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İ S L Â M İ  F İ K İ R L E R E  D A Y A L I  S İ Y A S İ  D E R G İ

Yeni Yayın Döneminde

Adaletin ikame edildiği/edilmesi gerektiği kurumlar olarak yargı mekaniz-
ması, neredeyse insanlıkla yaşıt bir olgu olmakla birlikte kurumsallaşması ve 
günümüz modern tarzına kavuşması; tarihsel süreç içerisinde, toplumdan top-
luma değişerek ve -genellikle- gelişerek oluşmuştur. 

Mahkemeler yani yargı, tıpkı hastaneler gibi hayatın olmazsa olmazıdır.

İslâm’ın bir devlet olarak hayat sahnesine çıkmasıyla birlikte dünyada genel 
geçer zulme ve iltimasa dayalı adalet anlayışının yerini; İslâm’ın etkili, sükûnet 
verici ve tatmin edici hukuku almıştır. Hatta dünyada “adalet timsali” olarak 
bilinen Ömer RadiyAllahu Anh’ın “Adalet, mülkün temelidir” sözü, Türkiye’deki 
mahkemelerin duvarlarında bu mühim gerçeği ifadede etkili bir örnektir.

Günümüzde bu adaletin, yalnızca sözde kaldığını yani duvardaki bir levha-
dan ibaret olduğunu Türkiye nüfusunun önemli bir yekûnu tecrübe etmiştir. 
İslâmi davet taşıyıcıları ise bu adaletsizliği özellikle ve üstelik tekrar tekrar tec-
rübe etmişlerdir. 

Köklü Değişim Dergisi olarak bu dönemki dergimizi yargıya ayırdık. Genel 
olarak Türkiye yargısını, özel olarak da Türkiye’deki İslâmi camianın yaşadığı 
hukuksuzluklarla birlikte Hizb-ut Tahrir yargılamalarını mercek altına aldık.

İslâmi, fi krî ve siyasi çalışmalarıyla bilinen Hizb-ut Tahrir, Türkiye’deki ada-
letsizliği tecrübe eden en önemli ve başat hareketlerdendir. Hizb-ut Tahrir, 
1960’lı yıllarda başlayan Türkiye serüveninde adaletsizliği her dönem farklı do-
zajlarda hisseden İslâmi bir yapı olmakla birlikte; Müslümanların vahdeti ve 
İslâmi hükümlerin hayata hâkimiyeti gibi ulvi bir hedefi  kendisine amaç edinmiş 
bu yapının yargı serencamı da konunun uzmanları, ilgilileri ve Türk hukuk siste-
minin adalet sınavında önemli bir yerde durmaktadır. 

“Türkiye’nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu” başlıklı dergi-
mizin kapak konusunu yazarlarımız; Sosyolog Süleyman UĞURLU’dan 
“Türkiye’de Adalet ve Yargı Sendromu” ve Mahmut KAR’dan “Tür-
kiye’de Hizb-ut Tahrir Yargılamalarının Dünü, Bugünü ve Yarını” 
başlıklarıyla okuyacaksınız. 

Konuk yazarlarımız; Av. Hüseyin KURŞUN “Suç ve Cezanın Huku-
ki Mahiyeti”ni, Av. Mehmet OKATAN ise “Yargının Yapısal Sorun-
ları”nı içeren birer makale kaleme aldılar. “Türkiye’de Mahkemelerin 
Serencamı” başlığıyla Av. Mustafa KOCAMANBAŞ da Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne Türkiye mahkemelerinin hangi esaslar üzerine ikame 
edildiğini gözler önüne serdi. “Adil Bir Yargı Düzeni İnşa Etmenin Za-
rureti” başlığıyla Av. Kaya KARTAL gündemin netameli konusu “Af ”ın 
olması gereken çerçevesini sizler için çizdi. “Türkiye’nin İnsan Hakları 
Sorunu ve Sorumluluğumuz” başlıklı yazısıyla Rıdvan KAYA da diğer 
konuk yazarlarımız gibi sayfalarımızı şerefl endiren isimlerden.

Ayrıca Köklü Değişim yazarları; M. Hanefi  YAĞMUR, İbrahim ER, Os-
man YILDIZ, İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU, Kurtuluş SEVİNÇ, 
Kadir KAŞIKCI, Ahmet SAPA, Aydın USALP, Ahmet SİVREN ve 
Musa BAYOĞLU’nun etkili makalelerini de bu sayımızda okuyabileceksiniz.

ADALET

MÜLKÜN

TEMELİDİR
Hz. Ömer {    }

ADALET

MÜLKÜN

TEMELİDİR



30 Hukukun Üstünlüğü mü, Rejimin Bekası mı?
İbrahim Er

54 İdam Mı, Kısas Mı?
Kurtuluş Sevinç
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Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

TÜRKİYE'DE ADALET 
VE YARGI SENDROMU

Süleyman Uğurlu
suleymanugurlu.kd@gmail.com
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Haksızlığa uğrama duygusu in-
san psikolojisinde derin izler 
bırakır. Öyle ki bu duygunun 

hâkim olduğu zamanlar kişilik bozukluk-
ları dahi yaşanabilmektedir. Sanırım bu 
gerçekliğe en güzel örnek Habil ile Kabil 
kıssasıdır. Kabil, Allah’a adamış olduğu 
kurban kabul edilmediğinde haksızlığa 
uğradığını düşündü ve duygularına tes-
lim oldu. Normal zamanda yapmayacağı 
bir şey yaptı ve kardeşini öldürdü. İşte o 
günden beri insan kendi adaletini uygula-
maya başladı ve zulümlerin, katliamların 
kapısını açtı. 

Adaletin ne olduğu noktasında farklı 
yaklaşımlar mevcuttur. Kimileri yasalara 
uygun olan her şeyin adaletli olduğunu 
söylerken bazıları adaletin her zaman ya-
salarla sınırlı olmadığını bazen yasaların 
adaleti değil adaletsizliği doğurduğunu 
iddia etmektedir. Elbette bu sosyolojik 
tartışmalar bizi pek de ilgilendirmemek-
tedir. Zira Müslümanların adaleti aramak 
gibi bir dertleri yoktur. Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’nın indirdiği hükümlerin istisna-
sız tamamı adaletin kendisidir. Tek sorun, 
bu hükümleri uygularkenki insani hatalar, 
eksiklikler, zafiyetlerdir. İnsanın oldu-
ğu yerde bunların yaşanması doğaldır. 
Önemli olan hükümleri uygulayanlar de-
ğil, hükümlerin kendisidir. Uygulayıcılar 
değişir ama hükümler değişmez. 

Asırlar boyunca İslâm ile adalet yan 
yana zikredildi. İslâm’ın adaleti ile insan-
ların kalbi İslâm’a ısındı ve bu güzelliğe 
teslim oldular. Ümmette zamanla oluşan 
fikrî zayıflık, doğal olarak adalete yansıdı. 
Nihayetinde İslâm Devleti’nin yıkılışıyla 
birlikte adalet de yeryüzünden uçup gitti. 

Kapitalizmin dünyayı ele geçirmesi-
nin ardından göreceli bir adalet hayata 
hâkim oldu. Fransa örneğinde olduğu 
gibi halk devrimi şeklinde gerçekleşen 
toplumsal değişimlerde yasalar halk için, 
halkın huzurlu ve güvenli bir şekilde ya-
şaması için konuldu ve uygulandı. Türkiye 
gibi tepeden inme devrimlerde ise tam 
aksine rejimi halktan korumak için yasa-
lar koyuldu. İşte bu temel farklılık neti-
cesinde Türkiye gibi ülkelerde “göreceli 
adalet” dahi söz konusu değildir. 

TÜRKİYE'DE ADALET VE YARGI SENDROMU
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Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

Cumhuriyetin kuruluş felsefesi, İslâm 
ile olan tüm bağları koparma hedefl i fa-
şist felsefedir. “Ümmetçilikten ulusçuluğa 
geçiş” olarak da isimlendirilen bu süreçte 
adalet, hukuk, insaf  aramak imkânsızdır. 
Devleti oluşturan tüm kurumlar tek bir 
amaç için vardır o da yeni kurulan Cum-
huriyeti ne pahasına olursa olsun koru-
mak. Kimden? İngilizlerden mi? Hayır! 
Fransızlardan mı? Hayır! İtalyanlardan 
mı? Hayır! K imden? Kendi halkından! 

Tüm kurumları gibi yargı da Cumhu-
riyeti korumayı kendine görev edinmiş 
bir kurumdur. Dolayısıyla yargı için birey 
önemli değildir, önemli olan devlettir ve 
aldığı tüm kararlarda bunu açık bir şekil-
de göstermiştir. 

Türkiye yargısının sicili oldukça bo-
zuktur. Türkiye yargısının halk ile tanış-
ması İstiklal Mahkemeleri ile olmuştur. 
Savaş dönemini bir kenara bırakırsak 
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kurulan 
İstiklal Mahkemeleri korkunç kararlara 
imza atmış ve bu halka sayısız acı tattır-
mıştır. Bu mahkemeler vahşette ve sert-
likte sınır tanımıyordu. Muhalif  tüm un-
surlar İstiklal Mahkemeleri maharetiyle 
susturuldu ve dikta rejimi pekiştirildi. 

Diktatör rejimlerin ortak özelliği hal-
kını potansiyel tehlike olarak görmesidir. 
Bu psikoloji her an tetikte olmayı ve her 
an varlığını hissettirmeyi gerektirir. Bu 
nedenle -adı ister İstiklal Mahkemeleri 
olsun ister Sıkı Yönetim Mahkemeleri ol-
sun ister Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
olsun isterse de Ağır Ceza Mahkemeleri 
olsun fark etmez- adları değişmiş olsa da 
yargı/mahkemeler, diktatör rejimlerin 
vazgeçilmez savunma silahıdır.

Yargının nasıl işlediğini göstermesi 
açısından güncel bir örnek verecek olur-
sak Hizb-ut Tahrir yargılanmaları sanırım 
en çarpıcı örnek olacaktır. 

Mevcut Terörle Mücadele Kanunu 
(TMK) birkaç değişiklikten sonra bugün-
kü hâlini almıştır. 3713 sayılı TMK.’nda 
“silahsız terör örgütü” ile alakalı bir mad-
de vardı. Hizb-ut Tahrir üyeleri bu mad-
deden yargılanıyorlar ve silahsız terör 
örgütüne üye olmak suçlamasıyla 2 yıl 6 

ay ceza alıyorlardı. Avrupa Birliği Uyum 
Yasaları çerçevesinde terörün tanımı 
değişti ve cebir ve şiddet ön şart olarak 
kabul edildi. Yani bir oluşumun terör ör-
gütü olabilmesi için cebir ve şiddeti yön-
tem olarak kabul etmesi gerekmektedir. 
Cebir ve şiddet yoksa terör de yok de-
mektir. Nitekim bu değişiklik ile araların-
da şahsımın da bulunduğu birçok Hizb-ut 
Tahrir üyesi cezaevlerinden tahliye edil-
di. Yargı bir an görevini unuttu ama bu 
unutkanlık fazla sürmedi. 2005 yılında 
Yargıtay hiçbir gerekçe göstermeye ih-
tiyaç hissetmeksizin “Hizb-ut Tahrir terör 
örgütüdür” diyerek tarihe utanç vesikası 

olarak geçecek bir içtihatta bulundu. Ar-
dından olanlar oldu. Bu içtihadın peşin-
den giden mahkemeler Hizb-ut Tahrir 
üyelerine bu sefer 7 yıl 6 ay ceza vermeye 
başladılar. Tek gerekçe; Yargıtay içtihadı! 

Özel Yetkili Mahkemelerde yargı-
lanmalar, tiyatro gibidir. Hâkimler uzun 
süren yargılamalarda sizi hiç dinlemez. 
Avukatları hiç dinlemez ama dinler gibi 
yapar. Soru sormanıza müsaade etmez, 
sorduğunuz sorulara cevap verme neza-
ketini göstermez sadece kayıt altına alır. 
Mahkeme safahatında hâkimlere ve sav-
cıya sorduğumuz en can alıcı sorulardan 
biri; “Hizb-ut Tahrir, cebir ve şiddete fi kir 

Türkiye yargısının sicili oldukça 
bozuktur. Türkiye yargısının halk 
ile tanışması İstiklal Mahkemeleri 
ile olmuştur. Savaş dönemini bir 
kenara bırakırsak Cumhuriyetin 
ilanı ile birlikte kurulan İstiklal 
Mahkemeleri korkunç kararlara 
imza atmış ve bu halka sayısız 
acı tattırmıştır. Bu mahkemeler 
vahşette ve sertlikte sınır 
tanımıyordu. Muhalif tüm 
unsurlar İstiklal Mahkemeleri 
maharetiyle susturuldu ve    
dikta rejimi pekiştirildi.
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TÜRKİYE'DE ADALET VE YARGI SENDROMU

olarak karşı olduğu hâlde nasıl terör örgütü 
olarak kabul edersiniz?” sorusudur. Bu so-
ruya hiçbir zaman cevap alamadık…

Özel Yetkili Mahkemelerde öyle bir 
mekanizma kurulmuş ki bir şekilde bu 
mahkemelere atanan yargıçlar bu me-
kanizmanın içinde kaybolup gitmekte ve 
-çok azı istisna- hepsi dönen çarka uyum 
sağlamaktadır. Yoksa bu hâkimlerin ora-
da barınmaları imkânsızdır. Adalet Ba-
kanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı görevini 
yürüten eski bir hâkimle makamında gö-
rüşme imkânım olmuştu. Kendisinin de 
Özel Yetkili Mahkemelerde görev aldı-

ğını ve Hizb-ut Tahrir yargılanmalarında 
bulunduğunu ifade etti. Hizb-ut Tahrir’in 
terör örgütü olamayacağını söylemiş ol-
masına rağmen hâkim olarak görev ya-
parken mecburen ceza verdiğini ancak 
bu cezayı mümkün olduğunca en alt sı-
nırdan vermeye gayret ettiğini söylemişti. 

Bu yazının hazırlanması aşamasın-
da, Anayasa Mahkemesi (AYM) Yılmaz 
Çelik’in bireysel başvurusunu neticelen-
dirdi. Özetle; Yargıtay’ın akıllara zarar 
içtihadını Hizb-ut Tahrir’i terör örgütü 
olarak kabul etmek için yetersiz olduğu-
na hükmetti. Anayasa Mahkemesi’nin 14 
üyesinden dördünün itirazına rağmen oy 

çokluğuyla alınan kararda Hizb-ut Tah-
rir’e alenen hukuksuzluk yapıldığının altı 
çok net bir şekilde çizildi. An itibariyle 
yerel mahkemenin AYM tarafından veri-
len bu karara uyarak yeniden yargılama 
yapması bekleniyor. 

Bu kararla birlikte Hizb-ut Tahrir yar-
gılamaları için yeni bir sürecin başladığı 
düşünülebilir fakat dediğimiz gibi 2005 
senesinde AB Uyum Yasaları sürecinde 
olduğu gibi Hizb-ut Tahrir’e yönelik ola-
rak yargı bazen unutkanlık yapabiliyor. 
Sürecin nasıl işleyeceğini önümüzdeki 
günlerde hep birlikte göreceğiz. 
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Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

Fakat yargı erkinin hukuksuzlukla-
rından payını alan sadece Hizb-ut Tah-
rir değil tabii ki… Dünden bugüne çok 
çeşitli yapılardan, farklı çevrelerden ve 
İslâmi cemaatlerden kişi ve gruplar yargı 
mağduru olarak mahkeme zabıtlarındaki 
yerlerini aldılar. 

Bu kişi ve gruplardan kimisi, memle-
ketin doğusunda bir Kürt ailenin çocuğu 
olarak doğmuş olmaktan başka suçu(!) 
olmayan birileri olurken kimisi de 28 Şu-
bat sürecinde yanlış zamanda yanlış yerde 
olan mütedeyyin insanlar olabiliyor. Kimi 
zaman bir sosyalist, kimi zaman bir milli-
yetçi, kimi zaman bir tarikatçı, kimi zaman 
da bir “radikal dinci” olarak bu memleke-
tin insanları, yasaların terör suçu olarak 
vasfetmediği faaliyetlerin mahkeme he-
yetlerince, “terörist olduklarında şüphe et-
mediklerinden” cezalandırılıp ömürlerini 
zindanlarda çürütebilmekteler maalesef.

Öte yandan gerek anayasada gerekse 
de sair kanunlarda dünden bugüne sayı-
sız kereler değişiklikler yapılmak suretiy-
le suçun önlenmesi, toplumda yasalara 
ve adalete güvenin sağlanması hedeflen-
miştir. Fakat ne suçlar önlenebilmiş ne de 
toplumda yargıya, adalete güven sağlana-
bilmiştir. 

Zaman zaman -özellikle seçimler 
öncesinde- iktidarların oy devşirmek ve 
halkın takdirini almak noktasında af  ka-
nunları çıkartılmış ve cezaevleri boşal-
tılmıştır. Kısa sürede tekrar dolan ceza-
evlerinin müdavimleri de yine maalesef  
özellikle İslâmi siyasi talepleri olan Müs-
lümanlar olmuştur. 

Yasal değişiklikler, kısmi ve genel af  
uygulamaları halkı -bir nevi- “tavlama” 
tekniği olarak kullanılırken; özellikle 
Doğu ve Güneydoğu illerinde ve Anka-
ra’daki Mamak Cezaevi gibi bazı meşhur 

cezaevi ve karakollarda görülen işkence 
uygulamaları da -kimi zaman doğrudan 
kimi zaman da dolaylı bir şekilde yargı 
mekanizmasının bilgisi ve kontrolünde- 
bir “sindirme” aracı olarak mevcut statü-
ko tarafından kullanılmıştır. 

Daha karakola götürülürken işkence-
nin tadına bakan kimi zanlıların, karakol-
da zorla imzalatılan ikrar beyanlarının ve 
hükmü önceden kesilmiş bir takım yar-
gısız infazların yaşandığı günleri yaşayalı 
çok uzun bir zaman olmadı. Cumhuri-
yetin ilanından bugüne, dönem dönem 
artan-azalan bir seyir izleyen yargısız 
infazlar, bazen de kamuoyunun mani-
püle edilmesi suretiyle yasal bir zemin 
ve kamuoyunun zımnen muvafakati ile 
de yapılabilmiştir. Örneğin; 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında oluşan atmos-
ferde hemen hemen her iktidar muhali-
finin “darbeci” yapının bir unsuru olarak 
itham edilmesini bu minvalde zikredebili-
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TÜRKİYE'DE ADALET VE YARGI SENDROMU

riz. Üstelik bu ithamların kimisinin yargı-
sal süreçlerinin sonuçlanmadığı ve hatta 
kimisinin de yargıya bile intikal etmediği, 
sadece zandan ibaret olduğu düşünüldü-
ğünde iş daha da vahim bir hâl almaktadır. 

