı amaca yönelik olursa her bir suç için
kanunda yazılı olan cezaya hükmetmek ve bu cezalardan yalnızca en ağır olanını uygulamak gerekir.”
Görülüyor ki bu madde, her bir suç için belirlenen cezaya hükmedilmesini ve bunlardan yalnızca en
ağır olanının infazını gerektirmektedir. Buna göre işlenen suçlardan dava açılıp zanlının yargılanması
gerekir ve fakat kanunda suçlar için belirlenen cezalardan en ağır olanı hangisiyse sadece o infaz edilir.21
Genel olarak hukukçular, aralarında illiyet bağı bulunan suçların ictimaı ve suçlardan yalnızca birinin
mağdurun şikâyetine bağlı olması halinde ceza davasının açılıp açılmayacağı konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.22
Birinci görüşe göre bu durumda dikkate alınması gereken, cezası daha ağır olan suçtur. Kanunda
mağdurun şikâyetine bağlanan suç, cezası daha ağır olan suç ise mağdur tarafından dava açılmaması halinde savcılık soruşturma başlatmak da dahil, hiçbir tasarrufta bulunamaz. Savcılık makamının
yetkisini sınırlandıran bu kayıt her iki suç için de geçerlidir; yani savcı, cezası daha ağır olan suç hakkında soruşturma başlatamaz; çünkü bu mağdurun şikâyetine bağlanmıştır. Aynı şekilde cezası daha
hafif olan ve mağdurun şikâyetine bağlı olmayan suç hakkında da re’sen soruşturma başlatamaz.
İkinci görüşe göre ise suçlar arasında birbirinden koparılamayacak derecede güçlü bir bağ olup
suçlardan biri hakkında dava açılması mağdurun şikâyetine bağlı olduğunda savcılık makamı,
kanunda mağdurun şikâyetine bağlanmayan suçu re’sen soruşturabilir. Mağdurun şikâyetine
bağlanmayan suçun cezasının daha ağır veya hafif olması arasında fark yoktur. Sözgelimi bir kimse hırsızlık (usul-furu arasında hırsızlık) yapmak amacıyla hane dokunulmazlığını ihlal suçu işlese
savcılık makamı, mağdurun şikâyetine ihtiyaç duymaksızın hane dokunulmazlığının ihlal edilmesi
suçundan dolayı soruşturma başlatabilir.
Bu görüşler, mağdurun şikâyetine bağlı bir suç ile başka bir suçun ictima etmesi durumunda savcılık
makamının ceza soruşturması başlatması konusunda hukukçuların konumunu temsil etmektedir. Bu
görüşler, suçların çokluğu hususunda savcılığın yetkisine ilişkin olarak “maslahata uygunluk ilkesini”
esas alan devletlerde ortaya atılmış olup Mısır Ceza Kanunu bunların başında gelmektedir. “Kovuşturma mecburiyeti” ilkesini esas alan devletlerde ise bu konuda savunulan herhangi bir görüş yoktur.
Mesela Irak hukukunda bu meseleye dair hiçbir şey zikredilmemiştir. Bundan dolayı en doğrusunun
savcılık makamının bu iki suçu birbirinden ayrı değerlendirmesi ve mağdurun şikâyetine bağlı olmayan suç hakkında soruşturma başlatma yetkisine sahip olduğu söylenebilir. Ceza kanunları ise bu
konuda özel bir hüküm belirlememiş ve kararı ceza kanunlarında hükmü belirtilen ceza usulü kurallarına bırakmıştır. Mesela Irak Ceza kanunu bu meseleyi özel bir maddede düzenlememiş ve hükmünü
yukarıda işaret edilen kurallara bırakmıştır. Fakat konunun önemine binaen bu meselede özel bir
hüküm belirlemesi daha uygun olurdu.23
Genel olarak devletlerin çoğunluğu bu tip durumlarda tek bir ceza infaz edilmesinin gerekliliği ilkesini
benimsemiş olup bu ceza, en ağır olan cezadır. Daha hafif olan cezaya da karar verilip daha ağır
ceza tatbik edileceği için bu cezanın infaz edilmemesi halinde cezası infaz edilmeyen diğer suçların
kanuni varlığı ve ceza haricindeki hukuki sonuçları ortadan kalkmaz. Sözgelimi suçun tekrarlanmasına ve statü reddine ilişkin hükümlerde benzerlik hususunda hesaba katılır. Cezaya ilişkin sonuçların
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=62
22 http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=62#sthash.nQDbbXL6.dpuf
23 A.g.e.
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aksine, bizzat suç işlemiş olmanın gerektirdiği diğer kanuni sonuçlarda da böyledir. Çünkü cezası en
ağır olan suçun cezasının tatbikine karar verilse dahi cezası daha hafif olan diğer suçlar kanunen
hâlâ sabittirler. En ağır suç için belirlenen ceza yanında suç işlemekten kaynaklanan tamamlayıcı
nitelikteki cezalara da hükmedilmesi gerekir. Sözgelimi, ruhsatsız silah taşıma suçunun da vuku bulduğu bileşik bir suçta, -tatbiki gereken ceza her ne olursa olsun- 1954 tarih ve 394 sayılı Mısır Silah
Kanunu’nun 30. Maddesinde geçen “ruhsatsız silaha el koyma” hükmünün uygulanması gerekir. Yine
rüşvet ve resmî evrakta sahtecilikle irtibatlı olan zimmet suçu için tamamlayıcı nitelikte bir ceza olarak
belirlenen hafif para cezası da böyle olup daha büyük suç ile irtibatlı olan diğer suçlarda mahkeme
kararı sadır olduğunda bunlara ilişkin tamamlayıcı nitelikteki hükümler yürürlüğe girer. Bu hükümlerin
ceza davasının konusu olmamasının bir önemi yoktur. Suçlar arasındaki güçlü bağın daha hafif olan
suça etkisi zanlının bu suçlardan beraeti değil; en ağır olan cezanın tatbik edilmesinden ibarettir.
Zanlının bir suçtan mahkum olmasından sonra, mahkumiyet öncesinde başka bir suç işlediği daha
ortaya çıksa yeni ortaya çıkan suçun cezası, tatbikine karar verilen cezadan daha hafifse mahkumun
bu suçtan dolayı cezalandırılması caiz değildir. Hakkında ceza davası açılmamış olan suç, cezası
hakkında karar çıkan suça denkse hüküm yine böyledir.24 Fakat sonradan ortaya çıkan suç daha
ağır cezayı hak ediyorsa bu durumda ceza davası açılabilir. Bu durumda hakim hafif suç için verilen ceza miktarını gözeterek bunu büyük suçun cezasından indirmesi gerekir. Her hâlükârda suçlar
arasında birbirinden koparılamayacak derecedeki güçlü irtibat cezanın icrasına ilişkin bazı sonuçları
gerektirdiğinde bu irtibatın bazı istisnaları vardır ve bu da iki şekilde olur:
Birinci şekil, suçların ictimaı sebebiyle cezaların da ictimaını gerektirir. Yani kanun koyucu bazı özel
suçlarda genel kuralı esas alarak her suçun ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gider.
İkinci şekilde ise kanun koyucu suçlar arasındaki irtibat sebebiyle ağır olan suç için belirlenen
cezanın tatbiki ile yetinir. Bunun örneği Ceza Kanunu’nun 234. Maddesiyle düzenlenen şu hükümdür:
“Öldürme fiiliyle bir suçu işlemeye veya kolaylaştırmaya hazırlık veya suçu bilfiil irtikâp veya suç
işleyenlerin veya suç ortaklarının kaçmasına veya cezadan kurtulmasına yataklık kastedilmişse
idama veya ömür boyu ağır iş cezasına hükmedilir. Buna karşı başka bir suçla irtibatlı olmaksızın salt
kasten adam öldürme suçunun cezası süreli veya ömür boyu ağır iş cezasıdır.
Suçların ictimaına dair Kuveyt ve Mısır yargı kararları
Aralarında güçlü bir bağ bulunan suçların ictimaı konusunda Mısır ve Kuveyt yargı kararları benzeşmektedir. Mısır Yargıtay’ı ve Kuveyt Temyiz Mahkemesi suçlar arasında irtibat kurallarını net bir
şekilde belirlemiş olup Mısır kanun koyucusunun Ceza Kanununun 32. Maddesinde ve Kuveyt kanun koyucusunun ceza kanununun 84/1. Maddesinde kastettiği irtibatı esas almış ve yargı kararları
bu kanun maddelerindeki düzenleme doğrultusunda gelmiştir. Şöyle ki bu kanun maddelerine göre
suçlar arasındaki güçlü bağ, maddi ve manevi olmak üzere iki şekilde olabilir. Bu iki ülkedeki yargı
kararlarına göre hakim suçlar arasında güçlü bağ bulunup bulunmadığı konusunda takdir yetkisine
sahiptir. Güçlü bağ bulunduğu kanaatine varırsa daha büyük olan suçun cezasının tatbik edilmesine
hükmeder. Mısır Yargıtay’ı suçlar arasındaki güçlü bağ konusunda şu kararı almıştır: “Ceza Kanunu’nun 32. Maddesinin 2. Fıkrasının dayandığı gerekçe, zanlıya isnad edilen suçların tek bir amaç
için işlenmiş olması ve aralarından birbirinden koparılamayacak derecede güçlü bir bağın olmasıdır.” Kuveyt Temyiz Mahkemesi ise suçlar arasındaki güçlü bağ konusunda şu kararı vermiştir: “Şu
24 Ayrıntılı bilgi ve karşılaştırma için bkz. Mahmud Mustafa, Şerhu Kanuni’l-ukûbât, Matbaatü Camiati’l-Kahire, 10. Baskı, 1983; Mahmud Necip
Hüsnü, Şerhu Kanuni’l-icrââti’l-cinâiyye, Kahire, Daru’n-nehdati’l-Arabiyye, 2. Baskı, 1988; Me’mun Selame, Kanunu’l-ukûbât, Kahire, Daru’l-fikri’lArabî, 3. Baskı, 1990; Fethi Server, el-Vasît fi kanuni’l-ukûbât, Dâru’n-nehdati’l-Arabiyye, Gözden geçirilmiş 6. Baskı, 1996.

mukarrerdir ki suçlar arasında güçlü bir bağ olduğu kararı, (usulden ziyade) esasa ilişkin bir husus
olup işlenen suçlar, birbirini tamamlayan fiiller ile daha büyük bir suç planını teşkil ediyor ve tek tek
suçların toplamından kanun koyucunun kastettiği zincirleme suç oluşuyorsa yani suçlar tek bir amaca
ulaşmak kastıyla işlenmişse bu durumda suçlar arasında güçlü bir bağ var demektir. Fiillerden her
birinin kanunda başlı başına bir suç sayılması bunu değiştirmez.”25

Sonuç
Aralarında maddi veya manevi bir bağ bulunan suçların ictimaı halinin kanuni düzenlemesinde İslam hukukçuları ile pozitif ceza hukukçuları arasında görüş ayrılıkları vardır. Diğer yandan aralarında birbirinden koparılamayacak güçlü bir bağ bulunan suçlar ictima edip suçlardan yalnızca birinin
mağdurun şikâyetine bağlı olması durumunda da ceza soruşturmasının savcılık makamı tarafından
başlatılıp başlatılamayacağı hususu da tartışmalıdır. Bununla birlikte hukukçuların geneli, -bazı suç
tiplerinin istisnasıyla birlikte- suçların ictimaı halinde mahkuma tek bir ceza verilmesi gerektiğini ve
bu cezanın da genellikle daha ağır olan ceza olduğunu kabul etmektedir.

25 Bir önceki dipnotta geçen kaynaklara bakınız.
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Abstract
Since the humanity came into existence, “there should be a punishment for every
crime” thought has been dominant. Moreover the sort of punishment has generally
been the same with the crime. For instance, if someone murders another the murderer is sentenced to death penalty; if someone steals anything he is sentenced to
giving the stolen back and additional penal sanction. Thus, if anyone commits two
seperate crimes, he is sentenced to two different punishments and punishments are
executed in sequence. Although the execution of punishments continue in lifetime of
the criminal, the interlace or interchange between punishments are illicit.
However, the improvement of legal terms and and the adoption of the notion of “successive offence”
by states, the idea to punish every crime with seperate punishment which was popular thought in old
times became useless. As soon as the supplementary obligations of states to host criminals in good
places, to supply them nice food, clothes and medical care etc started to occur, criminal lawyers started to seek alternative punishing methods which aim the redress of criminals. That’s why, the ideas
of substitution of punishment with another and notion of the joinder of offences emerged. Because,
in connection with the improvement of civilisations and societies punishment methods have changed
and this situation required to pay regards to the severity of crimes and general interest aimed with
punishment.
From the early times, Islamic Law adopted the idea of connexion of crimes and called it interpenetration of crimes. However, the view of Islamic Law on the issue and the concept of “joinder of the same
purpose oriented offences” in modern day positive systems differ. To give examples to joinder of the
same purpose oriented offences we can say: embezzlement of public workers’ wages by falsifying
pay rolls; murder of patient by doctor to steal his organ etc.
Our study consists of two chapters. In the first chapter, the issue of joinder of the same purpose oriented offences in Islamic Law and in positive criminal law will be discussed. In the second chapter,
the results of the joinder of offences in positive law and in sharia will be discussed and information
will be given about the procedure which should be pursued in trials.
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مقدمة
منذ بدء الخليقة ساد مفهوم مفاده :أن كل جريمة يقابلها جزاء ،وغالباً مايكون ذلك الجزاء من جنس
العمل ،فلو ارتكب الجاني جريمة قتل فان مرتكبها يعاقب بالقتل ،وإذا ارتكب جريمة سرقة فيعاقب
برد ماسرقه مع عقوبة جزائية أخرى ،وهكذا األمر إذا ارتكب الجاني جريمتين فيعاقب عليهما وتنفذ
العقوبات بالتعاقب ولو كلف ذلك التنفيذ أن يمتد طوال حياة الجاني الطبيعية ،واليجوز دمج تلك
العقوبات أو االستعاضة بإحداها عن األخرى.
إال انه ونتيجة لتطور المفاهيم القانونية وتبني الدولة لفكرة المعاقبة بشكل كامل ً
بدال من األفراد ،فان األمر بفكرته
القديمة لم يعد ذا جدوى ألنه يحمل الدولة تكاليف إضافية تتمثل بضرورات إسكان السجناء في ظروف حسنة وفق إعداد
محددة في كل مؤسسة عقابية وعلى وفق االستيعاب المحدد دولياً مع ضرورات اإلطعام والكسوة والعناية الطبية ،مما
حدا بعلماء القانون الجنائي إلى إيجاد طرق وأنظمة بديلة هدفها إصالح المجرم من جهة وردع الغير من جهة أخرى،
وكان من جراء ذلك ظهور نظام جب العقوبة من جهة وفكرة ارتباط الجرائم من جهة أخرى ،إذ خضعت العقوبة للكثير
من التهذيب والتلطيف بتطور الحضارات والمجتمعات والذي استوجب أن تحدد العقوبة وفق معايير جسامة الجريمة
والمنفعة المرجوة من العقوبة.
وفيما يخص الشريعة اإلسالمية فإنها تبنت منذ قدومها نظرية ارتباط الجرائم وسمتها بتداخل الجرائم ،إال إن نظرة
الشريعة اإلسالمية تختلف تماماً عن مفاهيم تعدد الجرائم الحقيقي المرتبط بوحدة الغرض في القانون الجنائي الوضعي،
ويتحقق التعدد الحقيقي مع االرتباط بوحدة الغرض عندما يقوم الموظف باختالس رواتب الموظفين عن طريق ارتكاب
جريمة تسبقها وهي جريمة تزوير قوائم الرواتب ،وقيام الطبيب بسرقة بعض األعضاء البشرية ألحد المرضى عن
طريق إنهاء حياة المريض سلفاً.
ولتوضيح هذا الموضوع بشكل جلي ،سيتم تقسيم هذه الورقة على مباحث ثالث نتناول في المبحث األول ماهية تعدد
الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض،أما المبحث الثاني فنتناول فيه ذاتية تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في الشريعة
اإلسالمية والقانون الجنائي الوضعي ،ثم نتناول في المبحث الثالث اآلثار المترتبة على تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة
الغرض في القانون والشريعة ومن خالل التركيز على حكم هذا التعدد المترابط واإلجراءات المتبعة عند المحاكمة.
المبحث األول :ماهية تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض
المطلب األول :مفهوم تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض وشروطه
يقصد بتعدد الجرائم حالة ارتكاب شخص ما جرائم عدة بشكل متزامن قبل أن يحكم عليه القاضي حكماً قضائياً في إحدى
تلك الجرائم ،وهذه الجرائم قد تكون من نوع واحد(ارتكاب المجرم لعدة سرقات ً
مثال) أو أن تكون جرائم مختلفة (سرقة
واغتصاب وسطو مسلح).1
و للتعدد شروط منها :الشرط األول :يشترط لوجود التعدد أن يرتكب شخص واحد جريمتين أو أكثر ،ولمعرفة ما إذا
كانت هناك جريمة واحدة أو جرائم متعددة يجب أن ينظر إلى ظروف الواقعة سواء من الوجهة المادية أو من الوجهة
الشخصية:

 1د.فخري الحديثي:ص.482
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ا – من الوجهة المادية:الجريمة هي فعل أي حركة من حركات الجسم يقصد بها إحداث تغيير في الخارج فإذا كان الفعل
واحداً فالجريمة واحدة مع مالحظة أن وحدة الفعل مستقلة عن النتيجة فاإلهمال قد ينتج عنه قتل عدة أشخاص مع ذلك
ال يوجد الجريمة واحدة على أنه يجوز أن تعتبر عدة أفعال جريمة واحدة كما هو الشأن في الجريمة المستمرة والمتتابعة
وجريمة االعتياد ألن القانون يشترط هذا التعدد حتى تتكون الجريمة في عناصرها .ب – أما من الناحية الشخصية :فان
وحدة القصد والتصميم قد تجمع بين األفعال المتعددة بحيث تعتبر بمجموعها جريمة واحدة وهذا يحدث في حالتين:الحالة
األولى :حالة الجريمة التي تنفذ بعد أفعال متالحقة كسرقة منقوالت منزل على دفعات وضرب شخص عدة ضربات.
أما الحالة الثانية فهي حالة الجريمة التي تقترن بها ظروف مشددة عينها القانون بحيث إذا أخذت هذه الظروف منفردة
تكون بذاتها جرائم معاقب عليها ككسر األبواب والمفاتيح المصنعة واإلكراه الذي يصحب السرقة ،وذلك إن هذه الظروف
إذا كان من شأنها تسهيل جريمة أخرى فهي بالمقابل جزء ال ينفصل عن هذه الجريمة.
الشرط الثاني :يشترط أيضاً أن ال يكون الجاني قد حكم عليه حكماً مبرماً من اجل إحدى هذه الجرائم عند ارتكابه الجريمة
األخرى ،وبذلك يختلف تعدد الجرائم عن التكرار (العود)،ففي الحالتين يرتكب الشخص عدة جرائم ولكن التكرار ال يكون
إال إذا صدر حكم قطعي في الجريمة األولى قبل وقوع الجريمة الثانية.2
المطلب الثاني -صور تعدد الجرائم :تأخذ حالة تعدد الجرائم صورتين هما :الصورة المعنوية والصورة المادية:
ً
أوال-الصورة المعنوية(الصورية) :يتحقق التعدد المعنوي في حالة ارتكاب شخص ما جرماً مادياً واحداً يصدق عليه
آن واحد،أي أنه يخضع من حيث التجريم والعقاب ألكثر من نص قانوني في ذات الوقت ،بما
أكثر من وصف قانوني في ٍ
ً
يعني أن السلوك المادي الواحد يمكن أن يكون له أوصاف قانونية متعددة ،ومن ذلك مثال:إخفاء المتهم أشياء حاز عليها
من سرقة بضمنها سالح غير مرخص،وبذلك تكون هناك جريمتين في آن واحد :جريمة إخفاء أشياء مسروقة وحيازة
سالح بدون ترخيص،واللص الذي يضبط داخل مسكن قاصداً سرقته يعتبر مرتكباً لجريمتي الشروع في السرقة ودخول
مسكن بقصد ارتكاب جريمة.3
والمثال اآلخر:قيام شخص معين بفعل واحد ينشأ عنه ارتكاب جريمتين بحيث يؤدي ذلك الفعل إلى إصابة شخصين في
آن واحد،كما لو أطلق الجاني النار على المجني ببندقية غير مرخصة وبقصد تهديده،وعلى ذلك يحاكم على وفق المادة
ٍ
( )29الفقرة ( )3من قانون األسلحة باعتبار عقوبتها أشد من عقوبة التهديد المنصوص عليها في المادة( )432من قانون
العقوبات،4وكذلك لو ارتكب شخص جريمتين على وفق قانون المرور وقانون العقوبات لسياقته سيارة وهو في حالة
سكر وصدم سيارة أخرى.5
ثانياً -الصور المادية(الحقيقية) :التعدد المادي أو الحقيقي هو التعدد الذي تتوافر فيه عناصر االجتماع أو التعدد تعبيراً
عن حقيقة الواقع،وللتعدد المادي صورتان،أما الصورة األولى فهي صورة التعدد المادي البسيط ،أما الصورة الثانية فهي
صورة التعدد المادي مع االرتباط الذي اليقبل التجزئة.
وتتحقق صورة التعدد المادي البسيط بتوفر شرطين هما -1:تعدد في السلوك يقابله تعدد في الجرائم  -1عدم انقضاء
الدعوى الجنائية ،ومن ذلك ً
مثال :قتل المتهم للمجني عليه وسرقته سيارته مادام أنه ال يوجد في ظروف الواقعة ما يدلل
على أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة.6
ويترتب على قيام التعدد المادي البسيط آثاراً موضوعية وأخرى إجرائية،أما اآلثار الموضوعية فالقاعدة األصلية  :تقضي
بأن توقع علي كل جريمة من الجرائم المتعددة عقوبتها المقررة لها قانوناً وبذلك تتعدد العقوبات ولكن هنا ترد قيود على
تعدد العقوبات أما القيد األول :فهو جب عقوبة مشددة -كاإلشغال الشاقة -لغيرها من العقوبات السالبة للحرية  :أما
القيد ثاني :فهو وجود حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية منها ً
مثال إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه
 2للمزيد راجع كل من:د.علي حسين الخلف ود.سلطان الشاوي:المبادئ العامة،ص،460وكذلك :منتدى الموسوعة القانونية | منتدى المحامي والقاضي العربي
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5273
 3محمد رزق:تعدد الجرائم على موقع منتدى د .شيماء عطا اهلل اإللكتروني ،وكذلك :أ.د .محمود نجيب حسني & حسني سالم المحامي:شرح قانون العقوبات  -القسم العام ،على الموقع اإللكتروني:
http://mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=103056&Type=3
 4ينظر :قرار محكمة التمييز العراقية رقم  75/ 425في : 1975/5/25مجموعة األحكام العدلية،ع،2س،6،1975ص.248
 5ينظر :قرار محكمة التمييز العراقية رقم  79/ 562في : 1979/4/10مجموعة األحكام العدلية،ع،2ص.192
 6محمد رزق:مصدر سابق ،وكذلك:أ.د.محمود نجيب حسني & حسني سالم المحامي:مصدر سابق..

من أجل واحدة منها وجب أن ال تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ،أما اآلثار اإلجرائية:فال توجد أية استثناءات
من القواعد العامة.7
أما فيما يتصل بالصورة الثانية وهي صورة التعدد المادي مع االرتباط الذي ال يقبل التجزئة،فإن من شروط قيامه:تعدد
في السلوك يقابله تعدد في الجرائم،وعدم انقضاء الدعوى الجنائية،وكذلك قيام رابطة خاصة بين الجرائم المتعددة مما
يعني أن تكون الجرائم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة.8
والمثال على ذلك قيام المتهم بسرقة منقوالت من داخل الدائرة الجمركية مستحق عنها الضريبة الجمركية وتهريبه لها
إلى خارج حدود تلك الدائرة بغير أداء للضريبة المستحقة ،ومن اآلثار المترتبة على تلك الصورة من التعدد هي اآلثار
الموضوعية واآلثار اإلجرائية  ،ومن اآلثار الموضوعية ً
مثال إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها
بحيث ال تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم.9
أما اآلثار اإلجرائية،فمن أمثلتها إذا دار التحقيق حول أكثر من جريمة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة
واحد إلى المحكمة المختصة ،وإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة األعلى
درجة وفي أحوال االرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من
اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية
مالم ينص القانون على غير ذلك.10
المبحث الثاني:تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في الشريعة اإلسالمية والقانون الجنائي الوضعي:
سنتناول في هذا السياق تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في كل من الشريعة اإلسالمية ،والقانون الجنائي في
المطلبين اآلتيين:
المطلب األول :تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في الشريعة اإلسالمية:
على وفق ما ذهب إليه أغلب فقهاء المسلمين من أنه في حال تعدد الجرائم في حد ما اليتعلق به أي حق للعبد،أو كان
حقه يثبت في المال دون أصل الحد اليقام إال حد واحد،فعلى سبيل المثال من يسرق مراراً ثم يرفع أمره إلى القضاء
فال يقام عليه إال حد واحد بسبب أن األصل في إقامة تلك الحدود هو للردع العام،واألخير اليستلزم التعدد هذا من
جهة،ومن جهة أخرى فإن الغاية المرجوة من إقامة تلك الحدود تصب في تهذيب نفس الجاني وكذا في شخصه،ويتحقق
ذلك بإقامة حد واحد من تلك الحدود،11وألن الجرائم التي يقترفها المجرم قبل الجريمة األخيرة تكون متقادمة في أغلب
األحوال،والتقادم يسقط العقوبة عند معظم فقهاء المسلمين،كما إن الشريعة اإلسالمية أجازت إسقاط العقوبة في حالة توبة
ارب َ
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ِّن ِخ َل ٍ َ
ال ْرض َف َسا ًدا أَن ي َُقتَّلُوا أَ ْو ي َ َّ َ ُ َّ َ
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َّ
يه ْم َوأَ ْر ُجلُهُم م ْ
ض ۚ َذلِ َك
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اعلَمُوا أَ َّن َّ
ين َتابُوا ِمن َقب ِ َ ْ
َ
لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّ
اب َع ِظي ٌم ( (33إِ َّل الَّ ِذ َ
ْه ْم ۖ َف ْ
الد ْنيَا ۖ َولَ ُه ْم ِفي ال ِخ َر ِة َع َذ ٌ
ور
اللَ َغ ُف ٌ
ْل أن َتق ِد ُروا َعلي ِ
َّر ِحي ٌم( ( ،12)34وألن الحدود قد يتداخل بعضها مع بعض فيتم ادراءها بالشبهة فيما يتعلق بالحق العام،أما فيما يتعلق
بالحقوق الشخصية فبتعدد السرقات تتعدد الحقوق،وهنا نجد هناك آراء فقهية متعددة فيما يخص تطبيق الحدود،ومنها حول
الحكم في مثل هذه الحالة هل هو قطع اليد وإعادة األموال أم تطبيق حد قطع اليد.13

 7محمد رزق :مصدر سابق  ،وكذلك  :أ.د .محمود نجيب حسني & حسني سالم المحامي :مصدر سابق.
 8محمد رزق :مصدر سابق  :،وكذلك  :أ.د .محمود نجيب حسني & حسني سالم المحامي :مصدر سابق.
 9محمد رزق :مصدر سابق ،وكذلك :أ .د .محمود نجيب حسني & حسني سالم المحامي :مصدر سابق.
 10محمد رزق :مصدر سابق ،وكذلك :أ.د .محمود نجيب حسني & حسني سالم المحامي:مصدر سابق.
 11راجع كل من العالمة محمد بن عبداهلل بن قدامة،:ص،197وكذلك:د.عبدالملك عبدالرحمن السعدي:العالقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية والقانون،دار االنبار للطباعة
والنشر،1989،ص.361
 12القرآن الكريم:سورة المائدة،اآليتين 33:و.34
 13راجع كل من :د .أحمد الكبيسي :أحكام السرقة في الشريعة اإلسالمية والقانون،بغداد،مطبعة اإلرشاد،1971،ص 291ومابعدها ،وكذلك:المحقق الحلي جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن
سعيد الهذلي:شرائع اإلسالم في الفقه اإلسالمي الجعفري ،بيروت ،دار مكتبة الحياة،1978،ص 257وما بعدها.
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كما اختلف الفقهاء المسلمون حول حكم قذف شخص مجموعة من األشخاص اآلخرين دون أن يخصص أحدهم ،ففريق
14
ثان يرى بكفاية إقامة حد واحد تغليباً لحق اهلل تعالى الذي
يرى وجوب تعدد العقوبات بتعدد المستهدفين بالقذف ،وفريق ٍ
يتحقق بالردع العام،15في حين الفريق الثالث يرى أن للقاضي تقدير إصدار الحكم المناسب وقد يكون بعقوبة واحدة أو
بعقوبات متعددة.16
المطلب الثاني  -تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في القانون الجنائي:
إن الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة هي شكل من أشكال التعدد المادي أو الحقيقي بين الجرائم وذلك بفعل
خروجها عن نطاق التوحيد القانوني للجرائم ،إذ نجد أن كل جريمة مستقلة في عنصرها ومكوناتها القانونية عن الجريمة
األخرى ومعنى ذلك أن كل جريمة تستحق قانوناً للعقوبة المقررة لها وهذا يفيد أن كل جريمة يحكمها نص تجريمي
واجب التطبيق وبالتالي تتعدد القواعد القانونية بتعدد الجرائم وأمثلة الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة ارتكاب
جناية تزوير من قبل الموظف العمومي إلخفاء اختالس أموال عامة  ،والتزوير في عقد الزواج إلخفاء جريمة الزنا
17
ويشترط لتوافر االستثناء محل البحث شرطان  :األول  :وحدة الغرض والثاني  :هو االرتباط الذي ال يقبل التجزئة:
الشرط األول :وحدة الغرض :وتعني وحدة الغرض وحدة الهدف الذي يرمى إليه الجاني بحيث تعد الجرائم المتعددة
عن مشروع إجرامي واحد ومعنى وحدة المشروع اإلجرامي هو إن كل جريمة من الجرائم المتعددة تشكل مرحلة من
مراحل تنفيذ المشروع اإلجرامي .الشرط الثاني :االرتباط الذي ال يقبل التجزئة :يقصد باالرتباط غير القابل للتجزئة أن
تكون الجرائم المرتكبة مرتبة على بعضها البعض بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لوال وقوع تلك التي تسبقها.
المبحث الثالث:اآلثار المترتبة على تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في الشريعة والقانون:
سنتناول في هذا اإلطار وفي مطلبين اآلثار المترتبة على تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في كل من الشريعة
اإلسالمية والقانون:
المطلب األول:اآلثار المترتبة على تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في الشريعة اإلسالمية:
ال مراء في أن الشريعة اإلسالمية كانت أكثر دقة من القوانين الوضعية في تطبيق نظرية التعدد والتداخل حيث لم تطبقها
الشريعة اإلسالمية على إطالقها بل تطبقها في حالة الجريمة الواحدة إذا تكرر وقوعها في جرائم مختلفة يجمع بين
عقوباتها غرض واحد وال تطبقها فيما عدا ذلك  ،على العكس من ذلك يخالف القانون الوضعي الشريعة في هذه المسألة
إذ يجعل عدم العقاب في جريمة ما عذراً للجاني الرتكاب جريمة أخرى سواء كانت من نوع واحد أو نوعين مختلفين،
وعلى كل حال فإن نظرية التداخل في الشريعة اإلسالمية أوسع مدى منها في القانون الوضعي ألن القانون ال يعرف
التداخل في العقوبة إال في حالة واحدة فقط وهي حالة ارتكاب الجاني عددا من الجرائم بغرض واحد وبشرط أن تكون هذه
الجرائم مرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة ،وبعض المختصين يصفون هذه الحالة بأنها حالة (جب) على أساس أن العقوبة
األشد هي التي توقع ولكن هذا الوصف غير صحيح ألن الحالة هي تداخل على التفصيل المذكور في بعض المؤلفات.18
وتطبق نظرية الجب التي تأخذ بها الشريعة اإلسالمية في حالة االكتفاء بالعقوبة التي يمتنع معها تنفيذ عقوبة أخرى ،وهذا
يطبق في عقوبة القتل ألن تنفيذها يمنع من تنفيذ عقوبة غيرها ،ولذا فعقوبة القتل تجب ما عداها ،أما في القوانين الوضعية
فتطبق نظرية الجب في الحالة المذكورة وكذلك في حالة اجتماع عقوبة األشغال الشاقة مع عقوبات أخرى مقيدة للحرية.19
على ذلك فإن من أوجه الخالف بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية في هذا الباب أن األخيرة وضعت حداً أعلى
للعقوبات ال يجوز تجاوزه ,في حين أن الشريعة لم تأخذ بمثل هذه القاعدة ,والضرورة وحدها هي التي أوجدت هذا القيد
في القوانين الوضعية؛ ألن العقوبة األساسية في القوانين هي الحبس بأنواعه المختلفة؛ من حبس بسيط إلى حبس مع
 14محمود مطلوب أحمد & خالد رشيد الجميلي :الفقه الجنائي ،بغداد ،مطبعة جامعة بغداد،1984،ص.92-91
 15شرح فتح القدير :مصدر سابق،ص.208
 16محمود مطلوب أحمد & خالد رشيد الجميلي :مصدر سابق،ص.91
http://www.startimes.com 17
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الشغل إلى سجن إلى أشغال شاقة مؤقتة ومؤبدة ,فلو لم يوضع حد أعلى لمدة العقوبة في حالة التعدد الستحالت العقوبات
المؤقتة عند التعدد إلى عقوبات مؤبدة وانتهى عمر المحكوم عليه قبل أن تنتهي العقوبة ,أما في الشريعة اإلسالمية
فالعقوبات األساسية هي القطع والجلد وهي عقوبات مؤقتة بطبيعتها ومهما تعددت فلن تستحيل إلى عقوبات أبدية ,ومن
ثم لم يكن هناك ما يدعو لوضع حد أعلى للعقوبات عند التعدد.20
وإذا كانت الشريعة قد قررت عقوبة الحبس المؤقت في بعض الجرائم باعتبارها عقوبة تعزيرية فإنها مع هذا لم تكن في
حاجة لوضع حد أقصى لعقوبة الحبس بعد أن قررت نظرية التداخل ,إذ أن المجرم يتخصص عادة في ارتكاب جرائمه
فال يرتكب إال جريمة واحدة أو جرائم متماثلة ,فإذا ارتكب جريمة واحدة عدة مرات فهو ال يعاقب عنها إال عقوبة واحدة
طبقاً لنظرية التداخل ,وإذا ارتكب جرائم متماثلة فال يمكن أن تزيد هذه الجرائم على ثالث أو أربع ,فإذا عوقب عن كل
واحدة منها بعقوبة خاصة فإن هذه العقوبات ال يشترط أن تكون جميعاً الحبس.21
المطلب الثاني:اآلثار المترتبة على تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغرض في القانون:
لما كان الجاني الذي تصدر منه أكثر من جريمة في آن واحد هو  -بال أدنى ريب -أخطر بكثير من قرينه الذي يرتكب
جريمة واحدة ،فعلى ذلك الينبغي وضع االثنين في كفة واحدة ،ومن هذا المنطلق أخذ المشرع العراقي بمبدأ تعدد
العقوبات مع تعدد الجرائم وذلك من منطلق إن القانون والمنطق يستدعي تحديد عقوبة لكل جريمة والفرق هنا بين جناية
وجنحة ومخالفة،وهذه القاعدة تطبق بالقياس إلى العقوبات ،من هنا فقد نص قانون العقوبات العراقي على التعدد المادي
الذي ال يقبل التجزئة في المادة ( )142إذ جاء فيها (إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ارتباطا
ًال يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض ،وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة واألمر بتنفيذ العقوبة األشد دون
سواها) من هنا يالحظ إن النص العراقي أوجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل الجرائم وتنفيذ العقوبة األشد فقط أي أن يتم
تحريك الدعوى عن الجرائم المتعددة ومحاكمة المتهم عنها ولكن ال يتم تنفيذ إال العقوبة األشد عليه.22
وعلى وجه العموم اختلف الفقهاء حول تحريك الدعوى الجزائية في حالة وقوع عدة جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباط غير
قابل للتجزئة وكانت إحدى هذه الجرائم يتوقف تحريكها على شكوى دون الجريمة األخرى:23
ذهب الرأي األول إلى أن العبرة هنا بالجريمة ذات العقوبة األشد فإذا كانت األخيرة هي من يتطلب المشرع لتحريك
الدعوى عنها شكوى المجني عليه فال يجوز لالدعاء العام اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات التي من شأنها تحريك هذه
الدعوى من غير أنُ تقدم الشكوى بالنسبة لهذه الجريمة ،والقيد الوارد على حرية االدعاء هنا يكون بالنسبة للجريمتين أي
أن االدعاء ال يجوز له تحريك الدعوى عن الجريمة ذات الوصف األشد لتوقفها على شكوى وال يجوز له كذلك تحريك
الدعوى عن الجريمة ذات الوصف األخف والتي ال يتوقف فيها تحريك الدعوى على شكوى .
أما الرأي الثاني فيذهب إلى القول – إذا كانت هناك حالة ارتباط غير قابل للتجزئة وكانت إحدى الجريمتين تتوقف على
شكوى – إن لالدعاء العام الحق في تحريك الدعوى الجزائية عن الجريمة التي ال يشترط المشرع لتحريكها شكوى
المجني عليه سواء كانت هي ذات الوصف األشد أو األخف دون الجريمة األخرى ،وبذلك إذا ارتكب شخص جريمة
انتهاك حرمة مسكن بقصد ارتكاب جريمة سرقة (سرقة بين األصول والفروع) فهنا يستطيع االدعاء العام تحريك
الدعوى الجزائية عن جريمة انتهاك حرمة المسكن دون الحاجة إلى شكوى المجني عليه في الجريمة األخرى التي ليس
لالدعاء العام تحريكها.
إن تلك اآلراء تمثل موقف الفقهاء من دور االدعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عند تعدد الجرائم التي تتوقف على
شكوى مع غيرها من الجرائم تعدداً مادياً غير قابل للتجزئة ،وقد طرحت هذه اآلراء في الدول التي تبنت في قوانينها
نظام المالئمة فيما يتعلق بدور االدعاء العام بهذا المجال ومن أبرزها القانون المصري،وفيما يخص الدول التي تبنت
نظام الشرعية فال توجد آراء للفقهاء قيلت بهذا الصدد حتى إن الفقه العراقي لم يذكر شيئاً عن هذه المسألة تحديداً لذلك
يمكن القول إنه من األصوب أن يفصل االدعاء في مثل هذه الحالة بين الجريمتين ومن ثم يقوم بتحريك الدعوى عن
http://shamela.ws/browse.php/book-9842/page-752 20
http://shamela.ws/browse.php/book-9842/page-752 21
 22للمزيد راجعhttp://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=62 :
 23للمزيد راجعhttp://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=62#sthash.nQDbbXL6.dpuf :
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الجريمة التي ال تتوقف على شكوى دون الجريمة األخرى،أما بخصوص موقف القوانين فإن أغلبها لم تتطرق لهذه
المسألة بنصوص خاصة وتركت حكمها للقواعد اإلجرائية المنصوص عليها في قوانينها الجزائية ،فبالنسبة للقانون
ً
بنص خاص بها وترك حكمها للقواعد السابق اإلشارة إليها ،وكان األجدر به أن يضع
العراقي فلم يضع حال لهذه المسألة ٍ
24
حكماً خاصاً بها وذلك ألهميتها .
وعلى وجه العموم تبنت معظم الدول مبدأ وجوب توقيع عقوبة واحدة أال وهي العقوبة المقررة للجريمة األشد في حاالت
االرتباط الذي ال يقبل التجزئة وعلى قصر االستثناء فقط على الحكم بالعقوبة على الجرائم ذات الوصف األخف ال تفقد
وجودها القانوني واآلثار األخرى غير العقوبة كاحتسابها في تماثل في أحكام العود وفي أحكام رد االعتبار وغير ذلك
من اآلثار القانونية المترتبة على ارتكاب الجريمة خالف األثر الخاص بالعقوبة ،ونظراً ألن الجرائم ذات الوصف األخف
تظل قائمة قانوناً بالرغم من الحكم بجريمة العقوبة األشد فإن العقوبات التكميلية المترتبة على ارتكابها يجب الحكم بها إلى
جانب العقوبة المقررة للوصف األشد،ولذلك فإن عقوبة المصادرة المنصوص عليها بالمادة  30من القانون المصري ذي
الرقم  394لسنة  1954في شأن األسلحة والذخائر يجب توقيعها مهما كانت العقوبة المقررة لما ترتبط به جريمة حمل
السالح الناري من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة األشد والنظر بالنسبة للغرامة النسبية المقررة كعقوبة
تكميلية في االختالس المرتبط برشوة وتزوير إذا صدر الحكم في الجرائم المرتبطة بعقوبة الجريمة ذات الوصف األشد
فإنه يكتسب بالنسبة لجميع الجرائم ذات الوصف األخف حتى تلك التي لم تكن ضمن موضوع الدعوى الجنائية ،وتأثير
االرتباط على الجريمة األخف يتحقق فقط عند الحكم في الجريمة األشد بالعقوبة دون البراءة ،فإذا كانت هناك جريمة
منسوبة لذات التهم لم تكتشف إال بعد الحكم باإلدانة فال تجوز معاقبة المتهم عنها إذا كانت تحمل وصفاً أخف من الجريمة
الصادر الحكم بعقوبتها،وكذا الحال إذا كانت الجريمة التي لم ترتفع بها الدعوى الجنائية من وصف مماثل لتلك الصادر
الحكم بعقوبتها.25
أما إذا كانت الجريمة هي ذات الوصف األشد جاز رفع الدعوى الجنائية عنها على أن يراعي القاضي قدر العقوبة
المحكوم به في الجريمة األخف ويستنزل من العقوبة التي يحكم بها في خصوص الجريمة األشد،وبكل األحوال
وفي الوقت الذي يرتب االرتباط الذي ال يقبل التجزئة آثاراً إجرائية متعددة ترد استثناءات من آثار االرتباط وتأخذ
شكلين :األول:وهو يقتضي بتعدد العقوبات بتعدد الجرائم المرتبطة أي ان المشرع يرجع إلى األصل العام في تعدد
الجرائم بالنسبة لبعض الجرائم .والثاني :هو يشدد فيه المشرع العقوبة المقرر للجريمة األشد بسبب االرتباط ومثال ذلك
ما نصت عليه المادة 234عقوبات من أنه إذا كان القتل قد قصد به التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو
مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم باإلعدام أو باألشغال الشاقة المؤبدة على حين
ان عقوبة القتل العمد غير مقترن بظروف والتي تشكل الوصف األشد هي األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
أحكام القضاء الكويتي والقضاء المصري في االرتباط  :يتماثل االتجاه في كل من مصر والكويت في شأن أحكام
االرتباط،فقد أرست كل من محكمة النقض المصرية ومحكمة التميز الكويتية قواعد االرتباط بين الجرائم،واتجهت
أحكام القضاء في البلدين إلى تكريس معنى االرتباط الذي قصده المشرع المصري في المادة  32من قانون العقوبات
والمشرع الكويتي في المادة  1/84من قانون الجزاء وجاءت األحكام تؤكد ان االرتباط له صورتان األول تتمثل في
االرتباط المادي بين الجرائم  ،والصورة الثانية يشكل االرتباط المعنوي  ،وأكدت هذه األحكام على سلطة القاضي في
تقدير توافر قيام االرتباط من عدمه  ،فإذا انتهى إلى وجوده قضى في اإلدانة بالعقوبة المقررة للجريمة األشد،وقد قضت
أحكام محكمة النقض المصرية في االرتباط بما يأتي :مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة  32من قانون العقوبات أن
تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة،في حين قضت حكمة
التمييز الكويتية في االرتباط بما يأتي:من المقرر إن تقدير قيام االرتباط هو فصل في مسألة موضوعية وأنه يتوافر بأن
تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعه الوحدة اإلجرامية التي
عناها الشارع وذلك بقصد إدراك غاية واحدة وال يغير من ذلك ان تكون لكل جريمة ذاتيتها واستقاللها.26

 24المصدر نفسه.
 25للمزيد والمقارنة راجع كل :محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات  ،مطبعة جامعة القاهرة  ،الطبعة العاشرة  ،1983د .محمود نجيب حسني  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية  ،القاهرة  ،دار النهضة
العربية  ،الطبعة الثانية ،1988 ،د .مأمون سالمة  ،قانون العقوبات  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،الطبعة الثالثة  ،1990 ،د .فتحي سرور  ،الوسيط في قانون العقوبات  ،دار النهضة العربية  ،الطبعة
السادسة « معدلة « .1996 ،
 26راجع نفس المصادر السابقة.

خاتمة
مع وجود اختالف واضح بين الفقهاء سواء المتخصصين منهم في الفقه الجنائي أم في الفقه اإلسالمي
حول التكييف القانوني لحالة تعدد الجرائم المرتبطة صورياً(معنوياً) أو مادياً(حقيقياً) ،كما اختلفوا
حول تحريك الدعوى الجزائية في حالة وقوع عدة جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباط غير قابل للتجزئة
وكانت إحدى هذه الجرائم يتوقف تحريكها على شكوى دون الجريمة األخرى لكن معظمهم بالمحصلة
يؤكدون  -في معظم األحوال -على وجوب الحكم بعقوبة واحدة وغالباً ما تكون هي العقوبة األشد.
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Giriş
Sosyal bir varlık olması nedeniyle insanın tek başına yaşamasına olanak bulunmadığı gibi yaratılışı da onun toplumda yaşamasını zorunlu kılmaktadır. Toplum hayatının
varlığı ise kuralları belirlenmiş bir düzen içerisinde mümkün olabilmektedir. Düzeni
olmayan toplum, hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan bir anarşiye sürüklenir. Dolayısıyla toplumsal düzen, insanların bir takım kurallara uymalarıyla sağlanır. Bu kurallar, hukuk, din, ahlâk ve örf -âdet kuralları gibi çok çeşitlidir. Sosyal hayatı düzene
koyan bu kurallara “toplumsal düzen kuralları (the rules of the social order)” denir.1
Bu kurallardan hukuk, genel bir tanımla, insan davranışlarını belli biçimler içinde düzenleyen zorlayıcı kuralların bütünüdür. Devlet gücüne dayandığı için hukuk, sosyal
düzenin belki de en sağlam güvencesidir. Var olan sosyal düzen hukuk ilkeleri sayesinde tamamlanır, düzeltilir ve güçlenir.2
Toplumsal düzen hiçbir zaman bu kurallardan sadece biriyle sağlanamaz. Ne tek başına hukuk, ne
tek başına din, ne tek başına ahlâk, ne de tek başına örf ve âdet kuralları insanlar arasındaki düzeni
sağlamaya yeterlidir. İnsanlar, Allah’tan korkmasaydılar, vicdanları sızlamasaydı, diğer insanlar karşısında küçük düşmekten utanmasaydılar, toplumun kınamasından, dışlamasından çekinmeseydiler,
hukuk kuralları ne kadar ağır müeyyideler öngörürse öngörsün tek başına toplumsal düzeni sağlamazdı.3 Roma hukukundan mülhem tasnife göre hukuk, kamu ve özel hukuk olmak üzere iki kısma
ayrılmaktadır. Kamu hukuku kısmında ele alınan ve toplumsal düzeni sağlamada araç olarak ceza ve
güvenlik tedbirlerini kullanan ceza hukukunun amacı toplumun bu düzenini korumaktır.
Bu tebliğde toplumsal düzeni sağlayan hukuk kurallarının bilinmesinin doktrinde ve hukuk kurallarında temellendirilmesi ile söz konusu kuralları bilmemenin sorumluluğu hafifletmede veya ortadan kaldırmada bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymaya çalışacağız. Hukuk kuralını bilmeme konusu
İslam hukukunda Fıkıh Usül’ü eserlerinin ehliyet başlığı altında “avarızu’l-ehliyye” alt başlığıyla ele
alınmıştır. Pozitif hukukta ise bu konu hukuki hata(yanılma4) başlığı altında işlenmektedir. Konuyu
hem İslam hukuku hem de pozitif hukuk perspektifinde mukayeseli olarak ele alacağız.

1 Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa 2008, 16.
2 Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, Manisa, 1982, 1.
3 Gözler, 28.
4 Detaylı bilgi için bkz. Cemil Bengü, Ceza Hukukunda Hata, Ankara, 1948.
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1-Sorumluluğa Muhatap Olma
Toplumsal düzeni oluşturan kuralların, yerine getirilmesi istenen fiil ve mükellef olmak üzere iki unsuru bulunur. Hukuki bir işleme muhatap olmak için her şeyden önce muhatabın bir kişiliğinin bulunması
gerekir. Bilindiği gibi kişilik gerçek ve tüzel kişilik olmak üzere iki kısımdır. Fıkıh usulü eserlerinde mükellefin fiilleri “mahkum fih, mahkum bih, me’muru bih” başlıkları altında işlenmiştir. Pozitif hukukta
kişi veya şahıs kavramlarıyla ifade edilen mükellef kavramı ise “mahkum aleyh’’ terimi ile ifade edilmektedir5. Bu kavramın yanı sıra, İslam hukukunda insan, recul, mer’, abd gibi kavramların da şahıs
kavramının yerine kullanıldığı görülmektedir.6 Kişilerin bir fiilden mükellef tutulması için hem fiil hem
de kişinin kendisiyle ilgili olarak bir kısım şartların bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:
1-Sorumlu olunacak fiilin mükellef tarafından tam olarak bilinebilmesi gerekir.7 Çünkü sorumluluk
yüklemekten amaç, mükellefin kendisinden istenen fiili talep edildiği gibi ifa etmesidir. Böyle bir ifa ise
sorumluluk konusu olan eylemin bilinmesi ile mümkün olur. Burada bilmekten kastedilen anlam, mükellefin yükümlü olduğu fiili bilmesi değil, bilme imkânına sahip olmasıdır. Mükellef, yerine getirilmesi
istenen fiili bilerek ifa etmekle emredici hukuk kuralına uymuş olur. Aksi takdirde aynı fiil tesadüfen
yerine getirilmiş olur.8
2-Yerine getirilmesi istenen fiilin, mükellefin gücü dâhilinde olması gerekir. Mükellefin güç yetiremeyeceği bir fiil ile sorumlu tutulması dinen ve hukuken uygun değildir. Nitekim “Allah kimseyi gücünün
yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz.”9 Mealindeki ayet bunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca
“Namazını ayakta kılma gücü olmayan kişi ayakta namaz kılmakla mükellef değildir. Oturarak namaz
kılmaya güç yetiremeyen kişi de oturarak kılmakla mükellef olmadığından yatarak ima ile namaz
kılar.”10 hadisi de kişinin güç yetiremeyeceği şeyden sorumlu olmadığını açıkça ifade etmektedir.11
Aklen ve âdeten imkânsız olan bir fiil ile insan iradesinin dışında kalan fiiller sorumluluk konusu
olamazlar. Kişinin yapılabilirliği mümkün olmayan bir fiille sorumlu olması güç yetirilemeyecek bir yükümlülük olur ve bu tür fiiller sorumluluk konusu olmaya elverişli olamazlar. Bu nedenle mükelleflerin
sorumlu tutulacakları fiillerin, yapılması veya terk edilmesinin mükellefin gücü dâhilinde olması yani
iradi olması ve yapma veya terk etmeye de güç yetirebilir olması şarttır.12
3-Sorumlu olacak kişi ehliyet sahibi olmalıdır. Bilindiği gibi tüzel kişilikler hukuk kuralları tarafından
belirlenmiş şartları sağladıklarında kişilikleri tamamlanır ve hak ve sorumluluğa muhatap olurlar. Gerçek kişilerin konulan kurallardan sorumlu olması ise anlama, düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini sağlayan akla dayanır. Kişilerin sorumlulukları akıl, buluğ, kısıtlılık gibi birtakım durumlara
göre tespit edilmiş ve bu özelliklerin bulunup bulunmamasına göre sorumluluklara muhataplıklarının
sınırları belirlenmiştir. Kişileri dini ve hukuki hak ve sorumluluklara muhatap kılan nitelik ehliyettir.13
5 Muhammed Şevkani, İrşadu’l-Fuhul, Beyrut, 1994, 10-18; Abdullatif Farfur, el-Veciz fi Usul-i İstinbati’l-Ahkam, Dımışk, 2002, II, 381.
6 Hüseyin Tekin Gökmenoğlu İslam’da Şahsiyet Hakları, Ankara,1996, 33-37.
7 Abdulvehhab Hallaf, İlm-u Usuli’l-Fıkh, İstanbul, 1991, 128; Vehbe Zuhayli, Fıkıh Usulü, çev. Ahmet Efe, İstanbul, 1996, 117; Zekiyuddin
Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, çev. İ. Kafi Dönmez, Ankara, 1996, 280.
8 Zuhayli,117; Hallaf, 129.
9 Bakara 2/286.
10 Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail Buhari, el-Camiu’s-Sahih, İstanbul,1992, Taksiru’s-Salat, 19; Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Servet Tirmizi,
el-Camiu’s-Sahih, İstanbul,1992, Salat,157; Ahmed b. Hanbel b. Muhammed, el-Müsned, İstanbul, 1992, IV, 426.
11 Ebu Bekr Ahmed b. Ali Er-Razi el-Cessas, Ahkamu’l-Kuran, Beyrut, 1993, I, 733; Zuhayli,117; Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuk Metodolijisi,
çev. Abdülkadir Şener, Ankara, 1973, 305.
12 Zuhayli, 117; Şaban, 280.
13 Detaylı bilgi için bkz. Zeki Koçak, “İslam Hukuk Metodolojisinde Ehliyet ve Kısımları”, Diyanet İlmi Dergisi, sy. 4, Ankara, 2003.

Doktrinde ehliyet vucub(hak) ve eda(fiil) ehliyeti şeklinde iki kısımda değerlendirilmiştir. Hak ehliyetinin dayanağı kişinin sadece yaşamasıdır. Fiil ehliyetinin dayanağı ise akıl, ayırt etme gücü ve kısıtlı
olmama durumudur. Fiil ehliyeti akıl, reşit olma ve kısıtlı bulunma durumuna göre tam ve sınırlı14 olabilmektedir. Ancak akıl bulunmadığında fiil ehliyeti tamamen ortadan kalkmaktadır.15
İslam Hukukunda ehliyeti etkileyen durumlara “avarızu’l-ehliyye”16 adı verilmektedir. Ehliyet arızalarından kişinin iradesi dışında gerçekleşenlere “semavi”, kişinin kendi iradesiyle gerçekleşenlere ise
“müktesep” denilmektedir. Kanunu bilmeme(cehalet) ise müktesep arızalar kısmında ele alınmaktadır. Pozitif hukukta ise ceza sorumluluğunu etkileyen nedenler “sübjektif” ve “objektif” olmak üzere
iki kısımda incelenmektedir.17
İslam Hukukunda, hukuki bilmeme durumu cehalet kavramıyla ifade edilirken pozitif hukukta ise
yanılma kavramıyla ifade edilmektedir. Cehalet, öğrenme yeteneği bulunan bir kimsenin bilmesi
gereken bir şeyi öğrenmemesi şeklinde tarif edilmiştir.18 Bilmemenin “Allah sizi annelerinizin karnından, hiç bir şey bilmez olduğunuz halde çıkardı”19 ayetine dayanılarak doğuştan gelen irade
dışı bir durum olduğu ifade edilmiştir. Bununla beraber bir kişi, yerine getirmekle yükümlü tutulduğu
sorumluluklarını öğrenme imkânı bulduğu halde bilerek ve kasıtlı bir niyetle öğrenmezse bilgisizliği
artık iradi bir durum olur.20

2. Sorumlu Olmanın Doktrinde ve Hukuk Düzeninde Temellendirilmesi
Yükümlülüklerden kişilerin sorumlu tutulmasının temellendirilmesi konusunun iki boyutu bulunmaktadır. Bunlar doktrin ve hukuk kuralı boyutudur. Doktrin tartışmalarında kişilerin sorumlu tutulmasının ve
bilmeme durumunun mazeret sayılmamasının akli, mantıki felsefi açıklaması ve konunun teori olarak
ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede sorumluluğun dayanakları, muhatapların sorumluluk açısından değerlendirilmesi, kişilerin sorumluluğunu etkileyen durumlar ve sorumluluğun bilinmesinin bilimsel temellendirilmesine çalışılmıştır. Hukuk kuralı dediğimiz kısımda ise kanuni düzenleme,
yargı kararları ve uygulamalarla bilmemenin mazeret sayılmayacağının hukuki bir dayanağa kavuşturulması amaçlanmaktadır. Aşağıda konunun önce doktrin boyutunu sonra da hukuk kurallarıyla ilgili
boyutunu ortaya koymaya çalışacağız.
2.1. Doktrinde
Mükelleflerin sorumlu tutuldukları hükümlerin anlam ve muhtevasını saptayabilmek için her şeyden
önce, dayandığı temelin akli, mantıki ve felsefi esası araştırmalıdır. Çünkü ortaya çıkan sorunlarla il14 Detaylı bilgi için bkz. Bilge Öztan, Şahsın Hukuku Hakiki Şahıslar, Ankara, 1994; Kemal Oğuzman-Özer Seliçi, Kişiler Hukuku Dersleri,
İstanbul, 1988; Mustafa Dural, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul, 1984.
15 Ebu Abdillah Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Razi, thk.Taha Cabir Feyyaz el-Ulvani, el-Mahsul fi İlmi Usüli’l-Fıkh, Riyad,1979, II, 387;
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 1967, I, 227; Aydın Zevkliler, Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, Ankara
1981, 31; İbnu’l-Emin Mahmud Esad,Telhis-u Usuli’l-Fıkh, İstanbul, 277 ,2002; Ali Bardakoğlu, “Ehliyet”,T.D.V, İslam Ansiklopedisi, İstanbul,
1994, X, 41; Abdulaziz b. Ahmed b. Muhammed el-Buhârî, Keşfu’l-Esrar ala Usuli’l-Pezdevi, Beyrut, 1997, IV, 264; Ebu İshak İbrahim b. Musa
el-Lahami eş-Şatıbi, el-Muvafakat fi Usuli’l-Ahkam, thk. Abdusselam Abduşşafii Muhammed, Beyrut, ts., I, 136; Şemsu’l-Eimme es-Serahsi, Usulu’sSerahsi, thk. Ebu’l-Vefa el-Afgani, Beyrut, ts., II, 333.
16 Detaylı bilgi için bkz. Mücahit Çolak, İslam Hukukunda Ceza Ehliyetini Etkileyen Durumlar, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2003.
17 Naci Şensoy, “Çocuk Suçluluğu-Küçüklük-Çocuk Mahkemeleri ve İnfaz Müesseseleri”, İ.Ü.H.F.M., XVI, sy. 1, İstanbul, 1949, 574.
18 Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul 1988 152; Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, çev. Baha Arıkan, İstanbul, ts., 333.
19 Nahl 16/78.
20 Abdulaziz Buhari, IV, 263; Abdulkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, çev. Nuri Akif, İstanbul, 1977, I, 430; Hakkı Aydın, “İslam
ve Türk Ceza Hukukunda Hukuki Bilmeme(Cehalet)”, A.Ü.İ.F.D., sy., 12, Erzurum, 1995, 246.
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gili uygulamada varılacak çözüm yolları, benimsenen bu temele göre şekillenecektir. Bunun yanı sıra
konunun doktrinde temellendirilmesi, yargı içtihatlarına da yardımcı bir kaynak olarak yol gösterici
olma özelliği taşıyacaktır. Kuralı bilmenin temellendirilmesi ve bilmemenin mazeret kabul edilmeyeceği konusunda, doktrinde pozitif hukukçular ve İslam hukukçuları tarafından çeşitli teoriler ileri
sürülmüştür.21 Bu teoriler özetle şunlardır:
1-Karine teorisine göre, hukuk kuralını bilme bir karineye dayanır. Hukuk kuralının ne olduğu mükelleflerin anlayacağı bir dille belirlenir. Sonra kişilere bu kurallardan haberdar olma ve okuyup öğrenme
imkânı sunulur. Sonuçta kanun yayınlanınca herkesçe okunmuş ve bilinmiş sayılır. Bu durumda herkesin kanunu gördüğü, haberdar olduğu ve bildiği karine olarak kabul edilir. Bilmediğini iddia edenlerin iddiaları bu karineyle geçersiz sayılır. Herkesin kanunu bildiği varsayıldığına göre artık kanunu
bilmemek iddiasının bir değeri olmaz. Varsayımlar üzerine bina edilmesi nedeniyle karine teorisi,
faraziye teorisi diye de ifade edilmektedir.22 Karine teorisi İslam hukukçuları tarafından da benimsenmiştir. İleride teorisini açıklayacağımız üzere İslam hukukçuları, kuralın tebliğ edilmesini sorumlu
tutulmanın karinesi olarak kabul etmişlerdir.
Doktrinde bu teori eleştirilmiş ve karinenin, bütünden bir kısmın çıkarılmasını gerektiren fikri bir
ameliyeye dayandığı ve herkesin kanunu bildiğinin gerçeklere uymayan bir varsayım olduğu ifade
edilmiştir. Hukukta karine olayların büyük çoğunluğundaki sonuçlara ve bu sonuçların doğruluğuna
dayanmalıdır. Sıradan vatandaşların, hatta hukukçuların, ceza hükümleri taşıyan binlerce kanunu
bilmelerine olanak yoktur. Eğer bu mümkün değilse karine veya faraziye teorisinin dayanağının realitesinin olmadığı ifade edilmektedir.23
2- Kanunu bilmenin temellendirilmesi ve bilmemenin mazeret kabul edilmeyeceği konusunda doktrinde ortaya atılan diğer bir teori ise görev(ödev) esasına dayanır. Buna göre her insan yaşadığı
devletin kanunlarını bilmekle yükümlüdür. Ödev teorisine göre ödevini yerine getirmeyen vatandaş
kanunu bilmemenin sonuçlarına da katlanmalıdır. Bu görüş adeta, cezalandırmanın bir çeşit sosyal
sözleşmeye dayandığını ifade eder.24 Kişiler bu görevi yerine getirmemesi durumunda bilgisizliğini
bir mazeret olarak ileri süremeyeceği gibi, kanunu bilerek ihlal edenlerden farklı bir uygulamaya tabi
tutulmaları da söz konusu olamaz.25
Bu düşüncenin bir yönü, kanunu bilmenin her yurttaş için bir ödev olduğudur. Ancak bu ödevin gerçekleşmesinin realiteyle uygunluk yönünün de dikkate alınması gerekir. Zira her mükellefin ödevini
yerine getirebildiğini varsaymak, karine teorisindeki gibi çürük bir varsayım olur. Oysa ceza hukukunun amaçlarının çürük varsayımlar üzerine temellendirilmesi durumunda hedeflenen gayeler gerçekleşmez.26 Ayrıca kişilere ülkesinde yaşadıkları devletin kanunlarını öğrenmek gibi bir görev yüklenmeden önce, devletin kendi görevini yerine getirmesi gerekir.27
İslam hukukçularından Hanefiler sorumlulukları dini ve hukuki olmak üzere iki kısımda değerlendirmiş ve aklı, dini bir sorumluluk olan Allah’ın varlığını ve birliğini bilme ödevinin esası saymıştır.
21 Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, İstanbul, 1987, I, 181.
22 Yüce, 328.
23 Yüce, 328.
24 Dönmezer-Erman, I, 182.
25 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992, 338.
26 Yüce, 328
27 Dönmezer-Erman, I, 182.

Buna göre haber veren bir Peygamber gelmese bile kişi akla dayanan bu dini ödevini yerine getirmelidir. Ancak diğer İslam hukukçuları kişinin bu sorumluluğunun sadece sorumlu tutan ve hesap
sorma yetkisi bulunan tarafından gönderilen bir tebliğle mümkün olmasını gerekçe göstererek bu
teoriyi reddetmiştir.28
3-Ceza sorumluluğu bakımından faildeki saikın, kanunun belirttiği haller dışında nazara alınmaması
kuralın temelini teşkil eder. Zira kanun bilinmeden suçun işlenmesi hali, failin suç işlemekteki saiklerinden birinden başka bir şey değildir ve böylece bilgisizlik saiklerden biri olmaktadır. Bu görüşün doğal
sonucu, makul ve meşru sebeplerle görevini yerine getirmeyen kişinin bilgisizliğinin bir mazeret teşkil
etmesidir. Böylece yabancılar bakımından kural çok zayıflamış olacaktır. Bu teori İslam hukukunda
sorumluluğun kişi ve yer bakımından ele alınmasında etkili olmuş ve kişilerin sorumluluğu, öğrenmesinin aklen ve adeten mümkün olmaması durumunda bu durum mazeret olarak kabul edilmiştir.
4-Kuralın bilindiğinin varsayılması sosyal zorunluluklara, başka bir ifadeyle sosyal disiplini koruma
mecburiyetine dayanır. Ancak bu görüş sosyal zorunluluğun adaleti ortadan kaldıramayacağı gerekçesi ile eleştiriye uğramış ve mükellefin kanunu bildiğini ispat hususundaki zorluk bakımından da bu
zorlukların aşılmaz olmadığı ifade edilmiştir.29
5-Tabii(doğal) kural-suni(yapay) kural teorisi. Pozitivistlere göre kurallar tabii(doğal) ve suni(yapay)
olmak üzere iki kısımdır. Buna göre tabii suçlarda bilmemek sorumlu tutulmamada bir mazeret olamaz. Ancak uzay-zaman şartlarına göre değişen mevzu hukuktaki ihdas edilmiş kurallar olan suni(yapay) kurallardaki bilmeme durumu bir mazeret olabilir. Zira kişiler doğal olan kuralları akıllarıyla
bilebilme imkânına sahipken günün şartlarına göre konulan yapay kuralları bilemeyebilirler.30
Tabii-suni kural ayrımına benzer bir ayrım Hanefi hukukçular tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre
fiiller misl-i makul(aklın iyi veya kötü olduğunu başka bir şeye gerek olmaksızın kavrayabildiği fiiller)
ve misl-i gayr-ı makul(aklın iyi veya kötü olduğunu ancak bir bildirmeyle bilebildiği fiiller) olmak üzere
iki kısma ayrılır. Buradan hareketle kişiler özü itibariyle vasfı belli olan bu fiillerin hükmünü akıllarıyla
bilebilirler. Bu kategorideki fiillere hissi fiil de denmiştir. Ancak bir Peygamber’in haber vermesiyle
bilinebilecek fiilleri akıl kavrayamaz. Bu nevi fiillere ise şer’i fiiller denmiştir. Kişiler hissi fiillerle ilgili
kuralları akıllarıyla bilebilirken şer’i fiillerle ilgili kuralları ise bilemezler.31
6-Tebliğ. Kuralı bilmenin temellendirilmesi ve bilmemenin mazeret kabul edilmeyeceği konusunda
İslam hukuk doktrininde ortaya atılan hâkim görüşe göre, sorumluluğun temeli kuraldan haberdar
edilmeye(tebliğ) dayanır. Bu tebliğ yazılı veya sözlü olabilmektedir. Dolayısıyla kural insanlara duyurulduktan(tebliğ) sonra sorumluluk başlar ve kuralların hükümleri geriye doğru yürümeyeceği gibi tebliğ edilmeyen kişiler için de uygulanamaz. Sorumlu tutulan yükümlülüklerin kişiler tarafından bilinmesi
gerekir. Zira sorumluluk, mükellefin o hükmü bilmesiyle geçerlilik kazanır.32
Tebliğ edilmeyen bir hükmün insanlar tarafından bilinmesi ise imkânsız olduğundan, kuralın ne olduğunu bilmeyen kişi ondan sorumlu tutulamaz.33 Nitekim İslam hukukunun ana kaynağı olan Kuran’ın
28 Ebu Hanife, Numan b. Sabit, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri, çev. Mustafa Öz, İstanbul, 2014, 29.
29 Dönmezer-Erman, I, 181-183.
30 Tahir Taner, Ceza Hukuku, İstanbul, 1949, 389.
31 Ebu’l-Usr Ali b. Muhammed el-Pezdevî, Usûlü'l-Pezdevî (Kenzü'l-Vüsûl ilâ Mârifeti'-Usûl), Beyrut, 1997, I, 223, 273.
32 Abdulaziz Buhari, IV, 347; Zeydan, 114; Udeh, I, 261.
33 Şatıbi, I, 121; Udeh, I, 117.
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‘‘Peygamber göndermedikçe de biz kimseye azap edici değiliz.”34 “Rabbin hiçbir memleketi, en büyük
beldesine, ayetlerimizi kendisine okuyan bir peygamber göndermedikçe helak etmemiştir.”35 ayetleriyle sorumluluğun ilgililere tebliğ edilmesinden sonra başlayacağı açıkça ifade edilmiştir.
2.2.Hukuk Düzeninde
Hukuk düzeni bakımından kuralı bilmenin ve bilmemenin mazeret kabul edilmeyeceğinin temellendirilmesi konusu İslam ve pozitif hukukta oldukça farklılık arz etmektedir. İslam hukuku, karakteristik
özellikleri36 bakımından pozitif hukuktan oldukça farklıdır. Pozitif hukukta yürürlükte olan ve somut dış
dünyada yansıması bulunan bir hukuk söz konusu iken İslam hukukunun bir düzen içerisinde yürürlükte olmasa bile varlığı söz konusudur. Bu açıdan pozitif hukukta somut uygulaması var olan bir hukuk düzeninde konu temellendirilirken, İslam hukuku ise günümüzde yürürlükte olmadığından dolayı
konunun hukuk düzenindeki temellendirilmesi kaynakları ve geçmişte uygulandığı dönemin örnekliği
üzerinden ortaya konulabilmektedir. Bu nedenle konumuzu pozitif hukukta kanuni düzenleme ve yargı
içtihatlarıyla, İslam hukukunda ise kaynaklar ve uygulama örnekleriyle ortaya koymaya çalışacağız.
2.2.2.Pozitif Hukukta
Kuralı bilmenin temellendirilmesi ve bilmemenin mazeret kabul edilmemesi konusunda pozitif hukuk
düzeninde çeşitli düzenleme ve ilkelerle konu temellendirilmiştir. Kuralın bilinmesi ve bilmemenin
mazeret olamayacağı 07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 26.09.2004
tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
ile 23.05.1928 tarih ve 1322 sayılı kanunların ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı ve meriyet tarihi
hakkında kanun düzenlemeleriyle temellendirilmiştir.
Sorumlu olunacak kuralın ve uyulmaması durumunda karşılaşılacak olan ceza ve güvenlik tedbirlerinin kanunla düzenlenmesi en başta Anayasa tarafından şart koşulmuştur.37 Ayrıca kanuna aykırı
verilen emrin yerine getirilmeyeceği, verilse bile yazılı verilmesi gerektiği ve bu emri yerine getiren
kişinin bundan sorumlu olmayacağı da Anayasa’da karara bağlanmıştır.38 “Kanunsuz suç ve ceza
olmaz” şeklinde ifade edilen kanunilik39 ilkesi ceza kanununda açıkça ifade edilmiştir.40 Ceza kanunun
bağlayıcılığı da yine “Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz” denilerek açık bir şekilde kuralı
bilmemenin mazeret kabul edilmeyeceği ortaya konmuştur.
Kuralın kanuni olarak düzenlenmesi ve bağlayıcı olduğunun ifade edilmesi bilmeyi sağlamayacaktır.
O halde kuralın bilinmesinin ya da bilme imkânının sağlanmasının da hukuki bir zeminde temellendirilmesi gerekmektedir. Hukuk düzeni bunu sağlamak için kuralların ilan edilmesinden sonra geçerli
olacağını ve kişilerin de bundan sonra sorumlu olacağını 23.05.1928 tarih ve 1322 sayılı kanunların
ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı ve meriyet tarihi hakkında kanunuyla temellendirmiştir. Ancak
yazılı olarak yayınlanan bu kuralları okuma-yazma bilmeyenler öğrenemeyeceklerinden Anayasa’da
öngörülen amaç yine gerçekleşmeyecektir. O halde sorumlu olacak kişilerin okuma ve yazmayı bilmeleri sağlanmalıdır. Hukuk düzeni 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile
34 İsra 17/15.
35 Kasas 28/59.
36 Detaylı bilgi için bkz. Vahap Ovacı, İslam Hukuk Metodolojisinde Aklın Teşrii Rolü(Usül-ü Pezdevi ve el-Mustasfa Örneğinde Hüsün-Kubuh),
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013, 36-52.
37 Anayasa madde 38.
38 Anayasa madde 137.
39 Detaylı bilgi için bkz. Demir Bayram, İslam Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2001.
40 T.C.K. madde 2.

okuma yazmayı kişilere öğreteceğini ve bunun da ücretsiz olduğunu ifade ederek temellendirmiştir.
Bununla beraber okul çağında olmayan ve okuma yazma bilmeyen kişilere ise yaygın eğitimle okuma
yazma becerisi kazandırılacağı da ayrıca ifade edilmiştir.
Hukuki bir düzenlemede orta zekâlı insan topluluğunun, bir şekilde uygulama dışında kalmasını makul bulacağı bir insan grubu bulunur. Örneğin, Anayasa’da kanun önünde eşitlik temel esas olarak
kabul edilirken “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.”41 denilerek genel kuralın dışına çıkarılacaklarla ilgili istisna ifade edilmiştir. Ceza kurallarında kişilerin suçu işlerken aynı şart, durum ve
saiklerle hareket etmesi imkânsızdır. Bu nedenle ceza kanununda kast ve taksir durumunu etkileyen
durumlar da düzenlenmiştir. Suçun unsurları oluşmadan kişilere ceza vermek ise adaletin gerçekleşmesi bir yana haksızlığa neden olacağı gibi amaçlanan hedefleri de yerine getirmez.
Bilmeme veya yanılma suçun unsurlarıyla ilgili olabilir. Bu durumda şayet fiil, kanunun cezalandırmak
için suç kastı aradığı fiillerden olup, failin bilmediği ve yanıldığı anlaşılırsa kendisine ceza verilmez.
Örneğin, bir kâğıt parayı birisine veren kimse onun sahte olduğunu bilmiyorsa bu kişiye ceza verilemez. Eğer fiil taksir durumunda kanunun cezalandırdığı bir fiil olursa, failin bilmemesi veya yanılması
cezalandırılmasına mani olmaz. Bilmeme ve yanılma, suçun kurbanı olan şahıs hakkında(error personae) olması durumunda bu bilmeme veya yanılmanın sorumluluğa hiç bir tesiri yoktur. Mesela bir
kimse karanlıkta Ali’yi öldürdüğünü zannederek Veli’yi öldürse, cezai mesuliyeti değişmez.42
Kusursuz kişileri cezalandırmanın toplum düzenine yarardan çok zarar getirdiği bilinmektedir. Bu
kural bu katı biçimiyle, içinde kusursuz kişileri de cezalandırmak tehlikesini taşımıyor mu? Bu soruya
cevap verebilmek için bu eski kuralı bir de kusur kavramı açısından incelemek zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır.43 Kanunumuzda belirtilen “Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralının sertliğini giderecek hüküm hemen devamındaki cümlede yer almaktadır. “Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.”44
Doktrinde ve yargısal içtihatlarda gerçekleşen gelişmeler karşısında ceza kanunun bu kuralının artık
kolay savunulabilir bir kural olmadığı görülmüş ve bazı mahkeme kararları, “Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralını, kaçamak yaparcasına, yumuşatmaya çalışmıştır.45
Örneğin, Yargıtay C. G. K. 10.10.1942 tarihli bir kararında henüz Türkçe bilmeyen ve bu yüzden
eyleminin yasak olduğundan haberi olmayan bir yabancının, kendi ihtiyacı için bir kimseden kömür
almasını mazur görmüş idi. Bu eylem o zaman yürürlükte olan Milli Korunma Kanununa göre suç idi.46
Yine İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 12.12.1948 tarihli kararı ile doları, döviz bozmaya yetkili
sandığı sarrafa bozduran bir yabancıyı suç kastı olmadığı gerekçesiyle beraat ettirmiştir.47

41 Anayasa madde 10.
42 Taner, 391.
43 Yüce, 329.
44 T.C.K. 4/2.
45 Yüce, 331.
46 Yargıtay Kararları (Ceza Bölümü 1941-1942), Ankara, 1945, 165, 166.
47 Yüce, 332.
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2.2.3.İslam Hukukunda
Günümüzde İslam hukuku uygulamada bulunmadığından dolayı kuralı bilmenin ve bilmemenin mazeret sayılmamasının temellendirildiği bir hukuk düzeni yoktur. Bu nedenle konunun, kaynaklar ve
uygulamanın bulunduğu ilk dönem örnekleri üzerinden ortaya konulması bir zorunluluk olmaktadır.
İslam hukukunda dini hükümleri bilmemenin mazeret olduğunun ya da cezayı hafifletici bir sebep
sayılabileceğinin ilke olarak kabul edilmiş olduğu söylenebilir. Bilmemek ehliyeti ortadan kaldırmasa
bile bazı durumlarda kastı ortadan kaldırması nedeniyle mazeret sayılmıştır.48 Fıkıh usulü eserlerinde ehliyet arızası olması bakımından bilmeme, genel olarak mazeret kabul edilmeyen, şüphe kabul
edilen ve mazeret kabul edilen olmak üzere üç kısımda değerlendirilmiştir.49
1-Mazeret kabul edilmeyen bilmeme, İslam yurdundaki(daru’l-İslam) bir kimsenin Kur’an veya mütevatir
hadis gibi subutu kati olan bir delille hükmü belirlenmiş bir konudaki bilgisizliği özür sayılmamıştır. İslam
hukukçuları İslam yurdu olmayan yerde yaşayan kişilerin, kendilerine davet ulaşıp kesin delillerle gerçekliği anlatıldıktan sonraki bilmemelerinin ve İslam ülkesinde yaşayan bir müslümanın ana kaynaklarda sabit
olan açık ve genel hükümlerdeki bilmemesinin mazeret olmayacağı konusunda görüş birliği içerisindedir.50
İslam hukukunda kuralları bilme ve bilmemenin mazaret sayılmamasının, kişi ve yer unsurları üzerinden temellendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Buna göre kişilerin yaşadığı yer onun bilme veya
bilmemesinin karinesi olarak alınmakta ve İslam yurdunda(daru’l-İslam) yaşayanların vuralları bildiği,
İslam yurdu olmayan yerde(daru’l-harb) yaşayanların ise bilmeyebileceği varsayılmıştır. Buna göre
İslam yurdunda yaşayan kişilerin Kitap, Sünnet ve İcmâ ile subutu kati olan hükümlerle ilgili bilmeme
iddiası mazeret sayılmamaktadır.51
İslam hukukçularından İmam Şafi, sorumlu olunacak kuralların bilgilerini “ammenin ilmi” ve “hâssanın ilmi” olmak üzere iki kısımda değerlendirmiş ve subutu kati delillerin bilgisinin herkes tarafından
bilinmesi gereken bilgi(ammenin ilmi) olduğunu ifade etmiştir. Ancak konunun uzmanları tarafından
bilinebilecek bilgi(hassanın ilmi) ise herkes tarafından bilinemeyebilir. Bu durumda genel bilgi olan
ammenin bilgisini bilmemek mazeret sayılmazken ikinci kısmı bilmemek özür kabul edilebilmektedir.52
Genel kuralları İslâm diyarında oturan herkesin bilmesi bir ödev kabul edildiğinden dolayı bunları
bilmemek özür sayılmamıştır. Bu hüküm İslâm memleketinde oturan gayr-ı müslimler için de geçerlidir. Sorumluluk konusunda bunların bilmemeleri mazeret kabul edilmemiştir. Çünkü İslâm yurdunda
bulunmaları nedeniyle müslüman diğer kişilerin bilmesi gibi onların da bunları bilmeleri gerekir.53
Doktrinde İslam yurdu dışında kalan bir yerde yaşarken yeni müslüman olması nedeniyle kuralları
bilmediğini iddia edenlerin bu bilmemeleri mazeret kabul edilmiştir. Ancak İslam yurdunda yaşayan
gayr-ı müslimlerin müslüman olduktan sonraki bilmeme iddiaları mazeret kabul edilmemiştir. Zira burada yaşayan bir gayr-ı müslim hükümlerin uygulamasını ve yaşayan insanları görerek tebliğ edilme
ve öğrenme imkânı elde etmiştir. Dolayısıyla kişinin öğrenmesi mümkünken kusuru sonucu öğrenmemesi mazeret sayılmamıştır.54
48 Ebu Zehra, 336; Hakkı Aydın, 249.
49 İbn Melek, Şerhi’l-Menar, İstanbul, ts, 333.
50 Abdülkerim Zeydan, el-Veciz fi Usuli’l-Fıkh, İstanbul, ts., 112.
51 Ebu Zehra, 336.
52 Muhammed b. İdris eş-Şafi, er-Risale, çev. Abdulkadir Şener, İbrahim Çalışkan, Ankara, 1997, 197.
53 Ebu Zehra, 336.
54 Abdulaziz Buhari, IV, 346, 347.