Yargı’nın toplum nezdindeki karnesi, 
yukarıda sayılan hususlar üst üste konul-
duğunda hiç de iç açıcı değildir. Ayrıca, 
önce ulusalcı-Kemalist kliklerin, sonra 
Gülen yapılanmasının ve ardından Hükü-
mete yakın “yerli ve milli” bakış açısına 
sahip hâkim ve savcıların tarafl ı ve önyar-
gılı kararları ile siyasi karakterli yaz-boz 
kararların, toplumda böylesi olumsuz bir 
kanaatin oluşmasında etkisi büyüktür.  
Hal böyleyken, adaleti temsil edemedi-
ği, daima güçlünün yanında, mevcut sta-
tükonun hizmetinde olduğu aşikâr olan 
yargının, kamuoyu araştırmaları ve güven 
anketlerinde “en güvenilir kurumlar sı-
ralaması”nda sonlarda gelmesi de gayet 
normal. 

Bu sebeple hukukun üstünlüğü ilke-
sini, diline pelesenk etmiş yargı erkinin, 
üstünlerin hukukunun bir aracı olduğunu 
da burada tespit etmek gerekir. Zira Türk 
yargı tarihi, mahkeme heyetlerinin kulak-
larına fısıldanmış ya da sanıklar hakkında 

başka odalarda kapalı kapılar ardında 
verilmiş nice kararları sadece bir tasdik 
makamı gibi onayladıklarına da şahittir.  

Dededen toruna kaç nesildir toplum-
da yargıya karşı oluşmuş ciddi güven so-
rununun kısmi ya da genel af  ile aşılması 
da elbette ki mümkün değildir. Zira af, 
iktidarların yargının itibarını kurtarma 
çabasının tezahürü -ve tabii ki oy devşir-
menin bir vesilesi- olarak başvurdukları 
son çarelerden biridir. Fakat af, kronik 
toplumsal sorunlara ya da insanlardaki 
adalet ve güven arayışlarına bir merhem 
olmaktan öte daha farklı sorunların doğ-
masına ve güvenin daha da zedelenmesi-
ne sebebiyet verecektir. 

Bir ıslah aracı ya da suçun karşılığı 
olarak suçluya verilen cezanın aff edilme-
si, şüphesiz ceza mekanizmasının amacı-
nın tam tersine bir sonucu doğuracaktır. 
İnsanlar arasında kin ve husumetlerin 
doğması, suçlunun sebep olduğu mağ-
duriyetin katlanarak çoğalması, cezanın 
caydırıcılığının zedelenmesi suretiyle suç 
işlemede artışların olması gibi durumlar-
dan ötürü af, ne bir sorun çözücüdür, ne 
de bir adalet ve huzur vesilesidir.

Af  mekanizması, devletlerin kendile-
rine karşılık işlenmiş suçlarda başvurduğu 
hâlde anlaşılabilir bir olgu iken, mağdur 
olan kişi ya da tebaa adına bir suçluyu 
devletin aff etmesi hususunda aklen ve 
fıtraten anlaşılamaz bir husustur.

Hasılıkelam; beşerî ideolojiler ve bun-
ların temsil edildiği devletlerde adalet, 
genellikle “egemenlerin adaleti” şeklin-
de bir mahiyet arz etmiştir. Hukukları-
nı oluştururken her ne kadar “ilkeli” ve 
“iltimassız” ifadeler içeren metinleri yasa 
kitaplarına koymuşlarsa da uygulamada 
siyasi konjonktürün ya da olağanüstü 
hallerin etkisi görülmüştür. 

Dolayısıyla dünyanın içinde bulundu-
ğu durum, mevcut şartlardan etkilenme-
yecek, insan vakıasına vakıf  olarak insanın 
sorunların kapsamlı ve köklü bir şekilde 
çözecek İslâm nizamına muhtaçtır. İslâmi 
ukubat nizamı, vahiy kaynaklı ve insan va-
kıasına vakıf  yaratıcı tarafından belirlen-
miş hükümleri içerir olduğundan yeterli-
liğe sahip yegâne ideolojidir. Zira İslâm’da 
adam kayırma, yargıya müdahale, keyfe 
keder yasa yapma/değiştirme yoktur. 

Dededen toruna kaç 
nesildir toplumda yargıya 
karşı oluşmuş ciddi güven 

sorununun kısmi ya da 
genel af ile aşılması da 

elbette ki mümkün değildir. 
Zira af, iktidarların yargının 

itibarını kurtarma çabasının 
tezahürü -ve tabii ki oy 

devşirmenin bir vesilesi- 
olarak başvurdukları son 

çarelerden biridir.
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Bu yazımda “Hak, Hukuk ve 
Adalet” konusunu ele almaya, 
bu kavramların sözlük ve ıstılahî 

anlamlarını, Kur’ân ve Sünnet’te kullanı-
lışlarını ve konumuzla alakalı olan yönle-
rini irdelemeye çalışacağım.

Hak kavramının bizzat kendisi baş-
lı başına uzun bir makale hatta kitap 
konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıy-
la bu kelime kullanıldığı yerler ve bağ-
lamları itibariyle çok geniş anlamları 
ihtiva eden bir kavramdır. Bu anlam-
ların hangisinin kastedildiği ise kulla-
nıldığı yere, konuyu ele alan kimsenin 
maksadına bağlı olarak değerlendirilir.

Hak kelimesi sözlükte “gerçek, sabit 
ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçek-
leştirmek, bir şeye yakînen muttali olmak” 
anlamlarında mastar ve “gerçek, sabit, 
doğru, varlığı kesin olan şey” anlamların-
da isim olan hak kelimesi (çoğulu hukuk) 
genellikle bâtılın zıddı olarak gösterilir…. 
Seyyid Şerîf  el-Cürcânî, hakkın “inkârı 
mümkün olmayacak kesinlikte gerçek (sa-
bit) olan şey” biçimindeki sözlük anlamını 
verdikten sonra Teftâzânî’den iktibasla te-
rim olarak “gerçeğe mutabık olan hüküm”1 
anlamına geldiğini, bu hükmü taşıyan söz, 
inanç, din ve görüşler için de kullanıldığını 
belirtir ve bâtılın zıddı olduğunu söyler.2

Hak kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de (  (الَْحقِّ
şeklinde 211 ayette 119 defa yer almak-
tadır. Bunun dışında harf-i tarifsiz olarak 
da birçok ayette geçmektedir. 

Râgıb el-isfehânî, hak kelimesinin asıl 
manasının mutabakat ve muvafakat ol-
duğunu belirtikten sonra taşımış olduğu 
anlamları Kur’ân ayetlerinden örneklerle 
açıklamakta ve şunları söylemektedir:

“Birincisi: Bir şeyi hikmetin gereğine 
uygun olarak icat eden, kimse. Bu neden-
le Allahu Teâlâ hakkında ayette şöyle de-
nilmektedir: [ الَْحقِّ َمْوَلُهُم  ِه  اللَـّ إَِل   Artık“ [َورُدُّوا 
onlar gerçek (hak) sahipleri olan Al-
lah’a döndürülmüşlerdir.”3 Bu ayetten 
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bir ayet sonra ise hemen şöyle buyurmakta-
dır: [ ٰ َلُلۖ  فَأَنَّ ۖ  فََمَذا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّ الضَّ ُه َربُُّكُم الَْحقُّ لُِكُم اللَـّ  فََذٰ

 İşte O, sizin gerçek Rabbiniz“ [تُْصَفُوَن
olan Allah’tır. Artık haktan (ayrıldık-
tan) sonra sapıklıktan başka ne kalır? 
O hâlde nasıl (sapıklığa) döndürülü-
yorsunuz?4

İkincisi: Hikmetin gereğine uygun ola-
rak yapılan iş. Bu nedenle Allah’a ait fiillerin 
tümü haktır, denilir. Ölüm haktır, yeniden di-
rilme haktır, sözlerimizde olduğu gibi. Alla-
hu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: [  َويَْستَنِبئُونََك أََحقٌّ

ۖ  َوَما أَنتُم ِبُْعِجِزيَن  O (azap)“ [ُهَوۖ  قُْل إِي َوَربِّ إِنَُّه لََحقٌّ
bir gerçek midir? diye senden haber 
istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime 
andolsun ki o şüphesiz gerçek-
tir ve siz aciz bırakacak değilsi-
niz.”5 [ ِبالَْحقِّ إِلَّ  َذٰلَِك  ُه  اللَـّ َخلََق   Allah“ [َما 
bunları, ancak bir gerçeğe (ve 
hikmete) binaen yaratmıştır.”6

Üçüncüsü: Bir şeye aslına uy-
gun ve doğru olarak inanma. Falan 
kimsenin ölümün ardından dirilmeye, 
sevap ve cezaya, cennet ve cehenne-
me inancı haktır, sözümüzde olduğu 
gibi. Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
[ الَْحقِّ ِمَن  ِفيِه  اْختَلَُفوا  لَِم  آَمُنوا  الَِّذيَن  ُه  اللَـّ فََهَدى    

 İşte Allah (böylece) iman“ [ِبِإْذنِِه
edenleri, kendi iradesiyle; hak-
kında ihtilafa düştükleri hakka 
(gerçeğe) ulaştırdı.”7

Dördüncüsü: Gerektiği şekilde, 
gerekli ölçüde ve gereken zamanda 
meydana gelen iş. Fiilin haktır, sözün 
haktır, ifadelerimizde olduğu gibi. Al-
lahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: [لَِك  كََذٰ

ْت كَلَِمُت َربَِّك َعَل الَِّذيَن فََسُقوا أَنَُّهْم َل يُْؤِمُنوَن -Rab“ [َحقَّ
binin yoldan çıkanlar hakkındaki, 
‘Onlar artık imana gelmezler’ sözü, 
işte böylece gerçekleşmiştir”8 [اتَّبََع  َولَِو 

أَْهَواَءُهْم -Eğer hak onların arzula“ [الَْحقُّ 
rına uysaydı…9”

Hak kelimesi Kur’ân-ı Kerim’deki 
ayetlerde; “vakıaya, gerçeği uygun söz, 
doğru haber, doğru yol, aslına uygun bilgi, 
inanç, yakîn, delil, bir olayın iç yüzü, adalet, 
görev, ödev, hüküm”10 gibi farklı anlamlar-
da kullanılmıştır.   

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in hadislerinde de hak kelimesi farklı 

anlamlarda kullanılmış olup genel çerçe-
vesi itibariyle bunların tümü kelimenin 
sözlük anlamları dışında değildir. Şu ha-
dislerde olduğu gibi:

 َولََك الَْحْمُد أَنَْت الَْحقُّ َوَوْعُدَك الَْحقُّ َولَِقاُؤَك َحقٌّ َوقَْولَُك 

ٌد َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه  َحقٌّ َوالَْجنَُّة َحقٌّ َوالنَّاُر َحقٌّ َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ َوُمَحمَّ

اَعُة َحقٌّ  َوَسلََّم َحقٌّ َوالسَّ

“Hamd sanadır. Sen, haksın, senin 
vadin haktır, sana kavuşmak haktır, 
senin sözün haktır, cennet haktır, ce-
hennem haktır, nebiler haktır, Mu-
hammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
haktır, kıyamet haktır.”11 

Hak kelimesi İslâmi kaynaklarda bel-
ki de en fazla kullanılan kelimelerdendir. 
Akideden, hadis ilmine, fıkıhtan tasavvu-
fa ve felsefeye varıncaya kadar her yer-
de bu kelime kullanılmıştır. Yukarıda da 
dediğimiz gibi bu anlamların neredeyse 
tümü kelimenin sözlük anlamından ko-
puk değildir. Bu kelime günümüzde biz-
lerin de sözleri arasında yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Ancak günümüz Müs-
lümanları özellikle de bizler bu kelimeyi, 
korunması, gözetilmesi veya sahibine 
ödenmesi gerekli olan maddi ve manevi 
borç, eşya, menfaat, görev ve sorum-

luluk gibi anlamlarda kullanmaktayız. 
Toplum içerisinde genellikle “kul hak-
kı” şeklinde daha fazla kullanılan, anlam 
olarak da içerisinde komşu hakkı, kar-
deş hakkı, akraba hakkı gibi kelimelerle 
detaylandırılabilen bu ifade, birbirleriyle 
olan maddi ve manevi ilişkilerinde insan-
ların belirlenen sınırlara riayet etmeleri, 
gözetmeleri gibi anlamları ifade etmek-
tedir. Bir diğer ifade ile farklı yönleriyle 
fertlerin birbirleriyle, ferdin içerisinde 
yaşamakta olduğu toplumu ve devletiyle 
ya da devlet ile fertler arasında var olan 
bir nevi borç alacak ilişkisini ifade eder. 

Bu borç alacak ilişkisi, elle tutulabi-
len ve hissedilen, değişik türleriyle 
maddi hususları ifade ettiği gibi, elle 
tutulamayan yönleri de ifade eder. 
Yani hak kelimesi ile sadece paraya 
tahvil edilebilecek hususlar kaste-
dilmez. Buhârî’nin Kitabu’l Edeb ve 
Kitabu’s-Savm bölümlerinde Avn 
Bin Ebî Cuhayfe’den onun da dede-
sinden rivayeti şöyledir:

 آَخى النَِّبيُّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم بَْيَ َسلَْمَن َوأَِب 

لًَة  ُمتَبَذِّ رَْداِء  الدَّ أُمَّ  رَْداِء فََرأَى  الدَّ أَبَا  رَْداِء فَزَاَر َسلَْمُن  الدَّ

رَْداِء لَيَْس لَُه َحاَجٌة  فََقاَل لََها َما َشأْنُِك قَالَْت أَُخوَك أَبُو الدَّ

رَْداِء فََصَنَع لَُه طََعاًما فََقاَل كُْل قَاَل  نْيَا فََجاَء أَبُو الدَّ ِف الدُّ

فَلَمَّ  فَأَكََل  قَاَل  تَأْكَُل  َحتَّى  ِبآكٍِل  أَنَا  َما  قَاَل  َصائٌِم  فَِإنِّ 

رَْداِء يَُقوُم قَاَل نَْم فََناَم ثُمَّ َذَهَب  كَاَن اللَّيُْل َذَهَب أَبُو الدَّ

قُْم  َسلَْمُن  قَاَل  اللَّيِْل  آِخِر  ِمْن  كَاَن  فَلَمَّ  نَْم  فََقاَل  يَُقوُم 

ا َولَِنْفِسَك  اْلَن فََصلَّيَا فََقاَل لَُه َسلَْمُن إِنَّ لَِربَِّك َعلَيَْك َحقًّ

ُه  ا فَأَْعِط كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ َعلَيَْك َحقًّ َوِلَْهلَِك  ا  َعلَيَْك َحقًّ

فَأََت النَِّبيَّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم فََذكََر َذلَِك لَُه فََقاَل النَِّبيُّ 

َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َصَدَق َسلَْمُن 

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Selman ile Ebu’d-Derdâ 

arasında kardeşlik yaptı. Selman, 
Ebu’d Derdâ’yı ziyaret ettiği bir gün 
karısı Ümmü’d Derdâ’yı bakımsız 
bir hâlde elbiseler içinde görünce 
çok şaşırarak, bu ne hâl, diye sordu. 
Ümmü’d Derdâ şöyle dedi. Kardeşin 
Ebu’d Derdâ’nın dünyaya (ve bir eşe) 
ihtiyacı yok. Bir müddet sonra Ebu’d 
Derdâ gelerek ona yemek ikram etti. 
Selman onun da kendisiyle birlikte 
yemesini isteyince Ebu’d Derdâ, ben 
oruçluyum, dedi. Ancak Selman, sen 
yiyene kadar ben yemeyeceğim, de-
yince Ebu’d Derdâ, nafile olan oru-

Hak kelimesi İslâmi 
kaynaklarda belki de 

en fazla kullanılan 
kelimelerdendir. 

Akideden, hadis ilmine, 
fıkıhtan tasavvufa ve 
felsefeye varıncaya 
kadar her yerde bu 

kelime kullanılmıştır. 
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cunu bozarak yemeğe katıldı. Gece 
olunca Selman Ebu’d Derdâ’nın mi-
safiri oldu. Ebu’d Derdâ gecenin bir 
yarısında erkenden namaza kalk-
mıştı. Bu durumu fark eden Selman, 
yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra 
tekrar namaza kalkan Ebu’d Der-
dâ’yı Selman yine uyuması konusun-
da uyardı. Gecenin sonuna doğru Sel-
man, Ebu’d Derdâ’yı, şimdi kalk diye 
uyandırdı ve birlikte namaz kıldılar. 
Namaz sonrasında Selman, Ebu’d 
Derdâ’yı karşısına alarak şunları söy-
ledi: Rabbinin senin üzerinde hakkı 
vardır, nefsinin senin üzerinde hakkı 
vardır. Ailenin senin üzerinde hak-
kı vardır. Şu hâlde her hak sahibine 
hakkını ver. Bu olaydan sonra Ebu’d 
Derdâ Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e gelerek hadiseyi anlatınca 
ona: Selman doğru söylemiş, dedi.”12

Selman hadisinde de görüleceği üzere 
hak kelimesi, sadece insanlar arasındaki 
ilişkilerden kaynaklı hususlarda değil aynı 
zamanda yaratıcı ile yaratılan arasındaki 
ilişkiler hakkında da kullanılmıştır. Bu ha-
diste ise maddi nitelikli hususlar dışında 
kişinin, kendisi, yaratıcısı ve hanımı ile olan 
ilişkilerinden kaynaklı haklar söz konusu 
edilmiştir -ki bu da netice itibariyle bir 
tarafın diğer taraftan alacağı, buna karşı-
lık ise karşı tarafın ödemesi, yerine getir-
mesi gereken bir borcu ifade etmektedir.

Hak kavramı hakkında İslâm fıkhında 
değişik boyutları ve yönleriyle geniş açık-
lamalar yer almaktadır. Fakihler Allah’ın 
indirdiği hükümlerin insanlar üzerinde 
uygulanmasını, toplumda var olan her 
türlü meselenin İslâm şeriatına göre çö-
züme kavuşturulmasını tek gaye ve hedef 
hâline getirdikleri için insanı ilgilendiren 
ve hak kavramı içerisinde değerlendirile-
bilecek her alanda görüş belirtmişlerdir. 
Zira hangi hususla veya meseleyle ilgili 
olursa olsun onların düşüncelerinde İs-
lâm şeriatı dışında bir başka kaynaktan 
çözüm aramak, destek almak gibi en ufak 
bir eylem söz konusu olmamıştır. Onlar 
sadece ve sadece Allah’ı ve Rasûlünü razı 
etmeyi hedefledikleri için çalışmaları da 
bu yönde olmuştur.  