2-Şüpheli Bilmeme, kişilerin yanılma(hata) ile bir konuda kurala aykırı davranmadaki bilgisizlikleridir. Babasına ait olan bir cariyeyle helal olduğunu sanarak zina eden kimsenin bilmemesi bu duruma örnektir.55
Hz. Ömer zinanın haramlığını bilmeyen Yemen’deki iki kişiye had cezasının uygulanmamasını emrederek,
bu durumdaki kişilerin bilmemelerini mazeret olarak kabul etmiştir. Hz. Ömer burada dinin hükümlerinin
her tarafta yayılıp bilinmemesi ve helal zannedilmiş olma ihtimalinin suçun subutunu şüpheli hale getirdiğini düşünerek, kişi Allah’ın zinayı haram kıldığını biliyorsa cazanın uygulanmasını, bilmiyorsa kuralın
öğretilmesini ve tekrar aynı suçun işlenmesi durumunda cezalandırılmasına karar vermiştir.56
Başka bir seferinde Hz. Ömer’e zina suçunu işlemiş bir kadın getirilmiş, kadın suçunu itiraf etmişti. Ancak yapılan araştırma neticesinde, kadının işlediği fiilin suç olduğunu gerçekten bilmediği kanaatine
varılmış ve kadının bu bilgisizliği nedeniyle ceza uygulanmamıştır.57 Hanımı sanarak başka bir kadınla
cinsel ilişkiye giren kişiye de delildeki şüphe nedeniyle had gerekmeyeceği ifade edilmiştir.58 Bu tür
zan ve şüpheler bir delile dayanmadığı sürece kasten işlenmiş olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda
kişinin zannının doğruluğunu tespitte yeminine itibar edileceği ifade edilmiştir. Kişinin üç talakla boşadığı hanımına, iddeti bitinceye kadar nafaka, sükna sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğa dayanarak boşadığı hanımın kendisine helal olduğunu zannedip cinsel ilişkide bulunsa kendisine had
gerekmeyeceği ifade edilmiştir. Fakat haram olduğunu bildiği halde boşadığı hanımı ile cinsel ilişkide
bulunması had cezasını gerektirir.59
Kişi, nesep veya sütkardeşliği sebebiyle kendisine haram olan bir kadınla bilmeyerek evlenmesi durumunda bilgisizlik devam ettiği sürece bu evliliği sona erdirmediği için sorumlu tutulmamıştır. Bu bilgisizliğin evlendiği kadının başkasının hanımı olması, iddet bekliyor olması, putperest olması veya kardeşlik bağı olan iki kadını bir nikah altında bulundurma gibi durumlarda da olabileceği ifade edilmiştir.60
Bir kişinin bilmeyerek içki içip sarhoş olması, maktulun varisleri kısas gereken kişiyi affettikleri halde,
varislerden biri kısas edilebilir düşüncesiyle katili öldürmesi gibi bilgisizlikler için mazeret sayılmış ve cezayı
da düşürmede etkili olduğu ifade edilmiştir.61 Nitekim kasten öldürülen kişinin iki varisinden birisi, katili
kısastan affedip, diğeri bu affın kısası düşürdüğünü bilmeyerek katili öldürürse Ebu Hanife, Ebu Yusuf
ve İmam Muhammed’e göre kasten adam öldürme suçu işlenmiştir. Ancak varisin katil için kısas hakkı
nedeniyle kısas cezası düştüğünden fail tam bir diyet ödemekle sorumlu tutulur. Fakat bu affın kısası
düşürdüğünü bildiği halde suçluyu öldürürse, bu fiil kasten adam öldürme olarak değerlendirilip Ebu
Hanife, Ahmed b. Hanbel ve İmam Şafii mezhebindeki bir görüşe göre suçlu cezalandırılır.62
Bir kadın evli olduğunu gizleyerek, iddeti bitmeden başka bir erkekle evlenir, yeni kocası da bu
durumu bilmeyerek onunla cinsi temasta bulunursa bilgisizlik devam ettiği sürece koca fiilinden
sorumlu değildir.63 Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre zina haddi uygulayabilmek için bu suçu işle-

55 Bilmen, I, 234.
56 Şemsul-Emme Serahsi, el-Mebsut, Beyrut,1978, IX, 87.
57 Şemsuddin Ebi Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr İbn Kayyım el-Cevziyye, et-Turuku’l-Hukmiyye fi Siyasti’ş-Şeriyye, Beyrut, ts, 65.
58 Muhammed b. Abdulvahid Kemaluddin İbnu’l-Humam, Şerh-u Fethi’l-Kadir, Beyrut, ts.V, 258; Alauddin Ebu Bekr b. Mesud b. Ahmed el-Kasani,
Bedaiu’s-Sanai fi Tertibi’ş-Şerai, Beyrut, ts.,VII, 37.
59 Serahsi, Mebsut, IX, 88; İbnu’l-Hümam, V, 251, 252.
60 Abdulvahhab Hallaf, el-Ehliyye ve Avarıduha fi’ş-Şeriati’l- İslamiyye, Mısır, 1374, 63.
61 Hallaf, el-Ehliyye, 68.
62 Kasani, VII, 248; Muvafakuddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudame, el-Muğni, Beyrut, ts, VII, 744.
63 Ebu Abdillah Muhammed b. İdris, eş-Şafii el-Ümm, Lübnan, 1973, VI, 155; İbn Kudame, el-Muğni, VIII, 185.
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yenin, işlediği fiilin suç olduğunu bilmesi de aranan şartlardandır.64 Bir konu hakkında iki delil olup
bunlardan birisi yasaklayıcı, diğeri mubah kılıcı mahiyette olup fiilin yapılmasına müsaade eden
delil zayıf ve men eden delil kuvvetli olursa, kişi de bilmeyerek zayıf delile göre amel ederse, bu
cehalet mazeret sayılmıştır.65
3-Mazeret kabul edilen bilmeme. İslam Hukukçuları arasında, yeni müslüman olma veya İslam toplumundan uzak bir bölgede yaşama gibi durumlardaki bilmemenin had cezalarının düşmesinde mazeret olduğu konusunda ihtilaf yoktur.66 Yeni müslüman olma ve İslam yurdundan uzakta bir yerde yaşama
gibi nedenlerle kuralı öğrenme imkânı bulamayan bir kişi için bilmemenin cezayı düşürücü bir neden
olduğu ifade edilmiştir.67 Kuralı öğrenme imkanı bulunmadığı durumdaki bilmeme sorumluluğu düşürdüğünden yargılama da düşer. Bu tür bilmemenin mazeret olacağının ispatı konusunda, seferdeyken
içkinin yasaklandığını bilmeyen bazı sahabelerin içki içmeleri delil getirilmiştir.68
İslam ülkesi sayılmayan bir yerde(darü’l-harp) müslüman olan bir kimsenin haberdar edilmediği hükümler konusundaki bilgisizliği özür kabul edilmiştir. Bu durumdaki bir kişinin dinen ve hukuken sorumlu olmayacağı ifade edilmiştir. Zira İslam yurdu olmayan yerlerde, hükümlerin kaynakları meşhur
olacak şekilde herkese ulaşmamış olabilir. Binaenaleyh bu yerlerdeki bilgisizlik sorumluluğu düşürür.
Dolayısıyla bu durumdaki bir kişiye ceza gerekmediği gibi kişi günahkâr da olmaz.69
İslam hukuk doktrininde bilgisizlik konusu içtihat ile ilgili bir mesele olup devlet yönetimi, fakih bilginlerden birisinin görüşünü tercih edip ona uyulmasını ilan etmiş ancak bu tebliğ herkese ulaşmamışsa,
ilanın ulaşmadığı kişinin bilgisizliği özür kabul edilirken, herkesin duyacağı şekilde ilan yapılmışsa
bilmeme iddiası mazeret sayılmaz. Çıkarılan yeni kanunlar resmî gazetelerde ilan edildiğinden ve
herkesin çıkarılan kanun hakkında bilgi sahibi olması mümkün olduğundan bilmeme iddiası günümüzde mazeret sayılmaz. Mükellefler için bilgi edinme imkânı oluşunca bilgisizlik mazeret sayılmaz
ve herkesin sorumlu olduğu kuralı bildiği varsayılır.70

64 İbnu’l-Humam, V, 252; İbn Kudame, el-Muğni, VIII, 185; Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib el-Maverdi, el-Ahkamu’s-Sultaniyye ve’lVelayetu’d-Diniyye, Beyrut, 1990, 371.
65 Ebu Zehra, 339-340.
66 Alauddin Ebi’l-Hasen Ali b. Süleyman el-Merdavi, el-İnsaf fi Marifeti’r-Racih mine’l-Hılaf ala Mezahibi’l-İmami’l-Mübeccil Ahmed b. Hanbel, thk.
Muhammed Hamid el-Fıkhi, Beyrut, 1995, X, 182; Atar, 152.
67 İbn Kudame, el-Muğni, VIII, 308, 309; Merdavi, X, 436.
68 Abdulaziz Buhari, IV, 347.
69 Abdulaziz Buhari, IV, 344; Zeydan, 114.
70 Ebu Zehra, 341.

Sonuç
Bir kimsenin dini veya hukuki açıdan sorumlu olması için her şeyden önce ehliyet
sahibi olması gerekir. Ehliyeti daraltan veya ortadan kaldıran çeşitli nedenler vardır.
Bunlar bireyin kudret ve takatinde olabildiği gibi kudretini, takatini aşan şeyler de olabilir. İslam hukukunda kuralı bilmeme, kişilerin kuralları gerçekten öğrenme imkanı
bulamadıkları durumlarda mazeret kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra bilmeme durumu bir şüphe olarak kabul edildiğinden hadleri düşürmeye bir sebep kabul edilmiştir.
İslam hukukunda asıl olan mükelleflerin önce sorumlu oldukları şeyleri öğrenmeleri
yani öğrenme imkânı bulmaları bundan sonra sorumlu tutulmalarıdır.

Pozitif hukukta kanunu bilmeme genel kural olarak mazeret kabul edilmemektedir.
Ancak bunun için sorumlulukların kanunla düzenlenmesi ve kanunların yayınlanması
şart koşulmuştur. Bunun için “Kanunsuz suç olmaz, kanunu bilmemek mazeret değildir” ilkeleri ortaya konmuştur. Doktrinde kuralları bilme karine, ödev, sosyal zorunluluk, tebliğ gibi çeşitli teorilerle temellendirilmeye çalışılmıştır. Türk ceza hukukunda
kanunlar yayınlandıktan sonra herkesçe bilindiği varsayılır. Ancak az da olsa Yargıtay içtihatlarında kanunu bilmediği için suç işleyenlere ceza verilmemiş ve kanunu
bilmemeleri mazeret sayılmıştır.
Sonuç olarak hem İslam hukukunda hem de pozitif hukukta esas olan, önce sorumlulukların belli
olması, mükelleflere duyurularak öğrenebilecekleri bir imkan sağlanması ve bundan sonra kurala
aykırı davrananların bilmeme durumlarının mazeret sayılmamasıdır. Bununla beraber gerçekten
bilme imkânı bulamayan kişilerin bilmemesinin mazeret kabul edilmesi ise adalet ilkesinin gerçekleşmesinin gereğidir.
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Abstract
It is known that obligation in Islamic law and positive law requires a variety of conditions both for the obligant and the act. The basis of obligation of an obligant is based
on legal capacity. Obligation is considered to involve two parts, namely the capacity
to have rights and the capacity to act. While the foundation of the capacity to have
rights is based on to be alive, the capacity to act is evaluated according to the conditions such as mental capacity, come of age, puberty, discretion and disability.
To be obligant for an action requires the conditions of feasibility and awareness of the act. The condition of feasibility means that the act claimed to be performed is potentially reasonable and practicable. This presentation will examine through scientific methods, the doctrine discussions, legislations
and case-laws concerning the subject of act in Islamic law and positive law. We will evaluate whether
not knowing positive or Islamic law constitute an excuse for people not to be obligant by putting forward its own resources and examining the results obtained with a comparative method.
Key words: Unknowing, Responsibility, Islamic Law, Positive Law
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ملخص
يشترط بعض الشروط لمسؤولية المكلف وللفعل سواء في القانون الجنائي اإلسالمي أو في القانون
الوضعي .تستند مسؤولية المكلف إلى األهلية ،وتنقسم األهلية إلى قسمين :أهلية الوجوب وأهلية
األداء .أساس أهلية الوجوب هو الحياة ،في حين أساس أهلية األداء هو التمييز والعقل والبلوغ
والرشد وأهلية األداء تتعلق بصالحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية ،كالبيع وااليجار والزواج
والوصية وغيرها.
ولألهلية القانونية يشترط للفعل أن يكون معروفاوقابال للتنفيذ لدى اإلنسان .فالفعل يجب أن يكون
ممكنا عقال وعادة .والمشاكل العادية ال تؤثر في المسؤولية ،بينما المشاكل غير العادية تؤثر فيها
تأثيرا كبيرا.
سنتناول في هذا البحث المناقشات المبدأيةوالتنظيماتالقانونية واالجتهادات الحقوقيةحول»عدم المعرفة
بالفعل المسؤول عنه» في القانون الجنائي اإلسالمي والقانون الوضعي ،وسندرس ما إذا كان الجهل
بالقانون يعتبر عذرا في القانون الجنائي اإلسالمي والقانون الوضعي أم ال ،مشيرا إلى مصادر كل
منهما ،وسنقيم النتائج عن طريقة المقارنة.

Prof. Dr. Waadi Süleyman el-Mezûrî1

 وعدي سليمان المزوري. د.أ
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Giriş
Bilindiği üzere cezai yasamalar iki maslahat çatıştığında hangisi himayeye daha layık ise onun himaye edilmesini sağlayan uzlaştırıcı kurallar da koyar. Bu uzlaştırıcı
kurallardan biri de mahkemede sadır olan hükmün tatbikinin gerekmesine rağmen
cezanın infazının ileri bir tarihe ertelenmesidir. Varsayılan, infazın derhal gerçekleştirilmesi ve infaza başlandığı zaman kesintisiz bir şekilde devam ettirilmesidir. Latince
sözde “exeutio est finis et (fructose legis)” denildiği gibi, cezanın infazı kanunun gayesi ve semeresidir.1
Cezanın infazı neticesinde mahkûmun ıslah olması gayesinin gerçekleşebilmesi için mahkûmun
ehliyet bakımından cezanın infazına elverişli durumda olması gerekir. Ancak burada “ehliyet” ile
cezai sorumluluğu üstlenmeyi sağlayan idrak ve irade kastedilmemektedir. Buradaki ehliyet, bunun
çok daha ötesinde bir şey olup mahkûmun cezanın infaz aşamalarının en başından sonuna kadar
akıl ve beden sağlığının yerinde olmasıdır ki buna “ceza infaz ehliyeti” (capacite de le execation)
denir. Bu da, mahkûmun cezayı üstlenebilecek ve gelecekte ondan istifade edebilecek bir kudrete
sahip olmasıdır. Bu ehliyetin sınırları birkaç unsurun ışığı altında çizilir ki bu unsurlar suçlunun durumu, yaşı ve hayat tarzıdır. Bu ehliyetin mevcut olabilmesi için suçlunun aklî, sıhhî ve bedenî açıdan
kendisine niye ceza verildiğini anlayıp bir daha aynı suçu işlememesi gerektiğini idrak edebilecek ve
ıslah olabilecek bir yeterlilikte olmasıdır. Nitekim cezanın amacı da budur.2 Bu ehliyete, mahkûmun
aklî, sıhhî veya bedenî kudretini eksilten bazı sebepler arız olabilir. Buna ve muhtelif sebeplere
binaen beşeri ceza kanunlarında açıklanan mahkeme kararından beklenen gaye gerçekleşinceye
kadar mahkûma verilen cezanın ertelenebileceği; böylece genel ve özel manada caydırıcılığın gerçekleşeceği ve elde edilecek bir takım maslahatlardan dolayı bu ertelemeden toplumun herhangi bir
zarar görmeyeceği ifade edilmiştir. Bu ertelemenin topluma dönük yararlarına araştırmanın ilerleyen
bölümlerinde temas edilecektir.
Adalet bu gibi arızî durumlarda cezanın derhal uygulanmamasını gerektirir; çünkü uygulanması halinde kendisinden beklenen yarar gerçekleşmeyecektir. Kaldı ki bu, insanî değerlerle ve uluslararası
anlaşmalarla da çatışır. Bundan dolayı cezanın derhal uygulanmasının mahkûm veya aile fertleri
açısından kötü neticeler doğurabileceği için kanun koyucu bazı durumlarda cezanın ertelenmesinin
toplum için derhal infazdan daha iyi olduğunu kabul etmiştir. Bu, ceza kanununda bulunması gereken
insan doğasına uygunluğu da destekleyen bir husustur.
Şu sabittir ki cezanın infazının ertelenmesi ne bugün, ne de daha dün ortaya çıkmış yeni bir şeydir.
Aksine fıkıh kitaplarını incelediğimizde bunun İslam hukukunda mevcut olduğunu görürüz. Özellikle
de İslam hukukundaki gibi, öngörülen cezalar recm, el kesme, sopa gibi bedenî cezalardan olunca
1 Hâris Süleyman el-Fârukî, el-Mu’cemu’l-Kânûnî (İngilizce-Arapça), 4. Baskı, Mektebetü Lübnan/Beyrut, 1982, s. 266.
2 Muhammed Hammad Mürhic el-Hîtî, Dâmânâtu’l-mahkûmi aleyhi esnâe tenfîzi’l-ukûbe: Dirâsetün Mukaranetün), Risâletü Master, Câmiatü
Bağdad, 1988, s. 185.
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konunun daha da ehemmiyet kazanacağı ve hayati olacağı aşikârdır. İslam hukuku bu gibi bedeni
cezalar getirirken mahkûmun durumunu ve uygulanacak cezaya tahammül derecesini de dikkate
almıştır. Mesela, bedeni tahammül edemeyecek derecede zayıf veya hasta ise cezanın infazına
tahammül edebilir duruma gelinceye kadar ceza ertelenir. Yine aşırı sıcak ve soğuk günlerde had
cezası uygulanmaz. Hamile kadın doğum yapıp loğusalık dönemi sona erinceye kadar had cezası
uygulanmaz. Biz bu konuda beşerî ceza sistemlerinin durumunu İslam hukuku ile karşılaştırmalı
olarak inceleyeceğiz.
Araştırmada konu üç bölümde ele alınacaktır. Birinci bölümde cezanın infazını ertelemenin tanımı
yapılıp benzer kanuni düzenlemelerden farkı ortaya konulacak ve türleri beyan edilecektir. Sonra infazı erteleme sisteminin sınırları çizilecek ve para cezasının ertelenmesine ilişkin müstakil bir başlık
açılacaktır. İkinci bölümde bu araştırmanın özünü teşkil eden infazı erteleme sebepleri ele alınacaktır. Bu bölümde altı başlık olup hamilelik, süt emme, hastalık, savaş, hava koşulları, akıl bozukluğu,
mahkûm olan erkek ile kadın arasında evlilik ilişkisinin bulunması ve bakmakla yükümlü oldukları
küçük çocuklarının olmasına ilişkin sebepler üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise cezanın
infazının ertelenebileceği asgarî ve azamî süreler incelenecektir. Sonuç bölümünde ise İslam hukuku
ile beşeri ceza sistemleri arasındaki karşılaştırmalı olan araştırmamızdan çıkan başlıca neticeler
özetlenecektir. Başarı, Allah’tandır.

I. İnfazın Ertelenmesinin Mahiyeti
Cezanın infazının ertelenmesinin önemi üzerinde duracağımız bu bölümde dört başlık vardır. Birinci başlıkta cezanın infazının ertelenmesi tanımlanacak ve türleri beyan
edilecektir. İkinci başlık, cezanın infazının ertelenmesi ile buna benzer diğer kanuni
düzenlemeler arasındaki benzerlik ve ayrılık yönleri üzerinde durulacaktır. Üçüncü
başlıkta infazın ertelenmesinin çerçevesi çizilecek, dördüncü başlıkta ise yalnızca
para cezasının ertelenmesi açıklanacaktır.

A. Cezanın İnfazının Ertelenmesinin Tanımı ve Türleri
1. Tanımı
Cezanın infazının ertelenmesinin tanımı yapılmadan önce bu terkipte (te’cîlü tenfîzi’l-cezâi’l-cinâî)
geçen kelimelerden her bir terimin delalet çerçevesinin belirlenmesi gerekir. Sözlükte tecil (erteleme),
bir şeyin süresi anlamına gelen “ecel” kökünden türemiş bir masdardır. (Hemze ile) âcil, (ayn harfi
ile olan) ‘âcil kelimesinin zıttıdır.3 İrcâ kelimesi ise r-c-e kökünden türetilmiş olup erteleme, geciktirme demektir. Nitekim bir ayette “Bir diğer zümre daha var ki onların durumu Allah’ı vereceği karara
ertelenmiştir (mürcevne).” (et-Tevbe, 106) buyrulmuştur.4 Verilen bilgilerden tecil ile ircâ terimleri arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki tecil, belirli bir süre için olur. İrcâ ise bilinmeyen bir süre için
olur. Dolayısıyla tecil kelimesi, [geciktirme anlamına gelen] evvel (ilk) kelimesinin zıddı olarak da
kullanılabilen âhir kelimesinden türemiş tehir terimine daha yakındır.5
3 Muhammed b. Ebu Bekir er-Razi, Muhtâru’s-sıhâh, Dâru’l-kitâbi’l-‘Arabî, Beyrut, ty., s. 6.
4 Muhammed b. Ebu Bekir er-Razi, Muhtâru’s-sıhâh, s. 9.
5 Muhammed b. Ebu Bekir er-Razi, Muhtâru’s-sıhâh, s. 23.

Tenfiz (infaz) terimi ile ise ceza davasının sonuncu aşaması kastedilir; yani mahkemeden sadır olan
kararın uygulamaya konması demektir.
Ceza kelimesinin ise birden çok anlamı olup onlardan biri sevap/mükâfattır. Mesela “Rabbinin huzuruna iyi/hayırlı ameller işlemiş bir mümin olarak gelenler ise çok yüksek makamlarla taltif edilecektir.
Bu makamlar, içinde derelerin çağıldadığı Adn cennetleridir. Müminler orada temelli kalacaklar. Şirk
ve inkârcılıktan arınmış olanların mükâfatı (ceza) işte budur.” (Tâhâ, 75-76) buyrulmuştur. Bir diğer
anlamı ise cezalandırmadır. Örneğin, “Allah’a ve elçisine savaş açanlar ile memleketi fesada boğmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya idam edilmeleri yahut elleri 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) buyrulmuştur. Bu araştırmada
ceza kelimesi ile kastedilecek olan anlam budur. Terkipteki cinâî kelimesi ise terimsel delaletinde
ihtilaf bulunan bir terimdir. Bundan dolayı bu tartışmaya dalmak istemiyoruz.
Terkibin bütününe gelince infazın tecili (te’cilü’t-tenfîz) terimi için belirli bir tanım ortaya koyan bir
ceza kanunu bulamadık. Aksine Irak ve Mısır kanunu gibi bazı kanunlarda tecil yerine ircâ kelimesi
kullanılmıştır.6 Bu kanunlar söz konusu terkip için bir tanım koymamakla iyi yapmışlardır; çünkü tanım
ve yorum yapmak kanun şarihlerinin ve doktrinin görevidir. Kanun koyucu ise herhangi bir terim için
tanım koymakla terimin manasının sınırlarını çizmek ister ve böylece ictihad sorunlarından kurtulur.
Kanuni tanım, kanunda yer alan normların yorum alanını daraltan bir husustur; çünkü ictihada alan
bırakmaz. Diğer yandan kanun koyucu kanunda yer alan terimler için ne kadar tanım yapmaya çalışsa da yapılan bu tanım ileride karşılaşılabilecek bütün durumları kapsayan ve terimin kapsamına
girmeyen unsurları dışarıda bırakan bir nitelikte olamayacaktır.
Hukuki olarak infazın ertelenmesini kimileri “yargılama neticesinde alınan kararın, mahkemenin belirleyeceği bir süre zarfında uygulamaya geçirilmemesi” diye tanımlamışlardır.7 Kimilerine göre de
hükmün uygulanması gerekmesine rağmen herhangi bir sebepten dolayı cezanın uygulamasına
başlanmaması ve sebep ortadan kalktıktan sonra uygulanması” ya da “cezanın uygulanmasına başlandıktan sonra durdurulması ve - erteleme süresi ceza süresinden hesap edilmek kaydıyla - daha
sonra bir kez daha uygulamaya konması” diye tanımlamışlardır.8
2. Türleri
İnfazın ertelenmesi tek tür olmayıp kanunda yer alan norma göre zorunlu olan erteleme ve caiz olan
erteleme diye ikiye ayrılır. Bu ikincinin kararı ilgili mahkemeye bırakılmıştır. Ertelemenin sebebine göre
ise “infaz ehliyetinin yokluğu sebebiyle olan erteleme” ve “insanî sebeplerle erteleme” diye ikiye ayrılır.
a. Kanun Metnine Göre Erteleme:
Kanun metnine göre erteleminin iki türü vardır.
1) Zorunlu Erteleme: Bu erteleme türünde sebeplerden herhangi biri tahakkuk edince ilgili mahkemenin mahkûm hakkında verilen cezanın uygulanmasını ertelemesi gerekir. Mesela hüküm giyen
kişinin hamile olması durumunda idam cezası doğum sonrasına ertelenir. İnfazın ertelenmesini zo-

6 Irak Cezai Muhakeme Usulü Kanununun 287, 296, 297. Maddelerine; Mısır Cezai İcraat Kanununun 485 ve 489. Maddelerine ve Sudan
Cezai İcraat Kanununun 2-193. Maddelerine bakınız.
7 D.M.Y. Bacanov-D.Yu.M. Gruşnev, Şerhu’l-İcrâati’l-cinâiyyeti’l-Sufyetiyye, Ar. Çev. Salih Mehdi el-Ubeydî, 1. Baskı, Matâbi’u’t-ta’lîmi’l-âlî,
Bağdad, 1990, s. 430.
8 Recep Ali Hasan, Tenfîzü’l-ukûbâti’s-sâlibe li’l-hürriyye: Dirâsetün Mukârane, Risâletü Master, Câmiatü Bağdat, 1989, s. 194.

865

866

runlu olarak gerektirmek hususunda üzerinde ittifak edilen tek sebep hamileliktir. Bununla birlikte
hukuk sistemlerinde zorunlu mu yoksa caiz mi olduğu konusunda ittifak edilmemiş olan diğer bazı
sebepler de vardır. Bir devletin kanununda caiz olan bir erteleme başka bir devletin kanununda zorunlu olabilmektedir. Mesela verilen ceza, özgürlüğü ortadan kaldıran bir ceza olduğunda hastalık, Mısır
kanununa göre ertelemeyi caiz kılan bir sebep iken Roma hukukunda ertelemeyi zorunlu kılmaktadır.
2) Caiz Olan Erteleme: Bu da zorunlu ertelemenin tersine, ilgili mahkemenin takdir yetkisinde bulunan
ertelemedir. Davaların koşullarına, mahkûmun durumuna, kamu yararına ve infaz edilecek ceza ile hedeflenen gayeye göre hakim infazı erteleme kararı verebilir. Ceza sistemleri incelendiğinde özgürlüğü
ortadan kaldıran ceza açısından caiz olan erteleme durumları konusunda başlıca üç yaklaşım olduğu
söylenebilir: Irak Kanunu gibi bazı hukuk sistemlerinde bu erteleme türü dardır; Cezayir Kanunu gibi
hukuk sistemlerinde çok geniştir. Mısır kanunu gibi bazı hukuk sistemlerinde ise bu ikisinin ortasıdır.
b. Sebeblere Göre İnfazın Ertelenmesi:
1) İnfaz ehliyetini sakatlayan sebeplerle infazın ertelenmesi: İnfaz ehliyetinin aklî veya sıhhî ya da
bedenî kudrete ilişkin unsurlarından biri bulunmayınca erteleme söz konusu olabilir.
2) İnsanî sebeplerle infazın ertelenmesi: Bu erteleme türünde kanun koyucu kamu yararı görmüş
ve bunu bireyin yararına üstün tutmuştur. Buna hüküm giyen şahısların gözetimi altında küçük bir
çocuğun bulunması veya bakıma muhtaç hastaların ya da pir-i fanilerin bulunması örnek verilebilir.
B. İnfazın Ertelenmesinin Benzer Kanunî Düzenlemelerden Ayrılması
İnfazın ertelenmesinin ne olduğunun net bir şekilde anlaşılabilmesi için ceza sistemlerindeki görünüş
itibarıyla infazın ertelenmesine çok benzeyen bazı kavramlarla arasındaki farkı ortaya koymamız
gerekmektedir.
1. İnfazın Ertelenmesi-İnfazın Askıya Alınması
İnfazın askıya alınması, zanlının suç işlediğine karar verildikten sonra hükmedilen cezanın
infazının kanunen belirlenmiş olan süre zarfında bir şarta bağlanmasıdır. Bu şart gerçekleşmeyince
mahkûmiyet ve ceza düşer. Şartın gerçekleşmesi halinde ise askıya alınan ceza infaz edilir.9 Bu
açıklama ile infazın askıya alınması ve infazın ertelenmesi arasındaki benzerlik ortaya çıkmaktadır.
Çünkü her ikisi de bir açıdan cezanın infazını ötelemektedir. Bir diğer açıdan ise her ikisi de ceza
kanununun insan doğasına uygunluğunun yansımasıdır. Ancak ikisi arasında öze ilişkin farklar da
olup bu farklar şunlardır:
1) İnfazın askıya alınması özgürlüğü ortadan kaldıran ve süresi belli bir sınırı aşmayan cezadan
başkasını kapsamaz. İnfazın ertelenmesi ise cezalandırma ve ihtirâzî tedbir gibi, ceza kapsamında
değerlendirilebilecek her türlü kararı kapsar.
2) İnfazın askıya alınması cezanın infazına başlanmadan önce olur; yani mahkeme kararında en
baştan itibaren mevcuttur. İnfazın ertelenmesinde ise böyle bir şart olmayıp mahkeme kararında en
baştan yer alabileceği gibi infaz sırasında da söz konusu olabilir.
3) İnfazın askıya alınması bir cevaz hükmü olup takdiri yargı erkine bırakılmıştır. Suçun ve mahkûmun
koşullarına göre infazın askıya alınması kararı alınabilir veya alınmayabilir. İnfazın ertelenmesinin ise
9 Mahir Abd Şuveyş ed-Dürra, el-Ahkâmu’l-âmme fî kânuni’l-ukûbât, 1. Baskı, Dâru’l-hikme li’t-tıbâ’ati ve’n-neşr, Câmiatü Mavsıl, 1990, s. 26.

caiz veya zorunlu olduğu durumlar vardır. Hüküm giyen kadının hamile olması gibi bazı durumlarda
infazın ertelenmesi zorunludur.
4) İnfazın askıya alınması zanlının sabıka kaydının temiz olduğu düşüncesine dayalı olup infazın
askıya alınması durumunda gelecekte suç işlemeye teşebbüs etmeyeceği öngörüsüne dayalıdır. İnfazın ertelenmesi ise suçlunun kişiliğinden ve geçmiş yaşantısından ziyade kamu yararına ve ceza
ile güdülen hedefe dayalıdır.
5) İnfazın askıya alınması kararını alacak olan merci işlenen suçun ilgili olduğu davalara bakmakla
yükümlü yargı organıdır. İnfazı ertelemeye yetkili olan merci ise ceza kararını alan mahkeme ile sınırlı
olmayıp savcılık veya bazı durumlarda devlet başkanı da bu yetkiye sahip olabilir.
2. İnfazın Tecili-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (vakfu’n-nutki bil’hükm), mahkemenin, mahkûmun ileri
de tekrar suç işlemeyeceğine kanaat getirdikten sonra hükmü açıklamadan önce başvurduğu yollardan biridir. Bu kararda, mahkeme, hükmün ileri bir tarihte açıklanmasına karar verir. Kanunca
belirlenen süre içinde mahkûm herhangi bir suç işlemezse daha önceki mahkeme süreçleri yok
hükmünde olur. Fakat davalının bu süre içinde yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanmadığı
suç davası hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararının hemen öncesinden başlayarak yargılama istinaf mahkemesinde devam eder.10 İnfazın ertelenmesi ile hükmün açıklanmasının geri
bırakılması arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar mevcuttur. Benzerlikler, şu noktadadır: Her iki
karar da cezanın infazının belirli bir süre için ötelenmesini sağlamaktadır. Yine her ikisi de ceza
kanununun insan doğasına uygunluğunu aksettiren birer ayna mesabesindedir. Farklı noktalar ise
şu maddelerde özetlenebilir:
1) İnfazın ertelenmesinde mahkeme kararının nihayete erdirilerek açıklanması şarttır; çünkü kesin
karar yokken ertelemeden söz edilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ise bunun aksine
olup kesin hükmün açıklanmamasını sağlar.
2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, zanlının sabıkasının temiz olduğu düşüncesine dayalı
bir uygulamadır. İnfazın ertelenmesinin ise zanlının sicilinin temiz ve sabıkasız olmasıyla hiçbir ilgisi
yoktur. Aksine o, cezanın infazı ile güdülen gayenin ne ölçüde gerçekleşeceği ile ilgili bir husustur.
3) Hükmün açıklanmasını geri bırakma yetkisi suça bakan mahkemeye aittir. İnfazın ertelenmesi
kararı ise sadece suça bakan mahkeme ile sınırlı olmayıp savcılık ya da bazı durumlarda devlet
başkanı tarafından da alınabilir.
4) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir cevaz hükmü olup mahkemenin takdir ve kanaatindedir. Mahkeme, bu yönde bir karar alabileceği gibi, bundan kaçına da bilir. İnfazın ertelenmesi ise iki
türlü olup gerçekleşen sebebe göre zorunlu veya caiz olabilir.
3. İnfazın Ertelenmesi-Şartlı Tahliye
Şartlı tahliye, özgürlüğü bağlayan bir ceza alan mahkûmun, ceza gördüğü kurum içinde iyi hali
görülerek ıslah olduğuna kanaat getirilince mahkûmiyet süresinin geri kalanında iyi halini koruması
koşuluyla, mahkûmiyet süresi sona ermeden önce serbest bırakılmasıdır. Erken tahliye olmaktan
doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi, mahkûmiyet süresinin geriye kalanını tamamlamak üzere bir kez
10 Ekrem Neşat İbrahim, el-Kavâ’idü’l-âmme fi kânûni’l-ukûbâti’l-mukâran, 1. Baskı, Matbaatü’l-fityân, Bağdat, 1989, s. 391-392.
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daha ceza infaz kurumuna geri dönmesine yol açar. Bu açıklamadan ortaya çıkıyor ki şartlı tahliye,
özgürlüğü bağlayan cezanın infaz şeklinde bir gözden geçirmedir.11 Bu bilgilerden infazın ertelenmesi
ile şartlı tahliye arasında başlıca şu farkların olduğu ortaya çıkmaktadır:
1) Şartlı tahliye ceza infazının belirli bir türü ile sınırlı olup özgürlüğü bağlayan cezada söz konusu
olabilir. Bedeni ve mali cezalar ile ihtirazi tedbirler gibi diğer ceza türlerinde ise şartlı tahliyeden söz
edilemez. İnfazın ertelenmesi ise bedeni veya mali cezalar ile ihtirazi tedbir kararları gibi diğer ceza
türleri için de geçerlidir.
2) Şartlı tahliye, iyi hali görülen hükümlülerin cezalarının sona erdirilmesi için bir araç iken infazın
ertelenmesinin mahkûmun sicili ile ilişkisi yoktur. Aksine infazın ertelenmesinde kamu yararı mahkûmun bireysel yararına üstün tutulmuştur.
3) Şartlı tahliye, bir cevaz hükmü olup bu kararın mercii, ilgili mahkemedir. İnfazın ertelenmesinin ise
yukarıda da beyan edildiği üzere zorunlu ve caiz olmak üzere iki türü vardır.
4) Şartlı tahliyede mahkûmun cezanın yarısı veya dörtte üçü gibi bir bölümünü ceza infaz kurumunda
geçirmesi şarttır. Buna karşın infazın ertelenmesi kararı en baştan verilebileceği gibi, cezanın infazının herhangi bir aşamasında da verilebilir.
5) Son olarak şartlı tahliye ile infazın ertelenmesi arasındaki öze ilişkin fark şudur: Birincisi özgürlüğü
bağlayan cezanın farklı bir yolla devam ettirilmesinin aracıdır. İnfazın ertelenmesi ise cezanın infazının belirli bir süre için devam ettirilmemesidir.
C. İnfazın Ertelenmesinin Sınırları
Ertelemenin sınırları ifadesiyle ertelemenin konusunu kastediyoruz; başka bir ifadeyle ceza erteleme
kararı hangi cezalar için verilir? Fiilî ceza ve ihtirazi tedbir gibi muhtelif türleriyle bütün cezaların infazı
ertelenebilir mi, yoksa erteleme sadece belli cezalar için mi mümkündür? Bedeni cezalar ve özgürlüğü
bağlayan cezaların tümü ertelemeye kabil midir, değil midir? Bu başlıkta bu soruların cevabı aranacaktır.
Cezalandırmanın, fiilî ceza (ukubet) ve ihtirazi tedbir olmak üzere iki şekli vardır: Bedeni ceza, hüküm
giyen kimseye kasdî olarak elem/acı verilmesi olup kanunca belirlenir ve mahkeme tarafından suçtan
sorumlu olduğuna hükmedilen kişiye uygulatılır. Fiilî cezanın esası, mahkûmun hatalı davranışıdır;
özü ise mahkûmun maruz kaldığı elem veya hem onu, hem başkalarını suçtan caydırmak kastıyla
mahkûma verilen kınamadır.12 İhtirazi tedbir kararı ise suç işleme tehlikesi bulunan kimselerin suça
teşebbüs etmesini engellemek amacıyla, kanunca belirlenen ve mahkeme tarafından uygulamaya
konulan bir takım işlemlerdir. Şu halde tedbirin esası suç işleme tehlikesidir; özü ise suçluya yönelik
bir kınama söz konusu olmaksızın toplumun suçlunun tehlikesinden korunmasıdır.13
Farklı itibarlarla ceza farklı taksimlere tabi tutulabilir. Cezanın doğası açısından, büyüklüğü açısından, konusu açısından –başka bir ifadeyle iliştiği hak açısından-, süre açısından, birbiriyle ilişkisi
açısından kısımlara ayrılması mümkündür. Ancak burada bizi ilgilendiren taksim, konusu açısından
olandır. Bu itibarla ceza, “bedeni ceza”, “özgürlüğü bağlayan ceza” ve “mali ceza” olarak üçe ayrılır.
11 Ekrem Neşat İbrahim, el-Kavâ’idü’l-âmme fi kânûni’l-ukûbâti’l-mukâran, 1. Baskı, Matbaatü’l-fityân, Bağdat, 1989, s. 391-392.
12 Muhammed Zeki Ebu Amir, Ali Abdulkadir el-Kahveci, Kânunu’l-ukûbât: el-Kısmu’l-âm, 1. Baskı, ed-Dâru’l-câmiiyyetü li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut,
1984, s. 203.
13 Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Şellâl Habîb, et-Tedâbîru’l-ihtirâziyye: Dirâsetün Mukarane, 1. Baskı, ed-Dâru’l-Arabiyyetü li’t-tıbâa,
Bağdad, 1976, s. 9-28.