Ancak hak kavramı ile ilgili olarak Batı 
kanunlarının dayanmış olduğu esaslar 
tümden hatalı ve yanlıştır. Zira onlar hak-
kı aynî ve şahsî haklar şeklinde iki kısma 
ayırmakta ve hukuk sistemlerini de bu 
esas üzerine oturtmaktadırlar. Bu konu 
ile ilgili olarak Takiyyüddin en-Nebhânî 
(Allah ona rahmet etsin) “Hizb-ut Tahrir’den 
Müslümanlara Bir Sıcak Çağrı” 
isimli eserinde uzun açıklamalarda bulun-
maktadır. Bu açıklamaların bir kısmında 
şöyle diyor: 

“Batı sistemi ‘hak’ konusunda hatalı 
bir esas üzere kurulu olup kanun koyma ile 

ilgili tüm nazariyeleri de bu yanlış esasa da-
yanmaktadır. Batılılar hakkı, “kanunlar ta-
rafından kabul edilen ve zati değeri olan bir 
maslahat” şeklinde tarif  ederler. Onların 
hak konusundaki bu anlayışları temelden 
yanlıştır. Bu sebeple buna dayanan bütün 
kanunları da bozuktur. Onların hak anlayış-
larının yanlış olmasının nedeni şudur: Vakıa-
sı itibariyle hak sadece mali değeri olan bir 
menfaat ve maslahat değildir. Hak, mutlak 
bir maslahattır. Mali bir değeri içerebilece-
ği gibi, mali değeri olmayabilir de. Bundan 
dolayı hakkı, sadece mali değeri olan bir 
yarara tahsis etmek beraberinde iki husus 
gerçekleştirir.

1- İçeriğinde hem evlilik hukukunu hem 
de bütün aile hukukunu barındıran ve mali 
değeri olmayan evlenmek, boşanmak gibi 
maslahatı kapsamına almaz. Aynı zaman-
da insana ait haklardan sayılan şeref, hay-
siyet ve onur gibi manevi değere sahip olan 
maslahatları da içine almaz. Çünkü bu gibi 
hakların gerçek anlamda mali değerle tak-
dir edilmesi mümkün değildir. 

2- Varlıkları mali değerlere göre takdir 
etmek, değerlendirmeye esas olacak bir 
birimin varlığını gerektirir. Hâlbuki hakkın 
bizzat kendisi bir esastır. Onun değerini 
tespit etmek için başka bir değer birimi icat 
etmeye lüzum yoktur. İşte bundan dolayı 
batılıların hak ile ilgili olarak yaptıkları tarif 
yanlış ve bozuktur. 
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Yine batılılara göre hak başlıca iki kıs-
ma ayrılır.

1- Şahsi ilişkileri ilgilendiren hak. Bunu 
kişisel hak olarak isimlendiriyorlar.

2- Şahıs ve mal ilişkisi ile ilgili hak. Buna 
da aynî hak olarak isimlendiriyorlar.

Onlara göre şahsi hak iki şahıs arasın-
daki borç alacak bağıdır. Batılılar bunu şöy-
le tarif  etmişlerdir: ‘Hak, borçlu ve alacaklı 
gibi iki şahıs arasındaki ilişki olup, alacaklı 
olan kimsenin bu ilişkinin gereği olarak, 
borçlu olan kimsenin ya bir şey ver-
mesini ya bir iş yapmasını ya da bir 
işten çekinmesini istemesidir.’ Şahsi 
hak bir iltizamdır ve kişisel muamele-
ler olarak isimlendirilen hususlar buna 
göre çözüme kavuşturulur. Yani; ha-
vale, alışveriş, mal takası ile yapılan 
alışverişler, şirketler, bağış, sulh, icâ-
re, ödünç alma/verme, vekâlet, rehin 
ve kefalet gibi muameleler bu esasa 
göre çözülür. Batılılara göre şahsın 
mal ile olan ilişkisini ifade eden aynî 
hakkın hiçbir yeri yoktur. Onlara göre 
aynî hak, kanunun muayyen bir şah-
sa muayyen bir şey üzerinde vermiş 
olduğu yetkidir. Nitekim onu şöyle ta-
rif  ediyorlar: ‘Kanunun belirli bir kim-
seye belli bir şey üzerinde egemenlik 
yetkisini verdiği husustur.’ Aynî hak 
şahsı değil malı ilgilendirir. Mülkiyet 
hakkı, mülkiyeti elde etme sebepleri, 
gelir getiren ipotek, hayat sigortası ve 
imtiyaz hakları gibi çeşitli muame-
leler aynî hak esasına göre çözüme 
kavuşturulur.

Hak ile ilgili yapılan bu taksima-
tın hiçbir anlamı yoktur. Şahsi hak ile 
aynî hak diye isimlendirdiklerinin arasında 
herhangi bir fark bulunmadığı gibi her ikisi-
ne göre yapmış oldukları detaylar arasında 
da herhangi bir fark yoktur.

Nitekim icâre (kira) ile gayri menkul 
ipoteği arasında herhangi bir fark olmadı-
ğı hâlde, nasıl oluyor da icâre şahsi hak, 
gayrimenkul ipoteği ise aynî hak sayılıyor? 
Halbuki her ikisinin de konusu mal olup iki 
şahıs arasındaki bir ilişkidir. Diğer taraftan 
batılılar tarafından yapılan tarif  bir varsa-
yım olup, mantıki birtakım faraziyeler üze-

rine kurulmuştur. Bu tarif  vakıa hakkındaki 
niteleme olmadığı gibi bir vakıa hakkındaki 
hüküm de değildir. Batılıların, aynî hakla il-
gili olarak; ‘kanun tarafından muayyen bir 
şahsa muayyen bir şey üzerinde tasarruf 
yetkisinin verilmesi’ şeklinde yaptıkları tarifi 
ele alırsak, bu tarife göre ilişki iki şahıs ara-
sında değil, şahısla şey arasında gerçekleş-
mektedir. Fakat gerçekte ise bu ilişki şahıs 
ile şey arasında gerçekleşmemekte, bilakis 
konusu şey olup şahısla bir diğer şahıs ara-
sında meydana gelmektedir. Mülk edinme 
sebepleri, menkul ve gayri menkul ipoteği, 

hayat sigortası gibi aynî hakkın mefhumu-
na dahil etmeye çalıştıkları bu muamelele-
rin hepsi bir başka şeyi değil, açık bir şe-
kilde bunu ifade etmektedir. Yani iki şahıs 
arasındaki ilişkiler kısmına girmektedirler. 
Evet bu gibi muameleler, konusu mal olan 
iki şahıs arasında cereyan eden ilişkilerdir. 
Yoksa şahısla şey arasındaki ilişki değildir. 

Şahsi hakla ilgili olarak batılıların; ‘ala-
caklı ve borçlu gibi iki şahsın arasındaki 
ilişki olup, bu ilişkinin gereği olarak alacak-
lının borçludan bir şeyi vermesini yahut bir 

iş yapmasını yahut bir işten vazgeçmesini 
istemesidir’ şeklindeki tariflerine göre hak, 
bir şey bulunsun veya bulunmasın iki şahıs 
arasındaki bir ilişkidir. Ne var ki gerçekte 
iki şahıs arasında ilişkiyi oluşturacak bir şey 
söz konusu olmadıkça iki kişi arasında bir 
ilişki de meydana gelmez. Şeyin kendisi 
bizzat ilişkinin konusu hatta esasıdır. Ayrı-
ca bağ olarak isimlendirdikleri bu ilişki, iki 
kişiden birinin diğerinden bir şey istemesini 
gerektirmeyebilir de. Buna bağlı olarak da 
alacaklı borçludan ödeme isteğinde bulun-
ması şeklinde bir tarife gidilemez.  Her iki 

şahıs da birbirinden hak talep edebi-
lirler. Alışveriş, icâre, sulh, gibi şahsi 
hak mefhumuna soktukları bütün 
muameleler de ‘şey’in ilişkilerde esas 
olduğunu açık bir şekilde göstermek-
tedir. Şey olmasaydı ilişki de, hak 
da var olmazdı. Ayrıca iki şahıstan 
her biri diğerinden hak talep edebi-
lir. Ancak bu hak isteme türü değişik 
olabilir. Mesela satıcı parasını talep 
ederken müşteri de malı talep eder. 
Ayrıca hakkın şahsi ve aynî diye iki 
kısıma ayrılmasının pratikte ve ger-
çekte bir anlamı yoktur. Zira mesele 
şahsın ilişkisi ile alakalıdır. Bu ilişki bir 
başka beraberindeki alışveriş ilişkisi 
gibi bir şahısla alakalı olabileceği gibi, 
hibe veya hayır vakfı gibi kişi ile birlik-
te bir şey ilişkisiyle de olabilir. Bundan 
dolayı şahsi hak diye isimlendirdikleri 
ve birinci bölümde yer alan hususlarla 
aynî hak diye isimlendirdikleri ve ikin-
ci bölümde yer alan hususlar arasın-
da herhangi bir fark yoktur. Zira aynî 
hak kapsamında değerlendirdikleri 
ipotek ile lisans hakkı gibi haklar ile 
şahsî haklar kapsamında değerlen-

dirdikleri; havale, alışveriş, şirket, icâre ve 
vekâlet gibi haklar arasında herhangi bir 
fark söz konusu değildir. Zira konu insanın 
ilişkisidir. Bu da ya konusu mal olan şah-
sı veya şahsa ait olan malı ya da sadece 
malı ilgilendirir. Bu üç şeklin hepsi tek şey 
demek olup bu da insanın ilişkisini düzen-
lemekten ibarettir. Bunun için hakkın bu 
şekilde şahsi hak ve aynî hak olarak taksim 
edilmesi yanlıştır.

Medeni kanunla kendisini belirgin hâle 
getiren Batı yasalarında da aynı durum söz 

HAK, HUKUK VE ADALET

Hak kavramı ile ilgili 
olarak Batı kanunlarının 

dayanmış olduğu 
esaslar tümden hatalı 
ve yanlıştır. Zira onlar 

hakkı aynî ve şahsî 
haklar şeklinde iki 

kısma ayırmakta ve 
hukuk sistemlerini 
de bu esas üzerine 

oturtmaktadırlar.
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konusudur. Yani medeni kanun diye adlan-
dırdıkları; ferdin ailesiyle veya ferdin diğer 
kişilerle mali yönden ilişkilerini düzenleyen 
yasalarda da durum aynıdır. Zira onlar 
medeni kanun üzerinden İslâmi kanunlara 
saldırmaktadırlar. Bu medeni kanunla Batı, 
şahsi ve aynî şeklinde hakkı ikiye ayırdı. Ba-
tılılar şahsî hakkı iltizam hâline getirip bu 
esasa göre de iltizam nazariyesini koydular. 
Buna göre de Latin ve Cermen kanunları ile 
ilgili tüm Batı kanunlarının temelini bu esas 
ve asıl meydana getirmiştir.

Latin ve Cermen kanunlarının hepsi bu 
iltizam nazariyesine dayanır. İltizam na-
zariyesi hakkında ise birçok tarif  yaptılar. 
Bu tariflerin tümü; bir şeyi vermek veya bir 
şeyi yapmak veya yapmaktan kaçınmak 
anlamları etrafından dönüp dolaşmaktadır. 
İltizam hakkında şu tarifleri yaptılar:

 İltizam, bir anlaşmadır ve anlaşma 
gereği olarak bir veya daha fazla kişi, bir 
veya daha fazla kişiye bir şey vermede, bir 

iş yapmada veya bir işten çekinme hususla-
rında kendilerini sorumlu kabul ederler. 

Başka bir tarife göre de iltizam, bir 
kanuni durum olup, bu kanunun gereği ola-
rak şahıs bir aynî hakkı taşımaya, bir şeyi 
yapmaya veya bir işi yapmaktan çekilmeye 
mecburdur.

Bu tariflerle onların şahsi hakka ait yap-
tıkları ‘O alacaklı ve borçlu iki şahsın ara-
sındaki bir bağdır. Bu bağın gereği olarak 
alacaklı, borçludan bir şey almayı veya bir 
iş yapmayı yahut bir işten çekinmeyi isteye-
bilir’ tarifiyle karşılaştırıldığı zaman onların 
iltizam nazariyelerinin şahsi haktan ibaret 
olduğu açık olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla 
iltizam nazariyesi, onların yasama esasla-
rının üçüncüsüdür. Zira onlar önce hakkı 
tarif  ettiler, sonra da onu aynî ve şahsi diye 
ikiye ayırdılar. Bu tariflerinin ardından da 
şahsi hakla ilgili olarak iltizam nazariyesini 
uygulayıp bunu, Batı medeni kanunlarının 
tümünün esası hâline getirdiler. Bu iltizam 

nazariyesi tüm Batı tekniklerindeki en 
önemli teori olarak kabul edilir. Batı hukuk 
ve tekniklerinin tümünü dikkatli bir şekilde 
inceleyen kimse, bu kanunlarda yer alan 
tehlikenin medeni kanundan kaynaklan-
dığını ve onlara göre de medeni kanunun 
diğer kanunların belkemiğini teşkil ettiğini 
görür. Batı kanun tekniklerinin ve bu tek-
niklere dayalı olarak çıkartılan kanunların 
bozukluğu tüm netliği ile ortaya konulma-
sına bağlı olarak, Batı kanunlarının bozuk-
luğu ve yetersizliği de net olarak ortadadır. 
Ancak Batı’nın bu bozuk ve batıl kanunlarla 
hak olan şer’î kanunlara meydan okuması 
ve saldırıda bulunması karşısında Müslü-
manların yenilgiye uğramaları ise bir gara-
bet ve dehşetten başka bir şey değildir.”13 

Hukuk kelimesi ise hak kelimesinin 
çoğulu olup “literatürde genellikle iki an-
lamda kullanılır. Birincisi, toplum hayatını 
ve dışa akseden şekliyle beşerî ilişkileri cebrî 
müeyyidelerle düzene koyan kurallar bütü-
nüdür. Hukukun Türkçe’deki yaygın kullanı-
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mı da bu yöndedir.”14 Arapça kelime olan 
hukuk kelimesi yerine İslâmi kaynaklarda, 
fıkıh, şeriat, kanun ve teşri gibi kavramlar 
da kullanılır.  İslâm hukuku, beşerî hu-
kuk, roma hukuku gibi ifadeler bir top-
lumda var olan sorunların çözümünde 
uygulanacak olan kanunları ve hükümleri 
ifade eder. Bu şekliyle geniş anlama sa-
hiptir. Fakat ceza hukuku gibi kavramlar 
ise daha özel bir alanı ifade etmektedir.

Adalet kavramı ise hak ve hukuk kav-
ramlarıyla doğrudan irtibatlı bir kavram 
olup hakkın ve hukukun doğru bir şekil-
de uygulanmasıyla ilişkilidir. Adil olmak, 
herhangi bir mesele ile ilgili olan kanu-
nun, meselenin doğru bir şekilde uygu-
lanmasıdır. Toplumda adalet kavramı ile 
ilgili olarak var olan anlayış genelde bunu 
ifade eder. Kur’ân-ı Kerim’de şu şekilde 
geçmiştir.

َه يَأُْمرُكُْم أَن تَُؤدُّوا اْلََمانَاِت إَِلٰ أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَ  إِنَّ اللَـّ

النَّاِس أَن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل

“Allah size, mutlaka emanetleri 
ehli olanlara vermenizi ve insan-
lar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emre-
der.”15

َه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواْلِْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرىَبٰ َويَْنَهٰى َعِن  إِنَّ اللَـّ

الَْفْحَشاِء َوالُْمنَكِر َوالْبَْغِي يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن

“Muhakkak ki Allah, adaleti, 
iyiliği, akrabaya yardım etmeyi 
emreder, çirkin işleri, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.”16

َولْيَْكتُب بَّيَْنُكْم كَاتٌِب ِبالَْعْدِل

“Hiçbir kâtip Allah’ın kendisine 
öğrettiği gibi yazmaktan geri dur-
masın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın.”17 

Bu ayetlerde de ifade edildiği üzere 
adalet, eşitlik değil denge demektir. Ada-
let hakkı ayakta tutmak, hakkın gereğini 
yapmaktır. On üç asırlık İslâm tarihi ada-
letin ayakta tutulduğu dönemlere ait ör-
neklerle doludur. Tarihimizde bunun en 
müşahhas örneği Ömer Bin Hattab Radi-
yAllahu Anh’tır. Öyle ki onunla görüşmek 
için gelen Bizans elçileri onun bir ağacın 
altında uyumakta olduğunu görünce şöy-
le dediler: 

“Adil oldun, adaletle hükmettin emin ol-
dun ve şimdi de ağacın altında tek başına 
emin bir şekilde uyuyorsun.”

Bir başka yönden ise adalete kavramı 
insanlar arasındaki huzuru, sükûnu, hal-
kın devletine olan güvenini ve saygısını 
ifade eden bir kavramdır. Bu nedenledir 
ki Allah Azze ve Celle’nin tüm insanların 
hayatlarını düzenlemek üzere indirmiş 
olduğu hükümlerle toplumda ve devlet 
içinde huzur ve sükûn sağlanır. İnsanların 
hem birbirlerine hem yöneticilerine do-
layısıyla da devletlerine, üzerlerine tatbik 
edilen nizamlara olan güven tesis edilir. 
Adaletle devlet ayakta kalır. Zulüm ile 
ayakta kalmaz. 

İslâm şeriatında kanunları uygulamak-
la yükümlü olan yöneticiler ve kadılar, 
herhangi bir konu ile ilgili hükmü uygu-
lamak istedikleri zaman Allah korkusunu 
dikkate alırlar. Meseleyi sadece dünya 
ve dünyevi çıkarlarla sınırlı tutmazlar. 

Meseleye maddi boyutu ile bakmazlar. 
Yaptıkları uygulamaların ve verdikleri 
hükümlerin hakka yani Allah’ın indirdik-
lerine uygun olmaması hâlinde ahirette 
cehennem azabı ile cezalandırılacaklarını 
bilirler. Bu nedenle hüküm verirken, her-
hangi bir mesele ile ilgili olarak insanların 
sorunlarını çözüme kavuştururken Al-
lah’ın rızasını dikkate alırlar.

Günümüz dünyasında ise ne yazık ki 
yeryüzünün hiçbir yerinde İslâm hüküm-
leri uygulanmamaktadır. Bir başka ifade 
ile hak değil batıl hakimdir. Ne devlet yö-
netiminde ne de yargıda hak, hakkın ha-
kimiyeti vardır. Sadece ve sadece zulüm 
ve adaletsizlik vardır. Çünkü Allah’tan ge-
lenlerin dışında her şey batıldır, dalalettir.

Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi 
Allah’a hamd etmektir.

"Batı kanunlarının 
bozukluğu ve 
yetersizliği de net 
olarak ortadadır. 
Ancak Batı’nın 
bu bozuk ve batıl 
kanunlarla hak olan 
şer’î kanunlara meydan 
okuması ve saldırıda 
bulunması karşısında 
Müslümanların 
yenilgiye uğramaları 
ise bir garabet ve 
dehşetten başka bir 
şey değildir.” 
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SUÇ VE CEZANIN
HUKUKİ MAHİYETİ

VE İSLÂM’A GÖRE
SUÇ VE CEZA

Avukat Hüseyin Kurşun
i.hkursun@hotmail.com

SUÇ

Suç, toplumsal bir olay olunca, 
çeşitli bilim dallarını inceleme 
konusu olduğu açıktır. Her bilim 

dalı kendisine özgü özellikleri dolayısıyla 
değişik bir suç tanımı verir. Hatta ceza 
hukukunda bile, suç değişik şekillerde ta-
nımlanabilir. Biz burada her bilim dalının 
kendi disipliner bakış açısından suç tanım-
lamaları yapmaktan ziyade makale konu-
muzla sınırlı olarak hukuk bilimi açısından 
suçun tanımını esas alacağız. Şüphesiz su 
hukuka aykırı bir harekettir. Ancak her 
hukuka aykırı hareket suç olarak nitelen-
dirilemez. Bu açıdan suçun diğer hukuka 
aykırı fiillerden farkının gösterilmesi ge-
rekir. Suç yasal bakış açısından ceza hu-
kukuna özgü bir kavramdır. Ceza yasası-
nın savunma ya da zorda kalma durumu 

olmaksızın kasıtlı olarak ihlal edilmesidir. 
Ceza hukuku disiplini içinde suçun teknik 
bir tanımı olmak zorundadır. Ceza huku-
kuna göre suçun bir takım unsurları var-
dır. Bunlar; hareket, tipiklik, hukuka ay-
kırılık ve kusurluluk şeklinde sıralanmak-
tadır. Bu unsurlara göre suç; tipe uygun, 
hukuka aykırı, kusurlu bir harekettir. Bu 
tanımla aynı zamanda suçun objektif  hu-
kuk düzenini bozduğunu, kanunda bir tip 
içinde unsurlarının gösterilmesi gerekti-
ğini, bundan başka failin kusurlu hareket 
etmiş olmasının da arandığını belirtmek-
teyiz. Caza hukukunda yaptırım, kişinin 
hukuki yararları tahrip etmiş olmasın-
dan dolayı diğer bir ifade ile toplumun 
değer atfettiği ve hukuk düzeni tarafın-
dan korunan hukuki yarar üzerinde ki-
şinin hareketinin tehlikeye neden olmuş 
veya zarar vermiş olmasının karşılığıdır.

Toplum düzenini önemli ölçüde ihlal 
eden fiilin suç olduğunu belirtmekle, bir 
bakıma fazla bir şey söylenmiş olmaz. 
Gerçekten, ceza yaptırımı ile karşılanan 
fiilin suç olduğu belirtilse dahi, aynı fiilin 
değişik yerlerde suç olmadığı, hatta aynı 
ülkede değişik zamanlarda suç olmadığı 
kabul edilmediği görülmektedir. Buna en 
belirgin örnek daha önce ceza kanunun-
da suç olarak kabul edilen zina fiilinin suç 
olmaktan çıkarılarak sadece Medeni Hu-
kuk içinde bir boşanma sebebi olarak ka-
bul edilmiş olmasıdır. Ancak, aradan ne 
kadar zaman geçerse geçsin her toplum-
da bazı fiillerin suç olma niteliğinde her-
hangi bir değişiklik olmaz. Mesela, adam 
öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten 
yangın çıkarma fiillerinde olduğu gibi. Bu 
suçlar eskiden olduğu gibi suç olma vasıf-
larını bugün de korumaktadırlar. Bunun 
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nedeni, toplumda bu suçlar bakımından 
herhangi bir anlayış değişikliğinin olma-
masıdır. Şu bir gerçek ki, kanun koyucu 
suç icat etmez; toplumun değer verdiği 
hukuki yararları normlar halinde tespit 
ederek, bunlara suç vasfı tanır. Zaman 
içinde gelişen hukuk bilinci ve kültür ge-
lişmesi karşısında, kanun koyucu bazı fiil-
leri suç olarak tespit edeceği gibi, bazıla-
rını suç olmaktan çıkarabilmektedir. Top-
lumların sosyal ve kültürel nitelikle-
ri birbirinden farklı oldukları için bir 
ülkede suç olan bir fiilin diğer bir 
ülkede zorunlu olarak suç olarak 
kabul edilebilmesi imkânsızdır. Do-
layısıyla bütün dünya ülkelerini kap-
sayan bir Ceza Kanunu’nun yapıla-
bilmesi bu yüzden mümkün değildir.

Suçun, toplum düzenini önemli 
ölçüde bozan hareketlerden olup 
failine acı ve ıstırap veren ve top-
lumun kınama duygusunu açıkla-
yan ceza yaptırımı ile karşılanması, 
fiilin hukuka aykırı ve kusurlu ol-
ması şartlarını içermekle beraber, 
hukuka her aykırı ve kusurlu hare-
ket suç değildir. Özellikle topluma 
ait olmayan özel yararlar üzerinde 
zarar veya tehlikenin söz konu-
su olmadığı hallerde, ceza yerine 
hukukun diğer dallarının (Medeni 
Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar 
Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflas 
Hukuku vb.) yaptırımları uygulanır 
ve bunlarla yetinilir. Dolayısıyla, bir 
fiilin suç olarak kabulü için ilk kıstas 
korunan hukuki yararın topluma ait 
olmasıdır. Ancak topluma ait olsa 
dahi her hukuki konunun zarar gör-
mesi veya tehlikeye maruz kalması, 
fiilin suç olarak kabul edilmesinde 
yeterli değildir; fiilin toplum düze-
nini önemli ve ağır bir şekilde ihlal etmiş 
olması da aranacak hukuka aykırı ve ku-
surlu fiile karşı düzenin korunabilmesi 
için ceza yaptırımının uygulanmasının bir 
gereksinim olduğunun da kabulü gere-
kecektir. Yani, hareket öyle bir biçimce 
gerçekleştirilmiş olmalıdır ki, toplumun 
kınama duygusu, fiilin ceza yaptırımı ile 
karşılanmasını istemiş olsun. Failin, fiili 
işlerken göstermiş olduğu ahlaki kötülük 

toplum tarafından failin cezalandırılması-
nı haklı çıkarmalıdır. Belirtmiş olduğumuz 
bu kıstaslar yani topluma ait hukuki yara-
rın ihlali, ihlale neden olan bu hareketin 
gösterdiği özellik ve failin hareketindeki 
ahlaki kötülük bir fiilin hangi şartlarda suç 
olarak kabulünde yararlanılacağı gibi, suç 
karşılığında verilecek cezanın ağırlığının 
belirlenmesinde de yol gösterici bir ni-
telik taşıyacaktır. Gerçekten, suçun ko-

nusun etkileniş biçimi ve derecesi (zarar 
suçları - taksirli suçlar), neticesinin ger-
çekleşmiş olması olup olmaması (suçun 
tamamlanmış olması - teşebbüs aşama-
sında kalması) suçun icrai veya ihmali bir 
hareketle gerçekleştirilmiş olup olmadığı 
(icrai suçlar - ihmali suçlar) cezanın de-
recelendirilmesinde göz önünde tutula-
cağı gibi, aynı hukuki konunun ihlalinde 

faildeki sübjektif  durum, cezanın hafif 
veya ağrı olarak tespitinde de etkilidir. 
Mesela; adam öldürme suçunun taam-
müden (tasarlayarak) işlenmesi müebbet 
hapis cezasını gerektirdiği halde, failin 
haksız tahrik karşısında adam öldürmesi 
veya adam öldürme fiilinin taksirle (trafik 
kazası vs.) olması halleri, süreli hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile karşılanmaktadır. Bu 
unsurları kısaca izah edecek olursak;

a) Hareket: Her suç iradi bir 
davranışın ürünüdür. İradiden mak-
sat, kişinin bilinçli bir şekilde hare-
ket edebilmesi ve aynı şekilde hare-
ketsiz kalmasıdır. Zira ceza hukuku 
hareketsizliği de bazı durumlarda 
hareket olarak nitelendirmektedir. 
Örneğin; memur suçlarından olan 
“görevi ihmal” suçu, memurun gö-
revi gereği yapması gereken bir iş-
lemi yapmamış olmasıdır. Yine aynı 
şekilde çok yakınımızda olup da 
yüksekten düşmek üzere olan biri-
ne yardım edeceğimiz yerde hare-
ketsiz kalarak yardım etmememiz 
sonucu kişini yaralanması ya da öl-
mesi de hareketsiz kalarak işlediği-
miz suçlardandır. Kısacası, hareket 
icrai olabileceği gibi hukuk düzeni-
nin kişiden beklediğinin yapılmamış 
olması, yani ihmal de hareket kav-
ramı içinde değerlendirilmektedir.

Hareket, suçlarda yapıcı ve 
Ceza Hukukunda temel bir fonksi-
yona sahip olunca, bütün suç tipleri 
için geçerli olabilecek bir “hareket” 
kavramı oluşturmak zorunda oldu-
ğumuz açıktır. Yani suç tipleri çok 
çeşitli olsa dahi biz bütün suç tip-
leri için geçerli bir hareket kavramı 
tespit etmek zorundayız. Tespit 
edilecek hareket kavramı Ceza Ka-

nununda tespit edilmiş bütün suç tipleri 
için hem geçerli olacak hem de her suç 
tipi ile bağlı olmayacaktır. Hareket her 
suç tipinin kendine özgü unsurlarını ihlal 
etmiş olması ile birlikte hareketin tipik-
liğe uygun olduğundan bahsedilir. Örne-
ğin, hırsızlık suçu kanunda; “zilyedin rızası 
olmadan başkasına ait bir malı, kendisi-
ne veya bir başkasına bir yarar sağlamak 

SUÇ VE CEZANIN HUKUKİ MAHİYETİ VE İSLÂM’A GÖRE SUÇ VE CEZA

Suçun, toplum düzenini 
önemli ölçüde bozan 
hareketlerden olup 
failine acı ve ıstırap 
veren ve toplumun 
kınama duygusunu 

açıklayan ceza yaptırımı 
ile karşılanması, 

fiilin hukuka aykırı 
ve kusurlu olması 

şartlarını içermekle 
beraber, hukuka 

her aykırı ve kusurlu 
hareket suç değildir
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maksadı ile bulunduğu yerden almaktır.” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu hırsızlık suçu 
tanımında yer alan hareketlerin fail tara-
fından yapılmış olması hırsızlık suç tipini 
oluşturur. Ceza hukuku anlamında ha-
reket kavramına girmeyen haller kısaca 
şunlardır:

aa) Kişinin zihnindeki tasavvurları ve 
düşünceleri bir hareket olarak dış dünya-
ya yansımadıkça hareket değildir.

bb) İradi olmayan hareketler, hare-
ket kavramına girmezler. Bu anlamda; 
karşı konulamayan cebir ve tehdit ile ki-
şiye yaptırılan da hareket kavramı içinde 
değerlendirilmezler. Yine refleks hare-
ketler iradi olmadığı için hareket değildir.

cc) Mekanik hareketler, uyku halin-
de gerçekleştirilmiş olan hareketler de 
hareket değildir; zira bu hallerde vücut 
hareketi ile irade birbirinden ayrılmıştır.

b) Tipiklik: Yukarıda hareket başlığı 
altında izah ettiğimiz eylemin suç tipine 
yani harekete karşılık gelen suç türüne 
(hırsızlık, adam öldürme, görevi ihmal 
vs.) uyup uymadığı tespit edilecektir. Ya-
pılan bu tespitten sonra, hareketin suç 
tipine, suçun kanundaki tarifine uyup uy-
madığı araştırılacaktır. Tipiklik, soyut bir 
kavramdır; her suça uyabilen veya her 
suçta yer alan maddi unsurların görüle-
bileceği soyut bir modeldir. Hareketin 
tipikliği ihlal ettiğini söylediğimizde, hem 
kanuni unsurun hem de kanuni unsuru 
bünyesinde göstermiş olduğu tipikliğin 
ihlal edilmiş olduğunu kabul ediyoruz.

c) Hukuka Aykırılık: Bir hareketin 
varlığını ve bunun tipikliğini (kanundaki 
suç türünü) ihlal etmiş olması veya tipik-
liğe uygunluğu fiilin suç olarak kabulüne 
ve hukuka aykırılığını belirtmesi bakımın-
dan kural olarak yeterlidir. Ancak bu du-
rum mutlak değildir. Zira bir suç tipi ihlal 
edildiği ve hukuka aykırılık ortaya çıktığı 
halde, hukukun çeşitli kaynakları bu suç 
tipinin ihlal edilmesine izin vermiş, ola-
nak tanımış veya kişiye bir görev olarak 
yüklemiş olabilir. Örneğin, saldırıya uğra-
yan bir kişi kendisine yönelik saldırıyı def 
etmek ve kendisini korumak için karşı 
tarafa cismani bir zarar verdiğinde hatta 
duruma göre saldırganı öldürdüğünde 
adam öldürme suç tipi gerçekleştiği hal-
de, fail cezalandırılmamaktadır. Çünkü 
kanun, saldırıya uğrayana bu izni vererek 
bu durumu hukuka uygunluk sebebi ola-
rak kabul etmiştir. Ayrıca bazı suç tipleri-
ni düzenleyen kanun metinlerinde “hak-
sız olarak” veya “hukuka aykırı olarak” 
ifadeleri yer almaktadır. Bu suç tiplerinde 
hareket suç tipini ihlal etse dahi, bu ha-
reketin haksız veya hukuka aykırı olduğu 
tespit edilmeden bir sonuca varılamaz.

c) Kusur: Tipe uygun, hukuka ay-
kırı hareket suçun objektif  yanını teşkil 
ederken kusur, sübjektif  yanını oluştu-
rur. “Kusurluluk” unsuru ile kişinin hatalı 
hareket ettiğini açıklarız. Kişi yaptığı iradi 
hareketi ile kendisine yüklenen hukuki 
yükümlülüğü yerine getirmemiştir ve bu 
kusurlu hareketi ona yüklenebilmekte-
dir. Dış dünyada meydana gelen bir olay, 
maddi bünyesi yanında bu fiili gerçekleş-

tiren kişinin iç dünyası ve karakterinin 
de sonucudur. Fiilin suç olabilmesi için, 
kişinin manevi âlemi önemli olmakla be-
raber, fiil ile olan kusurunu teşkil eden bu 
manevi ilişki (psişik ilişki) her olayda aynı 
değildir. Bir hareket tipik ve hukuka aykırı 
olsa dahi, bu hareket failine istinat edile-
miyor, ona kusur olarak yüklenemiyorsa 
kişinin (fiilin) kusurluluğundan bahsede-
meyiz. Örneğin, yaptığı fiilin anlam ve so-
nuçlarını idrak edemeyen akıl hastaları, 
11 yaşını doldurmamış çocuklar ve fiili 
işlediği sırada geçici olarak akıl ve şuur 
yeteneğini kaybeden kişilerin (sara has-
taları, şizofreni hastaları vs.) suç niteliğin-
deki fiilleri bu kişilere istinat edilemediği 
için kusurdan bahsedilemeyecektir.

CEZA

En ilkel toplumdan en gelişmiş toplu-
ma kadar, bir arada bulunulabilmesi bir 
düzeni gerektirir. Düzensiz bir toplum 
düşünülemeyeceğine göre, bu düzeni 
bozan kişiye karşı, işlediği fiil sebebiyle 
toplumun kınama duygusunu belirten 
bir yaptırımın uygulanması zorunludur. 
Uygulanış türleri ve şekli bugün değiş-
miş olsa dahi, toplumun kınama duygu-
sunu açıklayan, kusur ile orantılı olarak 
verilen, uygulandığı kişi üzerinde acı ve 
ıstırap veren, bozulmuş olan toplum dü-
zenini eski haline getirmeyi amaçlayan 
yaptırıma ceza denir. Bu anlatım biçimi, 
ceza yaptırımının bir yandan hukuki esa-
sını açıklar, uygulanmasındaki amacı be-
lirtir. Toplu düzenini bozan ağır ihlaller 
karşısında ceza yaptırımının uygulanması 
zorunlu olduğuna göre, bu zorunluluk 
cezanın hukuki esasını açıklar ve başka 
gerekçeler aranmasına gerek yoktur.

Toplumun korunması Devletin temel 
görevlerindendir ve bunun gerçekleştiri-
lebilmesi için ceza yaptırımının uygulan-
ması doğaldır. Ancak, toplum düzenini 
bozan her sapmaya karşı, Devlet ceza 
yaptırımı uygulamaz. Sosyal sapmanın 
toplum bakımından gösterdiği tehlike, 
fiilin işleniş biçimi, faildeki ahlaki kötülük, 
Devletin değişik türde olan yaptırımları 
ile müdahale etmesini gerekli kılar. Caza 
Hukukunun ceza yaptırımı hukuka aykırı 
fiillerde kullanılacak son çaredir; yani hu-
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kukun diğer dallarında mevcut yaptırım-
ların yetersiz kaldığı hallerde, Devlet, fiili 
ceza yaptırımı ile karşılayacaktır.

Ceza Hukuku, Kamu Hukukunun bir 
dalıdır. Kamu Hukuku, hukuki ilişkilerde 
üst-ast ayrımı içinde gerekli kuralları ko-
yar. Ceza Hukuku’nda Devlet toplumun 
temsilcisi olarak, toplumun huzurunu 
koruma, toplumun hukuka olan güvenini 
sağlama amacına yönelik cezalandırma 
gücünü kullanır. Her ne kadar suç 
kişiler arasında gerçekleşmiş bir 
olay gibi görünse de her suçta ger-
çek mağdur Devlettir. Bu sebeple 
ceza ve güvenlik önlemlerinden 
oluşan yaptırımlar, düzeni bozan-
lara karşı Devletin çeşitli organları 
(savcılar, mahkemeler, infaz ku-
rumları vb.) vasıtası ile uygulanır.

Suç olarak tespit edilmiş olan 
fiillerin işlenmesi ile birlikte suç iş-
leyene karşı Devletin cezalandırma 
kamusal hakkı ortaya çıkar. Ceza 
verme yetkisinin Devlete ait olma-
sının temelinde yatan bazı sebepler 
vardır. Bunlar:

a) Devlete ait olan cezalandırma 
hakkı aynı zamanda Devletin ege-
menliğinin ayrılmaz bir sonucudur.

b) Suç toplum düzenini bozan 
bir fiil olunca, cezalandırma hakkına 
sahip olan Devlet için bu hak aynı 
zamanda bir görevdir. Suçun işlen-
miş olması durumunda, Devletin 
hem cezalandırma hakkında hem 
de cezalandırma görevinden söz 
edilince, bunun sonucu olarak; suç-
ların mahkeme hukuku içinde ko-
vuşturulması re’sen gerçekleştirile-
cek ve kovuşturmanın zorunluluğu 
kuralı da, böylece ortaya çıkmış olacaktır.

c) Devletin ceza verme görevinden 
bahsedilmesi, bunun sınırsız olarak kul-
lanılabilme imkânının varlığı anlamını taşı-
maz. Devlet, suç politikası içinde suçları 
tespit etmek, her suçun unsurlarını gös-
termek, cezasını da belirtmek zorunda-
dır. Böylece, Devlet kendisine ait olan 
cezalandırma hakkını da aynı zamanda 
yine kendisi sınırlamaktadır.

d) Ceza Kanunlarında yer alan kovuş-
turulması suçtan zarar görenin şikâyetine 
bağlı suçlar, belirtilen bu kuralın istisnası 
değildir. Şikâyete bağlı suçlarda Devletin 
cezalandırma hakkı yine de mevcuttur; 
ancak, kovuşturmanın yapılabilmesi için 
suçtan zarar gören kişinin şikâyette bu-
lunmuş olması anlamı taşımaz. Ceza ve-
rem hakkı Devlete ait bir hak olunca, bu 
hakların kullanılabilmesinin fertlerin ta-

sarruflarına terk edilebilmesi düşünülme-
yecektir; diğer bir anlatımla, suçtan zarar 
görmüş olan kişinin fail ile anlaşması, 
kamusal nitelik taşıyan Ceza Hukukunda 
geçerli değildir. Ancak, Devlet önemsiz 
bazı suçlarda zarar görenin ceza muha-
kemesini harekete geçirebilme olanağına 
yer vermektedir ki, bunu Ceza Muhake-
meleri Kanununda düzenlemiş olan “Şahsi 
Dava” kurumunda görmek mümkündür.