Bedeni ceza, idam, el veya ayak kesme, sopa vb. mahkûmun bedeni üzerinde infaz edilen cezadır.
Özgürlüğü bağlayan ceza, müebbet veya süreli hapis cezası gibi özgürlüğe ilişen cezadır. Mali ceza
ise para cezası ve mal varlığına el koyma gibi mahkûmun malı üzerinde icra edilen cezadır.14 İnfazın
ertelenme sebeplerini ele aldığımız zaman erteleme sebebinin ceza türüne olan etkisini beyan etmek
için bu taksime dolaylı olarak bir kez daha değineceğiz ve infazın ertelenmesinin en bariz etkisinin
bedenî cezalandırma şekli üzerinde olduğunu; buna karşın infazın ertelenmesinin mali cezalandırma
şekli üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığını göreceğiz. İşte bu durum, bizim para cezasının infazının
ertelenmesi konusunu diğer cezalardan ayrı bir başlıkta ele almamızı gerekli kılmıştır.
İhtirazi tedbirlere gelince bunlar da konusu, doğası ve süresi bakımından ayrı ayrı taksime tabi
tutulabilir. Ancak burada bizi ilgilendiren, konusu veya iliştiği hak bakımından olan taksimdir. Bu itibarla ihtirazi tedbirler, şahsî tedbir ve aynî tedbir olarak ikiye ayrılır. Şahsî tedbir, zanlının şahsına
yönelik olup özgürlüğü ortadan kaldıran, özgürlüğü kısıtlayan tedbir ve hak mahrumiyeti olmak üzere
üçe ayrılır. Özgürlüğü ortadan kaldırana örnek olarak şahsın bir tedavi merkezinde tutulması; kısıtlayana örnek olarak ise gazino vb. eğlence merkezlerinden men, bir yerde ikamet yasağı ya da polis
denetimi örnek verilebilir. Hak mahrumiyetine de kişinin bir işi icra etmesine yasak koyma, ehliyetine
el koyma, velayet veya vesayetini düşürme gibi örnekler verilebilir.
Aynî tedbirin konusu ise zanlının suç işlemek için kullandığı veya suç işlemesine zemin hazırlayan
araçları kullanmasının önüne geçme amacına matuf somut ve maddi yaptırımlardır. Buna örnek olarak mal varlığına el konulması, dükkânının kapatılması, tüzel kişiliğin askıya alınması veya sonlandırılması zikredilebilir.15
İleride göreceğiz ki infazın ertelenmesinin ihtirazi tedbirle olan ilişkisi diğer cezalarla olan ilişkisinden
farklıdır. Çünkü ceza sistemleri infazın ertelenmesine veya sebeplerine değindiği yerlerde ihtirazi
tedbir kararlarına hiç atıfta bulunmamıştır. Bunun tek istisnası her iki cezalandırma şeklinde de devlet
başkanına infazı erteleme yetkisi veren Irak Kanunu’dur.16 Buna karşın Suriye Kanunu, mahkemeye
akıl hastalığına yakalanan kişiyi bir tedavi merkezinde barındırma yetkisi vermiştir. Burada karara
bağlanan ceza, ihtirazi tedbire dönüşmektedir. Bu iki örnek haricinde infazın ertelenme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi suretinde ihtirazi tedbir ötelenemez ya da büsbütün kaldırılamaz.
D. Para Cezasının İnfazının Ertelenmesi
Para cezasının infazının ertelenmesini diğer cezalardan ayrı bir başlıkta ele almayı uygun bulduk; çünkü bu ertelemenin özel hükümleri olup infazın ertelenme sebepleri ile ilgisi yoktur. Para cezasının infazının ertelenmesi, hüküm giyen kişiye cezayı ödeyebilecek imkân buluncaya dek süre tanınmasından
ibarettir. Bu sürenin tanınması ile güdülen gaye, tarım, sanayi ve yılın belirli bir mevsiminde icra edilen
meslek alanlarında çalışanlara bir tür yardımda bulunmaktır. Böylece hem para borcunu ödeyerek mal
temin etmiş hem de hapse girmekten kurtulmuş olurlar.17 Beşeri hukuk sistemlerinde para cezasının infazını erteleme hususunda iki yaklaşım görülmektedir. Birinci yaklaşıma göre para cezasının ödenmek
zorunda olduğu sınırlı veya sınırsız bir süre tanınmak suretiyle para cezasının infazının ertelenmesi

14 Muhammed Zeki Ebu Amir, Ali Abdülkadir el-Kahveci, Kânunu’l-ukûbât, s. 308-309.
15 İhtirazi tedbir türleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Muhammed Şellâl Habîb, et-Tedâbîru’l-ihtirâziyye, s. 178-254.
16 Bu kanunun 29/1/1985 tarihinde yayınlanan 133 sayılı kararının 1. Fıkrasında şu hüküm yer almaktadır: “Devlet başkanının özgürlüğü
bağlayan cezaların veya tedbirlerin infazını ertelemesi caizdir.”
17 Halid Kadir, el-Ğarâmetu fi’l-kânuni’l-Irâkiyyi ve’l-mukâran, Risâletü Master, Câmiatü Bağdad, 1979, 262.
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düşüncesini benimsenir. Mısır, Suriye, Libya ve Bahreyn kanunları bu grupta yer alır.18 İkinci yaklaşıma
göre ise infazın ertelenmesi düşüncesi benimsenmemiş, tam aksine cezanın derhal ödenmesine hükmedilerek mahkûma hiçbir süre tanınmamıştır. Irak ve Ürdün kanunları da bu grupta yer alır.19 Ancak
şunu da biliyoruz ki para cezasının ertelenmesi, bunu genel bir prensip olarak tanımayan hukuk sistemlerinde dahi günbegün yaygınlaşmaktadır. Sözgelimi, Fransa’da trafik cezalarında ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulan anlaşmazlıklarda para cezasının ertelenmesi kanuna girmiştir.20 Yemen Kanunu’nda
da başsavcılığa, istisnai durumlarda ve mahkûmun talebine bağlı olarak para cezasını ödemesi için ileri
bir tarih belirleme veya bir kefil getirmesi şartıyla borcunu taksitlendirme yetkisi verilmiştir.21

II. İnfazı Erteleme Sebepleri
Cezanın infazı hiç sebep yokken ertelenmez; aksine ertelemenin müberriri olan bir
sebep bulunmalıdır. Sebep gerçekleşince ilgili kurumu, -devletlerarasında uygulama
farklılıkları olmakla birlikte- zorunlu veya caiz olarak infazı ertelemeye sevk eder. Bu
sebeplerde mahkûmun bireysel yararından ziyade, kamu yararı ve cezanın infazı ile
ulaşılmak istenen hedef gözetilmiştir. İnfazın ertelenmesini sağlayan başlıca sebepler hüküm giyen kadının hamile olması, hastalık, savaş, olumsuz hava koşulları, akıl
hastalığı ve hüküm giyen karı-kocanın bakmakla yükümlü oldukları bir çocuklarının
bulunmasıdır. Bunlardan her biri müstakil bir başlıkta incelenecektir.
A. Hamilelik ve Süt Emzirme
Mahkûmun hamile olduğu ortaya çıktığında, -ister hamilelik henüz başlangıç döneminde olsun, ister
son ayında olsun- recm veya idam cezasının infazı, hamilelik sona erinceye kadar ertelenir. Hamileliğin doğum yapmak suretiyle doğal bir yolla sona ermesi ile hamileliğin herhangi bir sebeple sürdürülemeyecek durumda olduğu için sun’î yollarla çocuğun düşürülmesi arasında fark yoktur. Çünkü Allah
(c.c.) şöyle buyurmuştur: “…Bununla birlikte biz haksız yere öldürülen kişinin velisine yetki verdik. Bu
konuda yetki verilen kişi kendince adaleti gerçekleştirmek adına haddi aşmasın.” (el-İsrâ, 33) Yine
Hz. Peygamber (s.a.v.) hamile bir kadının doğum yapıp çocuğunu emzirme dönemi doluncaya kadar
recmedilmemesini emretmiş; fakat güvenilir bir şahsın doğum sonrasında bebeğin emzirilmesine
kefil olması üzerine kadın doğum yaptıktan sonra recmedilmiştir.22 Bunu Hz. Peygamber yaptığı gibi,
raşid halifelerin uygulaması da böyle olmuştur.23 Bu konuda hamileliğin ceza kesinleştikten sonra
18 Mısır Ceza İnfaz Yasasının 510. Maddesine, Suriye Ceza Yasasının 54. Maddesine, Libya Ceza İnfaz Yasasının 461. Maddesine ve Bahreyn
Ceza İnfaz Yasasının 171. Maddesine bakınız.
19 Halid Kadir, el-Ğarâmetu fi’l-kânuni’l-‘Irâkî ve’l-mukâran, s. 268.
20 Fransa Ceza İnfaz Yasasının 1524-1428. Maddelerine bakınız.
21 Yemen Ceza İnfaz Yasasının 522. Maddesinde şu hüküm yer almıştır: İlgili savcılık, istisnai durumlarda, mahkûmun talebine bağlı olarak
devlete ödemesi gereken meblağı ödemesi için ileri bir tarih belirleyebileceği gibi, ödeme imkânı bulunan bir kefil getirmesi üzerine para borcunu
eşit taksitlere de bölebilir.
22 Süleyman b. Büreyde babasından şöyle nakletmiştir: Gâmid kabilesinden bir kadın gelerek “Ey Allah’ın Resulü! Beni arındır.” Deyince “Geri
dönüp Allah’tan bağışlanma dile ve tövbekâr ol” buyurdu. Bunun üzerine kadın, “Sanırım Maiz b. Malik’i geri çevirdiğin gibi beni de geri
çevirmek niyetindesin.” Dedi. Hz. Peygamber, “Sen ne dedin?” diye sorunca kadın, “Ben zinadan dolayı hamileyim” dedi. Hz. Peygamber,
“Hamilesin demek!” deyince kadın, “evet, öyle” cevabını verdi. Bunun üzerine “doğum yapıncaya kadar git!” dedi ve ensardan birisi doğumdan
sonra onu getirmeye kefil oldu. Doğum yapınca adam Hz. Peygamber’e gelerek “Gâmid’li kadın doğum yaptı” diye haber verdi. Hz. Peygamber,
“Öyleyse onu emzirmeyelim, bırakalım da bebeğini emzirsin. Bebeği emzirecek kimsesi yok.” Buyurdu. Ensâr’dan biri yerinden doğrularak “Ey
Allah’ın Resulü! Ona emzirecek bir sütanne bulmak benim vazifem olsun! Sen onu recmet!” dedi… bkz. Abdurrahman el-Cezîrî, Kitâbu’l-fıkh ‘ale’lmezâhibi’l-‘erba’a, Dâru’l-fikri’l-‘Arabî li’t-tıbâati ve’n-neşr, Kahire, 1971, V, 63.
23 Rivayet edildiğine göre bir kadın Hz. Ömer döneminde zina etmiş ve Hz. Ömer onu recmetmeye teşebbüs edince Muaz b. Cebel, “Senin onu
öldürmeye yetkin varsa da karnındaki bebeğini öldürmeye yetkin yok.” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, “Analar senin gibisini doğuramaz Muaz!”
diyerek kadını recmetmekten vazgeçti. Bkz. Muhammed Ebu Zehra, el-Cerîme ve’l-ukûbe fi’l-fıkhi’l-İslamî, Dâru’l-fikri’l-‘Arabî, Kahire, ty., s. 93.

veya önce olması arasında da fark yoktur. Dolayısıyla irtidat eden bir kadın, irtidattan sonra biriyle
zina ederek hamile kalsa doğum yapıncaya kadar öldürülmez.24 İslam hukukunu bu hükmü benimsemeye iten sebep hüküm giyen hamilenin rahmindeki suçsuz ve saygın bir can sahibi olan ceninin,
annesinin işlediği bir suç yüzünden zarar görecek olmasıdır. Kadın had cezasının uygulanmasından korunmuş olmamakla birlikte temel ilkelerden biri hiç kimsenin başka birinin günahını/suçunu
yüklenmemesidir. Nitekim Allah (c.c.) “Kimse kimsenin günahını çekmeyecektir.” (el-En’am, 164)
buyurmuştur. Meselenin bir yönü budur. Bir diğer yön ise şudur: Hamile kadın üzerinde recm cezasının uygulanması, haksız yere bir canı (ceninin canını) öldürmek anlamına gelir. Hâlbuki Allah (c.c.),
“Haklı bir sebep bulunmadıkça Allah’ın kutsal/dokunulmaz saydığı cana kıymayın.” (el-En’âm, 151)
buyurmuştur. Ayrıca hamile olan mahkûmun öldürülmesi bir cana karşılık iki can alınması anlamına
gelir.25 Dolayısıyla kadın doğum yapmadan ya da sezaryen ile doğum yaptırılmak suretiyle çocuğun
alınması mümkün iken alınmaz da hamile haliyle öldürülürse gurre ve kefaret gerekir. Fakat sezaryen
ile doğum yaptırılsa ve fakat çocuk acı çekerek ölse bu durumda diyet ve kefaret gerekir. Çünkü görünüşe göre çocuğun acı çekmesi ve ardından ölmesi annesinin ölümünden kaynaklanmıştır. Gurreyi
âkılenin (yani çocuğun ölümüne sebep olan kişinin kabilesinin) ödemesi gerekir. Çünkü cenin, kasdî
olarak öldürülmemiştir; ayrıca ana rahminde iken hayatta olup olmadığı da kesin olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla onun ölümü, hata sonucu ya da kasta benzer öldürme olarak kabul edilir. Kefareti
ise öldürenin kendi malından ödemesi gerekir. Kadını, maktulün yakını olan kişinin hakimin emriyle
öldürmesi durumunda ise hamileliği bilsinler veya bilmesinler tazmin yükümlülüğü devlet başkanına
ait olur. Hamileliği yalnızca devlet başkanının bilmesi durumu da böyledir. Çünkü kadının hamile olup
olmadığını araştırma yükümlülüğü ona aittir ve ölüm emrini veren de odur; emri uygulayan kişi ise,
fiili, devlet başkanının araştırması ve görüşüne dayalı olarak gerçekleştiği için alet konumundadır.26
Fıkıh bilginleri hamile kadın hakkındaki cezanın infazının ertelenmesinin gerektiği hususunda ittifak
etmişler ve recm, kısas olarak öldürülme, sopa veya el kesme cezası arasında hiçbir ayırım yapmamışlardır. Ceninin maslahatını göz önünde bulundurarak bütün bu cezaları Hz. Peygamber ve dört
halife döneminde recm cezası alan hamile kadınların cezasının ertelenmesine dair örneklere kıyas
etmişlerdir; çünkü sopa veya el kesme cezasında da ceninin ölme ihtimali yüksektir ya da ölmese
bile en azından zarar görür, beden veya akıl sağlığı bozulabilir. Dolayısıyla en doğrusu, cenini bu gibi
risklerden korumak için sopa cezasının infazının ertelenmesidir.27
Beşeri hukuk sistemlerinde de hakkında idam kararı verilen mahkûmun hamile olması durumunda belirli bir süre cezanın infazının ertelenmesi gerekli görülmüştür.28 Erteleme süresini ele aldığımız zaman
bu konuya tekrar temas edeceğiz. Beşeri hukuk sistemlerinde de bu hükmün temel gerekçesi İslam
hukukunda olduğu gibi suçsuz olan ceninin hayat ve sağlığının korunmasıdır. Hamile kadın hakkındaki
infaz ertelemesi, beşeri hukuk sistemlerindeki önemli bir ilkenin de pratiğe yansıtılmasıdır. Cezanın
şahsiliği ilkesine göre yalnızca suç işleyen kişi cezalandırılabilir. Irak ceza hukuku sisteminde şu husus
gözlemlenmektedir: Irak ceza kanunu hamile olan mahkûmun cezasının ertelenmesini açık bir ifadeyle
değil; cumhurbaşkanının ertelemeye muvafakat etmemesi durumunda zımnen gerekli görmüş ve idam

24 Abdurrahman el-Cezîrî, el-Fıkhu ale’l-mezâhibi’l-erba’a, V, 364.
25 Nizamuddin Abdülhamid, Cinâyetü’l-katli’l-amdi fi’ş-şeriati’l-İslamîyye ve’l-kanuni’l-vad’î, 1. Baskı, Matbaatü’l-Yermûk, Bağdat, 1975, s. 378.
26 Abdurrahman el-Cezîrî, el-Fıkhu ‘ale’l-mezâhibi’l-erba’a, V, 365.
27 Ahmed Fethi Behnesi, el-Ukûbetü fi’l-fıkhi’l-İslamî: Dirâsetün Fıkhiyyetün Müteharriratün, 2. Baskı, Mektebetü Dâri’l-‘Urûbe, Kahire, 1961, s. 217.
28 Irak Ceza Usulü Kanununun 287. Maddesinin A bendinde şöyle denilmiştir: “Mahkûmun cezasının infaz emri verildiğinde hamile olduğunun
ortaya çıkması durumunda hapishane idaresinin durumu başsavcıya iletmesi ve onun da hükmün infazının ertelenmesi veya cezanın hafifletilmesine
ilişkin mütalaasını adalet bakanına sunması gerekir.”
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cezasının doğum üzerinden dört ay geçtikten sonra infaz edileceğine hükmetmiştir.29 Bütün bunlara ek
olarak hamileliğin hükümlü hakkındaki idam cezasının ertelenmesi için değil, özgürlüğü bağlayan bir
ceza ile değiştirilmesi için bir sebep sayılması gerektiği konusunda yeni bir fıkhî30 ve hukuki31 yöneliş
vardır. Fakat hamile olan mahkûmun suç işlediği sıra da ya da mahkeme kararının açıklandığı sırada
hamile olması şart koşulmuştur. Bu yeni görüşün temel gerekçesi ceninin himaye edilmesi ve kendisine en yakın kişi olan annesinden süt emmesi ve bizzat onun eliyle bakımının yapılabilmesidir.
Fakat hamile olan kadın hakkında özgürlüğü bağlayan bir ceza verilmişse beşeri hukuk sistemleri
cezanın infazının ertelenmesi meselesini üç ayrı şekilde düzenlemişlerdir: Birinci yaklaşıma göre,
-hamile olan hükümlünün veya yeni doğan bebeğin bedenen zayıf düşmesi bir yana- infazın cenine veya yeni doğan bebeğe herhangi bir zarar vermemesi için insanî açıdan infazın ertelenmesi gerekli görülmüştür. Suriye, Lübnan ve Cezayir ceza kanunlarında bu yaklaşım hakimdir.32 İkinci
yaklaşıma göre mahkûm olan kadının, uzman bir doktor muayenesi ile asgari altı aylık hamile olduğunun ortaya çıkması halinde infaz ertelenebilir. Cezanın infazı başladıktan sonra kadının hamile
olduğunun ortaya çıkması durumunda ise hamileliğin velev ki son ayı olsun, kaçıncı ay olduğuna
bakılmaksızın diğer mahkûmlara nasıl muamele ediliyorsa kadına da öyle muamele edilir. Mısır ve
Libya Ceza kanunlarında ise bu yaklaşım hakimdir.33 Üçüncü yaklaşıma göre ise ne hamilelik, ne de
süt emzirme özgürlüğü bağlayan cezaların infazı için bir erteleme sebebi olarak kabul edilmemiş,
bunun yerine anne ile çocuğunun sağlık ve tıbbî bakım gibi ihtiyaçlarının ıslah kurumları içinde
giderilmesini sağlayan programlar yapılması gerekli görülmüştür. Bu yaklaşım sahipleri görüşlerini
şöyle temellendirmişlerdir: Genel olarak mahkûmların sağlığını korumak devletin ödevidir. Fakat
sadece mahkûmların sağlığını korumakla yetinilmemeli ve ıslah kurumu içinde hamilelerin her türlü bakımının yapılabileceği donanımlı mekanlar oluşturmak suretiyle yeni doğan çocuklar da ihmal
edilmemelidir. Doğumun tesciline gelince bu yaklaşım sahiplerine göre doğum şahitliğinde doğumun
cezaevinde gerçekleştiğinin zikredilmesine müsaade edilmemiştir. Irak, Sudan ve Suudi Arabistan
Ceza Kanunlarında da bu yaklaşım hakimdir.34
B. Hastalık
Mahkûm, hastalanabilir ya da bedeninde bir sakatlanma olabilir. Hastalığa yakalananlar iki türlüdür:
Kimi hastalıklar tedavi edilebilirken bazı hastalıkların ise tedavi imkânı yoktur. Mesela siroz, cüzzam,
kanser ve aids gibi hastalıklar tedavi imkânı bulunmayan [ya da tedavisi çok zor olan] hastalıklardır.
İslam hukuk literatürüne baktığımızda fıkıh bilginlerinin mahkûmlar açısından bu iki hastalık türünü
birbirinden ayırdıklarını görüyoruz. Hüküm giyen kişi tedavisi umulmayan bir hastalığa yakalanmış
ve hastalık geri döndürülemez biçimde ilerlemişse fıkıh bilginleri, had cezasının ve diğer cezaların
hiçbir erteleme yapmaksızın tatbik edilmesi gerektiği konusunda icma etmişlerdir. Çünkü özellikle de
cezasın recm olması durumunda onu ertelemenin bir anlamı yoktur. Çünkü recm gibi cezalarda zaten
29 Irak Ceza Usul Kanununun izah müzekkiresinde varit olan yeni ilkelerden biri şudur: “Hamile olan veya yeni doğum yapmış bir kadının
idam cezasının infazının ertelenmesi, adalet bakanının infazı erteleme veya cezayı hafifletme ya da doğum üzerinden dört ay geçmesine dair
tavsiyesiyle cumburbaşkanının vereceği kararın neticesine bırakılmıştır.”
30 Bu, Mahmud Mahmud Mustafa’nın görüşüdür. Bkz. Nümûzec li’kânuni’l-ukûbât, 1. Baskı, Matbaatu Câmiati’l-Kahire ve’l-kitâbi’l-câmi’î, Kahire,
1976, s. 15.
31 Bahreyn Ceza Kanunun 48. Maddesinin 1 fıkrasının b bendinde şu hüküm yer almaktadır: “Hakkında idam cezasına karar verilen kişi…
b) mahkemeyi ikna edici bir netice ile hamile bir kadın olursa idam cezası yerine müebbet hapis cezasına hükmedilmesi gerekir.” Ürdün Ceza
Kanununun 17/2. Maddesi de böyledir.
32 Suriye Ceza Kanununun 55/1. Maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “Tevkif edilmemiş olan hamile kadına hapis cezası infaz edilmez.”
Lübnan Ceza Kanununun 55. Maddesi ile Cezayir Cezaevleri Konununun 16/7. Maddesi de benzer bir içeriğe sahiptir.
33 Mısır Ceza İnfaz Kanununun 485. Maddesi şöyledir: “Hükümlü, altı aylık bir hamile ise cezanın infazı ertelenebilir.” Libya Ceza İnfaz
Kanununun 44. Maddesi de benzer içeriktedir.
34 Muhammed Hammad Mürhic el-Heytî, a.g.e., s. 189. Müellif ayrıca dipnotta Sudan Cezaevi Kanunundaki düzenlemeye işaret etmiştir.

amaç mahkûmun öldürülmesidir. Öldürülmede ise sağlıklı olan ve hasta olan mahkûmlar arasında
bir fark yoktur.35 Fakat hastanın cezası el kesme olup elinin kesilmesi halinde canını kaybetme riski
varsa cezanın infazı ertelenir. Çünkü had cezası öldürme olmadığı sürece mahkûmun ölümüne yol
açacak olan hiçbir had cezası uygulanamaz.36 Buna kıyasla öldürme haricindeki kısas cezasının
uygulanması durumunda mahkûm bünyesi zayıf biri olduğu için ölme riski taşıyorsa kısas düşer ve
diyet ödemesi gerekir.37
Hastanın cezası sopa cezası olduğunda ise fıkıh bilginleri görüş ayrılığına düşmüş olup bu konuda
başlıca iki görüş vardır: Birinci görüşe göre sopa cezası derhal uygulanır ve ertelenmez. Fakat sopada kullanılan araç açısından bir hafifletmeye gidilir. Mesela küçük ince bir dal gibi hastanın ölmesine
yol açmayacak bir şeyle sopa vurulur. Bunun bile hastanın ölümüne yol açmasından korkulması halinde ise yüz daldan oluşan bir demet veya elli daldan oluşan iki demet oluşturularak ilkiyle bir defa,
ikincisiyle iki defa vurmakla yetinilir. Nitekim Kur’an’ı Kerim’deki “Eyyûb! Eline bir demet ekin sapı al
ve onunla eşine vur; böylece yeminini bozmamış olursun.” (Sâd, 44) ayeti de buna işaret etmektedir.
[Zaruret halinde] yüz daldan oluşan bir demet ile vurmanın yüz kez vurmak yerine geçmesine bir
engel yoktur. İkinci görüşe göre ise şifasından ümit kesilmiş olan hasta mahkûma “Onlardan her birine yüzer sopa vurun.” (en-Nur, 2) âyetinin gereği olarak yüz sopa vurulmak suretiyle had cezasının
uygulanması gerekir. Buna karşın birinci görüşte benzer bir durumda tek bir kez vurulması cezanın
tatbiki için yeterli sayılmaktadır.38
Yakın bir zamanda iyileşmesi umulan hasta mahkûmlara sopa cezasının nasıl tatbik edileceği hususunda ise başlıca üç görüş vardır: Birinci görüşe göre herhangi bir ertelemeye gidilmeksizin ceza
tatbik edilir; ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınır. Hafif hasta ise orta kalınlıkta bir sopa ile vurulur. Hastalık ağırsa ölümüne yol açmayacak hastanın durumuna münasip basit bir sopayla vurulur.
Hanbelî’ler Ömer İbnü’l-Hattab’ın uygulamasına dayanarak bu görüşü benimsemişlerdir: Şöyle ki Hz.
Ömer, Kudame b. Maz’un’a hasta iken had cezasını ertelemeden uygulamıştır. Bu olay sahabe arasında duyulmuş ve hiç kimse bunu yadırgamamıştır. Böylece bu konuda sahabe icmaı oluşmuştur.39
İkinci görüşe göre infazın ertelenmesi ve cezanın hastalık iyileştikten sonra uygulanması gerekir. Ebu
Hanife ve Şâfiî gibi fıkıh bilginlerinin çoğunluğu bu görüşü benimsemiştir. Zeydiyye Şia’sının tercih
ettiği görüş de budur. Bu görüş sahipleri Hz. Ali’den nakledilen şu söze istinad etmişlerdir: “Ey insanlar! Evli (muhsan) olsunlar veya olmasınlar kölelerinize had cezalarını uygulayınız. Cariyelerinden
birinin zina etmesi üzerine Hz. Peygamber ona zina haddi uygulamamı emretmişti. Cezalandırmak
için cariyenin yanına varınca onun henüz yeni doğum yaptığını öğrendim ve sopa atmam halinde
ölmesinden endişe ettim. Daha sonra Hz. Peygamber’in yanına gelerek durumu kendisini bildirdim.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bana “İyi yapmışsın” buyurdu.40
İlk iki görüşü uzlaştıran üçüncü görüş ise şöyledir: Maslahat, had cezasının derhal uygulanmasını
gerektiriyorsa mahkûma, hastalığına uygun bir değnek ile sopa atılır. Maslahat cezanın derhal uygulanmasını gerektirmiyorsa ceza ertelenir. İmamiyye Şia’sı da bu görüşü benimsemiştir.41
35 Bkz. Abdülmelik es-Sa’dî, el-‘Alâkâtu’l-cinsiyye gayru’ş-şer’iyye ve ukûbetühâ fi’ş-şeriati ve’l-kanun: el-Kısmu’s-sânî, 3. Baskı, Dâru’l-enbâr li’ttıbâati ve’n-neşri’r-ramâdî, 1982, s. 371.
36 Bkz. Muhammed Ebu Zehra, a.g.e., s. 331.
37 Abdülhalık en-Nevâvî, a.g.e., s. 422.
38 Ahmed Fethi Behnesî, a.g.e., s. 218.
39 Abdülmelik es-Sa’dî, a.g.e., s. 372.
40 Bu hadisi Müslim ve Tirmizi rivayet etmiştir. Ayrıc bkz. Muhammed Ebu Zehra, a.g.e., s. 329.
41 Abdülmelik es-Sa’dî, a.g.e., s. 372.
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Beşeri hukuk sistemleri mali cezalarda infazın ertelenmesini ne zorunlu kılmış, ne de caiz görmüştür. Bedeni cezalarda ise sözgelimi Libya Ceza Kanunu, el veya ayak kesme cezası alan mahkûmun
hasta olması durumunda tıbbî bir muayene yapılmasını gerekli kılmış ve infazı erteleme yetkisine sahip olan bir doktorun onayıyla, infaz tarihi belirlendikten sonra cezanın o tarihe ertelenmesi görüşünü
benimsemiştir.42 Cezanın özgürlüğü bağlayan türden olması durumunda ise Mısır ve Libya Kanunları
gibi bazı hukuk sistemleri, kendisi tehlikeli olan veya cezanın infazı halinde hayati tehlike bulunan bir
hastalığa yakalanmış olan ya da ömür boyu sakat kalacak olan mahkûm hakkında infazın ertelenmesini caiz görmüştür.43 Çünkü bu durumda cezanın infazı, ceza ile güdülen gayeyi gerçekleştirmek
hususunda anlamsız kalacaktır. Bu ifadeler, hastalığa yakalanmanın cezanın infazına başlanmadan
önce olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla erteleme kararı savcılığı ait bir karar olup savcı re’sen
veya mahkûmun talebi üzerine bu kararı alabilir. Savcı, infazın ertelenmesini emredince mahkûm tıbbî
müşahede altında tutulur. Hastalığı iyileşip bünyesi infaza tahammül edecek kadar güçlenince yeniden
cezaevine döner. Hastalığın infaz başladıktan sonra olması veya keşfedilmesi halinde ise bu durum,
erteleme hükümleri kapsamına girmez. Aksine sağlık sebebiyle tahliye hükümlerine tabi olur. Bu kanun
hükmüne göre ise hastalığa yakalanması sebebiyle özgürlüğü bağlayan cezanın infazına tahammül
edemeyen mahkûm tahliye edilir ve iyileşme halinde cezaevine geri döndürülmek üzere düzenli tıbbî
kontrol altında tutulur. Ayrıca tahliye kararı üzerine cezaevi dışında kaldığı süre mahkûmiyet süresine
dahil olur.44
Irak Kanunu ise özgürlüğü bağlayan bir cezaya mahkûm olan herkes için düzenli tıbbî muayeneyi
gerekli kılmıştır. Sağlık Bakanlığı toplumsal ıslah birimlerinden her birinde polinikler açmak suretiyle
sağlık ve ilaç hizmeti sunma görevini üstlenir.45 Bu düzenlemeden dolayı Irak Kanunu’nda hastalık
hangi türden ve ne kadar riskli olursa olsun özgürlüğü bağlayan cezanın infazının ertelenmesini gerektiren veya caiz kılan bir sebep olarak kabul edilmemiştir. Bundan dolayı bazı kanun şarihleri bu
problemi gidermek için kanun teklifinde bulunmuştur.46 Buna karşın bazı hukukçular ise hastalığın
özgürlüğü bağlayan cezanın infazının ertelenmesi için değil; sağlık sebebiyle tahliye durumlarından
bir durum olarak kabul etmişler ve bunu şartlı tahliyeye kıyas etmişlerdir.47
C. Savaş Hali
İslam şeriatı, Allah’a itaatı muhafaza etmek, emirlerine sarılmak ve takva zinetini kuşanmak suretiyle
ordu ve komutanların kendisine tabi olmasını emreder ve böyle yapmaları halinde düşmanlara karşı
muzaffer olacaklarını bildirir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Allah, kendisine destek olanların
destekçisidir. Allah sonsuz güç ve izzet sahibidir.” (el-Hac, 40) Bundan dolayı yönetici ve komutanlar
ordularına savaş meydanında namazı muhafaza etmeyi tavsiye ederler ve günah ve suçlardan uzak
durmalarını emrederler. Bununla birlikte savaş esnasında Müslümanlardan biri had cezasını gerektiren bir suç işleyebilir. Bu durumda had cezası derhal tatbik mi edilecek, yoksa savaş sonrasına
ertelenecek midir? Fıkıh bilginleri bu konuda görüş ayrılığına düşmüş olup başlıca üç görüş vardır:
Birinci görüşe göre cezanın infazı kesinlikle savaş sonrasına ertelenmelidir; çünkü cezaya mahkûm

42 Libya Ceza Kanununda hırsızlık ve eşkıyalık suçlarını düzenleyen 21/1. Maddeye bakınız. Bahreyn Ceza Usul Kanunu’nun 173. maddesindeki
düzenleme de buna yakındır.
43 Mısır Ceza İnfaz Kanununun 486. Maddesinde yer alan hüküm şöyledir: “Özgürlüğü bağlayan bir ceza almasına hükmedilen kişi hayati
tehlikesi olan bir hastalığa yakalanırsa veya infaz sebebiyle hayatı tehlikeye girecekce cezanın infazı ertelenebilir.” Libya Ceza İnfaz Kanununun
445. Maddesi de buna yakındır.
44 Receb Ali Hasan, a.g.e., s. 202.
45 1981 yılında yayınlanan 104 sayılı Irak Islah ve Topluma Kazandırma Kanununun 33. Maddesine bakınız.
46 Receb Ali Hasan, a.g.e., s. 203.
47 Muhammed Hammad Mürcih el-Heytî, a.g.e., s. 191.