TÜRKİYE’DE CEZA YARGILA-
MASI HUKUKU

Ceza Yargılaması Hukuku Kav-
ramı

Ceza yargılaması hukuku, kişilerin 
ceza hukukunun yasaklayıcı kuralları 
karşısındaki davranışlarının bir değer-
lendirmesini oluşturmaktadır. Daha açık 
bir ifade ile bir kişinin bir eyleminin suç 

olduğu şüphesi üzerine yapılan, bu 
şüpheyi yenmeye kadar süren or-
tak bir faaliyettir. Bu faaliyet genel 
olarak üç ayrı faaliyetten oluşur ve 
bunların birleşmesi ile “ceza yar-
gılaması” kavramı ortaya çıkar. Bu 
üç faaliyet: iddia, savunma ve yar-
gıdır. Bu faaliyetlerin hangi kurallara 
göre yürütüleceği, hangi faaliyetle 
ilgili hangi organ ve kişilerin ne gibi 
yetkilere sahip olacakları ve yine bu 
faaliyetler sırasında ne gibi yüküm-
lülüklere katlanacakları, ceza huku-
ku yargılaması hukukunun kuralları 
ile saptanır.1

Ceza Yargılaması Hukuku-
nun Amacı

Ceza Yargılaması faaliyetinde 
amaç, maddi gerçeğe uygun, yar-
gılama kurallarına tam olarak riayet 
edilmiş biçimde verilen ve hukuki 
düzeni ve barışı kurmaya yarayan 
karar ulaşmaktır. Ceza Yargılaması-
nın maddi gerçeğe ulaşma nedeni, 
kişinin suçlu sayılması halinde, ce-
zalandırılması kanuni bir gereklilik 
olduğuna göre kişi özgürlüğünü ya-
kından ilgilendiren bir konu oluşun-
dan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
bu alanda biçimsel gerçekle yetinil-
mez ve gerçeğin tam kendisi demek 

olan maddi gerçek aranır. Bu nedenle sa-
nığın suçluluğu konusunda tam bir kanıya 
ulaşılmadığında “şüpheden sanık yararla-
nır” kuralı gereğince onun beraatına ka-
rar verilmek gerekir. Zira suçun işlendi-
ğine ilişkin maddi gerçeğe tam ulaşılama-
mıştır. Bunun yanında Ceza Yargılama-
sında her şey delil olarak kabul edilebilir. 
Ayrıca delillerin değerlendirilmesinde 
yargıca serbestlik tanınmış, hatta yargıcın 
delil ileri sürmesi dahi kabul edilmiştir.

SUÇ VE CEZANIN HUKUKİ MAHİYETİ VE İSLÂM’A GÖRE SUÇ VE CEZA

En ilkel toplumdan 
en gelişmiş topluma 
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zorunludur
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CEZA YARGILAMASININ YÜ-
RÜYÜŞÜNE GENEL BİR BAKIŞ

Ceza yargılaması faaliyeti çeşitli kişi, 
makam ve kişilerin katılımıyla gerçekleşen 
ortak bir faaliyettir. Bu faaliyetin bir takım 
aşama ve evreleri vardır. Bu aşamalar:

1- Birinci Derece Yargılama 
Aşaması

Ceza uyuşmazlıklarının ilk defa ele 
alınıp yargılandığı aşamayı belirten birinci 
derece yargılama aşaması, kendi içinde 
iki aşamaya ayrılmaktadır.

a) Önsoruşturma Aşaması: Bu 
aşama suç haberinin alınması üzerine 
başlayıp suçun işlendiğine ilişkin yeterli 
kanıt ya da kanıtlar bulunup işin mahke-
meye aktarılmasına yani dava açılmasına 
ya da dava açmaya yeterli kanıt bulun-
mayarak dava açılmasına gerek görül-
memesi üzerine soruşturma aşamasına 
geçmeksizin bitmesi durumudur.

Bu aşamada hazırlık soruşturması 
ön plana çıkar. Hazırlık soruşturması ol-
maksızın ceza yargılaması yapılamaz. Bu 
devrede yetkili organ Cumhuriyet Savcı-
lığıdır. Polis ve Jandarma dediğimiz kolluk 
görevlileri savcının yardımcısı olarak gö-
rev yapar. Hazırlık soruşturması sonun-
da kolluk görevlileri (polis ve jandarma) 
tarafından hazırlanan fezleke yani işlenen 
suça ilişkin şüpheli ve tanık ifadeleri, olay 
yeri basit krokisi, üst arama ve işyeri, ev, 
araç arama tutanakları ve parmak izleri-
ni ihtiva eden evraklar toplamı ile suça 
ilişkin el konulan maddi bulgular/kanıt-
lar Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. 
Kolluk tarafından düzenlenen fezleke ve 
suça ilişkin kanıtları inceleyen Cumhuri-
yet Savcısı iki şekilde hareket edebilir: 

aa) Suça ilişkin fezlekeyi ve mad-
di kanıtları inceleyerek dava açmaya 
yeterli suç şüphesinin varlığı halinde 
Cumhuriyet Başsavcılığı adına iddiana-
me düzenler. Düzenlediği iddianame-
de kanunsuz suç olmaz ilkesi gereğince 
işlendiğini iddia ettiği suçun hangi suç 
olduğunu ve Ceza Kanununun hangi 
maddelerini ihlal ettiğini bildirmek zo-
rundadır. İddianamede belirttiği sevk 
maddelerine göre şüphelinin cezalandı-
rılmasını kamu adına iddia ve talep eder.

Cumhuriyet savcısının Cumhuriyet 
başsavcılık makamı adına düzenledi-
ği iddianameyi Bu davanın görüleceği 
mahkeme dairesinin belirlenmesi için 
o mahkemenin nöbetçi dairesine verir. 
Nöbetçi Ceza Mahkemesi Dairesi, dava-
yı görecek olan Ceza Dairesi ne belirler. 
Buna “tevzi” denir tevzi sonucunda iddi-
aname madde itibariyle yetkili (görevli) 
olan mahkemenin bir dairesine düşer. Bu 
daire iddianameyi:

1) CMK m .170’de belirtilen husus-
lara uygun düzenlenip düzenlenmediği,

2) Suçun ispatını etki edeceği mu-
hakkak sayılan mevcut bir delilin toplanıp 
toplanmadığı yani iddianamede sübuta 
etkili delillere yer verilip verilmediği,

3) Ön ödeme veya uzlaşmaya Tabi 
bir suçtan dolayı ön ödeme veya uzlaşma 
usulünün uygulanıp uygulanmadığı nokta-
larında değerlendirir. Belirtilen bu husus-
lardaki değerlendirmeyi mahkeme, İddia-
namenin ve soruşturma evrakının kendi-
sine verildiği tarihten itibaren on beş gün 
içinde soruşturma evresine ilişkin bütün 
belgeler incelendikten sonra yapar. On 
beş gün içinde iade edilmeyen iddiana-
me kabul edilmiş sayılır (CMK m.174/3). 
Buna zımni kabul denir. On beş günlük 
süre hak düşürücü süre olmayıp düzen-
leyici süredir. Mahkeme eksik veya hatalı 
noktalar tespit ettiğinde bu noktaları be-
lirtmek suretiyle iddianamenin Cumhu-
riyet başsavcılığına iadesine karar verilir. 
İade kararı itirazı kabil bir karardır. Bu 
karara Cumhuriyet savcısı itiraz edebi-
lir (CMK m.174/5). Belirtelim ki, suçun 
hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddi-
aname iade edilemez (CMK m.174/2).

Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin ia-
desi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri 
tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelt-
tikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmesini gerektiren bir durumun 
bulunmaması halinde, yeniden iddianame 
düzenleyerek Dosyayı mahkemeye gön-
derir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere 
dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi 
yoluna gidilemez (CMK m.174/4). İd-
dianamenin yasaya uygun düzenlendiği 

kanaatinde olan mahkeme iddianamenin 
kabulüne karar verir. İddianamenin kabulü 
kararı ile veya 15 gün içinde iddianame-
nin iade edilmesi ile kovuşturma evresi 
ne geçirir. Şüpheli, sanık statüsünü alır.

ab) Cumhuriyet Savcısı, kolluk tara-
fından düzenlenen fezleke ve varsa mad-
di delilleri değerlendirerek dava açılma-
sına yeter delilin olmadığı Yani uyuşmaz-
lığın yargı organları önüne taşınmasına 
gerek olmadığı sonucuna varırsa “kovuş-
turmaya gerek olmadığı” diğer adıyla da 
“Takipsizlik kararı” verebilir. Bu durumda 
ceza yargılaması başlamadan sona erer. 
Yani bu durumda Cumhuriyet Savcısı 
dava açarak uyuşmazlığı yargıya taşınmaz.

b) Sonsoruşturma Aşaması: Bu 
aşama yukarıda (aa’da) belirttiğimiz du-
rumda yani Cumhuriyet savcısının suç 
şüphesi üzerine kolluk görevlilerinin ha-
zırladığı fezleke ve varsa maddi delilleri 
değerlendirmesi, Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı makamı adına iddianame düzenleyerek 
ilgili mahkemeye göndermesi ve iddiana-
menin Yukarıda belirtilen CMK hüküm-
lerine göre değerlendirilip iddianamenin 
kabulüne karar verilmesi ile başlar. Bu 
aşamaya kovuşturma aşaması da denir.

Son soruşturma ya geçen, mahkeme-
ce yargılanması gereken uyuşmazlıklar 
bakımından mahkeme sonuç çıkarmak 
durumundadır. Bu aşamada duruşma ha-
zırlığı ve duruşma evreleri vardır. Duruş-
ma hazırlığında sana duruşma davetiyesi 
ile çağrı yapılır. Sanık tutuklu ise, tutuklu 
bulunduğu cezaevinde, tutuklu değilse di-
ğer bir ifade ile tutuksuz yargılanıyor ise 
bildirdiği ikamet adresine duruşma dave-
tiyesi gönderilir. Davetiyeye yargılamayı 
yapacak mahkemenin adı, tarafların adı, 
soyadı, duruşmanın yapılacağı salon, du-
ruşma gün ve saati ile tarafların (sanık ve 
müşteki) duruşmaya gelme Zorunluluğu 
bildirilir. Duruşmaya mazeretsiz gelmeme 
durumunda bir sonraki duruşmaya zorla 
getirilecekleri ihtaratı da yapılır. Ayrıca 
daha önce ön soruşturma aşamasında 
(karakolda ya da jandarmada) ifadesine 
başvurulan tanıklara da aynı içerikte du-
ruşma davetiyesi gönderilerek mahkeme-
ye davet edilir. Uyuşmazlıkta bilirkişi ince-
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lemesini gerektirir bir durum varsa bilir-
kişi için de duruşma davetiyesi gönderilir. 

Duruşmalar kural olarak halka açık 
olarak yapılır. Mahkeme başkanı, duruş-
mada ilk önce sanık, sanık savunucusu 
(savunman, avukat), tanık ve bilirkişinin 
gelip gelmediğinin kontrolünü yapar. 
Daha sonra sanık hakkındaki iddianame 
okunur ve sanığın sorgusu yapılır. Sa-
nığın sorgusundan sonra sıra delillerin 
tartışılmasına gelir. Tanık ve bilirkişiler 
dinlenir, varsa yazılı deliller okunur. Her 
delilin tartışmasında savcı, sanık ve taraf 
avukatları görüşlerini açıklar. Tarafların 
itiraz, savunma ve iddiaları mahkeme 
başkanı (yargıç) tarafından dinlenir. 

Delillerin tümünün değerlendirilmesi 
bitince son sözler söylenir, son söz sa-
nığa verilir ve duruşma sona erer. Daha 
sonra mahkeme kurul halinde çalışan bir 
mahkeme ise (bir başkan ve iki üyeden 
oluşan bir mahkeme) karar için müza-
kereye çekilir. Uyuşmazlığın çözümünü 
sağlayacak sorunlar tartışılır, oylar verilir. 
Mahkemenin kararı bu şekilde ortaya çı-
kar. Eğer mahkeme tek hâkimden oluşan 
bir mahkeme ise müzakere ve oylama 
söz konusu olmaz. Hâkim kararını açık-
lar. Karar sonucunda sanığın ya beraatına 
(suçsuzluğuna) ya da mahkûmiyetine ka-
rar verilir ve her iki durumda da kararın 

gerekçesi sanığa bildirilir. Böylece birinci 
derecede yargılama sonuçlanmış olur. 

2- İkinci Derece Yargılama Aşa-
ması

Yukarıda belirtildiği biçimde yapılan 
ve bir kararla sonuçlanan birinci derece 
yargılama sonunda, ortaya çıkan kararın 
hukuka aykırı olması ya da yargılamanın 
taraflarının karardaki düşüncede olma-
maları ya da sonucun tarafları tatmin et-
memesi mümkündür. Bu bakımdan birin-
ci derece yargılama sonunda verilmiş olan 
kararlara karşı, bunların hukuka uygunlu-
ğunu denetlemek için, ikinci derece yar-
gılamalar, yargılama yasalarında öngörü-
lür. Bunları şöyle belirtmek mümkündür:

a) Temyiz Yargılaması: Yine 
mahkemece verilen bir sonkararın yal-
nızca hukuki bakımdan değerlendirilmesi 
yoludur. Kararın hukuka uygunluğu araş-
tırılır. Bu yargılama Yargıtay tarafından 
yapılır. Temyiz yargılaması sonucunda iki 
ihtimal vardır. Birincisi; yapılan yargılama 
sonucunda mahkemenin kararı onanır. 
İkincisi; mahkemenin kararı hukuka aykı-
rı bulunur. Temyiz isteklerinin kabul edil-
mesi ve kararın bozularak, mahkeme-
nin hukuka uygun karar vermesi istenir. 

b) İtiraz Yargılaması: Bu da ikin-
ci derece yargılama türüdür ve maddi ve 

hukuki incelemeyi içerir. İtiraz, sonkarar-
ların dışındaki kararlara, ilke olarak yar-
gıçlık kararlarına karşı olan bir kanunyo-
ludur. İtirazda amaç, iş henüz sona erme-
den, ortaya çıkan bazı ikinci derecedeki 
önemli uyuşmazlıkları çözmek ve işin en 
kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktır. 

TÜRKİYE’DE SUÇ VE SUÇLU-
LUK OLGUSU

İçinde yaşadığımız çağın önemli so-
runlarından birisi şüphesiz suç olgusudur. 
Ülkemizde hızlı bir toplumsal değişim sü-
reci yaşanmaktadır. Bu süreç, tarım top-
lumundan sanayi toplumuna ve küresel 
gelişmelerin de bilgi toplumuna doğru 
hızla ilerleme şeklinde görülmektedir. Bir 
anlamda geçiş dönemi olan bu süreçte, 
başta ekonomik, sosyal ve siyasal alanlar 
olmak üzere birçok alanda büyük deği-
şimler yaşanmaktadır. Bütün bu gelişme-
ler karşısında, yasal mevzuat ve sosyal 
kontrol sistemleri yetersiz kalmakta ve ih-
tiyaca cevap verememektedir. Bu neden-
le sosyal çevrede pek çok olumsuzluklar 
meydana gelmekte ve birçok hukuksal 
ve sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Bir toplumda suç oranlarının artması; 
o toplum içerisinde huzursuzluk ve dü-
zensizliğe yol açmakta, güven ve emniyet 
hissinin kaybolmasına neden olmaktadır. 

SUÇ VE CEZANIN HUKUKİ MAHİYETİ VE İSLÂM’A GÖRE SUÇ VE CEZA
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Bu durum suçun toplum yapısına verdi-
ği zararın en büyük göstergelerindendir. 
Bilindiği gibi Maslow’un ihtiyaçlar hiye-
rarşisi teorisinde güvenlik ihtiyacı, fiz-
yolojik ihtiyaçlardan sonra ikinci sırada 
gelmektedir. Bu da birey ve toplumlar 
için güvenliğin önemini arz etmektedir. 
Toplumlarda güvenlik hissi kayboldu-
ğunda kargaşa ortamı meydana gelir ki; 
bunun neticesi o toplumun yıkılmasına 
kadar gidebilir. Hiç kimse sürekli cinayet, 
hırsızlık, tecavüz vb. suç türlerinin yaşan-
dığı bir çevrede yaşamak istemez. Bu tür 
olayların yaşandığı toplumlarda suç in-
sanlar arasında korku ve panik havasının 
yaşanmasına neden olur. 

Her suç aynı zamanda bir sapmadır. 
Ancak her sapma bir suç değildir. Suçu 
hukuk kurallarının çiğnenmesi şeklinde 
tanımlarken, sapmayı da toplumda var 
olan değerlerden örf, âdet, gelenek ku-
ralarına aykırı davranmak şeklinde ta-
nımlayabiliriz. Bu tanımlardan da anlaşı-
lacağı üzere suç ve sapma olguları ile ilgili 
kesin tanımlamalarda bulunmak zordur. 
Suç ve sapma olguları zamana, topluma 
göre değişiklik gösterebilir. Ancak insan 
öldürme, tecavüz gibi suç ve sapma çe-
şidi olarak sayacağımız olgular; istisnalara 
dışında tüm tarih boyunca toplumlar ta-
rafından suç ve sapma olarak değerlendi-
rilmiştir. Hırsızlık suçu da hemen hemen 
tüm toplumlarda benzer şekilde bir sap-
ma ve suç olgusu olarak nitelendirilmiş-
tir. Ne günümüzde ne de geçmişte top-
lumlarda hırsızlık olgusuna olumlu gözle 
bakılmamıştır.

İSLÂM’IN SUÇ VE CEZAYA 
BAKIŞI

El-Maverdi “suç” kavramını şöyle tarif 
eder: “Suç, yüce Allah’ın had yahut ta’zir 
cezası getirerek yapılmasına engel olduğu 
Şer’an getirilmiş bir takım yasak eylemler-
dir.” İslâm’da yapılması Şer’an yasak olan 
eylemleri işleyenler cezalandırılır. Asıl 
olan şey merhamettir. Ancak insanlara 
kötülük edenlere, Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın hakkını çiğneyenlere suç oluş-
turan söz ve eylemlerinden dolayı ceza 
verilir. Uygulanan her ceza, bu cezayı 
çeken kimseye verilmiş bir zarardır. Ve 

böylece haddizatında İslâm ümmeti de 
zararın dışında değildir. Fakat maslahat 
ve mefsedet ilkesi bu cezanın verilmesini 
zorunlu kılmaktadır.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in, يُرَْحْم لَ  يَرَْحْم  لَ  -Merhamet et“ َمْن 
meyene merhamet edilmez.”2 hadis-i 
şerifi toplum düzeninin üzerine oturdu-
ğu, değişmez ve yerli yerine yerleşmiş 
temel bir kuraldır. Çünkü toplumda 
kuraldışı insanlar, tıpkı binaların duvar-
larında kötü çıkıntılar gibidirler. Duva-
rın güzel ve göz alıcı olması her köşe-
nin sağlam olabilmesi için bu çıkıntının 
mutlaka düzeltilmesi kaçınılmazdır ki 
binanın sütunları dosdoğru olsun. Ya da 
bir meyve ağacını ele alalım. Bu ağacın 
meyve vermesi için kendisine musallat 
olan asalaklardan temizlenmesi gerekir.

Bunun içindir ki, peygamberlerin ge-
tirdiği ilk rahmet adalet ilkesidir. Adalet, 
başlı başına kuşatıcı, herkesi kucaklayıcı 
bir rahmettir. Bu nedenledir ki Kur’an-ı 
Kerim, ilahi peygamberlik müessesele-
rinin “kıst”ı (adaleti), insanlar arasında 
adil mizanı (teraziyi) yerleştirmek için 
geldiğini açıklamaktadır. Aslında rahmet 
ile “kıst” birbirinden farklı şeyler değildir. 
Tam tersine “kıst”tan maksat bizzat rah-
mettir. Bu manada yüce Allah Subhanehû 
ve Teâlâ şöyle buyurur:

َوالِْميزَاَن  الِْكتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنزَلَْنا  ِبالْبَيَِّناِت  رُُسلََنا  أَرَْسلَْنا  لََقْد 

لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط َوأَنزَلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس

“Andolsun ki biz elçilerimi-
zi apaçık delillerle gönderdik ve 
insanların kıst’ı (adaleti) ayakta 
tutmaları için beraberlerinde de 
kitabı ve mizanı indirdik. Bir de 
kendisinde hem çetin bir sertlik ve 
insanlar için menfaatler bulunan 
demiri indirdik.”3

Bu ayet-i kerime, insanlar arasındaki 
“kıst”ın (adaletin) bütün peygamberlerin 
peygamberlik görevinin temeli olduğuna 
ve aynı zamanda “kıst”ın içinde adalet 
olan bir merhamet olduğuna da işaret 
etmektedir. Çünkü peygamberler in-
sanlara rahmet olarak gönderilmişlerdir. 
Adalet ve rahmet birbirinden ayrılmaz iki 
terimdir. Yani biri varsa, diğeri de vardır. 
Rahmet, adaletin gerekli unsurlarından 
ve meyvelerinden birisidir. Rahmetin zu-
lümle bir arada gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Ve aynen bunun gibi, mademki 
göz önüne alınacak olan herkese rah-
mettir, o halde zulüm varken rahmetin 
gerçekleşmesi de mümkün değildir.

Yine bu ayette Allah Subhanehû ve 
Teâlâ adaletin yanında “demir”den de 
söz etmektedir. Bunun nedeni, gerçek 
adaletin sağlanması ve sürekli olarak sa-
bit ve değişmez bir biçimde var olması 

Peygamberlerin getirdiği 
ilk rahmet adalet ilkesidir. 
Adalet, başlı başına kuşatıcı, 
herkesi kucaklayıcı bir 
rahmettir.
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için, adaletin yanı başında onu sertliği ile 
koruyacak demirin, gücün yani “devlet”in 
olması gerektiğine işaret etmektedir.

Adalet ve merhamet kavramlarının 
birbirinden ayrılmaz iki mefhum olmaları 
dolayısıyla İslâm, suç işlemekten alıkoyu-
cu cezalar getirmiştir. İslâm’ın öngördüğü 
cezaların temeli, işlenen suç ile buna ve-
rilecek engelleyici cezanın birbirine denk 
olmasıdır. Bu yüzden Kur’an, cezaları, 
“mesulat” deyimi ile ifade etmektedir. 
Yüce Allah, Rabbinin emrinden çıkan 
ümmetlere verdiği cezalar ve bunlardan 
sonra gelip de başlarına gelen cezalardan 
ibret almayan kimseler hakkında şöyle 
buyurmaktadır:

قَبْلِِهُم  ِمن  َخلَْت  َوقَْد  الَْحَسَنِة  قَبَْل  يِّئَِة  ِبالسَّ َويَْستَْعِجلُونََك 

الَْمثُلَُت 

“Senden iyilikten önce çar-
çabuk kötülük isterler. Hâlbuki 
onlardan önce nice mesulat ge-
lip geçmiştir.”4 Ayet metninde geçen 
“mesulat”, daha önce geçen ümmetlere 
günahlarına denk olarak verilen cezalar 
demektir. Buna rağmen sonra gelenler 
bu cezalardan öğüt, ibret almamışlardır. 
İşte haktan uzak sapıklık budur.

İslâm’ın öngördüğü cezaların temeli 
-genel olarak- işlenen suç ile buna ve-
rilecek cezanın denk olmasıdır. Buna 
“kısas” denilmektedir. İslâm bu cezaları 
öngörürken, kısas’ın insanlara rahmet 
olmasını, yaşanılan hayatın huzurlu ve 
mutlu olmasını, bu hayatı hiç bir sıkın-
tının bulandırmamasını, ona günahların 
bulaşmamasını hedeflemiştir. Bu yüzden 
Allah Subhanehû ve Teâlâ; َولَُكْم ِف الِْقَصاِص َحيَاٌة 
“Kısasta sizin için hayat vardır.”5 
buyurmaktadır. 

İslâm dini aslında Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın yasakları olan toplumsal yasak-
ları çiğneyecekler için engel olucu cezalar 
getirmeye yönelmiştir. Bundan maksat, 
insanları gerçek adaleti yaşamaya yön-
lendirmektir. Tabii bunu ayakta tutabi-
lecekleri ölçüde ve onu sağlamaya yol 
bulabilecekleri oranda...

1  YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılama Hukuku, 
Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1996, s.2
2  Buhari; Edeb, 18,28
3  Hadid Sûresi 25
4  Ra’d Sûresi 6
5  Bakara Sûresi 179
6  Müslim

İşte bu noktada ilahi cezaların yüceli-
ğini, fazileti gerçekleştirmeye yöneldikle-
rini tespit ediyoruz. Ve bu hali ile onlar, 
insanların öngörmüş oldukları, üzerinde 
görüş birliğine varıp toplumu yönettikleri 
cezalardan ayrılmaktadır. Zira çeşitli hü-
kümetlerin getirdikleri cezalar insanların 
örf  ve adetlerinden alınmıştır. Yüce Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’nın Şeriatı’na gelince; 
o insanların örflerine, hayır ve şer olarak 
kabul ettikleri şeylere yönelmez. Tam 
tersine, katkısız gerçek ne ise ona yöne-
lir. Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın Şeriatı, 
faziletlere yönelir ve onları korur; kötü-
lüklere engel olur ve onları yok eder.

İslâm Şeriatı’nda bir zulüm işlediği 
zaman devlet idare edeni koruyan ya da 
suç işlediği zaman onu himaye eden bir 
iktidar yoktur. Tam tersine, herkes yüce 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın huzurunda 
adalet gereği eşittir; bir kötülük işlenmesi 
söz konusu ise üstünle üstün olmayanın 
ayrımına yer yoktur. Mevkice üstün olan 
ve olmayan, ancak faziletlerde ne derece 
bezenilmiş ve benimsenmiş meselesi in-
celenirken gündeme gelir.

İslâm Şeriatı’nın suçlarla ilgili hüküm-
lerde ilk ayrıcalığı ve meziyeti hem yö-
netene, hem de yönetilene uygulanacak 
olan genel bir kanun olması, sürüyü gö-
zettiği gibi çobanı da gözetmesindendir. 
Güçlü olan nüfuz sahipleri İslâm’ın ge-
tirdiği suç yasasından yakalarını kurtara-
madıkları gibi, aynı hükümler zayıflara da 
uygulanır. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem bu gerçeği, Kureyş kabilesi İslâm’a 
girip de aralarından şerefli bir kadını yüce 
Allah’ın koymuş olduğu cezayı -sırf  şe-
refli diye- uygulatmamak için affetmesini 
istedikleri zaman, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle haykırmıştır: 

يُف  ِ إَِذا َسََق ِفيِهْم الشَّ أَنَُّهْم كَانُوا  الَِّذيَن قَبْلَُكْم  َا أَْهلََك  إِنَّ

ِعيُف أَقَاُموا َعلَيِْه الَْحدَّ َوايُْم اللَِّه لَْو أَنَّ  تَرَكُوُه َوإَِذا َسََق ِفيِهْم الضَّ

ٍد َسَقَْت لََقطَْعُت يََدَها فَاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

“Sizden evvelki ümmetleri ancak 
şu helak etmiştir; onlar aralarında 
şerefli bir kimse hırsızlık yaptığında 
onu bırakırlardı da zayıf olan bir kişi 
hırsızlık yaptığında ise ona had ce-
zası tatbik ederlerdi. Allah’a yemin 

ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatı-
ma bile olsa elini keserdim”6

İslâm Şeriatı’nın ayrıcalığı ve meziye-
ti sadece bu konu ile de sınırlı değildir. 
Aksine İslâm’ın, getirmiş olduğu hüküm-
ler tamtamına ahlak yasaları ve vicdanla 
uyuşmaktadır; ceza olarak gördüğü şey-
ler ahlak yasalarına aykırı olan şeylerdir. 
Öte yandan ahlaka uygun olan şeylere 
de sevap getirmiştir. Ahlaka göre kötü-
lük olan her şeyi İslâm Şeriatı cezalandır-
mıştır. Ancak söz konusu ceza iki çeşittir: 
dünya cezası ve ahiret cezası. Bunun ne-
deni şudur: Ahlaka aykırı olan suçlar iki 
çeşittir: Birincisi ispat edilebilen suçlardır 
ve bunlar toplumları bozup ifsat ederler. 
İşte bu tür suçlar için dünyada engel olu-
cu ve caydırıcı cezalar öngörülmüştür. 
Yargıçların uyguladıkları cezalar işte bun-
lardır. Hırsızlık, iffetli ve namuslu kadın-
lara zina iftirası, zina etmek, yol kesmek, 
gerek mala ve gerekse canlara yapılan 
öteki saldırılar. İşte bütün bu suçlar için 
İslâm’da tespit edilmiş cezalar vardır.
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Hakim ve Savcı ile Diğer Yar-
dımcı Personel Sayıları 

Türkiye’de yargının yapısal so-
runları denildiğinde ilk akla ge-
len mahkemelerin ve savcıların 

iş yoğunluğu, buna karşı hakim, savcı ve 
diğer yardımcı adliye memurlarının azlığı 
sorunundan bahsedilir. Bu yaklaşım doğ-
rudur ancak eksik ve çözümden uzak bir 
yaklaşımdır. 

Öncelikle doğru ancak eksik olan bu 
konuda biraz istatistiksel bilgi vermemiz 
gerekir. 

2017 yılı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğü’nün konu ile 
ilgili bazı istatistikleri tablo şeklinde aşa-
ğıda verilmiştir. 

Bu tabloya göre Türkiye’nin tüm 
adalet teşkilatının yükünü 11.530 hakim 
ve savcı üstlenmektedir.  Yargıtay’da-
ki, Bölge Adliye Mahkemeleri, Anayasa 
Mahkemesi’nde ve Merkez Teşkilatı’nda 
bulunan hakim ve savcılar belirtilen bu 
rakama dahildir ve bunların toplam sa-
yısı 3.913’tür. Bu sayı genel toplamdan 
çıkarıldığında ilk elden 80.000.000’u aş-
kın Türkiye vatandaşına 7.630 hakim ve 
savcı adalet dağıtmaya çalışmaktadır. 

ADALET SİSTEMİNİN YAPISAL SORUNLARI VE YENİDEN YARGILANMA KURUMU

Peki bu hakim ve savcılara yardım 
eden diğer yardımcı eleman dediğimiz 
yazı işleri müdürü, katip, mübaşir, icra 
müdürleri ve diğer teknik personel sayısı 
kaç kişidir? 

2017 yılı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğü’nün yayınla-
mış olduğu rapora göre; Toplam 60.847 
yardımcı elaman bulunmaktadır. Bu yar-
dımcı elamanların yaklaşık 14.000 kişisi-
nin “Diğer” ismi altında adliyelerin bakım 
ve onarımından sorumlu personel, bazı-
ların şoför ve benzeri eleman olduğunu 
unutmayalım.
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İş Yoğunluğu 

2017 yılı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış 
olduğu savcı başına düşen dosya sayısına yönelik 2010 yılından 2017 yılına kadar 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelen dosya sayıları aşağıda verilmiştir. Savcılıklara 
gelen iş sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu artış Türkiye’nin nüfus artış oranı 
ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir artış oranı ile artmaktadır.  Yaklaşık %50 
oranında bir artış söz konusu olmuştur. Ancak yine aynı tabloda sonuçlandırılan 
dosya sayıları verilmektedir. Burada hemen hemen hiçbir artış bulunmamaktadır. 
Sonuçta savcılıklarda her yıl 4.000.000 civarı dosya bir sonraki yıla aktarılmaktadır. 
Yeni gelen dosyalarla bu dosyalar birikmektedir. Okuyucuların aklına şu gelebilir; 
çığ gibi büyüyen bu dosyalar sonunda ne olmaktadır. Ceza hukukunun zamanaşımı 
ile ilgili hükümleri imdata yetişmekte ve dosyalar zamanaşımına uğramakta veya 
her on yılda bir af  çıkarılarak dosyalar eritilmeye çalışılmaktadır. 

döneminin ilk yıllarında 
Avrupa ülkelerinden 
birebir tercüme şek-
linde kanunlar tercüme 
edilmiş ve haklı olarak 
eleştirilmişti. Ancak 
2000’li yıllarda yeni 
yerli kanunlar yapıl-
maya çalışılmıştır. An-
cak bu mevzuatın ismi 
milli olsa da yine Türk 
toplumu ile çelişen bir 
mevzuattır. Bu mevzu-
ata örnek verilmesi ge-
rekirse Türk Ceza Ka-
nunu’nun cinsel suçlar-
la ilgili maddesidir. Türk 
toplumunda 16 yaşın-
da bir kızın evlenme-
si gayet normaldir ve 
asırlardır bu böyle de-
vam etmektedir. Kaldı 
ki, Avrupa’nın çoğu 
ülkesinde ve Ameri-
ka’da evlilik asgari yaşı 
14-16’dir. Ülkemizde 
cinsel saldırı suçundan 
ceza alanların yarısın-
dan fazlası bu tür evli-
liklerdir. Mahkemeler 
ve savcılar bu neden-
le meşgul olmaktadır. 
(14 yaşında kızların 
evlenmesine izin ve-
ren ülkeler: Andorra, 
Kolombiya, Ekvador, 

Yıllardan beri Türkiye’deki yargı soru-
nu bu şekilde algılanmış ve çözüm yolu 
olarak da hakim ve savcı sayısı ile diğer 
yardımcı personelin artırılmasının gerek-
liliği savunulmuştur. Bu bir sorundur, hem 
de önemli bir sorundur ve giderilmesi ge-
rekmektedir ancak Türkiye’deki yargı so-
runu sadece hakim savcı sayısına indirge-
mek asıl sorunları görmezden gelmektir.

Diğer Sorunlar Bizce Aşağıda 
Başlıklar Hâlinde ve Kısaca Değin-
diğimiz Gibidir

1-Yıllarca Türk toplumunun yapısı ile 
çelişen yasalar çıkarılmıştır. Cumhuriyet 

Aşağıdaki tabloda ise Mahkemelerin iş yoğunluğu gösterilmektedir. Her yıl yaklaşık 6.000.000 
dosya gelmekte, sonuca bağlanan dosya sasıyı ise 3.000.000 civarıdır. Her yıl 3.000.000’a yakın dosya 
bir sonraki yıla aktarılmaktadır. 
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El Salvador, ABD, Paraguay, Andorra,  
15 yaşa izin veren ülkeler: Bahamalar, 
Estonya, Ürdün, Litvanya…16 yaşa 
izin veren ülkeler: Angola, Ermenistan, 
Avustralya, Avusturya, Belarus, 
Beliz, Bosna Hersek, Bolivya, Brezilya, 
Bulgaristan, Kanada, Şili, Küba, Kıbrıs, 
Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fiji, 
İrlanda, İtalya, İsrail, Macaristan, 
Kosova, Makedonya, Malta, Meksi-
ka, yeni Zelanda, Hollanda, Norveç, 
Peru, Rusya, Sırbistan, Portekiz, 
İngiltere)

2-Yine Türk toplumunun yapısının 
bozulması nedeni ile aile büyüklerinin 
devreye girerek çözüme kavuşturacakla-
rı, aile hukukuna ait birçok konu mahke-
melerin iş yüküne eklenmiştir. 6284 sayılı 
kanunun bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu kanunun dayanağı ise 
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Kanun 
yerli olmakla birlikte dayanak gayri millidir. 

3-İdari yolla çözülebilecek birçok me-
sele adli mesele hâline getirilmiştir. Nüfus 
müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde 
ve benzeri kurumların çözebileceği çoğu 
mesele, mahkemelerin iş yüküne ek-
lenmiştir. Sulh Hukuk mahkemelerinde 
görülen davaların çoğu ve Asliye Hukuk 
mahkemelerinde görülen bazı davalar bu 
kapsamda değerlendirilebilir.

4-Merkezi devletçi yapı geleneği ve 
insana(memura) güvenmeme nedeni 
ile aşırı derecede bürokrasi ve usûle 
yönelik iş akışları oluşturulmuştur, bu 
ise davaların sonuca bağlanma süresini 
artırmıştır. 

5-Hakimlere yeterince takdir hakkı 
tanınmamış, bu nedenle hakimlerin es-
nek ve sonuç odaklı iş bitirebilmelerinin 
önüne geçilmiştir. 

6-Hakim ve savcı eğitim kalitesi düş-
müştür. Ancak bu sadece hakim ve savcı 
sınavları ve eğitim merkezlerinin kalite-
sini yükseltmekle olacak bir iş değildir. 
Hakim ve savcılar hukuk fakültelerin-
den mezun olan kişilerdir. Her sokağa 
bir üniversite açılması politikası ve en az 

maktadırlar. Yine usûl ağırlıklı bir yargıla-
ma sisteminin olması ve bu usûl ağırlıklı 
sistemden yararlanmak isteyen avukatlar 
bilinçli olarak mahkemeleri uzatmak için 
usûlü işlem yapılması yönünde taleplerde 
bulunmakta, hakimler ise yasal zorunlu-
luk gereği bu usûl işlemlerini yerine getir-
mek için zaman harcamaktadırlar.   