olan kişi isyan ederek düşman saflarına katılabilir.48 Bu, manevi bir kazanç kapsamında olup bu yolla,
suç işleyen kişiye bir fırsat ve umut verme amacı güdülür. Bu görüş sahipleri Büsr b. Ertât’tan rivayet
edilen şu olaya istinat etmiştir: Büsr b. Ertât, savaş sırasında hırsızlık yapan birini yakalayınca elini
kesmek yerine sopa atmakla yetindi ve ardından “Allah Resulü bizim savaşta el kesme cezası uygulamamızı yasakladı” dedi.49
Diğer yandan Cünâde b. Ümeyye (r.a.) şöyle nakletmiştir: Biz Büsr b. Ertât ile bir deniz seferindeydik.
Dişi deve (bahtiyye)50 çalmış olan Mısdar adında bir hırsız getirildi. Bunun üzerine Büsr, Ben Allah
Resulü’nün (s.a.v.) “Seferde eller kesilmez” buyurduğunu işitmişti. İşitmemiş olsaydım bu adamın
elini keserdim, dedi. Bir diğer rivayette “seferde” ifadesinin yerinde “savaşta” ifadesi varit olmuştur.51
Geçen bilgilerden ortaya çıkıyor ki birinci görüş sahipleri, Hz. Peygamber’in savaşta el kesme cezası
uygulanmaması yolundaki emrini, Hz. Peygamber’in dikkate aldığı aynı gerekçe ile; yani düşman
topraklarında had cezasının tatbik edilmesi durumunda müslümanların bundan zarar görebileceği
endişesi ile bütün had cezalarına teşmil etmişlerdir. Buna binaen denilebilir ki savaşta had cezasının
tatbik edilmemesi amelî bir sünnettir. Nitekim Hanefîler, Hanbelîler ve sahabeden Ebu’d-Derdâ da
aynı görüştedir.52
İkinci görüşe göre hangi türden olursa olsun had cezasının İslam ülkesinin sınırları içinde veya
dışında her halükarda uygulanması gerekir. Savaş, cezanın infazını ertelemek için bir gerekçe teşkil
etmez. Bu görüş sahipleri, “Erkek veya kadın olsun hırsızlık eden kişinin (sağ) elini kesin.” (el-Mâide,
38) ayetine istinat etmişler ve ayette İslam ülkesi ile harp ülkesi arasında bir ayırım yapılmadığını
söylemişlerdir. “Cezaya çarptırılan kişi düşman saflarına katılabilir” gerekçesine ise “Şayet katılırsa
bu onun için daha büyük bedbahtlıktır” diyerek cevap vermişler ve Ubâde b. Samit’in Hz. Peygamber’den naklettiği şu hadisi delil getirmişlerdir: “Allah yolunda yakında veya uzakta düşmanlara karşı
cihad edin. Allah uğrunda hiç kimsenin kınamasına aldırış etmeyin ve Allah’ın koyduğu had cezalarını gerek ikâmet ve gerek yolculuk hallerinde tatbik edin.”53 Şâfiîlerin çoğunluğunun, Mâlikîlerin ve
Leys b. Sa’d’ın görüşü budur.54
Üçüncü görüş ise ilk iki görüşü uzlaştırarak bir açıdan Allah Resulü’nün yukarıda Büsr rivayetiyle
zikredilen buyruğunun açık ifadesiyle amel ederek düşman topraklarında gerçekleşen hırsızlık suçunda el kesme cezasının infazının ertelenmesi gerektiği görüşünü benimsemiştir. Diğer yandan
Ubâde’nin rivayet ettiği hadis ile amel ederek hırsızlık haddi dışındaki had cezalarının her nerede
gerçekleşirse gerçekleşsin tatbikinin gerekli olduğunu savunmuştur. Çünkü Büsr’ün rivayet ettiği hadis hırsızlık suçuna hâs iken Ubâde’nin rivayet ettiği hadis genel kapsamlıdır. Hırsızlık suçunun diğer
suçlardan ayrı özel bir hükmünün bulunmasına engel olacak bir sebep de yoktur. Dolayısıyla Ubade
hadisi had cezasının sefer halinde tatbikinin gerektiğine delalet etmekte olup sefer hali, Büsr rivayetindeki had cezasını infaz etme yasağının varit olduğu savaş halinden daha genel bir durumdur;
çünkü yolcu, savaşçı olabileceği gibi olmayabilir de. Evzâî ve Şevkânî bu görüşü benimsemiştir.55
48 Fakih İbn Kayyim şöyle demiştir: “Savaş sırasında had cezasının uygulanması yasaklanmıştır; çünkü bu, cezanın iptalinden veya ertelenmesinden
daha kötü bir şeye; yani cezalandırılan kişinin düşman safına geçmesine yol açabilir.” bkz. Ahmed Ubeyd el-Kebîsî, Ukubetü’s-serika fi’ş-şeriati’lİslamiyye, Risâletü Doktora, Câmiatü’l-Ezher, Kahire, s. 355.
49 Ahmed Ubeyd el-Kebîsî, a.g.e., s. 355.
50 Sözlükte boynu uzun dişi deve anlamına gelen bir kelimedir. Bkz. Muhammed b. Ebu Bekir er-Razi, a.g.e., s. 42.
51 Ahmed Fethi Behnesî, el-Ukûbe, s. 355.
52 Ahmed Ubeyd el-Kebîsî, a.g.e., s. 355.
53 Ahmed el-Kebîsî, a.g.e., s. 355.
54 bkz. Ahmed Fethi Behnesî, es-Siyâsetü’ş-şer’iyye, s. 170.
55 Ahmed Fethi Behnesî, es-Siyasetü’t-şer’iyye, s. 170.
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Beşeri hukuk sistemlerine gelince Irak Askerî Hizmet Kanunu, zorunlu hizmetle muvazzaf veya yedek asker statüsünde bulunan ve kanunda tadad edilen suçlardan birini irtikâp eden mahkûmun
hapis cezasının ertelenebileceğini hükme bağlamıştır. Kanunda tadad edilen suçlar şunlardır: askeri
hizmete katılmama suçu, aileye bakma zaruretinin son bulduğunu haber vermeme suçu, askeri hizmetten kaçma suçu, askeri hizmete ilişkin hileye başvurma suçu, yalan bilgiler verme suçu, yedek
askerlik hizmetini ifadan kaçma suçu, askeri hizmet sona erdikten sonra her yıl bağlı olduğu askerlik
şubesinde yoklama yaptırmama suçu, askeri hizmet kanunu hükümlerine, düzenlerine ve talimatlarına muhalefet suçu.56 Bu suçlardan birinin vukuu halinde askeri mahkeme savaş hali ve olağanüstü
hallerde cezanın infazını erteleme yetkisine sahiptir. Buna karşı Irak Askeri Ceza Kanununda askeri
mahkemenin yetkisinin sınırlandırılmadığını ve mahkemeye asker hakkındaki sadece kaçma veya
birliğinden ayrılma suçundan dolayı verilen hapis cezasını erteleme yetkisi verildiğini görüyoruz.57 Şu
halde bu kanuna göre erteleme, bu ikisi haricindeki suçları kapsamamaktadır. Bedeni ve mali cezalarda ise beşeri ceza sistemleri savaşın infazı ertelemek için bir sebep sayılmayacağı hususunda
ittifak halindedir.
D. Olumsuz Hava Koşulları
Fıkıh bilginleri hava durumunun cezanın infazına etkisini tartışmışlardır. Buna göre aşırı soğuk ve sıcak havalarda sopa cezasının uygulanması caiz değildir; çünkü bu, mahkûmun ölmesine yol açabilir.
Hâlbuki bu cezalar mahkûmu öldürmek için değil; suçtan caydırmak için meşru kılınmıştır. Bundan
dolayı cezanın infazı böyle durumlarda ertelenir. Şâfiîler, Mâlikîler ve Zeydiyye Şia’sı mahkûmun
ölüm riskinden dolayı sopa cezasının hava durumunun normal olduğu bir zamana ertelenmesi gerektiğini açıkça söylemişlerdir. Malikîler sopa veya el kesme cezasına mahkûm olan kişinin aşırı sıcak ve
soğuk sona erip hava şartları normale dönünceye kadar hapsedileceğini söylemişlerdir.58 Yukarıda
zikredilenlere kıyasla aşırı sıcak ve soğuk havalarda organ kısasının da ertelenmesi gerekir. Aksi
halde kısasın da beden üzerinde olumsuz sonuçları olur.59 Hanbelîlere göre ise bu durumlarda had
cezası tatbik edilmeli ve Allah’ın gerekli kıldığı bir hüküm hiçbir delile dayanmaksızın ertelenmemelidir. Bu hususta havanın aşırı sıcak veya soğuk olması arasında bir fark yoktur.60 İmamiye Şia’sı ise
sopa cezasının infazının ertelenme sebepleri arasında havanın aşırı sıcak veya soğuk olmasına yer
vermemişler ve geçerli bir mazeret bulunmadığı sürece had cezasının ertelenemeyeceği görüşünü
benimsemişlerdir.61 Kısas veya had olarak öldürme cezasında ise hangi vakit olursa olsun cezanın
infazı ertelenmez; çünkü cezanın uygulanması mahkûmun ölümüne yol açacağı için onu ertelemekle
elde edilecek bir fayda yoktur. Bu son hükümde bütün fıkıh bilginleri ittifak etmişlerdir.
Beşeri ceza sistemlerinde ise hava koşulları, infazın ertelenmesini gerektiren veya caiz kılan bir
sebep kabul edilmez; çünkü bilimsel imkânlar gelişmiş, cezanın tatbiki için elverişli mekânlar inşa
edilmiş, tıp ve teknik ilerlemiş, dolayısıyla havanın aşırı sıcak veya soğuk olması cezanın tatbikinde
bir sorun olmaktan çıkmıştır.

56 1969 yılında yayınlanan 65 sayılı Irak Askerî Hizmet Kanununun 51/2. Maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Bu fasılda varit olan hapis
cezasının infazı, savaş ve olağanüstü hallerde ertelenebilir.”
57 Bu suçların açıklaması ve ayrıntısı hakkında bkz. Tarık Casim Harb, ed-Delîlü’l-kânûni: Mûcezü muhâdarâti’n-nizâmi’l-kânuniyyi’l-askerî, 1.
Baskı, Müdîriyyetü’l-Metâbi’i’l-askeriyye, Bağdat, 1983, s. 234-242. Ayrıca 1940 yılında yayınlanan 13 sayılı Irak Askerî Ceza Kanununun 62.
Maddesine bakınız.
58 Ahmed Fethi Behnesî, a.g.e., s. 217; Abdulkadir Udeh, a.g.e., s. 763.
59 Abdülhalık en-Nevâvî, a.g.e., s. 421.
60 Ahmed el-Kebîsî, Ahkâmu’s-serika fi’ş-şeriati’l-İslamiyyeti ve’l-kânûn, 1. Baskı, Matbaatu’l-İrşâd, 1971, s. 369.
61 Abdülmelik es-Sa’dî, İmamiyye Şia’sının görüşü hakkında şu yorumu yapmıştır: “Aşırı sıcak veya soğuğun infazın ertelenmesini caiz kılan
sebeplerden olması uzak bir ihtimal değildir.” Bkz, a.g.e., s. 373.

E. Akıl Hastalığı (Cünûn/Delilik)
Cünûn/delilik, idrak veya irade özgürlüğünün büsbütün kaybedilmesine veya her ikisine birden yol
açan aklî, psikolojik ve organik sarsıntı durumlarından ibaret olup aslî ve arızî olmak üzere iki türü
vardır. Aslî cünûn, zihnî yetilerin doğuştan itibaren gelişmeme durumudur; arızi cünûn ise zihnî yetilerin herhangi bir sebeple bozulmasıdır. Bir itibarla cünunun türleri bunlardır. Bir başka itibara göre ise
cünûn ya ömür boyunca devam eder ya da kesintiye uğrar ve zaman zaman nöbetler şeklinde gelir.62
Akıl hastalığı (el-âhetü’l-akliyye) ise sinirsel ve psikolojik hastalıklardan bir surettir. Kişiyi idrakten
yoksun bırakıp alışıldık normal tavrının dışına çıkarabilir. Fakat dar anlamdaki delilik/cünûn mertebesine ulaşmaz. Fakat ceza hukukunda idrak yetisini etkileyerek insanın davranışlarını sürekli veya
geçici olarak kontrol etmesine engel olabilir.63
Beşeri ceza sistemlerinde akıl hastalığı teriminin çerçevesinin çizilmesi hususunda başlıca iki eğilim
vardır: Birinci eğilime göre akıl hastalığı tıbbî anlamdaki delilik/cünûna indirgenmekte olup idrak veya
irade kaybına yol açan diğer sinirsel ve psikolojik hastalıkları kapsamaz. Fakat bu literal yaklaşım,
isabetli değildir. Çünkü cünûn/delilik kavramının sınırlarını belirlemekte ölçüt hastalığın, mahkûmun
idrak veya iradesi üzerinde etkisidir. Hastalık bu özelliği taşıdığında o cünûn demektir. Şu halde
kanunî/hukuki bir terim olarak cünûn, kişinin tasarruf ve davranışlarını tabii mecrasından çıkaran
aklî veya psikolojik bütün hastalıklara şamil olacak şekilde genişler.64 Mısır, Suriye ve Lübnan Ceza
Kanunları bu eğilimi benimsemiştir.
İkinci eğilime göre ise akıl hastalığı terimi kişiye arız olan ve idrak veya iradesini kaybettiren her türlü
hastalık olup doktorların ona delilik/cünûn veya başka bir isim vermelerinin bir önemi yoktur. Çünkü
infazın ertelenmesinin arkasında yatan sebep, deli/mecnun olan mahkûmun kendisine verilen cezanın amacını idrak edemeyişidir. Şu halde delilik mertebesine ulaşmasa da mahkûmun akıl hastalığına tutulduğu diğer durumlar için de bu hükmün aynen geçerli olması gerekir. Dolayısıyla bu hastalığın
özelliği, mental bozukluk vb. durumlarda olduğu gibi hastanın idrakini veya iradesini kaybettirmesidir.65
Irak ve Yemen Ceza Kanunları bu eğilimi benimsemiştir.66
İslam hukuku hükümleri uyarınca mahkûm arızî cünun gibi bir akıl hastalığına yakalandığı zaman
fıkıh bilginleri, had ve kısas gibi cezaların infaz edilip edilmeyeceği konusunda görüş ayrılığına düşmüş olup başlıca üç görüş vardır:
Birinci görüş cezaları birbirinden ayırmış ve kısas cezasının istihsanen diyete dönüştürüleceğini savunmuştur. İstihsanın esası şudur: Suçlunun bedenî olarak cezalandırılabilmesi için muhakeme esnasında
ve sonrasında tam manasıyla yükümlü olması şarttır. Bedenî olarak cezalandırılması mümkün olmayınca malî olarak cezalandırılır ve böylece kul hakkı ve mahkûmun bedenî cezanın infazı sırasındaki
yükümlülük şartı uzlaştırılır. Bedenî ibadette olduğu gibi bedeni cezanın da esası yükümlülüktür.

62 Receb Ali Hasan, a.g.e., s. 195.
63 Mahir Abd Şüveyş ed-Dürra, a.g.e., s. 418.
64 Muhammed Zeki Ebu Amir-Abi Abdülkadir el-Kahveci, a.g.e., s. 158.
65 Receb Ali Hasan, a.g.e., s. 196.
66 Yemen Ceza İnfaz Kanununun 12. Maddesi akıl hastalığını, “Aklın gitmesine veya karışmasına veya zayıflamasına yol açan hastalık” diye
tanımlamıştır. Irak Ceza Kanununun 60. Maddesindeki ifade de buna yakındır.
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Ceza kısas değil de el kesme veya sopa gibi bir ceza ise infaz ertelenir. Fakat cezanın infazı başladıktan sonra mahkûmun aklî dengesini yitirmesi halinde infaza devam edilir. Bu görüş Hanefîlere aittir.67
İkinci görüş de cezaları birbirinden ayırmış ve had cezalarında akıl hastalığı geçinceye kadar cezanın
erteleneceğini savunmuştur; çünkü bu görüş sahiplerine göre muhakemenin esası akıldır. Akıl hastalığının geçmesi ümit edilmiyorsa had cezası düşer. Kısas cezasında ise bu görüş sahiplerinden bir grup kısasın yerini diyetin alacağını söylemiştir; çünkü mahkûmun akıl hastalığının iyileşmesinden ümit edildiği
için kısas zorunlu olarak düşer. Diğer gruba göre ise mahkûm, maktulün yakınlarına teslim edilir ve mahkemenin gözetimi altında dilerse kısası uygular, dilerse diyet alırlar. Mâlikîler bu görüşü benimsemiştir.68
Üçüncü görüş sahipleri ise irtikâp edilen suçları ispat vasıtalarına göre birbirinden ayırarak şöyle
demiştir. Suç ikrar yoluyla sabit olmuşsa mahkûmun akıl hastalığı geçinceye kadar infaz askıya alınır;
çünkü had cezalarında mahkûmun her halükarda ikrarından dönme hakkı vardır ve ikrarından döndüğü zaman ceza tatbik edilmez; çünkü ikrardan dönmesi doğru olabilir. Akıl hastalığı onun ikrarından
dönmesine mani olduğu için ve ceza tatbik edilinceye kadar ikrardan dönme hakkı saklı olduğu için
akıl hastalığı geçinceye kadar infazın askıya alınması gerekir. Suçun tanıklık gibi ikrardan başka bir ispat vasıtası ile sabit olması durumunda ise mahkûm arızî akıl hastalığına yakalanmış olsa da ceza infaz edilir; çünkü suçun irtikâp edildiği sırada cezai sorumluluk mevcuttur. Nitekim cezaya hükmetme ve
cezayı infaz etmede suçlunun suçu işlediği sıradaki durumu dikkate alınır. Çünkü bu görüş sahiplerine
göre cezalandırmada esas olan, muhakeme veya infaz vaktinde değil; suçun işlendiği vakitte yükümlülüğün ve sahih bir kastın mevcut olmasıdır. Çünkü cezanın sebebi dikkate alınır. Sonradan akıl hastalığına yakalanan kişide ise suçun işlendiği sırada tam cezayı gerektiren sahih kast sabit olup kısas ve
had cezalarının sebebi de budur. Sebep mevcut olup cezanın infazına engel bir durum bulunmayınca
sonradan ortaya çıkan engeller, cezayı ortadan kaldırmaz. Nasıl ki şahitlerin sonradan akıl hastalığına yakalanması mahkemede eda ettikleri şahitliği geçersiz kılmıyorsa mahkûmun akıl hastalığına
tutulması da suç işlemesinin neticesi olan cezayı ortadan kaldırmaz.69 Ayrıca cezalar hem suçluyu
ıslah etmek, hem de başkalarını caydırmak için meşru kılınmıştır. Akıl hastalığı sebebiyle mahkûmun
cezanın gayesini idrak edememesi sebebiyle ıslah gayesi devre dışı kaldı diye diğer insanlar için söz
konusu olan caydırıcılık gayesini de iptal etmek gerekmez. Çünkü mahkûm akıl hastası olsa da onun
cezalandırılması suretiyle kamu yararı gerçekleşir. Bu görüş, Şâfiîlere ve Hanbelîlere aittir.70
Tazir cezalarında ise fıkıh bilginleri bu cezaların infazının ertelenmesi gerektiği konusunda görüş
birliği içindedir. Çünkü bir açıdan tazir cezasının şartlarında biri mahkûmun aklî dengesinin yerinde
olmasıdır. Diğer açıdan ise tazir cezası özel anlamda bir ıslah ve genel anlamda bir caydırmadır. Islah
amacı ise mahkûmun akıl hastası olması durumunda gerçekleşmez. Akıl hastasına tazir cezası vermek anlamsız işkence etmekten öte bir şey değildir. Bu ise İslam hukukunun insancıllığı ile bağdaşmaz. Yapılması gereken, bu tür cezaların şiddetle değil, yumuşaklıkla ve hikmetle uygulanmasıdır.71
Beşerî ceza sistemlerine gelince bütün beşeri kanunlar, cezanın malî olması durumunda derhal uygulanması gerektiği konusunda ittifak etmiştir; çünkü akıl hastasının malından bu cezanın uygulanma
imkânı vardır. Fakat akıl hastası bedenî olarak ödemeye zorlanamaz.72
67 Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 474.
68 Abdulkadir Udeh, a.g.e., s. 598.
69 Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 475.
70 Abdülkadir Udeh, a.g.e., s. 597-598.
71 Muhammed Ebu Zehra, el-Cerime, s. 475.
72 Ivaz Muhammed, a.g.e., s. 479.

Cezanın bedeni olması durumunda ise idam cezası hakkında ne Irak kanununda, ne de diğer kanunlarda akıl hastasının mahkûm olması durumunda infazın ertelenmesinin zorunlu mu yoksa caiz mi
olduğuna dair hiçbir ifadeye rastlamadık. Bu, yasama açısından bir eksiklik olup kanun koyucunun
bu eksikliğe müdahale ederek insanî sebeplerden dolayı akıl hastası olan mahkûm hakkında infazın
ertelenmesi hükmünü benimsemesi gerekir. İnsanî sebeplerle kastımız, akıl hastası olan mahkûmun
etrafında gerçekleştirilen uygulamaları kavrayabilecek bir yeterlilikte bulunmamasıdır. Özellikle de bu
ceza, ceza türlerinin en ciddî olanıdır. Bundan dolayı mahkûmun akıl hastası olması durumunda aklı
başına gelinceye kadar infazın ertelenmesi aklıselime ve hukuk mantığına daha uygun düşmektedir.
Özgürlüğü bağlayan cezalara gelince beşerî hukuk sistemleri bu konuda farklı hükümler benimsemiştir.
Mesela Irak kanunu, mahkûmun akıl hastası olduğuna dair tıbbî bir rapor ibraz edilmesi halinde mahkûmiyet süresi doluncaya kadar mahkemenin onu akıl hastanesinde gözetim altında tutmasını gerekli
kılmıştır. Mahkûmiyet süresi dolmadan önce iyileşmesi durumunda ise karar tarihinden itibaren akıl
hastanesinde kaldığı süre hesap edilerek mahkûmiyet süresi yeniden hesaplanmak suretiyle, cezasını
çekmesi için bir ıslah kurumuna gönderilir.73 Buna karşın Mısır, Libya ve Yemen kanunlarında akıl hastalığına yakalanan mahkûm hakkındaki özgürlüğü bağlayan cezanın hastalık iyileşinceye kadar ertelenmesi gerekir. Bu kanunlarda savcılık makamına hastanın akıl hastanesine konulmasını emretme yetkisi
tanınmış olup hastanede geçen süre cezanın toplam süresinden düşülür.74 Suriye ve Lübnan kanunlarında ise hükmün infazı sırasında akıl hastalığına yakalanan mahkûm hakkında cezanın infazı veya
ihtirazî tedbir olarak hastanın bakımının yapılabilmesi için -tedavi merkezinde tutulma süresi mahkûmiyet süresinin geriye kalanından daha uzun olmamak şartıyla- bir tedavi merkezinde gözetim altında
tutulması hükmü yer almıştır. Ancak toplum için tehlike oluşturması durumunda gözetim altında tutulma
süresi mahkeme kararıyla uzatılabilir. Süre dolunca hâkim, mahkûmun hastanede kaldığı sürenin tamamını veya bir kısmını ceza veya ihtirazî tedbir süresinin kapsamına alıp almama yetkisine sahiptir.75

III. Evlilik Bağı ve Küçüğün Hakkı
İslam hukuku literatüründe ve fıkıh bilginlerinin sözleri arasında evliliğin ve küçüğün
bakımının kısas veya tazir olsun herhangi bir cezanın infazını ertelemeyi gerektiren
veya caiz kılan bir sebep sayılacağına dair hiçbir işarete rastlamadık.
Beşeri ceza sistemleri ise cezanın bedenî veya mali olması durumunda evliliği ve küçüğün bakım yükümlülüğünü cezanın infazını ertelemek için bir sebep kabul etmemişlerdir. Fakat özgürlüğü bağlayan
cezalarda toplumsal, insanî ve terbiyevî bakış açıları ile ve karı-kocanın aile fertleri üzerinde oynadığı
onları gözetmek ve geçimlerini sağlamak gibi önemli rolleri sebebiyle ve küçüğün anne-babasının ilgisinden mahrum kalmaması için infazın ertelenmesine temaslar bulunmaktadır.76 Böyle bir durumda
küçüğün anne-babasının cezalandırılmasından olumsuz etkilenmemesi için cezanın ertelenmesi
cezanın şahsîliği ilkesini de pekiştirmektedir. Bundan dolayı boşama veya evlilik ilişkisinin mahkeme
kararıyla bitirilmesi durumlarında, çocuğun bakım ve terbiyesi yükümlülüğü kendisine verilmiş olan
üçüncü bir şahsın bulunması halinde ve mahkûm olan karı kocanın bilinen ve sabit bir ikamet yerinin

73 Irak Usul Kanununun 283 maddesinin c bendine bakınız.
74 Mısır Ceza İnfaz Kanunu 487, Libya Ceza İnfaz Kanunu 446 ve Yemen Ceza İnfaz Kanunu 499 no’lu maddelere bakınız.
75 Suriye Ceza Kanunu 76 ve Lübnan Ceza Kanunu 76 no’lu maddelere bakınız.
76 Irak Cezai Usul-i Muhakeme Kanununun izah müzekkiresinde şöyle denilmiştir: “36. Karı kocanın bakmakla yükümlü olduğu bir çocuklarının
bulunması durumunda eşlerden birini cezası, diğeri tahliye edilinceye kadar ertelenebilir.” Bunda toplumsal faydalar olduğu açıktır.
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bulunmaması durumunda cezanın infazı ertelenemez.77 Yukarıda zikredilenlere ilave olarak karı-kocanın uhdesinde olan çocuğun onların sulbünden olması da şart olmayıp karı-koca tarafından evlat
edinilmiş veya her ne sıfatla olursa olsun onların uhdesine verilmiş olması durumunda infaz ertelenebilir.78 Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak karı-kocadan birinin mahkûmiyet cezası sona erdikten
sonra diğerinin cezaevine girmesi şartıyla kanunlar, eşlerden birinin özgürlüğü bağlayan cezasının infazının ertelenmesine hükmetmişlerdir. Fakat hukukçular eşlerden birinin hakkında cezanın infazına
başlanmış olması durumunda erteleme hükmünün nasıl uygulanacağı konusunda görüş ayrılığına
düşmüş olup bir gruba göre eşlerden birinin cezası infaz edilmeye başlandıktan bir süre sonra diğer
eşin de hapsedilmesine hükmedilmesi durumunda ertelemenin caiz olmadığını savunmuşlar ve cezanın ertelenebilmesi için eşlerin önceden hapsedilmiş olmamasını şart koşmuşlardır. Bu görüş sahiplerine göre hapis cezası başlamış olan eşin belirli bir süre serbest bırakılıp ardından bir kez daha
mahkûmiyete döndürülmesi doğru değildir. İkinci gruba göre ise her iki durumda da gerekçe aynı
olduğu için hapis cezası başlamış olan eşin cezasının infazı da ertelenebilir. Bu görüş sahiplerine
göre kanun koyucunun “önceden hapsedilmemiş olmak” şartını koşmakla amacı daha önce muhtelif
suçlardan sabıkası olan kimseleri bu hükmün kapsamı dışında bırakmak içindir.79 Kanunlarda genel
olarak özgürlüğü bağlayan cezanın infazının ertelenmesinin zorunlu veya caiz olması hususunda iki
eğilim vardır. Birinci eğilime göre ceza bir yıldan az süreli bir hapis cezası olup eşler, kararın verildiği
günde tutuklu değillerse ikametgâhlarını ve uhdelerinde küçük bir çocuk olduğunu belgelemeleri halinde cezaları eş zamanlı olarak değil; ardışık olarak infaz edilir. Şöyle ki eşlerden birinin cezası hakkında diğerinin cezası son buluncaya kadar erteleme kararı verilir. Suriye ve Lübnan kanunlarında bu
eğilim hakimdir.80 İkinci eğilime göre ise özgürlüğü bağlayan cezanın bir yıl ve daha aşağı bir süresi
olması durumunda eşlerin aynı suçtan veya başka suçlardan mahkûm olduklarına bakılmaksızın her
ikisi hakkında birden - sabıkalarının temiz olması şartıyla - cezayı erteleme kararı verilebilir. Şu halde
uhdelerinde bakmakla yükümlü oldukları bir çocuk bulunması ve bilinen bir ikametgâhlarının olması
halinde eşlerden biri cezasını tamamlayıp salıverilinceye kadar diğer eşin cezasının ertelenmesi de
mümkündür. Irak, Mısır, Libya ve Yemen kanunlarında bu eğilim hakimdir.81 Irak Kanunu küçüğün yaşını 12; Mısır Kanunu 15; Libya Kanunu 18; Yemen Kanunu ise 13 olarak belirlemiştir. Diğer yandan
Irak kanunu infazın ertelenmesini karı-kocadan birinin, mahkûmiyet kararını veren ve erteleme sebebi ortadan kalktığında mahkûmu getirip teslim etmesi için bir kefil isteme hakkı bulunan mahkemeye
talepte bulunması şartına bağlamıştır.82 Buna karşın Mısır, Libya ve Yemen kanunları böyle bir şart
aramaksızın savcılık makamını re’sen erteleme kararı vermeye ve sebep ortadan kalkınca mahkûmun infazdan kaçmamasını sağlayacak bir kefil talep etmeye yetkili kılmıştır.83

77 Temil el-Câdir, a.g.e., s. 82.
78 Recep Ali Hasan, a.g.e., s. 207.
79 Recep Ali Hasan, a.g.e., s. 207.
80 Suriye Ceza Kanununun 55/2. No’lu maddesine ve Lübnan Ceza Kanununun 55. No’lu maddesine bakınız.
81 Irak Usul Kanununun 296/1. No’lu maddesine; Mısır Ceza İnfaz Kanununun 488. Maddesine; Libya Ceza İnfaz Kanununun 447 no’lu
maddesine ve Yemen Ceza İnfaz Kanununun 501 no’lu maddesine bakınız.
82 Irak Usul Kanununun 297 no’lu maddesine bakınız.
83 Mısır Ceza İnfaz Kanununun 489 no’lu maddesine; Libya Ceza İnfaz Kanunun 488 no’lu maddesine ve Yemen Ceza İnfaz Kanununun 502
no’lu maddesine bakınız.

Evlilik ve küçüğe bakmakla yükümlülük sebebiyle infazın ertelenmesini [zorunlu değil] caiz kabul
eden eğilim birkaç açıdan eleştirilmiştir:84
Birinci eleştiri noktası şudur: Bu eğiliminin bakış açısı ile ertelemeyi zorunlu kabul eden eğilimin bakış
açısı arasında fark yoktur. Diğer yandan özgürlüğü bağlayan cezada azamî bir yıl şartının koşulması ertelemeden beklenen yararı gerçekleştirmekten uzaktır; çünkü koca hakkında dokuz aylık bir
mahkûmiyet söz konusu iken eşi iki yıla mahkûm olmuş olabilir ki bu, kadının erteleme imkânından
yararlanamaması anlamına gelir. Dolayısıyla küçüğün maslahatına en uygun olan, kanunda karı-kocadan yalnızca birinin mahkûmiyet süresinin belirlenmesi ve daha az süreli mahkûmiyet cezası alan
eşin bu haktan yararlanmasıdır. Bir diğer eleştiri noktası ise şudur: Karı-kocanın sabıkasının temiz
olmasının şart koşulması yukarıda işaret ettiğimiz erteleme gerekçeleriyle bağdaşmaz. Dolayısıyla
bu gerekçeler, sabıkanın hiçbir şekilde dikkate alınmamasını gerektirir demesek bile hiç olmazsa bu
şartın her iki eş için değil; yalnızca biri için aranması pekâlâ mümkündür.

IV. Erteleme Süresi
Araştırmanın bu bölümünde yukarıda sayılan sebeplerden herhangi bir sebebin gerçekleşmesi halinde cezanın ertelenebileceği görüşünü benimseyen fıkıh bilginlerinin görüşleri doğrultusunda erteleme sürelerinin ne kadar olduğu üzerinde durulacaktır. Bundan
dolayı tekrara düşmemek için cezanın ertelenmesini kabul etmeyen fıkıh bilginlerinin görüşlerine temas edilmeyecektir. Bunun bir izdüşümü olarak beşeri hukuk sistemlerinden
de zorunlu veya caiz olarak erteleme hükmünü benimseyen düzenlemeler ele alınacak,
erteleme hükmünü benimsemeyen düzenlemelere temas edilmeyecektir.
Erteleme sebebinin tahakkuku halinde infazı erteleme süreleri değişkendir. Sözgelimi mahkûmun
hamile olmasından neş’et eden ertelemenin süresi hasta veya akıl hastası olan mahkûm için olan
erteleme süresiyle aynı değildir. Diğer yandan erteleme süresi cezanın türüne göre de değişebilir.
Sözgelimi, idam cezasının infazının ertelenme süresi ile para cezasının infazının ertelenme süresi
birbirinden farklıdır. Bütün bu saydığımız sebeplerden dolayı İslam hukukunda ve beşeri hukuk
sistemlerinde erteleme süresini sebep açısından ve ceza türü açısından inceleyeceğiz.
1. Erteleme sebebi hamilelik ise ceza, kadın tabiî bir yolla veya doktor müdahalesi ile doğum yaptıktan sonra uygulanır. Ancak fıkıh bilginleri, cezanın doğumdan ne kadar sonra tatbik edileceği hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı fıkıhçılar cezanın mahiyetine göre farklı süreler öngörmüştür. Şöyle ki sopa cezasında loğusalık döneminin sona ermesi gerekir; çünkü loğusalık da had
cezasının ertelenmesi gerektiren bir hastalıktır. Cezanın recm veya ölüm cezası olması durumunda
ise çocuk için güvenilir bir sütanne bulunursa doğumdan hemen sonra tatbik edilir. Süt anne bulunamazsa ceza için acele edilmez. Malikî ve Hanefiler bu görüştedir. Kimi fıkıh bilginlerine göre ise
cezanın recm veya ölüm cezası olması durumunda [sütanne bulunsa dahi] doğumdan hemen sonra
uygulanmaz; aksine ağız sütü (lebe’) denilen ilk sütü emzirinceye kadar beklenir.85 Bundan sonra
sütanne bulunursa ceza tatbik edilir; aksi halde iki yıl emzirip sütten kesinceye kadar bırakılır. Maktulün yakınının cezayı annenin çocuğunu sütten kesmesine kadar ertelemesi müstehaptır. Şâfiîller,
Hanbelîler, İmamiyye ve Zeydiye Şia’sı ile Zâhirîler’in görüşü de budur.86
84 Recep Ali Hasan, a.g.e., s. 207-208; Muhammed Hamâd Mürhic el-Heytî, a.g.e., s. 188-189.
85 Ağız (kolostrum/lebe’), kadının göğsünden doğumun ilk günlerinde gelen süttür. Bkz. Râzî, a.g.e., s. 388.
86 Abdülkadir Udeh, a.g.e., s. 674.
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Bu bilgilerden ortaya çıkıyor ki fıkıh bilginleri cüz’î bazı hususlarda görüş ayrılıkları bulunmakla beraber, son kertede recm veya ölüm cezasında doğum yapan kadına cezanın çocuğunu sütten kesinceye veya sütanne bulununcaya kadar infazın erteleneceği konusunda ittifak halindedir. Şu halde
maktulün yakını, doğum gerçekleştikten sonra acele ederek bebeğin sütten alacağı besin ihtiyacı
karşılanmadan anneye kısası tatbik etse ve bebek sırf bu yüzden ölse onun da kısas yoluyla öldürülmesi gerekir; çünkü onun ölümüne sebep olmuştur. Nitekim bir kimseyi bir eve kapatıp gıdasız
bırakarak ölümüne sebep olmak da böyledir.87
Hamile olan mahkûmun erteleme süresini nerede geçireceği hususuna gelince fıkıh bilginleri onun
hapsedileceği konusunda hemfikirdir. Fakat hamileliği henüz belli olmayan hamile kadının cezanının
ertelenip ertelenmeyeceği konusunda iki görüş vardır: Birinci görüşe göre zina suçundan dolayı hamile kalması muhtemel olsa da had cezası ertelenmeden uygulanır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.)
biri Yahudî, diğeri Cüheyne kabilesinden olan kadınları recm etmiş ve hamilelik testi yapıp yapmadıklarını (istibra) sormamıştır. Yine Üneys’e “Bu adamın eşinin yanına git ve zina ettiğini itiraf ederse
ona recm cezasını uygula!” diye emretmiş; hamile olup olmadığını öğrenmesini emretmemiştir. İkinci
görüşe göre ise evli bir kadın zina ettiğinde zina suyu kadının rahminde kırk gün kalmışsa –kocası
istibra etsin veya etmesin- had cezasının ertelenmesi gerekir. Henüz kırk gün geçmemişse her iki
halde de kadın bir kez adet görünceye kadar beklenir. Çünkü kadının adet görmemesi hamile olduğunun emaresidir. Üç ay boyunca adet görmeme hali devam ederse hamile olduğu kesinlik kazanır
ve doğum yapıncaya kadar beklenir.
Evli olmayan kadının ise zinanın üzerinden kırk gün geçmemişse ya da bu süre geçmiş olmakla
birlikte hamile kalması mümkün değilse had cezası ertelenmez. Hamile kalmasının mümkün olması
durumunda ise yukarıda zikredildiği gibi bir kez âdet görünceye kadar ceza ertelenir. Malikîler ile
Zeydiyye Şia’sı bu görüştedir.88 Kadın hamile olduğunu iddia etse; ama hamilelik henüz başlangıç
aşamasında olduğu için belirgin olmasa fıkıh bilginleri bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bazı fıkıh bilginlerine göre kadının iddiası kabul edilir ve iddianın doğruluğunu tahkik etmeye gerek duyulmaksızın
mesele netlik kazanıncaya kadar kadın hapsedilir. Çünkü henüz başlangıç aşamasında olan hamilelik ve onun göstergesi olan âdet kanının şahitlik yoluyla belgelenmesi mümkün değildir. Bundan
dolayı onun sözüne itibar edilir. Nitekim Allah (c.c.) “Mademki Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlar o
halde Allah’ın rahimlerinde yarattığını saklamaları helal olmaz.” (el-Bakara, 228) buyurmuştur. Hz.
Peygamber (s.a.v.) de Gâmid kabilesine mensup olan kadının sözüne itibar etmiş olup delil talep
etmediği gibi yemin de ettirmemiştir. Hanbelîlerin görüşü budur.
İkinci görüşe göre ise hamilelik konusunda deneyim sahibi biri tarafından muayene edilmediği sürece
kadının iddiası kabul edilmez. Şu halde kadının hamile olduğunu iddia etmesi halinde hakim, deneyim
sahiplerinin muayene etmesini talep eder. Onlar hamile olduğu yolunda rapor verirlerse hakim tabîi
bir şekilde doğum yapıncaya kadar kadını hapseder. Fıkıh bilginleri kadının hamile olduğundan emin
olunabilmesi için gereken süreyi iki yıl olarak belirlemişlerdir. Ebu Hanife ile bazı Şâfiî fıkıh bilginlerinin görüşü budur.89
Beşeri hukuk sistemlerine gelince Irak kanunu, hamile bir kadın hakkında idam cezasının tatbik emri verildiğinde Cezaevi Kurumunun ilgili savcılık makamına başvuru yapmasını gerekli görmüştür. Başvuru üzerine
savcı yardımcısı başsavcıya mutalaasını bildirir. O da adalet bakanına bir rapor yazarak doğuma kadar
87 Abdurrahman el-Cezîrî, a.g.e., s. 365.
88 Abdülmelik es-Sa’dî, a.g.e., s. 369.
89 Abdülkadir en-Nevâvî, a.g.e., s. 94.