8-Müvekkiller bir avukat ile görüş-
meye gittiklerinde, dosya içeriği ile ko-
nuşmaktan ziyade avukatın hakim, savcı 

tanıdığı olup olmadığını konuşmak iste-
mektedir. Bu, toplum nezdinde adalet 
sisteminin ne hâlde olduğunu gösterir bir 
durumdur. Ancak, aynı zamanda müvek-
killerin asıl amaçlarının adil bir sonuca yö-
nelik girişimde bulunmadıklarını her nasıl 
olursa olsun davayı kazanmaya yönelik 
bir psikoloji içinde olduklarını göstermek-
tedir. Sonuç olarak toptan kalite sorunu 
asıl sorundur. Bir işletmede veya bir fab-
rikada tüm paydaşlar ve iş süreçleri mü-
kemmel olmazsa üründen mükemmellik 
beklenemez, aynı şekilde adalet siste-
minin tüm paydaşlarının toptan kalitesi-
nin yükseltilmesi gerekmektedir. Sadece 
hakim ve savcılardan veya adalet teşki-
latından mükemmel bir sonuç beklemek 
bencil ve yanıltıcı bir beklenti olacaktır. 

9-Hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
sorunların en önemlilerinden birisidir. 
Ancak bu yazıda ayrıntılı olarak incelen-
meyecektir. 

Sonuç Olarak 

Yukarıda ana başlıklar hâlinde yazmış 
olduğumuz sorunlar varken, CMK’nın 
308 veya 311. maddelerinde ve deva-
mında düzenlenen olağanüstü yargı yol-
larının kullanılarak veya yeni mevzuat dü-
zenlemeleri ile adalet sisteminden, daha 
önce yapmış olduğu hataları telefi etmek 
üzere 28 Şubat Yargılamaları ve diğer 
sorunlu yargılamaların yeniden gündeme 
getirilmesi, adalet sistemine ek iş yükü 
getirmesi nedeni ile reddedilmektedir. 
Yapılan müracaatlar iş yükünü artıracağı 
endişesi oluşturmaktadır. 

Adalet ve insanların hürriyeti her tür-
lü endişeden ve mazeretten uzak olma-
lıdır. İnsanın bir gün dahi hürriyetinden 
haksız yere mahrum bırakılmasının hiçbir 
haklı gerekçesi olamaz. 

maliyetli ve en prestijli bölümlerden biri 
olan hukuk fakültelerinin bu sokak üni-
versitelerinde açılması bu kalite düşüklü-
ğünün en büyük sebebidir.

7-Avukatların genel olarak eğitim 
kalitesi düşmüş, dilekçe yazmaktan bi 
haber avukatlar türemiştir. Hakim ve 
savcılar sunulan dilekçede ne denilmek 
istediğini anlayabilmek için zaman harca-
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HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ MÜ, 
REJİMİN BEKASI MI? 
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ibrahimer1971@gmail.com

Farklı şekillerde tanımları bulunsa 
da hukuk: “Bir toplumda; devle-
tin ve kurumlarının işleyişini, bu 

kurumların birbirleriyle olan alakalarını, 
devletle bireylerin ve bireylerin de birbirleri 
arasındaki hak ve sorumluluklarını düzenle-
yen kurallar bütününün, yine devlet gücüyle 
uygulanmasıdır” şeklinde ifade edilebilir. 
Hukukla birlikte zikredilen adalet kavra-
mı ise bir hukuk sisteminin işletilmesin-
den elde edilmesi hedeflenen sonuçtur. 
Kısacası adalet, tatbik edilen hukuk sis-
temiyle hak sahibine (devlet veya fert) 
hakkın tam olarak teslim edilmesi işidir. 
Hukukun üstünlüğü ise yukarıda tanım-
lamaya çalıştığımız kurallar bütününden 
devlet, fert veya herhangi bir zümrenin 
istisnasız şekilde mesul olması ve bu ku-
ralların tatbikine hiçbir gücün, makam ve 
mevkiinin tesir edememesidir.

Elbette ki hukukun üstünlüğü, kendi-
lerini modern olarak tasvir eden günü-
müz beşerî sisteminin (demokrasi) meş-
ruiyetini ve bekasını üzerine oturttukları 
bir kaide görevi görür. Onun için sistem 
sahipleri özellikle “yargı bağımsızlığı” ile 
birlikte bu iki kavramı sıkça telaffuz edip, 
toplumların önünde sürekli parlatırlar. 
Bilindiği üzere bu sistemde ilkesel olarak 
bir de “kuvvetler ayrılığı prensibi” mevcut-
tur. Yasama, yürütme ve yargıdan mü-
teşekkil bu yapıda bir kuvvetin diğerine 
müdahalesi söz konusu değildir. İşte yargı 
bağımsızlığı buradan gelir ve onlara göre 
hukuk, bağımsız yargı denilen ve kendi 
başına bir güç olan bu mekanizmayla iş-
letilerek, hiçbir varlığın ve gücün etkisi al-
tında kalmadan adalet tesis edilmiş olur.

Demokratik sistemlerdeki hukuk ve 
işleyişi ile ilgili tanımlar, bu şekilde arka 
arkaya sıralanıp birbirleriyle olan bağlan-
tıları ortaya konulduğunda teorik olarak 
bir tutarlılıktan bahsedilebilir. Hatta bu 
tutarlı durum hakikaten bu sistemin güç-
lü yönü olarak da algılanabilir ki, nitekim 
bu sistemin koruyucusu ve uygulayıcısı 
olanlar tarafından da bu şekilde algılan-
makta ve toplum üzerinde de böyle bir 
algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak 
teorideki bu tutarlılık, pratiğe yani hayat 
sahasına indirildiğinde beklentilerin ve 
hedeflerin çok uzağında neticeler ver-
miştir ve vermeye de devam etmekte-
dir. Şu an bu sistemin öncülüğünü yapan 
devletler başta olmak üzere, dünyanın 
her yerinde demokratik rejimler için bir 
ayrıcalık ve üstünlük vesilesi olarak ad-
dedilen bu mesele “hukukun üstünlüğü” 
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sorunu hâlini almıştır. Sorunun, sistemin 
beşerî olmasından, yaratıcının hayattan 
uzaklaştırılıp her şeyin merkezine insanın 
oturtulmasından kaynaklandığı aşikârdır. 
Çünkü insanın egemen sayıldığı bir or-
tamda hem yasa yapımında hem de bu 
yasaların uygulanmasında bu işin başında 
olanların menfaatlerinin, korkularının, 
kendisi ve yakın çevresi ile ilgili gelecek 
kaygılarının tesirinin olmaması düşünüle-
mez. Sonuçta milletin egemen-
liği bu sistemin maskesi, yöneti-
ci zümrenin insanları istedikleri 
çizgide tutabilmelerinin yönte-
midir. Bu yüzden hukuki gidişatı 
iyileştirmek adına yeni yasalar 
yapmak ya da bir başka ifade ile 
yasaları güncellemek veya Tür-
kiye’de olduğu gibi birbiri ardı-
na çıkarılan demokratikleşme 
paketleriyle yamamak suretiy-
le, daha iyi sonuçlar elde ede-
bilmek mümkün değildir.    

Rengine, inancına, ırkına, 
soyuna veya sahip olduğu mal 
varlığına göre aynı yasaların in-
sanların üzerine farklı işletilmesi 
demokratik sistemlerin inkâr 
edilemez gerçeğidir. Bu türden 
yüzlerce olaya doğu-batı fark 
etmeksizin dünyanın her yerin-
de hemen her gün yayın kuru-
luşları vasıtasıyla şahit olmak-
tayız. Durum böyle olmakla 
birlikte, bu uygulamalar sistem 
koruyucuları tarafından mün-
ferit uygulamalar olarak değer-
lendirilebilir ve geneli yansıtma-
dığı iddiasında bulunulabilir. Bu 
nedenle hukukun üstünlüğünün 
asıl değerlendirileceği nokta, 
yazımızın başlığında geçen ve 
ele almaya çalışacağımız rejimin bekasına 
yönelik durumlarda hukuki veya hukuka 
rağmen rejimin ortaya koyduğu tepkile-
rin neler olduğu veya rejimin kendi huku-
kuna ne kadar bağlı kaldığıdır.

Bu çerçeveden bakıldığında huku-
kun üstünlüğü sorunu, esasında rejimin 
meşruiyetinin sorgulandığı ve bekasının 
sürekli tehdide maruz kaldığı devletlerde 

daha fazla kendisini gösteren bir sorun-
dur. Aynı zamanda hukukun üstünlüğü 
kavramı göreceli bir kavramdır. Otorite 
sahiplerinin nerede durduğuna, hangi za-
viyeden baktığına ve neyi tehdit olarak 
algıladığına göre değişir. Mesela 23 Ni-
san 1920’de açılan meclisin ilk çıkardığı 
kanunlardan birisi, 29 Nisan 1920 tarihli 
“Hıyanet-i Vataniye” (Vatan Hainliği) ka-
nunudur ve bugünkü “Terörle Mücadele” 

kanununun ilk hâlidir. Meclisin ilk çıkar-
dığı kanunlardandı çünkü Osmanlı Hilâ-
feti’nin ilgasının hemen ardından İslâm’a 
karşı ve ümmete rağmen kurulmuş olan 
bu devletin meşruiyet sorunu yaşaya-
cağını ve ümmetin evlatlarıyla karşı kar-
şıya geleceğini görmek için deha olma-
ya gerek yoktu. Nitekim 18 Eylül 1920 
yılında özel bir yasayla kurulan İstiklal 

Mahkemeleri vasıtasıyla 1923-1927 yıl-
ları arasında bu yasa işletilmiş ve rejimin 
kendisi açısından tehdit olarak algıladığı 
binlerce Müslüman katledilmiştir. Aynı 
şekilde tek parti döneminin 1950 yılına 
kadar İslâm’a ve Müslümanlara yönelik 
şiddetli mücadelesi de yine İslâmi teh-
dit algısıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 
durum rejim sahipleri için hiçbir zaman 
hukuksuzluk olarak değerlendirilmemiş 

ve onlara göre hukukun üs-
tünlüğü ilkesi çiğnenmemiştir. 
Hatta bugün bile Kemalist yo-
bazların tamamı o dönemin bu 
uygulamalarını bir hukuksuzluk 
olarak değerlendirmez ve her 
şeyin hukuk çerçevesinde ger-
çekleştiği görüşünü savunmaya 
devam ederler. 

Meselenin aslı, rejimin beka-
sı söz konusu olduğunda rejim 
sahipleri için hukuk ihlali diye 
bir şeyin söz konusu olmama-
sıdır. Beka mücadelesi için ya-
salar yetersiz kalıyorsa bu onlar 
açısından doldurulması gereken 
bir hukuki boşluk anlamına ge-
lir ve şiddetle müdahale edilir. 
Şayet ilkesel olarak bu boşlu-
ğu kapatamayacak bir durum 
söz konusu ise; “Silahsız Terör 
Örgütü” gibi zırvalıklarla veya 
Hizb-ut Tahrir davalarında ve-
rilen kararlar ve Yargıtay 16. 
Ceza Dairesi’nin onamasında 
olduğu gibi gelecekte yapılaca-
ğını vehmettikleri şiddet unsuru 
üzerinden hukuku işletebilmek-
tedirler. Bu nedenle de siyasi 
diye addedilen ve genel olarak 
da terör kapsamına dâhil edilen 
bütün suçların hukuki sürecin-

de bu durum fazlasıyla hissedilir. Çünkü 
yargı, adalet mekanizması görevinden 
doğal bir refleksle rejimi koruma me-
kanizması hâline dönüşür ve beka kay-
gılarıyla alınmış kararlar ön plana çıkar.

Mesela yine bu rejim sahipleri (kesin-
likle millet değil), 1960 ve 1980 darbele-
rinde hukuku tamamen askıya alarak re-
jimi kurtarma yoluna gitmişlerdir. 28 Şu-
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bat 1997 MGK kararlarıyla o dönemden 
bugüne rejim için tehdit görülen yüzlerce 
Müslüman, uydurma deliller ve işkence 
altında alınan ifadelerle hâlâ zindanlarda 
çürütülmektedir. On yılda bir değişen 
dengeler ve gücün el değiştirmesi so-
nucu, bu defa da 28 Şubat zihniyeti ve 
bu döneme kadar hâkim güç olan İngiliz 
türetmesi Kemalistler sanık sandalyesine 
oturtulmuşlardır. Yani 2007 yılına ge-
lindiğinde, artık rejimin beka anlayışı ve 
tehdit unsuru olarak algılamaya başladığı 
zümre, AK Parti üzerinden yerleşmeye 
başlayan Amerikan hâkimiyetiyle birlik-
te değişmeye başlamıştır. 2010 yılındaki 
anayasa referandumunun ardından ise 
bu defa da İngilizci statükoya karşı bir-
likte kol kola mücadele eden AK Parti 
Hükümeti ile onun “FETÖ” diye tabir 
ettiği yapılanma arasında güç mücadelesi 
başlamıştır. Sonuçta 15 Temmuz 2016 
darbe girişiminin ardından da on yıl önce 
yargı gücünü elinde tutup rejimin bekası-
nı sağlamaya çalışanlar, rejim için tehdit 
hâline gelmiş ve kendilerine karşı büyük 
bir mücadele başlatılmıştır. 

İşte bütün bu süreçlerin tamamı ki; 
buna anayasanın askıya alındığı dönemler 
de dâhil, rejim sahiplerine yani o an gücü 
elinde tutanlara göre hukuk çerçevesinde 
işletilmiş ve hukukun üstünlüğü ilkesin-
den taviz verilmemiş süreçlerdir. Şunu da 
belirtmek gerekir ki; Cumhuriyetin kuru-
cu unsurları olan laik Kemalistlerden gü-
nümüzün Amerikan destekli laik demok-
rat AK Parti hükümetine kadar, rejimi ele 
geçiren bütün güç sahipleri için İslâm ve 
Müslümanlar ortak düşman ve rejimin 
bekası için ortak tehdit olmuştur. Özetle 
demokratik sistemde rejimin bekası söz 
konusu olduğunda, hukukun üstünlüğü 
yani hukuka bağlılık kolayca terkedilebi-
len bir teferruattan başka bir şey değildir. 

AK Parti Hükümeti, İngiliz vesaye-
tinin etkisini önemli ölçüde kırmayı ba-
şardıktan ve onları Ergenekon ve benzeri 
operasyonlarla kuşattıktan sonra yargı 
üzerine odaklandı ve statükonun yargı 
üzerinden uzaklaştırılması için harekete 
geçti. 24 Temmuz 2009’da Adalet Ba-
kanlığı kendi web sayfasından “Yargı Re-
formu Stratejisi” belgesini yayınlayıp aynı 

gün Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sundu. 
116 sayfadan ibaret bu raporun 15. say-
fasında amaçlar başlığı altında aşağıdaki 
10 madde sıralanmış ve daha sonra da 
her bir madde için kapsamlı bir şekilde 
gerekçeli açıklamalar yapılmıştır.

1. Yargının bağımsızlığının güçlendiril-
mesi 

2. Yargının tarafsızlığının geliştirilmesi

3. Yargının verimliliğinin ve etkililiğinin 
artırılması

4. Yargıda mesleki yetkinliğin artırıl-
ması

5. Yargı örgütü yönetim sisteminin 
geliştirilmesi 

6. Yargıya güvenin artırılması

7. Adalete erişimin kolaylaştırılması 

8. Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki 
tedbirlerin etkin hâle getirilmesi ve alter-
natif  çözüm yolları geliştirilmesi

9. Ceza infaz sisteminin geliştirilmesi 

10. Ülkemizin ihtiyaçları ve Avrupa 
Birliği müktesebatına uyum sürecinin ge-
rektirdiği mevzuat çalışmalarına devam 
edilmesi
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Bu maddeleri detaylarına girmeden 
sadece başlıklar hâlinde okumak bile 90 
yıllık bir devletin yargıda gelmiş olduğu 
durumu görmek için yeterlidir. Çünkü 
bu başlıklar, yargıdaki sorunları delilleri 
ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koymak 
ve yapılması planlanan yargı reformunun 
altyapısını oluşturmak için hazırlanmıştır. 

Yargı Reformu Stratejisi 2010 
yılında yapılacak yargı ağırlıklı ana-
yasa referandumunun başlangıcı 
olarak da değerlendirilebilir. 26 
maddelik değişimi kapsayan bu 
referandumda yüksek yargı ile il-
gili tüm kurumların (Yargıtay, Da-
nıştay, Anayasa Mahkemesi vs.) 
yapıları ve üye atamalarıyla ilgili 
değişiklikler yapıldı. Böylece ve-
sayet anayasası diye tabir edilen 
İngilizci statükoya ait 1982 Ana-
yasası kaynaklı yargı yapılanması 
tamamen değiştirilerek Kema-
listlerin yargıdaki egemenlikleri-
ne son verildi. Bu referandumun 
ardından dört önemli yargı paketi 
ile yargıda çok önemli düzenle-
melere gidildi. 

Birincisi; Düşünce ve İfa-
de Özgürlüğü Açısından 
Yargı Paketleri: Başta Terörle 
Mücadele Kanunu olmak üzere, 
Örgütlü Suçlar, Türk Ceza Kanu-
nu ve Basın Kanunu’nda düşünce 
ve ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmesi gereken bir-
çok madde üzerinde değişiklik 
yapıldı. Böylece düşünce ve ifa-
de özgürlüğünün kapsamı geniş-
letilmek istendi. Özellikle terör 
örgütü propagandasının hangi hâllerde 
söz konusu olabileceğine ilişkin kıstaslar, 
düzenlemeler yapılmış, bunların basın 
yoluyla yapılmasının hangi hâllerde olabi-
leceğine ilişkin maddeler değiştirilmiştir. 
Bu paketin içeriğini oluşturan maddeler, 
Türkiye’nin en fazla hak ihlali eleştiri-
lerine maruz kaldığı ve AİHM (Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi) nezdinde 
en fazla mahkûm edildiği maddelerdir.

İkincisi; Kişi Özgürlüğü ve Gü-
venliği Açısından Yargı Paketleri: 
Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Mu-
hakemesi Kanunu’nda değişiklikler ya-
pılmıştır. Terör kapsamına giren suçlara 
da Hükmün Açıklanmasının Geri Bıra-
kılması, Hapis Cezasının Seçenek Yap-
tırımlara Çevrilmesi ve Hapis Cezasının 
Ertelenmesi gibi seçenekler bu paketle 

uygulanabilir hâle getirilmiştir. Tutuklama 
koşullarında düzenlemelerle, adli kontrol 
şartı ile salıverme düzenlemeleri de bu 
paket kapsamındadır.

Üçüncüsü; Adil Yargılanma 
Hakkı Açısından Yargı Paketleri: 
Terörle Mücadele Kanunu’nda değişik-
likler yapılmıştır. Özel Görevli Ağır Ceza 
Mahkemeleri, Bölge Ağır Ceza Mah-
kemelerine dönüştürülmüştür. Avukat 

sayısı ve görüşme kriterleri, anadilde 
savunma hakkı ile ilgili düzenlemelerle 
daha birçok farklı konu üzerinde yenilik 
ve düzenlemeler mevcuttur.