idam hükmünün ertelenmesini veya cezanın hafifletilmesini ya da müebbet veya süreli hapis gibi bir cezaya
dönüştürülmesini talep eder. Adalet bakanı da konuyu cumhurbaşkanlığı makamına iletir. Bu esnada cumhurbaşkanının kararına dayalı olarak adalet bakanlığından yeni bir emir sadır oluncaya kadar idam cezası
ertelenir.90 Cumhurbaşkanından infazın ertelenmesi veya cezanın daha hafif bir cezaya dönüştürülmesi yolunda bir karar çıkması halinde sorun yoktur. Fakat gelen talimat idam cezasının geciktirilmeden uygulanmasını veya başka bir cezaya dönüştürülmemesi amir ise bu durumda kanun cezanın doğum tarihinden dört
ay sonra tatbikini gerektirmiştir. Bundan sonra kadının yeni hüküm sadır olmadan önce veya sonra doğum
yapmasının bir önemi yoktur. Çünkü bu durumda önemli olan, idam sonrasında çocuğun yaşamasını mümkün kılan bir süre zarfında mahkûmun çocuğunu emzirip bakımını yapabilmesidir.91
Sudan Kanunu’nda ise mahkûmun hamile olduğu veya emzikli olduğu anlaşılınca cezaevi müdürüne
idamın infazını durdurmasını gerekli kılmıştır. Bu aşamadan sonra mahkeme başkanı, cenin canlı bir
şekilde doğup süt emme süresi doluncaya kadar ya da doğumdan itibaren iki yıl geçinceye kadar idam
cezasının ertelenmesine hükmeder. Belirlenen süre dolduktan sonra ceza tatbik edilir.92 Buna karşın
Mısır ve Libya kanun koyucuları cezanın infaz vaktini doğumdan iki ay sonra olarak belirlemişlerdir.93
Cezanın el veya ayak kesme olması durumunda ise Libya Kanunu hamile hakkında infazın ertelenmesini ifade etmekle birlikte erteleme süresinin takdirini muayene sonrasında doktorun yetkisine
bırakılmıştır.94
Kadın özgürlüğü bağlayan bir cezaya mahkûm edildiğinde ise Yemen Kanununa göre doğumdan
sonra asgarî olmak kaydıyla iki ay geçmesi gerekli görülmüş;95 buna karşın Mısır ve Libya kanunları süreyi kesin olarak iki ayla sınırlandırmıştır.96 Özgürlüğü bağlayan cezanın infazının ertelenmesi durumunda mahkûmun kaçması ihtimalinin önüne geçmek için Mısır, Libya ve Yemen kanunları
savcılık makamına süre dolduğunda kendisini mahkemeye teslim etmesi için kefil talep etme yetkisi
tanımıştır.97 Suriye ve Lübnan kanunları ise erteleme süresini doğumdan itibaren yedi hafta olarak
belirlemişlerdir.98
2. Erteleme sebebi hastalık olduğunda İslam hukukuna göre iyileşme ümidi olmayan hastalıklarda
erteleme için bir süre tahdidi yoktur. Çünkü fıkıh bilginleri bu durumda had veya kısas ya da tazir,
hangi türden olursa olsun cezanın ertelenmeden tatbik edileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Yakında iyileşmesi beklenen hastalıklarda ise başlıca iki görüş vardır: Birinci görüşe göre ceza hiç
ertelenmeden uygulanır. İkinci görüşe göre ise mahkûmun cezaya tahammül edebilmesi için hastalık
iyileşinceye kadar cezanın ertelenmesi gerekir.
Beşeri ceza sistemlerinde ise ceza, organ kısası veya had türünden el kesme ve sopa cezası gibi
bedenî bir ceza olup mahkûmun infaza tahammül edemeyeceği ya da cezanın tatbikinin hastalığı
90 Irak Usul Kanununun 287 no’lu maddesine ve Irak Savcılık Kanununun 19 no’lu maddesine bakınız.
91 Abdülemir el-Ukeylî-Selim İbrahim Harbe, Usulü’l-muhakemâti’l-cezâiyye, Dâru’l-kütübi li’t-tıbâati ve’n-neşr, Musul, 1981, II, 159-160.
92 Sudan Ceza İnfaz Kanununun 193/2 maddesine bakınız.
93 Mısır Ceza İnfaz Kanununun 476 maddesine ve Libya Ceza İnfaz Kanununun 436. Maddesine bakınız.
94 Libya Hırsızlık ve Eşkıyalık Cezası Kanununun 21/1 no’lu maddesinin son cümlesi şöyledir: “…Doktor infazın ertelenmesini uygun görürse
erteleme için bir tarih belirlemesi gerekir.”
95 Yemen Ceza İnfaz Kanununun 500 no’lu maddesine bakınız.
96 Mısır Ceza İnfaz Kanununun 485 no’lu maddesine ve Libya Ceza İnfaz Kanununun 444 no’lu maddesine bakınız.
97 Mısır Ceza İnfaz Kanununun 489 no’lu maddesine, Libya Ceza İnfaz Kanununun 448 no’lu maddesine ve Yemen Ceza İnfaz Kanununun 502
no’lu maddesine bakınız.
98 Sure Ceza Kanununun 55/1 no’lu maddesine ve Lübnan Ceza Kanununun 55 no’lu maddesine bakınız.
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azdıracağı sabitse infaz ertelenmez; ama alternatif bir ceza belirlenmesi veya cezanın tamamen
düşürülmesi için durum ilgili mahkemeye iletilir. Özgürlüğü bağlayan cezalarda ise erteleme süresi
hastanın iyileşmesine bağlıdır. Mahkûmiyet süresi sona ermeden iyileşmesi halinde cezanın geriye
kalanını tamamlamak için cezaevine geri döner.
3. Erteleme sebebi savaş olduğunda savaşı erteleme sebebi olarak kabul eden bütün fıkıh bilginlerine
göre savaş sona erip ordu, ülkedeki karargâhına döndüğü zaman ertelenen had cezasının hiç geciktirilmeden derhal uygulanması gerekir.99 Beşeri ceza sistemlerine gelince Irak Kanunu belirli bir süre koymaktan kaçınmış ve bunu mahkûmun askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olması şartına bağlamıştır.100
4. Erteleme sebebinin hava koşulları olması durumunda ise fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre organ kısası, cezalandırılan kişinin ölümüne sebebiyet vermemek için hava durumunun normal değerlerde olduğu bir vakte ertelenir.101 Fıkıh bilginlerinin görüşleri arasında ertelemenin sebebi için “aşırı
sıcağın veya soğuğun” geçmesi haricinde dakik bir sınırlandırmaya rastlamadık.
5. Erteleme sebebinin akıl hastalığı olması durumunda ise fıkıh bilginleri erteleme için belirli bir süre
zikretmek yerine infazı mahkûmun aklî dengesinin yerine gelmesi şartına bağlamakla yetinmişlerdir.
Had veya tazir cezası almasına hükmedilen akıl hastası bu dönemde insanlara sıkıntı vermemek
için akıl hastanesine kapatılır.102 Cezasının kısas olması durumunda ise infaz ertelenmez. Bu konuda
fıkıh bilginleri tarafından muhtelif görüşler ileri sürülmüş olup bunlara yukarıda temas edilmiştir.
Beşeri ceza sistemlerinde yer alan düzenlemeler de İslam hukukundakine yakın olup infazın ertelenme süresi özgürlüğü bağlayan cezalarda mahkûmun iyileşmesi şartına bağlanmış ve Mısır ve Libya
kanunlarında belirli bir süre zikredilmekten kaçınılmıştır. Ancak bir tedavi merkezine konulması durumunda orada kalma süresi de iyileşinceye kadardır. Her halükarda Irak, Suriye ve Lübnan kanunlarına göre iyileşmemiş olsalar dahi, akıl hastanesinde tutulma süreleri mahkûmiyet süresini aşamaz.
6. Erteleme sebebi erkek ve kadın mahkûm arasındaki evlilik ilişkisi olup uhdelerinde bakmakla yükümlü bir çocuklarının bulunması olduğunda ise özgürlüğü bağlayan cezalarda erteleme süresi bir yıl
ve aşağısıdır. Cezanın süresine göre erteleme süresi bir ay veya altı ay da olabilir. Irak, Mısır ve Libya
kanunlarındaki düzenleme böyledir. Suriye ve Lübnan kanunlarında ise erteleme süresi bir yıldan
daha az olabilir. Buna göre ceza süresi bir yıl olduğunda erteleme bu sürenin tamamını kapsayamaz.
7. Para cezası borcunun erteleme süresine gelince para cezasının ertelenebileceğini kabul eden
cezai yasamalarda iki eğilim hakimdir: Birinci eğilimde erteleme için süre sınırlamasına gidilmiştir.
Suriye ve Lübnan kanunları bu süreyi otuz gün olarak; Mısır ve Libya kanunları ise “dokuz ayı aşmamak üzere” diye sınırlandırmışlardır.103 İkinci eğilimde erteleme için belirli bir süre zikredilmemiş ve
belirleme mahkemenin takdir yetkisine bırakılmıştır. Bahreyn kanunu böyledir.104

99 Ahmed Fethi Behnesî, el-Siyâsetü’l-cinâiyye, s. 172.
100 Irak Askerî Hizmet Kanununun 51/2 no’lu maddesinin son cümlesinde şu hüküm yer almaktadır: “ancak mahkûm zorunlu askerlik hizmetini
veya yedek askerlik hizmetini tamamladıktan sonra…” Yine Irak Askeri Ceza Kanununun 62 no’lu maddesinin son cümlesinde şu hüküm yer alır:
“Kendisinden talep edilen askeri hizmeti tamamlayıncaya kadar…”
101 Muhammed Abdullah el-Cubûrî, Fıkhu’l-muamelât ve’l-cinâyât, 2. Baskı, Beytü’l-hikme li’n-neşri ve’t-tercemeti ve’t-tevzî’, Bağdat, 1989, II, 51.
102 Muhammed Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 477.
103 Suriye Ceza Kanununun 54/1 no’lu maddesine; Lübnan Ceza Kanununun 54 no’lu maddesine, Mısır Ceza İnfaz Kanununun 510 no’lu
maddesine ve Libya Ceza İnfaz Kanununun 461 no’lu maddesine bakınız.
104 Bahreyn Usul Kanununun 171/1 maddesinin a bendine bakınız.

Belirlenen sürenin dolmasına rağmen mahkûmun para cezasını ödeyememesi halinde de alternatif
ceza olarak ne yapılacağı konusunda iki farklı eğilim vardır: Birinci eğilime göre para cezası özgürlüğü bağlayan bir cezaya; yani hapis cezasına çevrilir. Suriye ve Lübnan kanunlarındaki düzenleme bu
yöndedir.105 İkinci eğilimde ise birkaç alternatif oluşturulmuş ve hapis cezası ile sınırlı kalınmamıştır.
Mesela Bahreyn kanununda mahkemeye şu alternatiflerden birini re’sen seçme yetkisi verilmiştir: a)
para cezasının taksitlendirilmesi, b) mahkûmun mallarına haciz konarak para cezasının tahsili için
satılması, c) para cezasını ödeyememesi sebebiyle hapse çevrilen cezanın infazının ertelenmesi.
Mahkûm, vade gelmesine rağmen para cezasını ya da taksitlerden birini ödemezse mahkeme, hakkında tutuklama kararı çıkarttırarak onu hapsedebilir veya daha önce bir süre hapis yatmışsa cezaevine geri döndürebilir.106

Sonuç
Yaptığımız bu araştırma sonucunda şu neticelere ulaştık:
1. İslam hukuku, cezanın infazının ertelenmesi düşüncesini ilk tanıyan hukuk sistemi olarak kabul
edilir. Buna karşın diğer hukuk sistemleri bunu 19. Yüzyılda ancak tanıyabilmişlerdir. İslam hukukundaki erteleme sebeplerinin tamamı şeriatın genelde insana ve özelde mahkûma şefkat ve merhametini aksettirmektedir. Bu, İslam hukukunun kolaylaştırıcı yönlerinden olup cezalandırmanın amacının
her ne pahasına olursa olsun ve mahkûm ne durumda bulunursa bulunsun onu cezalandırmak suretiyle intikam almak değil; caydırma gayesinin hedeflendiğinin açık bir göstergesidir.
2. Erteleme düşüncesinin en belirgin olduğu ceza türleri bedenî cezalardır. Mali cezalarda ise bu
düşünce neredeyse yok olmaktadır.
Beşeri ceza sistemleri infazın ertelenmesinin sınırlarını belirlemekte farklı eğilimlere sahiptir. Hukuk
sistemlerinin çoğunluğu ertelemeyi sadece bedenî cezalara hasrederken Irak kanunu ertelemeyi bedenî cezalar yanında ihtirazî tedbirlere de şamil kılmıştır.
4. İslam hukuku hamileliği ve süt emmeyi mahkûm olan kadın hakkında infazı erteleyen bir sebep
olarak kabul etmiş ve bu konuda kısas, had ve tazir cezaları arasında bir ayırım yapmamıştır. Beşeri
ceza sistemlerinde ise ceza türü açısından farklı uygulamalar olup bazı cezalarda erteleme cevaz,
bazı durumlarda ise gereklilik kapsamında görülmüştür. Diğer yandan İslam hukuku, havanın aşırı
sıcak veya soğuk olması gibi hava koşullarını da cezanın ertelenmesi için bir sebep sayarken beşeri
ceza sistemleri bu sebebe itibar etmemiştir.
5. Beşeri ceza sistemlerinin geneli aralarında evlilik ilişkisi bulunan iki mahkûmun uhdesinde bakıma
muhtaç bir çocuk bulunmasını cezanın ertelenmesini gerektiren veya caiz kılan bir sebep olarak
kabul etmişlerdir. Fakat bu, karı-kocanın özgürlüğü bağlayan bir cezaya mahkûm olması; cezanın
belli bir süreyi aşmaması ve belirli bir ikamet adreslerinin bulunması hali için geçerlidir. Bu durumda
eşlerden biri cezasını tamamlayıncaya kadar diğerinin cezası ertelenir. Buna karşın İslam hukukunda evlilik ilişkisi ve mahkûmların bakıma muhtaç çocuklarının olması erteleme sebebi olarak kabul
edilmemiştir.

105 Suriye ve Lübnan Ceza Kanunlarının 54 no’lu maddelerine bakınız.
106 Bahreyn Usul Kanununun 171/1 no’lu maddesinin b bendine bakınız.
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6. Beşeri ceza sistemleri özgürlüğü bağlayan cezanın cevaz yoluyla ertelendiği halleri belirlemekte
ihtilaf etmişler; Irak ve Sudan kanunları gibi bazı kanunlar bu ertelemenin çerçevesini daraltırken
Cezayir kanunu kapsamı alabildiğine genişletmiş, Mısır ve Libya kanunları ise bu ikisinin ortasında
bir tercihte bulunmuştur.
7. Fıkıh bilginleri infazın ertelenmesi için bir süre koymaktan kaçınmışlar ve süreyi erteleme sebebinin sona ermesi şartına bağlamışlardır. Fıkıhçılar arasında bir açıdan gerçekleşen sebebin değişmesine; diğer açıdan ise cezanın değişmesine bağlı olarak süre belirlemekte görüş ayrılıkları mevcuttur.
8. İslam hukuku cezanın infazını erteleme konusunda hakimi yetkili kılmıştır. Beşeri kanunlar ise
ceza türüne göre yetki belirlemesi yapmışlardır. Özgürlüğü bağlayan cezayı erteleme yetkisi Mısır,
Libya ve Yemen kanunlarına göre savcılık makamına aittir. Irak, Suriye ve Lübnan kanunlarına göre
ise ceza mahkemesinin yetkileri arasındadır. Cezanın idam olması durumunda ise erteleme veya
alternatif cezaya dönüştürme yetkisi Irak Kanununa göre devlet başkanının yetkilerindendir. Bahreyn
kanununa göre ise mahkemenin yetkileri arasındadır.
9. Beşeri hukuk sistemleri caiz olan erteleme sebeplerinden birinin mevcudiyeti halinde mahkûmun
kaçmasını engelleyecek bir kefil talep edilmesi gerektiği üzerinde ittifak ederken zorunlu erteleme
hallerinde bu şartı aramamışlardır.
10. Para cezasını erteleme düzenlemesini kabul eden beşeri kanunlar arasında mahkûma verilen
süreyi belirlemek konusunda iki farklı eğilim vardır. Suriye ve Lübnan kanunları gibi birinci eğilimi
benimseyen kanunlarda erteleme için süre belirlemesine gidilirken Mısır ve Libya kanunları gibi ikinci
eğilimi benimseyen sistemlerde bu, mahkemenin takdir yetkisine bırakılmıştır.
Başarı, Allah’tandır.
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Abstract
Punishment is a tool to protect general interest from the dirties of crime and to implement justice which is broken down by crime. It also has the benefits for the redress of
criminals. In order to realize these aims, punishments prescribed for crimes must be
executed right after crimes. However, there are some reasons causing adjournment
of the execution of crimes like physical and mental illness which prevent criminals to
understand the results of their acts. In these situations and in exceptional cases like
having bad weather conditions or condemnation of married couple while they have
child in need of care, the law-maker might find more general interest on adjourning
the execution of punishment rather than rapid execution. All of these thoughts consolidate the suitability of criminal law for human nature. In this study, the reasons to
adjourn the execution of punishment will be handled and there will be a comparison
with Islamic Law.
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مقدمة
من المعلوم أن التشريعات الجنائية تعمل على وضع قواعد ونصوص توفيقية تحقق حماية للمصلحة
األجدر بالحماية من األخرى عند تناقضها مع بعضها البعض ،ومن هذه القواعد التوفيقية تأجيل تنفيذ
الجزاء الجنائي رغم صيرورة الحكم الصادر به واجب النفاذ فالمفروض أن يتم تنفيذه فوراً وإذا ابتدأ
بالتنفيذ وجب أن يستمر فيه بال انقطاع فالتنفيذ وفقاً للقول الالتيني المأثور هو (غاية القانون وثمرته
( .)1()exeutio est finis et fructose legisومن أجل أن يحقق تنفيذ الجزاء الجنائي غايته في
ً
مؤهال لتحمل تنفيذ الجزاء ،واألهلية المتطلبة
تأهيل المحكوم عليه لذا وجب أن يكون المحكوم عليه
هنا ليست أهلية تحمل المسؤولية الجنائية وما تتطلب من إدراك وإرادة ،فهي فوق ذلك تتطلب أن يكون
المحكوم عليه متمتع بالقدرة الصحية والجسدية من أول لحظة من لحظات التنفيذ حتى آخر لحظة
وتعرف بأهلية التنفيذ ( )capacite de le execationالتي هي قدرة المحكوم عليه على تحمل الجزاء
ً
مستقبال وتحدد في ضوء عدة عناصر هي صفة المجرم وعمره وطريقة
الجنائي ،واالستفادة منه
حياته ومتطلبات هذه األهلية تتوضح في الكفاية العقلية والصحية والجسمانية بما يتيح للمحكوم
عليه فهم واستيعاب مغزى الجزاء الجنائي وإدراك ما ينطوي عليه من ردع وتهذيب وهي غاية
الجزاء الجنائي( .)2هذه األهلية قد تتعرض ألسباب تنقص من قدرة المحكوم عليه العقلية والصحية
والجسدية ،عليه جاء المشرع الجنائي الوضعي والعتبارات مختلفة ونص على حاالت تأجيل وتأخير
تنفيذ الحكم الجزائي مدة معينة من الزمن ريثما تتحقق الغاية المرجوة من إصدار الحكم ومن ثم يتحقق
الردع الخاص والعام ولكي ال يضار الغير (المجتمع) بهذا الحكم لدواع ومصالح سنتعرض لها الحقاً
ٍ
في معرض الدراسة .فالعدالة تقتضي أال ينفذ الجزاء الجنائي في مثل هذه الحاالت ألن تنفيذه لن يحقق
ً
فضال عن ذلك أنه يتعارض وما تحمله القيم اإلنسانية وما تقره المواثيق الدولية بعدم إنزال
أغراضه،
العذاب بالمحكوم عليه وانطالقاً من ذلك ففي الحاالت التي يكون فيها التنفيذ الفوري للجزاء ً
قابال ألن
يؤدي إلى نتائج خطيرة بحق المحكوم عليه أو أفراد أسرته ،فقد قدر المشرع الجنائي أن تأجيل التنفيذ
في بعض الحاالت أفضل للمجتمع من االستمرار في تنفيذه وذلك تأكيداً للطابع اإلنساني الذي يتسم
به القانون الجنائي.
ومن الثابت أن تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي لم يكن وليد اليوم وال األمس ،فباستعراض كتب الفقه اإلسالمي والشريعة
اإلسالمية نجده موجوداً فيها خصوصاً إذا ما علمنا أن هذا الموضوع تزداد حيويته وأهميته عندما تكون الجزاءات
الجنائية المفروضة من نوع العقوبات البدنية كالرجم وقطع اليد والجلد وغيرها مما جاءت به الشريعة اإلسالمية التي
ً
ً
نحيال وضعيفاً ال يتحمل أو
فمثال إن كان جسده
راعت حال المحكوم عليه ومدى تحمله للجزاء الجنائي الذي سينفذ عليه
كان مصاباً بمرض فأنه يؤخر إلى أن يقوى على احتمال تنفيذ الجزاء عليه ،كما ال يقام حد الجلد في األيام الشديدة الحرارة
أو البرودة وال على المرأة الحامل والنفساء حتى تضع وتشفى من مرضها .لما تقدم سنستعرض بالبحث والدراسة إلى
موقف التشريعات الجنائية الوضعية في هذا الموضوع مقارناَ مع الشريعة اإلسالمية.
ستتم دراسة الموضوع في ثالثة مباحث نفرد المبحث األول لبيان ماهية تأجيل التنفيذ بتعريفه وتمييزه عن بقية النظم
القانونية الجنائية المشابهة له وبيان أنواعه ثم نتعرض لتحديد نظامه ثم نفرد مطلباً خاصاً لتأجيل تنفيذ الغرامة أما
المبحث الثاني فسنوضح فيه أسباب تأجيل التنفيذ التي هي جوهر هذه الدراسة وذلك في ستة مطالب بحيث يتناول فيها
األسباب الخاصة بالحمل والرضاعة والمرض والحرب والمناخ والعاهة العقلية (الجنون) ووجود العالقة الزوجية بين
الرجل والمرأة المحكومين وفي عهدتهما ولد صغير وسنبحث في المبحث الثالث التحديد الزمني لفترة تأجيل التنفيذ من
حيث بدايتها ونهايتها ،أما الخاتمة فسنخلص فيها على جملة نتائج تمخصت عن دراستنا المقارنة أعاله بين حكم الشريعة
اإلسالمية وموقف التشريعات الجنائية الوضعية.
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المبحث األول :ماهية تأجيل التنفيذ
نتولى في هذا المبحث بيان أهمية تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي ،حيث تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب ،تناولنا
في المطلب األول تعريف تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي وبيان أنواعه ،أما المطلب الثاني فهو مخصص لبيان أوجه الشبه
واالختالف بين تأجيل التنفيذ وبعض النظم القانونية الجنائية المشابهة له ،في حين أن المطلب الثالث يتناول تحديد نطاق
تأجيل التنفيذ وفي المطلب الرابع سيتم توضيح تأجيل تنفيذ الغرامة حصراً.
المطلب األول :تعريف تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي وأنواعه
ً
أوال /تعريف تأجيل التنفيذ بغية اإلحاطة بموضوع( :تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي)
ينبغي قبل كل شي تحديد مدلول المصطلحات التي يتضمنها كل على حدا للوصول بالتالي إلى المعنى المراد به في هذه
الدراسة .فالتأجيل لغة مأخوذ من المصدر الثاني (أ ج ل) بمعنى مدة الشيء و (اآلجل) صفة ضد العاجل( .)3أما كلمة
(اإلرجاء) فهي مأخوذة من المصدر الثالثي (ر.ج.أ) و (ر.ج.أ) بمعنى التأخير كما في قوله تعالى (وآخرون مرجون
ألمر اهلل) ()4أي مؤخرون( .)5يالحظ مما تقدم الفرق بين مصطلح التأجيل واإلرجاء بحيث أن التأجيل يكون لمدة
معلومة أما اإلرجاء فيكون لمدة غير معلومة ومن ثم فكلمة التأجيل أقرب ما تكون إلى مصطلح (التأخير) المأخوذ من
المصدر الثالثي (أ.خ.ر) الذي قد يكون صفة ضد األول( .)6أما مصطلح التنفيذ فيقصد به تلك المرحلة األخيرة من
مراحل الدعوى الجزائية .بمعنى وضع قرار الحكم الصادر من المحكمة موضع التنفيذ أو التطبيق ،في حين أن كلمة
الجزاء قد تأتي بمعان عدة كالثواب كما في قوله تعالى (ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى
جنات عدن تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى)( )7وقد تأتي بمعنى العقاب كقوله تعالى (إنما
َ
َ
َسعون في األرض َفساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُ َق َط َع أيديهم من خالف أو ينفوا
يحاربون اهللَ َو َر ُسولَ ُه َوي
جزا ُء الذين
َ
ُ
عذاب عظيم)( )8وهذا هو المعنى المراد من كلمة الجزاء في هذا
من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة
البحث ،أما كلمة الجنائي فهي من المصطلحات التي تثير خالفاً في الرأي لذا فال نريد الخوض فيه .أما اصطالحاً فلم نجد
تشريعاً جنائياً وضع تعريفاً محدداً لمصطلح تأجيل التنفيذ ،بل وجدنا قسماً من التشريعات استخدم مصطلح (اإلرجاء)
كالقانون العراقي والمصري( .)9وحسناً فعلت هذه التشريعات بعدم وضع تعريف لهذا المصطلح ألن وضع التعريفات
وعمل التفاسير من واجب شراح القانون وفقهائه ،والمشرع عندما يضع تعريفاً لمصطلح ما إنما يريد به تحديد معناه
ً
مجاال الجتهاد ،كما أن المشرع
تجنباً إلشكاالت االجتهاد وهذا ما يضيق من تفسير النصوص القانونية بحيث ال يدع
ً
مستقبال.
مهما اجتهد في وضع التعاريف للمصطلحات القانونية فإنما لن تكون مانعة جامعة لكل الحاالت التي قد تظهر
فقهياً هناك من عرفه بأنه عدم وضع قرار الحكم موضع التنفيذ خالل فترة تحددها المحكمة( .)10بينما عرفه آخرون بأنه
عدم البدء بتنفيذ العقوبة رغم صيرورة الحكم واجب النفاذ لسبب ما ،ومن ثم اللجوء إلى تنفيذها عند زوال ذلك السبب أو
التوقف عن التنفيذ إذا كان قد بدء به ومن ثم معاودة التنفيذ مرة أخرى بحيث تحتسب مدة التوقف ضمن مدة العقوبة(.)11
ثانياً /أنواع تأجيل التنفيذ:
تأجيل التنفيذ ليس نوعاً واحداً بل ينقسم حسب نص القانون إلى وجوبي وآخر جوازي متروك تقديره للجهة المختصة
ومن ثم السبب ينقسم إلى التأجيل بسبب فقدان أهلية التنفيذ وآخر ألسباب إنسانية.
من حيث نص القانون يوجد نوعان من التأجيل وهما:
التأجيل الوجوبي (اإللزامي) والذي إذا تحقق أحد أسبابه وجب على الجهة المختصة أن تؤجل تنفيذ الجزاء الجنائي بحق
المحكوم عليه كتأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام بالنسبة للمحكوم عليها الحامل ،ويعد الحمل السبب الوحيد المتفق عليه تشريعياً
بإلزام تأجيل التنفيذ بينما هناك أسباب أخرى لم تتفق عليها التشريعات بجوازها أو وجوبها فما هو جوازي في قانون دولة
ما فانه وجوبي في قانون دولة أخرى كالمرض عندما تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية فهو جوازي وفقاً للقانون
المصري في حين يعد سبباً وجوبياً وفقاً للقانون الروماني.
التأجيل الجوازي ،وهو على نقيض التأجيل اإللزامي حيث يكون خاضعاً للسلطة التقديرية للجهة المختصة طبقاً لظروف
كل قضية وما يحيط بها من أحوال المحكوم عليه ومصلحة المجتمع والغاية من تنفيذ الجزاء الجنائي وباستعراض

التشريعات الجنائية يالحظ اختالفها في تحديد حاالت التأجيل الجوازي بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية في ثالث اتجاهات
فقسم منها ضيق في حاالت التأجيل كالقانون العراقي واآلخر توسط فيها كالقانون المصري واآلخر توسع فيها كالقانون
الجزائري.
من حيث األسباب:
تأجيل التنفيذ بسبب عوارض أهلية التنفيذ ،فإذا فقد أحد عناصر أهلية التنفيذ والذي يتعلق إما بالقدرة العقلية أو الحالة
الصحية أو الجسدية للمحكوم عليه تتحقق إحدى حاالت التأجيل بسبب العاهة العقلية أو المرض.
تأجيل التنفيذ ألسباب إنسانية ،هذا النوع من التأجيل قدر فيه المشرع الجنائي مصلحة المجتمع ورجحها على مصلحة
الفرد كتأجيل التنفيذ لوجود طفل صغير تحت رعاية األشخاص المحكومين أو وجود مرضى وعاجزين كبار السن تحت
رعاية المحكوم عليه.
المطلب الثاني :تمييز تأجيل التنفيذ عما يشتبه به من األوضاع القانونية
لغرض إعطاء صورة أوضح وأدق لفكرة تأجيل التنفيذ نتولى تمييزها وبيان أوجه الشبه واالختالف بينها وبين بعض
المفاهيم القانونية الجنائية التي تتقارب صورتها الظاهرية مع تأجيل التنفيذ وكما يلي:
ً
أوال /تمييز تأجيل التنفيذ عن وقف التنفيذ:
وقف التنفيذ هو إدانة المتهم وتعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها -على شرط -خالل مدة زمنية معينة قانوناً ،فإذا لم يتحقق
الشرط اعتبر حكم اإلدانة والعقوبة كأن لم يكون ،أما إذا تحقق الشرط نفذت العقوبة الموقوفة( .)12من ذلك يتبين وجود
شبه بينه وبين تأجيل التنفيذ فكالهما يعمالن على تعطيل تنفيذ الجزاء الجنائي من جهة ،ومن جهة أخرى فان ً
كال منهما
انعكاس لما يعرف بإنسانية القانون الجنائي .إال أنه توجد فروقاً جوهرية بينهما تتمثل بما يلي:
إن وقف التنفيذ ال يشمل سوى العقوبة السالبة للحرية التي ال تزيد مدتها على حد معين ،في حين تأجيل التنفيذ يمتد ليشمل
كافة الجزاءات الجنائية من عقوبات وتدابير احترازية.
إن وقف التنفيذ يحصل قبل البدء بتنفيذ العقوبة ،أي أنه يصدر ابتدا ًء بمنطوق قرار الحكم ،بينما تأجيل التنفيذ ال يشترط
فيه ذلك فقد يحصل ابتدا ًء أو أثناء التنفيذ.
إن وقف التنفيذ أمر جوازي متروك تقديره لسلطة القضاء وحسب ظروف الجريمة والمتهم فلها أن تأخذ به أو ال تأخذ
به ،بينما تأجيل التنفيذ قد يكون جوازياً أو وجوبياً في حاالت معينة يتوجب العمل به كحمل المرأة المحكوم بها.
يعتمد وقف التنفيذ على فكرة سجل وتأريخ المتهم بأن ال يكون من ذوي السوابق ويبعث على االعتقاد بأنه لن يعود
ً
مستقبال إلى مسلك الجريمة ،في حين أن فكرة التأجيل بنيت على مصلحة المجتمع وهدف الجزاء الجنائي أكثر من
شخصية المتهم وسيرته.
الجهة المختصة بإصدار قرار وقف التنفيذ هي القضاء وبالتحديد المحكمة المختصة بنظر الجريمة المرتكبة في حين أن
الجهة المختصة بالتأجيل ليست محصورة بالمحكمة التي أصدرت الحكم ابتدا ًء إذ قد يكون جهة االدعاء العام أو رئيس
الدولة في بعض الحاالت.
ثانياً /تمييز تأجيل التنفيذ عن وقف النطق بالحكم:
وقف النطق بالحكم هو أحد اإلجراءات التي تتخذها المحكمة قبل إصدار الحكم بعد التثبت من كون المحكوم عليه لن
ً
مستقبال فتأمر المحكمة بوقف تنفيذ النطق بالحكم وتعليقه ،فإذا انقضت المدة القانونية الالزمة
يعود إلى مسلك الجريمة
دون ارتكاب جريمة ما كان ما سبق أن اتخذته المحكمة من إجراءات كأن لم يكن ،أما إذا ثبت ارتكابه لجريمة جديدة
كان على محكمة استئناف السير بالدعوى الجزائية ضده من النقطة التي توقفت عندها المحكمة قبل وقف وتعليق النطق
بالحكم( .)41يالحظ وجود أوجه شبه واختالف بين نظام وقف النطق بالحكم ونظام تأجيل التنفيذ ،فأوجه الشبه تتمثل في

892

893

أن كليهما يعمالن على تعطيل تنفيذ الجزاء الجنائي مدة زمنية معينة ،كما أن ً
كال منهما عبارة عن مرآة عاكسة إلنسانية
القانون الجنائي ،أما أوجه االختالف فتتمثل بما يلي:
يشترط في تأجيل التنفيذ صدور حكم جزائي مكتسب للدرجة النهائية ألنه بال هذا الحكم البات فال وجود للتأجيل ،في حين
أن وقف النطق بالحكم على خالف ذلك فهو يعمل على عدم صدور الحكم ابتداءً.
بنيت فكرة وقف النطق بالحكم على تأريخ سوابق المتهم بعدم ارتكابه أية سابقة ،في حين أن فكرة تأجيل التنفيذ ال عالقة
لها بتاتاً بماضي المتهم وسجله اإلجرامي بل يرتكز على مدى تحقق الغاية من تنفيذ الجزاء الجنائي.
ينعقد اختصاص النظر لوقف النطق بالحكم للمحكمة التي تنظر الجريمة ،في حين ال ينحصر اختصاص النظر بتأجيل
التنفيذ بالمحكمة فقط بل االدعاء العام أو رئيس الدولة في بعض الحاالت.
وقف النطق بالحكم جوازي متروك تقديره لسلطة المحكمة وحسب قناعتها فلها أن تأمر به أو تمتنع عن إصداره ،بينما
تأجيل التنفيذ على نوعين فإما يكون وجوبي أو جوازي وحسب السبب المتحقق.
ثالثاً /تمييز تأجيل التنفيذ عن اإلفراج الشرطي:
اإلفراج الشرطي هو إخالء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء مدة محكوميته إذا اثبت من سلوكه
وتصرفاته داخل المؤسسة العقابية ما يبعث على االطمئنان بإصالحه واعتدال تصرفاته على أن يبقى رهن االلتزامات
المفروضة عليه للحفاظ على حسن سيرته وسلوكه أثناء المدة المتبقية من محكوميته ،فاإلخالل بهذه االلتزامات سيؤدي
به للعودة إلى المؤسسة العقابية الستيفاء مدة محكوميته كاملة ،من ذلك يتبين أن اإلفراج الشرطي هو تعديل ألسلوب تنفيذ
العقوبة السالبة للحرية( .)41من خالل ما تقدم نالحظ أوجه الخالف مع تأجيل التنفيذ وكما يلي:
ً
متمثال بالعقوبة السالبة للحرية أما بقية الجزاءات كالعقوبات
ينحصر اإلفراج الشرطي بنوع معين من اإلجراءات الجنائية
البدنية والمالية والتدابير االحترازية فال يجوز إجراء اإلفراج الشرطي فيها ،في حين أن تأجيل التنفيذ يمتد إلى كافة
الجزاءات الجنائية من عقوبات وتدابير احترازية.
اإلفراج الشرطي وسيلة لتفريد المعاملة العقابية بتمييز المحكوم عليهم الجديرين بها من ذوي السير الحسنة والسلوك
القويم في حين أن تأجيل التنفيذ ال عالقة له بصحيفة سجل المحكوم بل قدمت فيه مصلحة المجتمع على مصلحة المحكوم
عليه.
اإلفراج الشرطي أمر جوازي متروك تقديره للجهة المختصة ،في حين أن تأجيل التنفيذ يتنوع إلى وجوبي وجوازي.
يشترط في اإلفراج الشرطي أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جزءاً من العقوبة كان يكون نصفها أو ثالثة أرباعها في
حين ال يشترط ذلك عند إجراء تأجيل التنفيذ فقد يحصل ابتدا ًء أو أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي.
وأخيراً فالخالف الجوهري بين اإلفراج وتأجيل التنفيذ هو أن األول وسيلة الستمرار تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ولكن
بأسلوب آخر ،في حين أن تأجيل التنفيذ هو منع استمرار تنفيذ الجزاء الجنائي مدة معينة من الزمن.
المطلب الثالث :نطاق تأجيل التنفيذ
يقصد بنطاق التأجيل محله أو موضوعه ،بمعنى آخر على ماذا ينصب التأجيل ونعني بذلك الجزاء الجنائي ،فهل كل
الجزاءات الجنائية بأنواعها المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية تكون عرضة للتأجيل أم أن التأجيل يقتصر على
إحداها دون األخرى؟ وهل أن كافة العقوبات من بدنية وسالبة للحرية ومالية تقبل التأجيل أم ال؟ إن كل ذلك سيكون
محور ما سنتولى بيانه اآلن.
للجزاء الجنائي صورتان وهما العقوبة والتدابير االحترازية ،فالعقوبة هي جزاء جنائي يتضمن إيالماً مقصوداً يقرره
القانون وتوقعه المحكمة على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ،فأساس العقوبة هو خطأ المتهم وجوهرها األلم الذي
يصيب المحكوم عليه أو اللوم الذي يوجه إليه بقصد ردعه وردع غيره( .)15في حين أن التدبير االحترازي هو جزاء

جنائي يتمثل في مجموعة من اإلجراءات يقررها القانون وتوقعها المحكمة على من تثبت خطورته اإلجرامية بقصد
مواجهة هذه الخطورة ،فأساس التدبير هو الخطورة اإلجرامية وجوهره هو وقاية المجتمع من خطورة المجرم دون قصد
توجيه اللوم عليه( .)16وتعدد تقسيمات العقوبة حسب الزاوية التي ينظر منها إليها فيمكن تقسيمها من حيث الطبيعة،
من حيث الجسامة ،من حيث الموضوع .أو بمعنى آخر الحق الذي تتعرض له ،من حيث المدة ،من حيث صلتها بعضها
ببعض .إال أن التقسيم الذي يهمنا في هذا الصدد هو تقسيم العقوبة من حيث الموضوع فتقسم إلى عقوبة بدنية وأخرى
ماسة بالحرية وثالثة ملية ،فأما العقوبة البدنية فهي التي تصيب المحكوم عليه في جسده كاإلعدام وقطع اليد أو الرجل
أو الجلد أو غيرها ،وأما الماسة بالحرية فهي التي تلحق المحكوم عليه في حريته كالسجن المؤبد والمؤقت والحبس
بينما العقوبة المالية تنال أموال المحكوم عليه كالغرامة والمصادرة( .)17هذا التقسيم سنستعرض له تباعاً عند دراستنا
ألسباب التأجيل لبيان تأثر نوع العقوبة بسبب التأجيل فسنجد أن تأجيل التنفيذ أكثر ما يتوضح ويظهر عندما يأخذ الجزاء
الجنائي صورة العقوبة لبدنية ،في حين سنالحظ أن العقوبة المالية ال تتأثر كلياً أو جزئياً بأسباب التأجيل مما دفعنا إلى
ً
معزوال عن بقية العقوبات.
بحث تأجيل تنفيذ الغرامة
أما التدابير االحترازية فتنقسم أيضاً من حيث الموضوع ،من حيث الطبيعة ومن حيث المدة .والذي يهمنا هو من حيث
الموضوع أو الحق الذي تصيبه فتنقسم إلى تدابير شخصية وأخرى عينية ،فاألولى تصيب شخص المتهم وتنقسم بدورها
إلى تدابير سالبة للحرية كالحجز في مأوى عالجي وتدابير مقيدة للحرية كحظر ارتياد الحانات ومنع اإلقامة ومراقبة
الشرطة وتدابير سالبة للحقوق كحظر ممارسة العمل وسحب إجازة سياقة السيارة وإسقاط الوالية أو الوصاية .أما التدابير
العينية فموضوعها شيء مادي ملموس استعان به المتهم على ارتكاب الجريمة أو مهد له الطرق الرتكابها كالمصادرة
وغلق المحل ووقف الشخص المعنوي أو حله( )18سنجد أن عالقة تأجيل التنفيذ بالتدابير االحترازية ليست كتلك التي مع
العقوبة ألن التشريعات الجنائية لم تتعرض إلى التدابير عند إيرادها لتأجيل التنفيذ وأسبابه باستثناء القانون العراقي الذي
أعطى الحق لرئيس الدولة بتأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة والتدبير( .)19في حين أن القانون السوري
أعطى الحق للمحكمة بحجز المحكوم عليه المصاب بالجنون في مأوى عالجي ومن ثم تتحول العقوبة المحكوم بها إلى
تدبير احترازي وما عدا ذلك فأسباب تأجيل التنفيذ إذا تحقق إحداها ال يؤخر أو يعطل تنفيذ التدبير االحترازي.
المطلب الرابع :تأجيل تنفيذ الغرامة (المهلة)
ً
معزوال عن بقية العقوبات لما له من أحكام خاصة ال عالقة له بأسباب تأجيل التنفيذ.
أردنا دراسة تأجيل تنفيذ الغرامة
فتأجيل تنفيذ الغرامة عبارة عن إهمال المحكوم عليه فترة من الزمن يستطيع خاللها من دفع الغرامة بعد تدبير النقود
واألموال الالزمة لذلك ،القصد من إجازته هو تقديم المساعدة لطائفة معينة من المحكومين سيما أولئك الذين يشتغلون في
الزراعة أو الصناعة أو الحرفيين في مواسم وفصول معينة من السنة يتمكنون فيها من تدبير المال من جهة ،ومن جهة
أخرى بقصد تجنب دخول السجن( .)20انقسمت التشريعات الجنائية الوضعية بصدد األخذ بنظام تأجيل تنفيذ الغرامة
إلى اتجاهين :األول أخذ بفكرة تأجيل تنفيذ الغرامة بمنح مهلة محددة أو غير محددة البد من دفع الغرامة خاللها كالقانون
المصري والسوري والليبي والبحريني( .)21أما الثاني لم يأخذ بفكرة التأجيل بالعكس نص على التنفيذ الفوري للغرامة
وعدم إعطاء المحكوم بها أية مهلة زمنية كالقانون العراقي واألردني( .)22علماً أن تأجيل تنفيذ الغرامة قد بدأ ينتشر
حتى في التشريعات التي لم تعتمده كمبدأ عام ففي فرنسا ً
مثال تم إدخاله في حوادث السير والمرور وفي الجرائم من نوع
المخالفات التي تنتهي بالصلح (غرامات المصالحة)( ،)23وكذلك القانون اليمني الذي أعطى الحق للنيابة العامة أن تمنح
المحكوم عليه في الظروف االستثنائية وبنا ًء على طلبه ً
أجال لدفع المبالغ المترتبة بذمته أو أن تسمح له بسدادها على
أقساط متساوية بعد تقديم كفيل ضامن(.)24
المبحث الثاني :أسباب التأجيل
إن تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي ال يأتي من فراغ بل البد من وجود سبب يبرره ،هذا السبب إذا ما تحقق فإنه يدفع بالجهة
المختصة إلى تأجيل تنفيذ الجزاء وجوباً أو جوازاً حسب الموقف التشريعي لكل دولة .إن هذه األسباب والدوافع روعيت
فيها مصلحة المجتمع والهدف من تنفيذ الجزاء الجنائي أكثر مما روعي فيها مصلحة المحكوم عليه نفسه كحمل المرأة
المحكوم عليها والمرض والحرب والمناخ والعاهة العقلية ووجود أطفال في عهدة المحكوم عليهما الزوجين والتي
ً
تفصيال في سبعة مطالب:
سنتولى بحثها
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المطلب األول :الحمل والرضاعة
إذا ما ظهر بأن المحكوم عليها حبلى سوا ًء كان الحمل في بدايته أم في شهره األخير يؤخر تنفيذ الجزاء الجنائي رجماً
أو ً
قتال حتى يزول حملها طبيعياً بأن تضع مولودها أو عرضياً بتعرضها لإلسقاط إذا تعذر استمرار حملها لسبب ما
ً
ً
ً
مصداقا لقوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف في القتل)( .)25وقد ورد في السنة النبوية
الشريفة بعدم رجم الحامل بتاتاً حتى تضع حملها وترضعه من لبنها إال إذا وجد شخص أمين يتكفل المولود بالرضاعة
بعد وضعه عندئذ ينفذ بها الرجم وقد فعل ذلك الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)( )26والخلفاء الراشدين من بعده(.)27
وسوا َء احصل الحمل بعد وجوب العقوبة أو قبلها حتى أن المرأة المرتدة لو حملت من جريمة الزنا بعد الردة ال تقتل
حتى تضع حملها( .)28والسبب الذي دفع الشريعة اإلسالمية إلى األخذ بهذا الحكم هو منع حصول الضرر واألذى بحق
الجنين الموجود في بطن الحامل المحكوم عليها وهو نفس محترمة ال ذنب له فيما ارتكب من قبل والدته فإذا كانت هي
غير معصومة من إقامة الحد فإن من القواعد األساسية أن ال تزر وازرة وزر أخرى حيث قال عز وجل في محكم كتابه
وزر أُخرى)( .)29هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن إقامة حد الرجم بحق المرأة الحامل عبارة عن
(وال َتزر وازر ُة َ
قتل لنفس بشرية (الجنين) بغير حق وقد قال اهلل تعالى (وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق) ( .)30كما أن قتل
المحكوم عليها الحامل يعني استيفاء نفسين بنفس واحدة( )31فإن قتلت وهي حامل قبل أن ينفصل حملها أو أمكن فصله
إال أنه ميت فتجب غرة وكفارة ،أما إذا أمكن فصله سالماً إال أنه متألم ثم مات فتجب فيه الدية والكفارة ألن الظاهر أن
تألمه وموته من موت والدته والدية والغرة تجب على العاقلة ألن الجنين ال يباشر بالجناية وال تتيقن حياته فيكون هالكه
خطأ أو شبه عمد بخالف الكفارة فأنها تجب من ماله خاصة .أما إذا قتلها ولي الدم بأمر الحاكم كان الضمان على االمام
ً
جهال أو علم االمام وحده بسبب أن البحث عليه وهو اآلمر به بينما المباشر كاآللة لصدور فعله عن رأي
علماً بالحمل أو
وبحث االمام( .)32وقد أجمع الفقهاء المسلمون على وجوب تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي بحق المرأة الحامل سوا ًء أكان
ذلك الجزاء عبارة عن حد الرجم أو القتل قصاصاً أو حد الجلد أو القطع قياساً على حكم تأجيل تنفيذ إقامة حد الرجم
مراعاة لمصلحة الجنين حيث يخشى عليه من الهالك عند حد الجلد أو القطع أو على األقل قد يتعرض الجنين لألذى
واالعتدال بصحته أو التأثير في بنيته الجسمانية (التشوهات) أو العقلية ،فمن باب األولى االحتياط بتأجيل تنفيذ حد الجلد
حفاظاً على ما في بطنها(.)33
أما التشريع الجنائي الوضعي فقد أوجب تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام الصادرة بحق المحكوم عليها الحامل مدة معينة من
الزمن( )34ـ سنتعرض لها الحقاً عند دراستنا لمدة التأجيل ـ ولذات العلة التي استندت إليها الشريعة اإلسالمية وهي
الحفاظ على الجنين وهو مخلوق بريء فالتأجيل بذلك يكون تطبيقاً لمبدأ مهم في التشريع الجنائي الوضعي وهو مبدأ
شخصية العقوبة الذي يقضي بأن ال توقع العقوبة إال على مرتكب الجريمة .ومما يالحظ على التشريع العراقي أنه لم
يوجب تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق المرأة المحكوم عليها الحامل صراحة بل ضمناً عند عدم موافقة رئاسة الجمهورية
على التأجيل وذلك بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بعد مضي أربعة أشهر على تأريخ الوضع( .)35إضافة إلى ما تقدم هناك
اتجاه فقهي( )36وتشريعي( )37باعتبار الحمل سبباً ال لتأجيل عقوبة اإلعدام بحق المحكوم عليها الحامل بل بإبدالها
بعقوبة سالبة للحرية ولكن بشرط أن تكون المرأة الحامل وقت ارتكاب الجريمة أو وقت النطق بالحكم حماية للجنين
ً
متمثال بوالدته.
وإلبقاء حقه في الرضاعة والحضانة من أقرب شخص له
أما إذا كانت المرأة الحامل محكوماً عليها بعقوبة سالبة للحرية فان التشريعات الجنائية الوضعية عالجت حكم تأجيل تنفيذ هذه
العقوبة من عدمه في ثالث اتجاهات :االتجاه األول أوجب تأجيل التنفيذ العتبارات إنسانية من أجل أن ال يسبب التنفيذ حصول
ضرر وأذى للجنين أو المولود حديثاً
ً
فضال عن حالة الضعف الجسدي التي تنتاب المحكوم عليها الحامل أو الحديثة الوالدة وقد
أخذ بهذا االتجاه كل من القانون السوري واللبناني والجزائري( .)38أما االتجاه الثاني فقد أجاز تأجيل التنفيذ إذا كانت المرأة
ً
حامال في شهرها السادس –كحد أدنى -من الحمل بعد عرضها على طبيب مختص ،أما إذا ابتدأ التنفيذ وظهر بعد
المحكوم عليها
ذلك أن المحكوم عليها حامل في أي شهر من شهور الحمل ولو في شهرها األخير عندئذ تعامل معاملة المحبوسين احتياطاً وقد
أخذ بهذا االتجاه القانون المصري والليبي( .)39واالتجاه الثالث لم يعتبر الحمل أو اإلرضاع سبباً لتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة
ً
وبدال من ذلك أخضعها لبرنامج لمعالجتها داخل المؤسسات اإلصالحية سوا ًء من الناحية
للحرية بحق المحكوم عليها الحامل
الصحية أو الرعاية الطبية والتكليف باألعمال ،وقد احتج أصحاب هذا االتجاه على أن ما تقدم هو واجب ملقى على عاتق الدولة
في الحفاظ على المستوى الصحي للمحكوم عليهم عموماً ،وأكثر من ذلك عدم قصر الرعاية على المحكوم عليها فقط بل يجب
أن تمتد لتشمل المولودين حديثاً بتوفير أماكن خاصة داخل المؤسسة اإلصالحية مهيأة ومزودة بكل ما هو الزم وضروري
لرعاية المحكوم عيها الحامل وعالجها ،أما فيما يخص الميالد فإنها منعت أن يذكر في شهادة الميالد أن واقعة الميالد حصلت
داخل السجن وقد أخذت بهذا االتجاه التشريعات الجنائية لكل من العراق والسودان والسعودية(.)40

المطلب الثاني :المرض
قد يصاب المحكوم عليه بوعكة صحية أو اعتالل في جسده ،والمصابون بالمرض عموماً على نوعين ،مرضى يرجى
شفاؤهم وآخرون يتعذر شفاؤهم كأن يكونوا مصابين بمرض مزمن خبيث كالسل والجذام والسرطان ونقص المناعة
المكتسبة (االيدز) وغير ذلك من األمراض الفتاكة الخطيرة ،وبمراجعة كتب الشريعة اإلسالمية نجد أن الفقهاء المسلمين
فرقوا بين هاتين الفئتين من المحكوم عليهم المرضى فإن كان المحكوم عليه مصاباً بمرض ال يرجى شفاؤه واستحكم
ذلك المرض فقد أجمع الفقهاء على ضرورة إقامة الحد وتنفيذ الجزاء عموماً دون تأجيل أو تأخير ألنه ال معنى أو فائدة
ً
خاصة إذا كان الحد رجماً فالمقصود منه إتالف المحكوم عليه واإلتالف يستوي فيه الصحيح
ترجى من تأجيل إقامة الحد
السليم المعافى والمريض المصاب بعلة( .)41أما إذا كان جزاءه حد القطع وخشي أن يؤدي القطع إلى إتالف النفس
قتال( .)42وقياساً
فيتوقف تنفيذ الجزاء (القطع) ألن كل ما يؤدي إلى إتالف النفس ممنوع من إقامة الحد مادام الحد ليس ً
على ذلك إذا وجب قصاص فيما دون النفس على شخص ضعيف الجسم يخاف عليه من الهالك سقط القصاص ووجبت
عليه الدية(.)43
ولكن إذا كان جزاءه حد الجلد فقد اختلف الفقهاء المسلمون بخصوصه في رأيين :األول يرى إقامة حد الجلد في الحال
وال يؤجل إال انه يخفف عليه من جهة الوسيلة كأن يقام عليه حد الجلد بسوط يؤمن معه عدم التلف كالقضيب الصغير
فإذا خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه مائة شمراخ (مكتال النخل) بمعنى عرجون عليه مائة غصن أو خمسون ففي
ً
استدالال بقوله تعالى (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به وال تحنث)(.)44
المائة يضرب به مرة واحدة وفي الخمسين مرتين
فليس ثمة ما يمنع من أن تقوم الضربة الواحدة بمائة شمراخ مقام المائة ضربة .أما الرأي الثاني فيرى إقامة حد الجلد
على المحكوم عليه المريض الميؤوس من شفائه وضربه مائة جلدة مصداقاً لقوله تعالى (فاجلدوا كل واحد منهما مئة
جلدة)( .)45في حين أن ما ذهب إليه الرأي األول عبارة عن ضربة واحدة أي جلدة واحدة )46(.أما إذا كان المحكوم
عليه مريضاً بمرض يرجى شفاؤه قريباً فقد اختلف الفقهاء المسلمون بصدد وقت إقامة الجلد وتنفيذ الجلد في ثالث آراء:
الرأي األول يرى تنفيذ الجلد وإن كان مريضاً دونما تأخير وحسب وضعه الصحي ،فإن كان المريض خفيفاً ضرب
ً
استدالال
بأداة متوسطة وإن كان المرض قوياً ضرب بآلة مناسبة بسيطة ال تؤدي إلى هالكه وقد أخذ بهذا الرأي الحنابلة
بما ورد في األثر ان الخليفة عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنه) أقام الحد على قدامة بن مضغون في مرضه ولم يؤجله
وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فتحقق بذلك إجماع الصحابة(.)47
والرأي الثاني يرى وجوب تأجيل التنفيذ وإقامة الحد عليه وقد أخذ بهذا الرأي جمهور الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي
وكذلك الشيعة الزيدية واستدلوا بما روي عن اإلمام علي (رضي اهلل عنه) (يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من
أحصن منهم ومن لم يحصن ،فان أمة لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) فقال (أحسنت اتركها حتى تماثل _ أي تقارب
البريء)(.)48
أما الرأي الثالث فقد جمع بين الرأيين أعاله فان اقتضت المصلحة تعجيل إقامة الحد عوقب المحكوم عليه بالحد جلداً
بضربه بأداة مناسبة مالئمة ،أما إذا اقتضت المصلحة عدم السرعة في إيقاع الحد فيتم تأخيره وقد ذهب إلى ذلك الشيعة
االمامية(.)49
وعن حكم التشريع الوضعي فانه لم يوجب أو يجيز تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي إذا كان عبارة عن عقوبة مالية ،أما إذا
كانت العقوبة بدنية فالقانون الجنائي الليبي ً
مثال أوجب إجراء كشف طبي بحق المحكوم عليه المريض الصادر بحقه قطع
اليد أو الرجل وتحت إشراف الطبيب الشرعي الذي لديه صالحية تأجيل التنفيذ بعد تحديد مدة التأجيل( .)50أما إذا كانت
العقوبة سالبة للحرية فقد أجاز بعض القوانين كالقانون المصري والليبي( )51تأجيل تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه
المصاب بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر أو يجعله عاجزاً بصورة كلية بحيث يجعل التنفيذ غير مجد
لعدم تحقيق العقوبة ألغراضها مما يعني ذلك تحقق اإلصابة قبل البدء بتنفيذ العقوبة ،فحكم التأجيل مسألة جوازية للنيابة
العامة مباشرتها من تلقاء نفسها او بنا ًء على طلب المحكوم عليه وإذا أمر بتأجيل التنفيذ فيبقى المحكوم عليه عرضة
للفحص الدوري الطبي فإذا شفي من مرضه بحيث أصبح قادراً على تحمل التنفيذ أعيد إلى المؤسسة العقابية مجدداً،
أما إذا حدثت اإلصابة بعد البدء بتنفيذ العقوبة أو اكتشف مرضه أثناء التنفيذ ففي مثل هذه الحالة ال يشمله حكم جواز
التأجيل بل يكون خاضعاً لحكم اإلفراج الصحي والذي يقضي اإلفراج عن المحكوم عليهم غير القادرين على تحمل تنفيذ
العقوبة السالبة للحرية الصادرة بحقهم إلصابتهم بالمرض وعلى أن يخضعوا لفحوصات طبية ودورية للتأكد من سالمتهم
الصحية بغية إعادتهم إلى المؤسسة العقابية عند تماثلهم للشفاء وبعد احتساب مدة اإلفراج من ضمن مدة محكوميتهم(.)52
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أما القانون العراقي فقد أوجب المعالجة الطبية لكافة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حيث تتولى وزارة الصحة تقديم
كافة خدماتها الصحية والعالجية عن طريق إنشاء مراكز صحية في كل قسم من أقسام اإلصالح االجتماعي( )53ومن
ثم فلم يعتبر المرض ومهما كان نوعه ومدى خطورته سبباً يوجب أو يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مما دفع
البعض إلى اقتراح نص قانوني لمعالجة ذلك( .)54في حين ذهب البعض اآلخر إلى اعتبار المرض سبباً ال لتأجيل تنفيذ
العقوبة السالبة للحرية بل حالة من حاالت اإلفراج الصحي قياساً بحكم اإلفراج الشرطي(.)55
المطلب الثالث :الحرب (الغزو)
تأمر الشريعة اإلسالمية اتباعها من الجند والقادة بالمحافظة على طاعة اهلل تعالى والتمسك بأوامره والتحلي بالتقوى حتى
يكتب لهم النصر على األعداء مصداقاً لقوله تعالى (ولينصرن اهلل من نصره إن اهلل لقوي عزيز)(.)56
ولهذا كان األمراء والقادة العسكريون يوصون الجند بالمحافظة على الصالة في ميادين القتال ويأمرونهم باالبتعاد عن
ارتكاب المعاصي والذنوب ،ومع ذلك فقد يقع أحد المسلمين في ذنب يوجب الحد عند وقوع الحروب والغزوات فهل
يقام عليه الحد أم يؤجل؟ لقد اختلف الفقهاء المسلمون حول ذلك في ثالثة آراء :األول يذهب إلى وجوب التأجيل مطلقاً
ً
وأمال وقد استند
خوفاً من أن يتمرد المحكوم عليه ويلتحق بالعدو( )57فهو ضمن باب الكسب المعنوي وإعطائه فرصة
ً
رجال يسرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده ،وقال نهانا
أصحاب هذا الرأي إلى ما روي عن بسر بن أرطأة أنه وجد
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) على القطع في الغزو( ،)58وما رواه الصحابي جنادة بن أمية (رضي اهلل عنه) قال :كنا
مع بسر بن أرطأة في البحر فأتى بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية( )59فقال :قد سمعت رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وسلم) يقول :ال تقطع األيدي في السفر ولوال ذلك لقطعته وفي رواية أخرى في الغزو(.)60
مما تقدم يتضح أن أصحاب هذا الرأي الحظوا حكم الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بعدم القطع المشار إليه في الحديث
الشريف على كافة الحدود لذات الحكمة التي توخاها الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) من إلحاق الضرر بالمسلمين عند
إقامة الحد في أرض العدو ألنه يصح القول بأن ترك إقامة الحد في الغزو سنة عملية والترك مع وجود موجب العمل سنة
متبعة وقد أخذ بهذا الرأي الحنفية والحنابلة وأبو الدرداء( .)61أما الرأي الثاني فيرى أصحابه بوجوب إقامة الحد مهما
كان نوعه سوا ًء وقع في دار الحرب أم في دار اإلسالم وال يعد الغزو ذريعة للتأجيل مستندين بقوله تعالى (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما)( )62فلم تفرق اآلية بين السرقة التي تحدث في بالد اإلسالم أو في بالد الكفر ،أما االحتجاج
بأن المحدود يمكن أن يلتحق بأهل الكفر فان لحق بهم فهو أشقى له واستدلوا بما رواه الصحابي عبادة بن الصامت (رضي
اهلل عنه) أن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) قال( :جاهدوا الناس في اهلل في القريب والبعيد وال تبالوا في اهلل الئم وأقيموا
حدود اهلل في الحضر والسفر) ( )63وهذا هو رأي جمهور الشافعية والمالكية والليث بن السعد(.)64
اما الرأي الثالث فقد جمع بين الرأيين السابقين فمن جهة ذهب إلى وجوب تأجيل التنفيذ لحد قطع اليد في السرقة حصراً
ً
عمال بمنطوق حديث الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) السالف ذكره والذي رواه بسر .في
عند وقوعه داخل معسكر العدو
ُ
حين اوجب إقامة بقية الحدود سوا ًء وقعت داخل المعسكر أم خارجه عمال بحديث الصحابي عبادة ألنه حديث عام في كل
الحدود في حين أن حيث بسر خاص بالسرقة وليس هناك ما يمنع أن يكون للسرقة حكم خاص يختلف عن بقية الحدود
فحديث عبادة كان في وجوب إقامة الحد في السفر والسفر أعم مطلقاً في الغزو الذي نهى حديث بس من إقامة الحد فيه
ألن المسافر قد يكون غازياً وقد ال يكون  ،وقد اخذ بهذا الرأي اإلمامان األوزاعي والشوكاني(.)65
اما عن حكم التشريع الجنائي الوضعي فقد أجاز قانون الخدمة العسكرية العراق تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها
المكلف بالخدمة اإللزامية أو االحتياط الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه وهي جريمة التخلف عن الخدمة
العسكرية وجريمة عدم األخبار عن زوال اإلعالة وجريمة التخلص من الخدمة العسكرية وجريمة االحتيال المتعلقة
بالخدمة العسكرية وجريمة إعطاء معلومات كاذبة وجريمة التخلف عن أداء خدمة االحتياط وجريمة عدم مراجعة التجنيد
بعد انتهاء الخدمة وجريمة مخالفة أحكام قانون الخدمة العسكرية واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه( ،)66حيث يحق
للمحكمة العسكرية عند الحكم عن إحدى هذه الجرائم أن تقرر تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس في زمن الحرب والطوارئ.
في حين نجد أن قانون العقوبات العسكري العراقي( )67لم يقيد صالحية المحكمة العسكرية حيث أجاز لها تأجيل تنفيذ
عقوبة الحبس بحق العسكري عن جريمة الهروب أو الغياب فقط فالتأجيل ال يشمل الجرائم العسكرية االخرى .اما فيما
يتعلق بالعقوبات البدنية والمالية فان التشريعات الجنائية الوضعية متفقة على عدم اعتبار الحرب سبباً لتأجيلها.

المطلب الرابع :المناخ (الطقس)
ناقش فقهاء المسلمين تأثير الحالة الجوية على تنفيذ الجزاء الجنائي فال تجوز إقامة حد الجلد في البرد أو الحر الشديد
لما في ذلك من خوف من هالك المحكوم عليه في حين شرعت العقوبات (الحدود) للردع ال للهالك ومن ثم يؤجل تنفيذ
الجزاء ،فالشافعية والمالكية والشيعة الزيدية صرحوا بتأجيل إقامة حد الجلد إلى حين اعتدال الجو خشية هالك المحكوم
عليه المجلود ،فقد ذكر المالكية أنه في هذه الحالة يسجن المحكوم عليه إذا كان الجزاء الجنائي جلداً أو قطعاً لحين انتهاء
ً
معتدال( )68وقياساً على ما تقدم يجب أال يتم القصاص فيما دون النفس
موجة البرد أو الحر الشديد بحيث يصبح المناخ
إذا كان الجو شديد الحرارة أو البرودة حتى ال يكون للقصاص أثر على الجسم( .)69أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى ضرورة
إقامة الحد وال يؤخر ما أوجبه اهلل بغير حجة سوا ًء كان ذلك في الحر أو البرد المفرط( ،)70أما الشيعة اإلمامية فلم
يذكروا شدة الحر أو البرد سبباً لتأجيل إقامة حد الجلد حيث ذهبوا إلى عدم تأخير إقامة حد الجلد إال مع العذر( .)71أما
إذا كان الجزاء الجنائي يأخذ معنى القتل قصاصاً أو حداً فال يؤجل وينفذ في أي وقت سوا ًء كان صيفاً أو شتا ًء ألنه ال
فائدة أو مصلحة ترجى من تأجيله طالما أن تنفيذه سيؤدي إلى هالك المحكوم عليه فال يخشى من شيء وهذا ما اجمع
عليه الفقهاء المسلمون بمختلف مذاهبهم.
أما عن حكم التشريع الجنائي الوضعي فلم يعتبر المناخ سبباً يوجب أو يجيز تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي نظراً للتقدم
الحاصل في الطرق والوسائل العلمية مع وجود أماكن متخصصة لتنفيذ العقوبات وتقدم العلوم الطبية والصحية والوسائل
التقنية الحديثة المهيأة رغم كافة الظروف المناخية الصعبة من برد وحر شديدين.
المطلب الخامس :العاهة العقلية (الجنون)
الجنون قانوناً هو عبارة عن حالة من حاالت االضطراب العقلي أو النفسي أو العضوي تؤدي إلى فقدان اإلدراك أو حرية
االختيار أو كليهما معاً وهو على نوعين فإما أن يكون الجنون أصلياً حينما ال تنمو الملكات الذهنية لإلنسان منذ الوالدة،
أو أن يكون جنوناً طارئاً عندما تضرب ملكات الفرد الذهنية لسبب ما هذا من جهة ،ومن جهة اخرى قد يستغرق الجنون
طول عمر الفرد المصاب به أو قد يكون متقطعاً على شكل نوبات تنتابه بين الحين واآلخر( .)72أما العاهة العقلية فهي
صورة من األمراض العصبية والنفسية وقد تجرد الفرد من إدراكه وتخرجه عن طوره العادي المألوف إال أنها ال تصل
إلى مرتبة الجنون بمعناه الضيق بل تؤثر على صعيد التشريع الجنائي الوضعي في ملكة اإلدراك بحيث تفقد اإلنسان
السيطرة على سلوكياته بشكل دائم أو مؤقت( .)73وعلى صعيد التشريع الجنائي الوضعي يوجد اتجاهان تشريعيان حول
تحديد مصطلح العاهة العقلية :األول حصر العاهة العقلية بمصطلح الجنون األمر الذي يوحي باقتصار الحكم على الجنون
بمعناه الطبي دون غيره من األمراض العقلية والنفسية التي تفقد المصاب بها إدراكه أو إرادته وعلى النحو الذي يحصل
بالنسبة للجنون ،ولكن هذا المفهوم الظاهري غير سليم ألن الضابط في تحديد معنى الجنون هو بأثر الحالة المرضية على
إدراك أو إرادة المحكوم عليه فان كان من شأنها ذلك فهي جنون وعلى ذلك فالجنون في داللته القانونية يتسع ليشمل كافة
األمراض العقلية والنفسية التي تجعل المحكوم عليه المصاب بها ينحرف في تصرفاته وسلوكياته عن المجرى الطبيعي
لألمور( ،)74وقد اخذ بهذا االتجاه القانون المصري والسوري واللبناني .أما االتجاه الثاني :فقد أورد مصطلح العاهة
العقلية ليشمل بذلك أية عاهة تصيب المحكوم عليه وتفقده اإلدراك أو اإلرادة سواء وصفه علماء الطب بأنه جنون أو
غير ذلك ألنه كان عدم إدراك المحكوم عليه المصاب بالجنون لمغزى العقوبة هو الدافع وراء التأجيل فمن الالزم كذلك
التسليم بهذا الحكم في أية حالة أخرى يصاب فيها المحكوم عليه بعاهة عقلية وان لم ترقى إلى درجة الجنون فمن شأنها
أن تفقد إدراكه أو إرادته كالشذوذ العقلي وما شابه ذلك( )75وقد أخذ بهذا االتجاه القانون العراقي واليمني(.)76
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية إذا ما أصيب المحكوم عليه بعاهة في عقله كالجنون الطارئ فان الفقهاء المسلمين قد
اختلفوا حول تنفيذ الجزاء الجنائي (القصاص والحدود) في ثالثة آراء :األول فرق بين الجزاءات المفروضة فان كان
قصاصاً انقلب دية استحساناً فاساس االستحسان هو أن يكون المجرم وقت المحاكمة وبعده مكلفاً تكليفاً
ً
كامال لكي يتم
استيفاء الجزاء الجنائي من جسده ولما كان يمكن استيفائه من ماله كان ذلك جمعاً بين حقوق العباد وما يلزم أن يكون
المحكوم عليه من تكليف خالل فترة استيفاء العقوبة البدنية فاألخيرة كالعبادة البدنية شرطها األساس التكليف .أما إذا لم
يكن قصاصاً كأن يكون قطعاً أو ضرباً فانه يوقف تنفيذه إال إذا كان المحكوم عليه قد سلم للتنفيذ عليه فاصيب بالجنون
بعد التنفيذ عليه فيستمر بالتنفيذ طالما أنه قد ابتدأ وقد قال بهذا الرأي الحنفية( .)77أما الرأي الثاني فقد فرق أيضاً بين
الجزاءات فان كان حداً فيعتبر موقوفاً حتى يفيق المجنون ألن أساس المحاكمة عند أصحاب هذا الرأي هو العقل فإذا كان
اليأس من إفاقته وكان الجزاء عبارة عن حد سقط أما إذا كان قصاصاً فقسم من أصحاب هذا الرأي قالوا أن الدية تحل
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محل القصاص حيث يسقط هذا األخير باليأس من إفاقة المحكوم عليه في حين رأى القسم اآلخر بان يسلم المحكوم عليه
لولي الدم فان شاء اقتضى وان شاء اخذ الدية وتحت إشراف القضاء وقد اخذ بهذا الرأي المالكية( .)78وأخيراً فان الرأي
الثالث فرق بين الجرائم المرتكبة واألدلة الثبوتية المعتمدة والتي من أجلها صدر الحكم بحق المجرم فإذا كانت الجريمة
حداً ثبتت بدليل اإلقرار فيوقف التنفيذ حتى يفيق المحكوم عليه المجنون من جنونه ألنه للمحكوم عليه عموماً في جرائم
الحدود أن يرجع عن إقراره مطلقاً فإذا رجع أوقف التنفيذ الحتمال أن يكون عدوله عن إقراره سليماً ولما كان الجنون
يمنعه من الرجوع عن إقراره وكان من حقه أن يعود في إقراره وجب وقف التنفيذ إلى حين اإلفاقة .أما إذا كانت الجريمة
قد ثبتت بدليل آخر غير اإلقرار كالشهادة فينفذ الجزاء وان كان المحكوم عليه مصاباً بجنون طارئ طالما أن المسؤولية
قد نهضت وقت ارتكاب الجريمة كما أن العبرة في الحكم بالعقوبة وتنفيذها إنما هي بحال ووضع المجرم وقت ارتكاب
الجريمة ألن األساس في العقاب عند أصحاب هذا الرأي هو استيفاء شرط التكليف وقيام القصد الصحيح وقت ارتكاب
الجريمة ال وقت المحاكمة والتنفيذ إذ العبرة بتحقق سبب العقاب والقصد الصحيح المنتج للعقاب الكامل ثابت ومؤكد
وقت ارتكاب الجريمة وهو السبب في العقوبة الخاصة بالقصاص وعند إقامة الحدود وإذا تحقق السبب وزال المانع فان
العوارض ال تبطله ،وكما أن جنون الشهود ال يبطل الشهادة فكذلك جنون المحكوم عليه ال يزيل أثر إجرامه( ،)79وفوق
ذلك فان العقوبات شرعت للتأديب والردع فإذا تعطل هدف التأديب لجنون المحكوم عليه لعدم شعوره بالتأديب والتأنيب
فال يجب تعطيل هدف الردع العام ألن مصلحة المجتمع تظهر وتبرز عند تنفيذ الجزاء الجنائي بحق المحكوم عليه حتى
وان كان مصاباً بجنون وقد قال بهذا الرأي الشافعية والحنابلة( .)80أما بخصوص التعزير فقد اتفق الفقهاء المسلمون
على وجوب تأجيل تنفيذها ألن من شروط عقوبة التعزير العقل من جهة ومن جهة أخرى فان التعزير تأديب وتهذيب
وردع عام وهذا ما ال يتحقق مع المحكوم عليه المجنون ومن ثم يكون تعزيره إيذاء ال معنى له بل وال يتفق مع إنسانية
الشريعة اإلسالمية فالمفروض ان يعالج بالرفق ال بالعنف(.)81
أما عن حكم التشريع الجنائي الوضعي فقد اتفقت التشريعات الوضعية كافة على ضرورة تنفيذ الجزاء الجنائي إذا كانت
عقوبة مالية حيث أنها تنفذ من ماله إال أنها ال تنفذ عليه بطريق اإلكراه البدني( ،)82أما إذا كانت العقوبة بدنية فبالنسبة
لعقوبة اإلعدام لم نجد نصاً قانونياً ال في القانون العراقي وال في القوانين االخرى تعرض إلى مسألة حكم إصابة المحكوم
عليه بعقوبة اإلعدام بمرض الجنون أو أية عاهة عقلية أخرى من حيث وجوب أو جواز تأجيل تنفيذ العقوبة مما يعد
قصوراً تشريعياً يستوجب من المشرع التدخل لمعالجته بضرورة األخذ بتأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق المحكوم عليه
المصاب بالجنون أو أية عاهة عقلية اخرى ألسباب إنسانية وهي عدم قابلية المحكوم عليه في هذه الحالة على فهم ما
يجري حوله من إجراءات سيما وان تنفذ هذه العقوبة هي من أخطر اإلجراءات الجزائية لذا فان تأجيل العقوبة في هذه
الحالة ولحين عودة الرشد والعقل إلى المحكوم عليه هو أقرب إلى المنطق اإلنساني والقانوني السليم .أما إذا كان الجزاء
الجنائي عبارة عن عقوبة سالبة للحرية فقد اختلفت التشريعات الوضعية بشأنها فنجد أن القانون العراقي أوجب على
المحكمة متى ما قدم لها تقرير طبي مفاده أن المحكوم عليه أصيب بعاهة عقلية أن تضعه تحت الحراسة في مستشفى
لألمراض العقلية لحين انتهاء مدة محكوميته أما إذا شفي قبل انتهاء مدة محكوميته عندئذ يعاد إلى المؤسسة اإلصالحية
الستئناف مدة محكوميته بعد احتساب المدة التي قضاها في المستشفى من مدة الحكم( ،)83في حين أن ً
كال من القانون
المصري والليبي واليمني قد أوجب تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحق المحكوم عليه عند إصابته بالجنون لحين
شفائه وأعطى الحق للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في مصح معد لألمراض العقلية عندئذ تستنزل المدة التي يقضيها في
المصح من مدة الحكم( .)84أما القانونان السوري واللبناني فقد علقا تنفيذ العقوبة أو التدبير االحترازي بحق المحكوم
عليه الذي يصاب بالجنون اثناء تنفيذه للحكم واجباً حجزه احترازياً في مأوى عالجي لغرض العناية به والتي تقتضيها
حالته على أال تزيد مدة حجزه في كافة األحوال عن المدة المتبقية لمحكوميته ما لم يشكل خطراً على المجتمع فيمتد حجزه
بقرار من المحكمة وإذا انتهت المدة فللقاضي الحق في خصم مدة حجز المحكوم عليه في المستشفى كلها أو بعضها من
مقدار العقوبة أو التدبير(.)85
المطلب السادس :الرابطة الزوجية وكفالة حق الصغير
لم نجد بين ثنايا كتب الشريعة اإلسالمية وال في آراء أو أقوال الفقهاء المسلمين أية إشارة إلى اعتبار الزواج وكفالة
الصغير سبباً يوجب أو يجيز تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي سوا ًء كان قصاصاً أو تعزيراً.
أما عن حكم التشريع الجنائي الوضعي فلم يعتبر الزواج وكفالة الصغير سبباً لتأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي إذا كانت عقوبة
بدنية أو مالية ولكن لو كانت عقوبة سالبة للحرية فانه العتبارات اجتماعية وإنسانية وتربوية وللدور الذي يلعبه كل من
الزوج والزوجة تجاه أفراد أسرتهما سواء برعايتهم أو بإعالتهم روعيت عوامل الرحمة ودواعي الرفق واإلنسانية نحو

الصغير حتى ال يحرم من رعاية والديه معاً( ،)86فالتأجيل في مثل هذه الحالة تأكيد لمعنى مبدأ شخصية العقوبة لكي
ال يتأثر الصغير بعقوبة غيره ومن ثم فال يجوز التأجيل في حالة وقوع الطالق أو التفريق بين الزوجين وال في حالة
وجود الصغير في كفالة شخص آخر غير الزوجين عهد إليه بحضانته وتربيته وال في حالة عدم وجود محل ؟إقامة ثابت
ً
وفضال عما تقدم ال يشترط أن يكون لصغير المتكفل من قبل
ومعروف لكل من الزوجين المحكوم عليهما سوية(.)87
ً
الزوجين ابناً من صلبهما ومن ثم فيتم التأجيل وان كان الصغير متبنيا أو تحت رعايتهما بأية صفة كانت كالضم وما
شابه ذلك( .)88واستناداَ لما تقدم فقد نصت القوانين على تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على أحد الزوجين بشرط
أن يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء مدة عقوبة اآلخر إال أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول سريان حكم التأجيل
بعد البدء بتنفيذ العقوبة ضد أحد الزوجين قبل اآلخر فمنهم من ذهب إلى عدم جواز التأجيل إذا كان قد بدء بتنفيذ العقوبة
بحق أحد الزوجين ثم بعد ذلك بفترة من الزمن صدر حكم على الزوج اآلخر على أساس أن من شروط التأجيل أال يكون
الزوجان مسجونين سلفاً ولتجنب إخالء سبيل أحدهما مدة معينة ومن ثم إرجاعه إلى المؤسسة العقابية مجدداً الستئناف
ً
فضال عن ذلك قصد ونية المشرع من
محكوميته ،في حين ذهب آخرون إلى جواز التأجيل التحاد العلة في كافة األحوال
إيراد شرط عدم السجن سابقاً يتجه إلى حالة الفرد الذي لديه سوابق محكوم عنها سلفاً عن جرائم مختلفة( .)89وعلى
العموم يوجد اتجاهان تشريعيان حول وجوب وجواز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية :األول أوجب تأجيل التنفيذ إذا
كانت مدة العقوبة أقل من سنة وكان الزوجان غير موقوفين يوم صدور الحكم وأثبتا أن لهما محل إقامة معروف في البلد
وتحت رعايتهما طفل صغير فال ينفذان عقوبتهما في آن واحد بل بالتعاقب حيث يكون التأجيل بالنسبة لحد لزوجين فقط
حتى ينتهي تنفيذ العقوبة على اآلخر فيبدأ التنفيذ عليه وقد أخذ بهذا االتجاه القانونان السوري واللبناني( ،)90أما االتجاه
الثاني فقد أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي مدتها سنة فما دون المحكوم بها على الزوج والزوجة في آن
واحد سوا ًء كانت عن جريمة واحدة أو أكثر ولم يكونا مسجونين من قبل فمن الممكن جوازاً تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد
الزوجين ولحين إطالق سراح الزوج اآلخر طالما كانا يكفالن صغيراً ولهما محل إقامة معروف وقد أخذ بهذا االتجاه كل
من القانون العراقي والمصري والليبي واليمني( ،)91وحدد القانون العراقي عمر الصغير باثنتى عشرة سنة والمصري
بخمس عشرة سنة والليبي بثماني عشرة في حين حدده القانون اليمني بثالث عشرة سنة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
اشترط القانون العراقي تقديم طلب من أحد الزوجين المحكوم عليهما موجه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم والتي لها
الحق في أن تطلب تقديم كفيل ضامن يؤمن حضور الزوج المحكوم عليه عند زوال سبب التأجيل( ،)92بينما لم يشترط
القانون المصري أو الليبي أو اليمني ذلك بل أجازت هذه القوانين للنيابة العامة الطلب من المحكوم عليه تقديم الكفالة بان
ال يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل(.)93
أن االتجاه التشريعي الذي جعل التأجيل جوازياً بسبب الزواج وكفالة الصغير منتقد ألسباب عدة( :)94فمن جهة أن
االعتبارات التي استند إليها هي ذاتها التي استند إليها االتجاه الذي جعل التأجيل وجوبياً كما ان اشتراط التشريعات من
ً
فمثال
جهة أخرى أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية سنة دون كل من الزوجين ال يحقق المصلحة المرجوة من التأجيل
قد يصدر حكم على الزوج بالحبس ( )9تسعة أشهر ويحكم على زوجته بالحبس لمدة سنتين مما يعني ذلك عدم تمتعها
بحكم التأجيل فمن المحبذ أن يتم االقتصار على أحد الزوجين لكي يستفاد من التأجيل من كانت مدة عقوبته أقل من
اآلخر مراعاة لمصلحة الصغير ،كما ان اشتراط التشريعات عدم وجود أية سابقة لدى الزوجين يتنافى مع االعتبارات
التي سبقت اإلشارة إليها فكان من الممكن أن يكون هذا الشرط قاصراً على أحد الزوجين ال كليهما ان لم نقل بان هذه
االعتبارات تستلزم أن ال يؤخذ بشرط السابقة بنظر االعتبار.
المبحث الثالث :مـدة التأجيل
ستنصب الدراسة في هذا المبحث على بيان مدة تأجيل التنفيذ وفق آراء الفقهاء المسلمين الذين أخذوا واعتمدوا التأجيل
عند تحقق أياً من أسبابه السالفة الذكر ،ومن ثم فلن نتعرض إلى تلك اآلراء التي لم تأخذ بالتأجيل تجنباً للتكرار ،وبالمقابل
سنعتمد على التشريعات الجنائية الوضعية التي أخذت بالتأجيل وجوباً وجوازاً ومن ثم فلن نتعرض إلى تلك التشريعات
التي لم تأخذ بالتأجيل حكماً عند تحقق أياً من أسبابه .وتختلف مدة تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي حسب تحقق سبب التأجيل،
فمدة تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل هي ليست نفسها بالنسبة للمحكوم عليه المريض أو المجنون وهكذا ،كما
أن مدة التأجيل تختلف من جهة نوع الجزاء الجنائي فمدة تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام تختلف عن مدة تأجيل تنفيذ عقوبة
الغرامة ،لما تقدم سنتولى دراسة مدة التأجيل من جهة السبب المتحقق ومن جهة الجزاء الجنائي في الشريعة اإلسالمية
والتشريع الوضعي وكما يلي:
إذا كان سبب التأجيل هو الحمل فال ينفذ الجزاء الجنائي إال بعد أن تضع المرأة المحكوم عليها مولودها بصور طبيعية
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أو عرضية وهذا ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون إال أنهم اختلفوا في مدة التأجيل ما بعد الوضع ،فالبعض فرق بين ماهية
الجزاء فإن كان جلداً أوجب شفاءها من النفاس ألنه اعتبر النفاس مرضاً يوجب تأخير إقامة الحد ،أما إذا كان الجزاء
الجنائي رجماً أو ً
قتال فإن وجد مرضعاً أميناً نفذ عليها الجزاء وإن لم يوجد لم يعجل عليها إقامة حد الرجم أو القتل وقد
قال بذلك المالكية والحنفية .في حين ذهب البعض اآلخر إلى أنه لو كان الجزاء عبارة عن رجم او قتل فال ينفذ مباشرة
بعد الوضع بل بعد أن تضع المرأة الحامل وليدها وتسقيه اللبن ( )95فإن وجد المرضع األمين نفذ بحقها الجزاء وإذا
لم يوجد تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه ويستحب لولي المقتول تأخيره للفطام ،وهذا ما قال به الشافعية والحنابلة
والشيعة االمامية والزيدية والظاهرية(.)96
ومن ذلك يتبين أن الفقهاء المسلمين على الرغم من اختالفاتهم الجزئية الدقيقة إال أنهم أجمعوا بالنهاية على أن الجزاء
الجنائي إذا كان رجماً أو ً
قتال فال ينفذ بحق المرأة الحامل التي وضعت وليدها إال بعد أن ترضع وتفطم أو عند وجود
ً
المرضع األمين فلو بادر إلى ولي الدم مثال بقتل المرأة المحكوم عليها بعد زوال الحمل وانفصال جسم الولد عن جسدها
مباشرة قبل وجود ما يغني الوليد عن حليب أمه فمات الولد لزم ولي الدم القود فيه ألنه تسبب في موته كما لو حبس
ً
رجال ببيت ومنع عنه الغذاء حتى مات( .)97أما عن المكان الذي تقضي فيه المرأة المحكوم عليها الحامل مدة تأجيل فقد
أجمع الفقهاء المسلمون على ضرورة حبسها إال أنهم اختلفوا حول حكم تأجيل تنفيذ الجزاء بحق المرأة المحكوم عليها
ذات الحمل غير الظاهر للعيان في رأيين :األول عدم تأخير الحد ولو كان من المحتمل أن تكون المرأة قد حملت من
جريمة الزنا ألن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) رجم اليهودية والجهنية ولم يسأل عن استبرائهما وقال ألنيس (رضي
اهلل عنه) (اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يأمر بسؤالها عن استبرائها .أما الثاني فيرى بتأخير تنفيذ الحد
على المرأة الزانية المتزوجة إذا مكث ماء الزنا في بطنها أربعين يوماً سوا ًء كان الزوج قد استبرأها أو لم يستبرأها ولو
يمض على الزنا أربعون يوماً ففي كلتا الحالتين تؤخر المرأة لحيضة ،بمعنى حتى تحيض مرة واحدة إن أمكن حملها
لم ِ
خشية أن يكون بها حمل ويقوم مقام الحيضة ،فمن لم تحض بعد مرور ثالثة أشهر لم تحض فيها بحيث ال يظهر عليها
يمض على ماء الزنا ؟ أربعون
الحمل أخرت حتى تضع ،أما المرأة غير المتزوجة فال يؤخر تنفيذ الحد عليها إن لم ِ
يوماً في بطنها أو مضت عليه هذه المدة ولم يكن في اإلمكان حملها فإن كان الحمل ممكناً أخر تنفيذ الحد عليها لحيضة
كما سبق ذكره وقد ذهب إلى ذلك المالكية والشيعة الزيدية( .)98أما لو دعت المرأة المحكوم عليها بأنها حامل ولم يكن
ظاهراً للعيان وبالتحديد في بداياته االولى فقد اختلف الفقهاء المسلمون في ذلك فيرى البعض منهم بقبول ادعاء المرأة
بالحمل وحبسها حتى يتبين أمرها من دون الحاجة إلى التحقيق في صحة ادعائها ألن الحمل الحديث وما يدل عليه من
الدم وغيره يتعذر إقامة البينة عليه ومن ثم فيقبل قولها فيه لقوله تعالى (وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهلل في أرحامهن
إن كن يؤمن باهلل واليوم اآلخر)( ،)99كما أن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) قبل قول الغامدية في الحمل ولم يطلب منها
البينة وال حلف اليمين وقد قال بذلك الحنابلة ،أما الرأي الثاني فيرى عدم قبول ادعاء المرأة بالحمل إال بعد استطالع من
له خبرة حيث يعرضها القاضي على أهل الخبرة فان قلن بأنها حبلى حبسها القاضي حتى تلد خالل المدة الطبيعية للحمل
قدر الفقهاء مدة حبسها بسنتين للتيقن بعدم حملها وهذا هو رأي أبي حنيفة وبعض الشافعية(.)100
أما عن حكم التشريع الجنائي الوضعي فقد اوجب القانون العراقي على دائرة اصالح الكبار عند ورود األمر بتنفيذ
عقوبة اإلعدام بحق المرأة الحامل مفاتحة دائرة االدعاء العام المختصة حيث يقوم نائب المدعي العام برفع مطالعته
إلى رئيس االدعاء العام الذي بدوره يرفع تقريراً إلى وزير العدل عن ذلك مطالباً إياه بتأجيل تنفيذ حكم اإلعدام حتى
تضع حملها ،أو يطلب تخفيف ذلك الحكم أو إبداله بعقوبة أخف كالسجن المؤبد أو المؤقت ثم يقوم الوزير برفعه إلى
رئاسة الجمهورية وفي أثناء ذلك يؤخر تنفيذ عقوبة اإلعدام حتى صدور أمر جديد من وزارة العدل مبنياً على قرار
رئاسة الجمهورية( )101وال توجد مشكلة إذا صدر األمر الجديد بتأجيل التنفيذ أو إبدال العقوبة بأخرى أخف ولكن إذا
جاء األمر الجديد قاضياً بتنفيذ عقوبة اإلعدام بدون تأخير أو بعدم إبدالها بعقوبة أخرى ففي هذه الحالة أوجب القانون
ً
كاملة على تأريخ الوضع وال يهم بعد ذلك سوا ًء وضعت مولودها قبل صدور
تنفيذ العقوبة بعد انقضاء مدة أربعة أشهر
الحكم الجديد أو بعده ألن المهم في مثل هذه الحالة تمكين المحكوم عليها من إرضاع وليدها وحضانته ورعايته مدة
مالئمة يستطيع بعدها المولود من العيش عن تم تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق والدته( .)102أما القانون السوداني فقد أوجب
على مسؤول السجن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق المرأة المحكوم عليها إذا تبين له أنها حبلى أو مرضع ثم يتولى
إشعار رئيس القضاء فوراً لتأجيل التنفيذ حتى تلد جنينها حياً وترضعه أو أن تمضي مدة سنتين كاملتين على إرضاعه
وبعد ذلك تنفذ فيها عقوبة اإلعدام( ،)103في حين ان المشرعيين المصري والليبي جعال هذه المدة شهرين من تأريخ
الوضع( .)104ولكن إذا كانت العقوبة قطع اليد أو الرجل فان القانون الليبي وان نص على تأجيل التنفيذ بحق المحكوم
عليها الحامل إال ان مدة التأجيل ترك تقديرها للطبيب بعد تحديدها من قبله( )105أما إذا كانت المرأة الحامل محكوماً
عليها بعقوبة سالبة للحرية فال بد من مضي مدة ال تقل عن شهرين من تأريخ الوضع النتهاء مدة التأجيل طبقاً للقانون

اليمني( ،)106أما القانون المصري والليبي فقد حدداها بشهرين على الوضع( )107ودرءاً الحتمال هروب المحكوم
عليها الحامل عند تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فقد أعطى القانون المصري والليبي واليمني للنيابة العامة الحق في
أن تطلب منها تقديم كفالة بأن ال تفر من التنفيذ بعد زوال سبب التأجيل( )108أما القانون السوري واللبناني فقد جعال
مدة التأجيل ستة أسابيع بعد الوضع(.)109
أما إذا كان سبب التأجيل هو مرض فطبقاً للشريعة اإلسالمية ال توجد مدة زمنية لتأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليه
المصاب بمرض يتعذر شفاؤه حيث أجمع الفقهاء على تنفيذه للجزاء الجنائي قصاصاً أو حداً أو تعزيراً بال تأخير ،أما إذا
كان مصاباً بمرض مما يقبل شفاؤه قريباً فهناك رأيان :األول ذهب إلى أن المحكوم عليه ينفذ ضده الجزاء دون تأخير،
أما الثاني فقد أوجب تأجيل التنفيذ حتى شفائه بحيث يصبح ً
أهال لتحمل التنفيذ .أما عن التشريع الجنائي الوضعي فان
كانت العقوبة بدنية فيما دون النفس كالقطع أو الجلد قصاصاً أو حداً وثبت أن لياقة المحكوم عليه ال تتحمل تنفيذ العقوبة
عليه أو أن تنفيذها يؤدي إلى حصول مضاعفات خطيرة فال يؤجل تنفيذها بل يرفع األمر إلى المحكمة المختصة التخاذ
اإلجراء البديل كاستبدال العقوبة أو إسقاطها ،أما لو كانت العقوبة سالبة للحرية فمدة التأجيل مرهونة بشفاء المحكوم عليه
من مرضه فإذا شفي قبل انتهاء مدة محكوميته عندئذ يعاد إلى المؤسسة العقابية الستكمال التنفيذ عليه.
إذا كان سبب التأجيل هو الحرب (الغزو) فبانتهاء الحرب وعودة الجيش إلى البالد يلزم عند ذلك تنفيذ الحد المؤجل فوراً
دون تأخير طبقاً لرأي الفقهاء المسلمين الذين اعتبروا الغزو سبباً لتأجيل التنفيذ( .)110أما التشريع الجنائي الوضعي فقد
تجنب القانون العراقي ذكر مدة زمنية معينة بل علقها على إكمال المحكوم عليه لخدمته العسكرية وتسريحه منها(.)111
إذا كان سبب التأجيل هو المناخ فطبقاً لما قاله جمهور الفقهاء المسلمون يؤجل تنفيذ القصاص فيما دون النفس حتى
اعتدال الجو خشية الهالك( )112ولم نلحظ في آراء وأقوال جمهور الفقهاء المسلمين تحديداً دقيقاً لمدة التأجيل مكتفين
بزوال شدة الحر أو البرد.
إذا كان سبب التأجيل هو الجنون فالفقهاء المسلمين لم يذكروا مدة معينة للتأجيل بل علقوها على إفاقة المحكوم عليه
من جنونه وعودته إلى صوابه وفي هذه الفترة يوضع المحكوم عليه حداً أو تعزيراً في الحجز لكي ال ينال الناس
ً
أقواال مختلفة (سبقت اإلشارة إليها).
باألذى( ،)113أما إذا كان جزاؤه القصاص فال يتم تأجيل تنفيذه بل ذكر الفقهاء
أما عن حكم التشريع الجنائي الوضعي فأسوة بالشريعة اإلسالمية فقد جعل مدة تأجيل التنفيذ مقرونة بفاء المحكوم عليه
بعقوبة سالبة للحرية من جنونه أو عاهته العقلية األخرى وتجنب تحديد وذكر مدة زمنية حسب القانون المصري والليبي
إال أنه إذا تم إيداعه في مؤسسة عالجية فان مدة إيداعه تكون كذلك مقرونة بشفائه وفي كافة األحوال يجب أال تتجاوز
مدة محكوميتهم حتى وإن لم يشفوا طبقاً للقانون العراقي والسوري واللبناني.
إذا كان سبب التأجيل وجود العالقة الزوجية بين الرجل والمرأة المحكومين بعقوبة سالبة للحرية وفي عهدتهما صغير
فتكون مدة التأجيل سنة فما دون وحسب مدة العقوبة فقد تكون شهراً أو ستة أشهر وهذا طبقاً للقانونين العراقي والمصري
والليبي في حين جعل القانون السوري واللبناني مدة التأجيل أقل من سنة بمعنى إذا كانت مدة العقوبة سنة فهي غير
مشمولة بحكم التأجيل.
مدة تأجيل تنفيذ الغرامة :إن التشريعات الجزائية التي اعتمدت نظام تأجيل تنفيذ الغرامة قد انقسمت إلى اتجاهين عند
تحديدها لمدة التأجيل من عدمه ،األول حدد مدة معينة للتأجيل فالقانونان السوري واللبناني حدداها بثالثين يوماً والقانونان
المصري والليبي حدداها بما اليزيد على تسعة أشهر( .)114أما االتجاه الثاني فلم َ
يتول ذكر أو تحديد مدة معينة للتأجيل
بل تركها للسلطة التقديرية للمحكمة كالقانون البحريني( ،)115أما إذا انتهت المهلة أعاله ولم يتمكن المحكوم عليه من
دفع الغرامة فيوجد اتجاهان تشريعيان بصدد اتخاذ اإلجراء البديل :األول حصر اإلجراء البديل بعقوبة سالبة للحرية وهي
الحبس البدلي كما قضي بذلك القانون السوري واللبناني( )116في حين أوجد االتجاه الثاني جملة من اإلجراءات البديلة
ولم يحصرها بالحبس البدلي كالقانون البحريني الذي أعطى الحق للمحكمة مباشرة أياً من اإلجراءات البديلة التالية:
فإما (تقسيط مبلغ الغرامة) أو (حجز أموال المحكوم عليه وبيعها لغرض تحصيل مبلغ الغرامة) أو (تأجيل تنفيذ حكم
الحبس البدلي بسبب التقاعس عن دفع مبلغ الغرامة) وإذا لم يدفع مبلغ الغرامة على الرغم من حلول األجل أو عدم دفع
أحد األقساط جاز للمحكمة إصدار أمر إلقاء القبض على المحكوم عليه ووضعه أو إعادته إلى السجن تنفيذاً لحكم الحبس
البدلي بسبب تقاعسه عن تأدية الغرامة المحكوم بها(.)117
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خاتمة
في الختام فقد توصلنا إلى النتائج اآلتية:
تعد الشريعة اإلسالمية وبحق أول من عرفت فكرة تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي ،في حين أن التشريعات الجنائية لم تعرف
هذه الفكرة إال في حدود القرن التاسع عشر ،وان أسباب التأجيل في الشريعة اإلسالمية جميعها تعكس رحمة هذه الشريعة
ورأفتها بحال اإلنسان عموماً والمحكوم عليه بالذات وهذا من مواطن التيسير في الشريعة اإلسالمية وداللة عميقة على
نظرتها وفكرها الثاقب بتحقيق الغاية المقصودة من العقوبة وإقامة الحد بالردع والزجر وليس فقط مجرد تنفيذ العقوبة
كيفما تكن ومهما يكن حال المحكوم عليه.
إن فكرة التأجيل أكثر ما تتضح عندما يكون هذا الجزاء عبارة عن عقوبة بدنية وتضمحل نهائياً عندما يكون ذلك الجزاء
عبارة عن عقوبة مالية.
اختلفت التشريعات الجنائية الوضعية حول تحديد نطاق تأجيل التنفيذ (الجزاء الجنائي) فغالبية التشريعات حددته بالعقوبة
ً
شامال لكل الجزاءات من عقوبات وتدابير احترازية.
في حين جعله القانون العراقي
اعتبرت الشريعة اإلسالمية الحمل والرضاعة سبباً يوجب تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي بحق المرأة المحكوم عليها سوا ًء
كان ذلك الجزاء قصاصاً أو حداً أو تعزيراً ،أما التشريعات الوضعية فقد اختلفت فيما بينها وحسب نوع الجزاء الجنائي
جوازاً ووجوباً وعلى التفصيل الذي ورد في البحث ،كما اعتبرت الشريعة اإلسالمية اختالف حالة الطقس من حيث شدة
الحرارة والبرودة سبباً لتأجيل تنفيذ العقوبة في حين أن التشريعات الجنائية الوضعية لم تعتد بهذا السبب.
اعتبرت أغلب التشريعات الوضعية الزواج وكفالة حق الصغير سبباً لتأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي،وجوباً
ً
وجواز وذلك
في حالة ما إذا كان الزوجان محكومين بعقوبة سالبة للحرية ال تزيد مقدارها عن حد معين ولهما محل إقامة معين وذلك
بأن يؤجل تنفيذ الجزاء بحق أحدهما لحين إكمال الزوج اآلخر لمدة محكوميته ،بينما لم تعتبر الشريعة اإلسالمية الرابطة
الزوجية وكفالة الصغير سبباً للتأجيل.
اختلفت التشريعات الجنائية الوضعية في تحديد حاالت التأجيل الجوازي للعقوبة السالبة للحرية ،فبعضها ضيق منها
كالتشريع العراقي والسوداني والبعض اآلخر توسط فيها كالقانون المصري والليبي والقسم الثالث توسع فيها كالقانون
الجزائري.
تجنب الفقهاء المسلمون تحديد وذكر مدة تأجيل التنفيذ بل اعتمدوا على زوال وانقضاء سبب التأجيل فيما بينها تبعاً
الختالف السبب المتحقق من جهة وتبعاً الختالف الجزاء الجنائي من جهة اخرى.
جعلت الشريعة اإلسالمية القاضي الجهة المختصة بتأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي ،في حين اختلفت التشريعات فيما بينها
وحسب نوع الجزاء فتأجيل العقوبة السالبة للحرية طبقاً للقانون المصري والليبي واليمني من صالحيات النيابة العامة،
أما طبقاً للقانون العراقي والسوري واللبناني فمن صالحيات المحكمة الجزائية ،أما إذا كانت العقوبة هي اإلعدام فتأجيل
تنفيذها أو استبدالها فهي من صالحيات رئيس الدولة طبقاً للقانون العراقي في حين أنه من صالحيات المحكمة وفقاً
للقانون البحريني.
اتفقت التشريعات الجنائية الوضعية وعند تحقق أية حالة من حاالت التأجيل الجوازية على طلب من المحكوم عليه تقديم
كفالة ضامنة مع اتخذ أي إجراء احترازي يقصد منه الخشية من هرب المحكوم عليه ،في حين لم يشترط ذلك في حالة
التأجيل الوجوبي.
انقسمت التشريعات الوضعية التي أقرت نظام تأجيل تنفيذ الغرامة إلى اتجاهين عند تحديدها للمهلة المعطاة للمحكوم
عليه لدفع الغرامة فاألولى حدد مدة زمنية معينة لفترة التأجيل كالقانون السوري واللبناني ،في حين أن االتجاه الثاني لم
يحددها بل تركها لسلطة المحكمة التقديرية كالقانون المصري والليبي.
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 .62سورة المائدة  ،االية .38
 .63احمد الكبيسي،عقوبة ،المرجع السابق،ص.355
 .64انظر:د.احمد فتحي بهنسي ،السياسة الجنائية،المرجع السابق،ص .170
 .65نظر:د.احمد فتحي بهنسي ،السياسة الجنائية،المرجع السابق،ص .170
 .66حيث نصت المادة ( )2/51من قانون الخدمة العسكرية العراقي رقم  65لسنة  1969على انه(يجوز تاجيل تنفيذ
عقوبة الحبس الواردة في هذا الفصل في حالتي الحرب والطوارئ.).....
 .67انظر في تفصيل وشرح هذه الجرائم النقيب الحقوقي طارق جاسم حرب،الدليل القانوني(موجز محاضرات النظام
القانوني العسكري)،ط،1مديرية المطابع العسكرية،بغداد،1983،ص .242-234وانظرنص المادة  62من قانون
العقوبات العسكري العراقي رقم 13لسنة .1940
 .68احمد فتحي بهنسي،العقوبة ،المرجع السابق،ص،217عبدالقادر عودة،المرجع السابق،ص.763
 .69د.عبدالخالق النواوي،المرجع السابق،ص.421
 .70د .أحمد الكبيسي ،أحكام السرقة في الشريعة االسالمية والقانون،ط،1مطبعة االرشاد،بغداد،1971،ص.369
 .71ويقول الدكتور عبدالملك السعدي معلقا على رأي الشيعة االمامية (وال يستبعد ان يكون شدة الحر او البرد من االعذار
المبررة للتأجيل)انظر للمؤلف المرجع السابق،ص.373
 .72رجب علي حسن،المرجع السابق،ص.195
 .73د.ماهر عبد شويش الدرة،المرجع السابق،ص.418
 .74د.محمد زكي ابو عامر و د.علي عبدالقادر القهوجي ،المرجع السابق ،ص.158
 .75رجب علي حسن،المرجع السابق ،ص.196
 .76فالمادة /12اجراءات يمني عرفت العاهة العقلية انه(علة تؤدي الى زوال العقل او اختالله او ضعفه) وبنفس االتجاه
انظر نص المادة /60عقوبات عراقي.
 .77اإلمام محمد أبو زهرة ،المرجع السابق ،جزء الجريمة،ص.474
 .78د.عبدالقادر عودة ،المرجع السابق،ص .598
 .79االمام محمد ابو زهرة،المرجع السابق،جزء الجريمة،ص.474-473
 .80د.عبدالقادر عودة ،المرجع السابق،ص .598-597
 .81اإلمام محمد ابو زهرة ،المرجع السابق ،جزء الجريمة،ص.475
 .82د.عوض محمد،المرجع السابق،ص .479
 .83انظر نص المادة/283ج االصولية العراقي.
 .84انظر نصوص المواد /487اجراءات مصري و /446اجراءات ليبي و /499اجراءات يمني.
 .85انظر نص المادة /76عقوبات سوري و المادة /76عقوبات لبناني.
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 .86حيث ورد في المذكرة االيضاحية لقانون االصول المحاكمات الجزائية العراقي ما يلي (-36جواز تاخير تنفيذ العقوبة
عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل االخر اذا كانا يكفالن صغيرا ) وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.
 .87تميم الجادر ،المرجع السابق ،ص.82
 .88رجب علي حسن ،المرجع السابق ،ص .207
 .89رجب علي حسن ،المرجع السابق ،ص .207
 .90انظر نص المادة  2/55عقوبات سوري والمادة /55عقوبات لبناني.
 .91انظر نصوص المواد  1/296االصولية العراقي و /488اجراءات مصري و /447اجراءات ليبي و /501اجراءات
يمني.
 .92انظر نص المادة /297االصولية العراقي.
 .93انظر نصوص المواد /489اجراءات مصري و /488اجراءات ليبي و  /502اجراءات يمني.
 .94رجب علي حسن ،المرجع السابق ،ص ،208-207محمد حماد مرهج الهيتي ،المرجع السابق،ص.189-188
 .95اللبأ هو اللبن الرقيق الذي ينزل من المرأة في االيام االولى من الوالدة.انظر:الرازي،المرجع السابق ،ص .588
 .96عبد القادر عودة  ,المرجع السابق  ,ص.674
 .97عبالرحمن الجزيري  ,المرجع السابق .ص.365
 .98د .عبدالملك السعدي  ,المرجع السابق ,ص.369
 .99سورة البقرة و االية .228
 .100د عبدالقادر النواوي و المرجع السابق ,ص.94
 .101انظر نص المادة  /287االصولية العراقي و /19قانون االدعاء العام العراقي.
 .102عبداالمير العكيلي و د سليم ابراهيم حربه ,اصول المحاكمات الجزائية  ,ج , 2دار الكتب للطباعة والنشر ,
الموصل, 1981 ,ص.160-159
 .103انظر نص المادة  2/193اجراءات سوداني.
 .104انظر نص المادة  /476اجراءات مصري و  /436اجراءات ليبي.
 .105ورد في الشطر االخير من نص المادة  1/21من قانون حدي السرقة والحرابة الليببي مايلي (  .....و اذا راى
الطبيب تاجيل التنفيذ وجب عليه ان يحدد فترة التاجيل).
 .106انظر نص المادة /500اجراءات يمني.
 .107انظر نص المادة  /485اجراءات مصري و  /444اجراءات ليبي.
 .108انظر نصوص المواد  /489اجراءات مصري و  /448اجراءات ليبي و /502اجراءات يمني.
 .109انظر نص المادتين  1/55عقوبات سوري و /55عقوبات لبناني.
 .110د احمد فتحي بهنسي ,السياسة الجنائية  ,المرجع السابق ,ص.172
 .111حيث ورد في الشطر االخير من المادة  2/51من قانون الخدمة العسكرية العراقي مايلي ( ....اال ما بعد انهاء
المحكوم عليه خدمته االلزامية او خدمة االحتياط) وما ورد ايضا في الشطر االخير من المادة 62من قانون العقوبات
العسكري العراقي بانه ( ...الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة ).
 .112د محمد عبداهلل الجبوري  ,فقه المعامالت و الجنايات ,ج.2ط,2بيت الحكمة للنشر والترجمة و التوزيع ,بغداد ,
 ,1989ص.51
 .113اإلمام محمد ابو زهرة  ,المرجع السابق (,الجريمة) ص.477
 .114انظر نصوص المواد 1/54عقوبات سوري و /54عقوبات لبنلني و  / 510اجراءات مصري و  /461اجراءات ليبي.
 .115انظر نص المادة -1/171أ االصولية البحريني.
 .116انظر نص المادتين /54عقوبات سوري و  / 54عقوبات لبناني.
 .117انظر نص المادة -1/171ب االصولية البحريني.

ULUSLARARASI İSLAM CEZA HUKUKU
KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

THE FINAL DECLARATION OF
INTERNATIONAL ISLAMIC CRIMINAL LAW
CONFERENCE

البيان الختامي للمؤتمر الدولي للقانون
الجنائي اإلسالمي
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30.04.2015 - 03.05.2015 tarihleri arasında, Antalya’da, Türkiye, BAE, 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 olmak üzere 32 ülkeden akademisyenlerin ve hukukçuların katılımı ve sunumları ile ilmi temelde “İslam Ceza Hukuku Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Konu üzerinde çalışmak isteyen ve davet edilen 30 kişiden oluşan hukuk
fakültesi öğrencisi de konferansı izlemiş, sorular sormuşlardır.
Konferansta İslam ceza hukukunda suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve uygulaması
tartışılmıştır. Batının İslam hukukundan istifade ettiği ancak bunu seküler bir temel
üzerinden geliştirdiği dile getirilmiştir. İslam ceza hukukuna önyargılı bir bakış olduğu
ifade edilmiştir.
İslam ceza hukukunda cezalandırmanın hem cezalandırılan hem de toplum için bir
rahmet olduğu söylenmiştir.
İslam ceza hukukunda suçların nasıl tasnif edildiği üzerinde durulmuştur.
Kısas cezasının kaynakları, uygulaması, suçta ve cezada getirdiği denge, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi ve toplum üzerindeki etkileri dile getirilmiştir.
Osmanlı döneminde uygulanan kardeş katli üzerinde durulmuştur. Konu kanunilik
ilkesi ve İslam açısından değerlendirilmiştir.
İslam Ceza hukuku ve modern ceza hukuku teori ve uygulamaları arasında
mukayeseler ve istişareler yapılmıştır. İslam ceza hukukunun insan psikolojisi ile
tezat teşkil etmediği ve suç ile ceza arasında dengeyi daha iyi kurduğu vurgulanmış,
bu konuda ileri sürülen düşüncelerin yoğunluğu dikkat çekmiştir.
Müslüman hukukçulara büyük bir görev düştüğü İslam Ceza hukuku ile ilgili ciddi
çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
Türkiye’de ilk defa yapılan bu çaptaki bilimsel toplantı ve çalışmanın çok yararlı olduğu, önümüzdeki zamanda neticelerini hissettireceği ifade edilmiştir. İslam ceza
hukukuyla ilgili yapılan bu toplantıların, devlet ve hükûmetlerden bağımsız olarak,
ilmi faaliyet cihetiyle devam etmesi gerektiği, hatta daha derinlemesine çalışılması
gerektiği, bu hususta Müslüman hukukçuların tarihi sorumluluklarının olduğu vurgulanmıştır.
Toplantının hayırlara vesile olması diliyoruz.
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The Islamic Criminal Law Conference held between 30.04.2015 - 03.05.2015 in Antalya, on the basis of science, with the attendance of academics and lawyers from 32
different countries which are, Turkey, UAE, Ireland, United States of America, Qatar,
Egypt, Germany, Iraq, Canada, Japan, Malaysia, Pakistan, Bosnia, Spain, France,
Bangladesh, Jordan, Sudan, Kuwait, Morocco, Djibouti, Mauretania, Saudi Arabia,
Philippines, Lebanon, Macedonia, Syria, England, Algeria, Thailand, Greece, Palestine. 30 law students invited, watched and asked questions, who wanted to study in
this area.
During the conference, the principle of legality of the crimes and punishments and
their implementation discussed. It is mentioned that the West benefited from Islamic
law but developed it on the basis of secularism. And it is also mentioned that there is
a prejudiced view to the Islamic criminal law.
It is said that there is mercy in the punishment in Islamic criminal law both for the
punished and society.
The classification of the crimes in Islamic criminal law was emphasised.
The resources of the qisas penalty, its implementation, the balance it brought to the
crime and punishment, its effects to the prevention of crime and to individuals and
society expressed.
The murder of brother implemented in the Ottoman era discussed. This subject analysed with regards to the principle of legality and Islam.
The theories and practices of Islamic criminal law and modern criminal law are compared and consultations were made on this subjects. It is emphasised that, Islamic
criminal law does not contradict with the human psychology and it redresses the
balance between crime and punishment, and the views on this subjects were pointed out.
It is emphasised that the studies should be made in Islamic Criminal law and it is the
responsibility of Muslim jurists.
It is mentioned that, this kind of large scale conference and study which is made in
Turkey for the first time is very beneficial, and it will produce its results in the future. It
is the responsibility of Muslim jurists to continue this meetings on the basis of scientific view without intervention of the governments, and Islamic law should be studied
more profoundly.
We hope that this meeting brings prosperity.
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لقد عقد المؤتمر الدولي للقانون الجنائي اإلسالمي في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة الباحثين
واآلكاديميين كل من تركيا ،واإلمارات العربية المتحدة ،وإيرلندا ،والواليات المتحدة ،وقطر،
ومصر ،وألمانيا ،والعراق ،وكندا ،واليابان ،وماليزيا ،وباكستان ،والبوسنة ،وأسبانيا ،وفرنسا،
وبنغالديش ،واألردن ،والسودان ،والكويت ،والمغرب ،وجيبوتي ،وموريتانيا ،والمملكة العربية
السعودية ،والفلبين ،ولبنان ،ومقدونيا ،وسوريا ،والمملكة المتحدة ،والجزائر ،وتايلند ،واليونان،
وفلسطين بين  ٥١٠٢ ,٤٠ ,٠٣و  .5٠,٥١0٢ ,03وشارك في المؤتمر ثالثون طالبا في كلية
الحقوق بأسئلتهم.
تم في المؤتمر نقاش «مبدأ الشرعية في والجريمة والعقوبة وتطبيقه» ،والتعبير عن أن الغرب استفاد
من الشريعة اإلسالمية ولكنه طورها على أساس علماني ،وأنه هناك تحيز للقانون الجنائي اإلسالمي.
لقد قيل أن العقوبة في القانون الجنائي اإلسالمي هي نعمة لكل من يعاقب وللمجتمع أيضا.
فقد ركز على كيفية تصنيف الجريمة في القانون الجنائي اإلسالمي.
ووضحت مصادر القصاص ،وتطبيقه ،والتوازن الذي أسسه في الجريمة والعقوبة ،ومنعه الجريمة
وآثاره على األفراد والمجتمع.
ورتم التركيز على قتل األخ في الخالفة العثمانية وتم تقييمه من حيث الشرعية واإلسالم.
وتم المشاورات والمقارنات بين نظرية وتطبيق والقانون الجنائي المعاصر وبين القانون الجنائي
اإلسالمي.
ووضح أن القانون الجنائي اإلسالمي ال يشكل التناقض بينه وبين سيكولوجيا اإلنسان وأنه يوازن بين
العقوبة والجريمة أفضل.
لقد تم التأكيد على أن الحقوقيين المسلمين في حاجة إلى القيام بأبحاث كثيفة في القانون الجنائي
اإلسالمي.
وأعرب عن أن اللقاء العلمي ألول مرة بهذا الحجم في تركيا ،مفيد جدا ،وذلك في المرة القادمة سوف
تكون النتيجة ملموسة.
تم التشديد على أن هذه االجتماعات واألنشطة العلمية في بالقانون الجنائي اإلسالمي ،والتي يتم
تنظيمه بعيدا عن الدولة والحكومة ،ينبغي أن تستمر وأكثر عمقا ،وأنه في هذه المسألة هناك مسؤولية
تاريخية تقع على عاتق الحقوقيين المسلمين.
نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا االجتماع وسيلة خير.
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