Dördüncüsü; İnfaz Uygulaması 
Açısından Yargı Paketleri: Cezaların 
infazındaki sorun ve aksaklıkları gider-
mek adına İnfaz Kanunu üzerinde yapı-

lan yenilik ve değişiklikleri içe-
ren düzenlemelerdir. Ağır hasta 
mahkûmların durumu, infaz baş-
langıcının ertelenmesi, denetimli 
serbestlikle ilgili iki yeni maddenin 
ilavesi gibi başlıklar mevcuttur.1

Yargı Reformu Stratejisi bel-
gesinin ardından, 2009-2013 yılla-
rı arasında yargı üzerinde yapılan 
kapsamlı yenilik ve değişiklikle-
rin bazılarının başlıklar hâlindeki 
özeti bu şekildedir. Yukarıdaki 
linkten yasalar üzerinde yapılan 
yenilik ve değişikliklerle ilgili tüm 
detaylara madde madde ulaşılıp 
kapsamlı bir şekilde incelenebilir. 
16 Nisan 2017 tarihli Cumhur-
başkanlığı referandumunda da 
Anayasa Mahkemesi’nin üye sayı-
sı ve HSK (Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu) ile ilgili değişiklikler ya-
pıldı. Son on yılda yapılan bu ka-
dar düzenlemeye veya bir başka 
tabirle “iyileştirmeye” rağmen 15 
Temmuz 2016 darbe girişiminin 
ardından değişen tehdit algısıyla 
OHAL (Olağan Üstü Hal) ilan 
edilerek çıkarılan KHK’lar (Ka-
nun Hükmünde Kararname) ile 
hukuksal süreç işletilmeye çalışıl-
mıştır. Oysa 2009 sonrası yapılan 
hukuksal düzenlemelerin ardın-
dan Türkiye’nin yargı sorununun 

çözülmesi ya da en azından bu alandaki 
sıkıntılarının hafiflemesi gerekirdi. Sonuç-
ta bugün gelinen noktada bariz şekilde 
yapılmış hukuksuzluklarla on binlerce 
mağdur edilmiş insan ve içinden çıkıla-
maz kaotik bir ortam meydana gelmiş-
tir. Kısacası bir kez daha rejimin bekası 
karşısında hukukun üstünlüğü arka plana 
atılmış ve en kestirme yoldan tehdidin 
üzerine gidilmeye çalışılmıştır.
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Yukarıdaki yargı yenileme ve iyileştir-
meleri maksadıyla yapılan yargı paketle-
rine dikkat çekmemizin sebebi elbette i 
kötü durumun iyileştirilmesi şeklinde bir 
değerlendirme yapmak değildir. Böyle 
bir algı oluşmasından Allah Subhane-
hu ve Teâlâ’ya sığınırız. Tam tersi kötü 
olanın yine bir başka kötü olanla iyileş-
tirilmeye çalışıldığını göstermek iste-
dik. Sonuçta AB (Avrupa Birliği) üyeliği 
uyum süreci sebebiyle çıkartılan uyum 
paketleri ile bu asrın başında başlayan 
ve on beş yıl boyunca devam eden hu-
kuksal iyileştirmelerin meydana getir-
diği facia ortadadır. Bugün rejimi elinde 
tutan AK Parti iktidarı ile onun yandaşı 
olan yazar ve akademisyenler dışında 
hukukun üstünlüğü zırvalığının varlığı-
nı kabul edip savunan kimse yoktur.

Ayrıca son on beş yıl boyunca, bu 
kadar hummalı bir şekilde hukukun üs-
tünlüğü ilkesi adına yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığını sağlayacak çalışmaların yürü-

tülmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kuruluşundan sonraki ilk seksen yılında 
aslında bir hukuk devleti olmadığını kabul 
etmek anlamına gelmiyor mu? Elbette ge-
liyor. Ancak o dönemin güç sahipleri için 
de devlet hukuk devletiydi ve hukukun 
üstünlüğü temel ilkeydi. Onlar da bütün 
her şeyi hukuk bağlamında yapıyorlardı. 
Peki, şimdi sizin farkınız ne? Şu an yöne-
timde olan AK Parti ile onun “kraldan 
çok kralcı” yandaşları bunu bugün gelinen 
noktayla ilişkilendirerek açıklayabilirler 
mi? Elbette ki hayır. Bilindik, artık klasik 
hâline gelmiş sloganik söylemlerin dışın-
da hiçbir şeyle açıklayamazlar.

Şimdi AK Parti döneminde hukukun 
üstünlüğünün tesisi için yapıldığı söyle-
nen yasal değişiklik ve iyileştirmelerine 
bir de şu çerçeveden bakalım: TESEV 
(Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Vakfı), “TESEV Demokratikleşme Tar-
tışmaları” programı çerçevesinde 28 
Aralık 2017 tarihinde bir rapor yayınla-

dı. Rapor, “Yargı Bağımsızlığı İçin Adalet 
Yüksek Kurumu Oluşturma Önerisi ve 
Tartışması” başlığı altında, katılımcıların 
öneri ve görüşlerinin de yer aldığı bir içe-
rikle yayınlandı. TESEV’in, Türkiye’nin ve 
Ortadoğu’nun en büyük düşünce (think-
tank) kuruluşu olması açısından yayınla-
mış olduğu raporlar önemlidir. Bu gibi 
kuruluşlar, yönetimi elinde bulunduranla-
ra ele almış olduğu konular üzerinden yol 
gösterme, sorunun varlığını ortaya koy-
ma, sorunlara ışık tutma ve sorunlarla ilgi 
önerilerde bulunma gibi görevleri yerine 
getirirler. İşte böyle bir kuruluş; Cum-
huriyetin doksan beşinci yılını kutlarken, 
hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket eden 
bir hukuk devletine, yani Türkiye Cum-
huriyeti’ne daha bir yıl önce yargı bağım-
sızlığının tesisi için yeni bir kurumsal yapı 
ile ilgili öneri çalışması yapmıştır. Bunun 
bir başka açıklaması da daha bir yıl önce 
TESEV tarafından Türkiye’de yargının 
bağımsız olmadığı ortaya konulmuştur. 
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1  http://tesev.org.tr/tr/yayin/yargi-paketle-
ri-hak-ve-ozgurlukler-acisindan-bir-degerlendir-
me-genis-kapsamli-rapor/
2  Yusuf Suresi 40
3  Maide Suresi 50
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Demokrasinin ilkelerine göre yar-
gı bağımsız değilse, hukukun üstünlüğü 
diye bir şey de söz konusu değildir. İşte 
doksan beş yıllık Cumhuriyet tarihinde 
hukukun üstünlüğü palavrasının son gö-
rüntüsü bu şekildedir. Yüzlerce yıl geçse 
de değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü 
mesele yasalarla yap-boz oynama me-
selesi değildir. Mesele egemenliğin mil-
lete ait olma, yani hükmün kaynağının 
insana ait olması meselesi ve sorunudur. 
Temel fikir olarak tevhid akidesi alınma-
dıkça, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın emir 
ve nehiyleri hayatın her alanını Hilâfet 
Devleti’nin yönetimiyle kuşatmadıkça 
zulüm asla son bulmayacaktır. Tağutun 
egemen olduğu, insan kaynaklı bütün 
rejimlerde hukuk denen kavram yöne-
tici zümrenin elindedir. Bu kesindir, bu-
nun aksini iddia etmek temelde cehalet, 
özelde de saflık veya art niyetin yani re-
jimden menfaat elde etmenin neticesidir. 

Bu açıklamaların ve örneklerin ar-
dından konumuzun başlığına tekrar 
dönecek olursak; Hukukun üstünlüğü 
mü? Rejimin bekası mı? Sorusuna veri-
lebilecek cevabı şu şekilde özetleyebili-
riz: İsmi ve şekli ne olursa olsun beşerî 
sistemlerde hukuk, rejimi elinde tutan-
ların kontrolünde ve hatta emrindedir. 
Hukukun üstünlüğü ilkesi rejim sahipleri 
açısından iki önemli meseleyi halletme-
ye yarar. Bunların biri, rejimin bekası ve 
işleyişi için hukukun üstünlüğü ve yargı 
bağımsızlığına sürekli vurgu yaparak halk-
ların gözünü boyamak, diğeri de rejimin 
tehlikeye düştüğü durumlarda hukukun 
üstünlüğünü bir silah olarak kullanabil-
mektir. Sonuçta hukukun üstünlüğü vur-
gusu, darbelerin sonrasında oluşturulan 
sıkıyönetim hükümetlerinde de mevcut-
tur ve hatta işledikleri cinayetler için bile 
bu söylemleri kullanmışlardır. Onun için 
rejim sahipleri, kendilerine tehdit olarak 
algıladıkları hiçbir olayı, ferdi ve oluşumu 
kendi yasalarında suç teşkil etmese bile 
müdahale alanının dışında bırakmayacak-
lardır. Bu müdahaleyi de yine hukukun 
üstünlüğü(!) çerçevesinde yapacaklardır. 
Çünkü bunun dışındaki bir davranış onla-
rın, hukuk silahını kendilerine doğrultup 
sıkmaları anlamına gelmektedir. 

Ayrıca bu meselenin dünü veya bu-
günü yoktur. Sadece üslup ve uygulama 
farklılıkları vardır. Bu da hukukun üstün-
lüğü ve yargı bağımsızlığı konusunda ge-
lişme yaşandığı anlamına gelmemektedir. 
Değişimin asıl sebebi, Türkiye’de kurucu 
unsur olan İngilizci vesayetin yerini ABD 
destekli liberallerin almış olmasıdır. Bunu 
şu şekilde örneklendirebiliriz; mesela dün 
İngiliz destekli laik demokrat Kemalistler, 
hukuku tehdit olarak algıladıkları İslâmi 
değerlere ve Müslümanlara karşı acı-
masızca kullanıyorlardı. Bugün de ABD 
destekli demokrat aynı şeyi yapmakta-
dır. Buna elbette karşı çıkanlar olacaktır; 
eğer Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın dinini 
hâkim kılmak için bir kitleyle fikrî ve siya-
si bir mücadeleye başlar, bu tağut rejimi 
ve yöneticilerini reddeder ve İslâmi ha-
yat için Hilâfet Devleti’ni isterseniz; emin 
olun hukukun üstünlüğü hemen karşınıza 
çıkacaktır. İşte bu, başta terörist damgası 
yemek üzere birçok değişik muameleyle 
karşı karşıya kalacaksınız demektir. 

Sonuçta sorumuzun cevabı elbette ki 
rejimin bekasıdır. Hukukun üstünlüğü ise 
sadece sloganik bir söylemdir. Ancak şu 
an rejimi elinde tutan ve onlara koşulsuz 
olarak destek veren zümre içerisindeki 
akıl sahiplerine küçük bir hatırlatmamız 
olacaktır:

Unutulmamalıdır ki zulüm adaletin 
karşıtıdır. Adaletin sahibi ise diğer tüm 
her şeyin sahibi olan Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’dır. Adaletin çerçevesi yalnızca 
O’nun emir ve nehiyleriyle çizdiği alandır 
ve her kim de bunun zerre miktarı dışına 
çıkarsa kendisini zulmeden zümrenin içe-
risine dâhil etmiş olur. Onun için beşerî 
nizamlara sarılıp onlardan adaletin tesis 
ve tecellisini beklemek, Mekke müşrik-
lerinin putlardan kendilerine yol göster-
mesini beklemeleriyle aynı değerdedir. 
Bugünkü tek değişiklik, putların yerini sis-
temlerin, bazı sembol ve şekillerin alma-
sıdır. Ancak her ikisinde de değişmeyen, 
hayattaki egemen gücün Allah Subhanehû 
ve Teâlâ değil de, insan ve kendi eliyle ya-
pıp yücelttiği bazı sistem ve sembollerdir. 

Rabbimizin şu hitaplarıyla konumuza 
son verelim: 

يَّاُه   إِِن الُْحْكُم إِلَّ لِلِّه أََمَر أَلَّ تَْعبُُدواْ إِلَّ إِ

“Hüküm sadece Allah’a aittir. 
O size kendisinden başkasına 
ibadet etmemenizi emretmiştir.”2

لَِّقْوٍم  ُحْكًم  اللِّه  ِمَن  أَْحَسُن  َوَمْن  يَبُْغوَن  الَْجاِهلِيَِّة  أَفَُحْكَم 

يُوِقُنوَن  

“Onlar hala cahiliye hükmünü 
mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inan 
bir topluluk için hükmü, Allah’tan 
daha güzel olan kimdir?”3 

Demokrasinin 
ilkelerine göre yargı 
bağımsız değilse, 
hukukun üstünlüğü 
diye bir şey de söz 
konusu değildir. 
İşte doksan beş 
yıllık Cumhuriyet 
tarihinde hukukun 
üstünlüğü palavrasının 
son görüntüsü bu 
şekildedir
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Türkiye Cumhuriyeti resmî 
olarak 1923 yılı 29 Ekimi’nde 
kuruldu. O gün itibarı ile re-

jim değişikliği yaşandı ve yeni bir rejim 
ile; cumhuriyet rejimi ile yeni bir devlet 
olarak yola devam edileceği, Mustafa 
Kemal tarafından açıklandı. Ancak bu 
tarihten daha önce, Temmuz 1923 yılı 
içerisinde yeni kurulacak Türkiye Cum-
huriyeti’ni temsilen İsmet İnönü, Lozan 
şehrinde dönemin İtilaf  devletleri ile bir 
takım görüşmeler yapmıştı. Dönemin 
güçlü devletleri başta İngiltere, Fransa, 
İtalya olmak üzere bu görüşmelerde İs-
met İnönü tarafından temsil edilen müs-
takbel Türkiye Cumhuriyeti’ni muhatap 
olarak almaktaydılar. Anlaşılan henüz 
yeni bir devlet kurulmadan, kurulacak 

olan devlet uluslararası alanda tanınma-
ya hazırdı. Bu hususun arkasında yatan 
ana gaye ise; Osmanlı Hilâfet Devleti’nin 
yerine demokratik esaslara dayalı kuru-
lacak bir devletin tanınması için -deyim 
yerindeyse- Batılı devletlerin dünden razı 
olduğu gerçeğidir. Batılı devletler niçin 
henüz güçlenmemiş bir devleti tanımaya 
hazırlardı? Sınırları bile net bir biçimde 
belli olmayan bir devlet, niçin uluslararası 
alanda muhatap kabul edilmekte idi? 

Özellikle İngilizler tarafından Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerinde ne kadar 
yıkım planları yapıldığı kuşku götürmez 
bir gerçektir. İngilizler Osmanlı’yı yıkma 
planları yaparken, bir yandan da yerine 
gelecek devletin temelleri ile uğraşmakta 

idi. Batılı sinsiliği bunu gerektirir zaten. 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bu 
gelişme Batılılar için bir sürpriz olmadı, 
aksine planlarının doğru bir şekilde işle-
diğinin ispatı oldu. 

Tabii bir yandan yeni bir devlet kuru-
lurken bir yandan da o devletin dayan-
dığı temel esaslar şekillenmekte idi. Bu 
esasların en göze çarpanlarından birisi 
de hukuk alanında yaşanan gelişmelerdir. 
Sömürgeci Batılı devletler tarafından Os-
manlı’nın her alanına nüfuz edildiği gibi 
hukuk alanına da ciddi saldırılar olmuş, 
Osmanlı’da uygulanan İslâm hukukunun 
içerisine Batı hukuku ve kanunlar dâhil 
edilmişti. Anlayacağınız Osmanlı’nın yı-
kılması nasıl planlandı ise; Osmanlı hu-
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kukunun da yıkılması aynı şekilde plan-
lanmıştı. Resmî olarak 1923 tarihinden 
sonra, daha önceden planı yapılmış ve ilk 
adımları atılmış olan hukuk yıkımı da hız 
kazanarak devam etti. 

“Hukukun yıkılması” demek yepyeni 
mahkemeler ve yepyeni kanunlar de-
mekti. Peki, bu kanun ve mahkemelerin 
Türkiye Cumhuriyeti’nde gidişatı nasıl 
oldu? Bu mahkemeler kime ve nasıl 
hizmet etti? Mahkemelerin şu anda-
ki son durumları nedir? Somut ör-
nekler ile bu hususlara ışık tutmaya 
çalışacağım, umarım okur açısın-
dan faydalı bir değerlendirme olur. 

İstiklal Mahkemeleri

Türkiye Cumhuriyeti kurulduk-
tan sonra karşımıza çıkan ve de-
ğerlendirme yapmamız gereken ilk 
mahkemeler İstiklal Mahkemeleri-
dir. İstiklal Mahkemeleri ilk olarak 
1923 yılından önce henüz Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmadan kurul-
muştu. Bu mahkemelere “Birinci 
İstiklal Mahkemeleri” denilmekte 
idi. İstiklal Mahkemelerinin göze 
çarpan bazı özellikleri vardı ki; 
sözde Osmanlı’daki yargı sistemini 
beğenmeyenlerin resmen kinlerini 
kustuklarını ispatlamakta idi. 

- İstiklal Mahkemesi kararla-
rına karşı herhangi bir üst makam 
yoktu. Yani hakkınızda mahkeme 
ne hüküm verdiyse, kaleminiz kı-
rılmış demekti. Bu günkü istinaf  ve 
temyiz incelemesi gibi bir karar de-
netim mekanizması yoktu. 

- İstiklal Mahkemesi ka-
rarları derhal uygulanabiliyordu. 
Hakkınızda idam kararı verildiyse 
mahkeme salonu çıkışında kararınız infaz 
edilebiliyordu. 

Tüm bu yetkilere sahip İstiklal Mah-
kemeleri henüz Osmanlı tarih sahne-
sinden silinmeden önce kuruldu. Peki, 
İstiklal Mahkemeleri niye kuruldu? Zaten 
o dönemde Harbi Mahkemeler ve buna 
benzer mahkemeler zaten Meclis hükü-
meti tarafından kurulmuştu. 

İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluşu sı-
rasında tarihî vesikalarda Meclis’te ya-
pılan konuşmalarda bazı hususlar dikkat 
çekicidir. Bu hususlar şunlardır: 

- Memleketin gençlerinin Meclis 
hükümeti için silahaltına alınmaya karşı 
çıkması,

- Saltanat ve Hilâfet destekçilerinin 
örgütlenebilmesi,

- Yağmalama ve asker ailelerini 
dağa kaldırma olaylarının artması, 

- Casusluk faaliyetlerinin engellene-
memesi ve buna benzer bazı adli olayların 
artması. 

İstiklal Mahkemeleri, Mustafa Ke-
mal’in denetiminde Meclis’te kurul-
du. Görevine başladı. Bu mahkemeler 

tarafından verilen mahkûmiyet hü-
kümlerinin esasına baktığımız zaman 
çarpıcı bir sonuç dikkatimizi çekmek-
tedir. İstiklal Mahkemeleri, çok sayıda 
amaç için kuruldu gözükse de özellikle 
esasları Mustafa Kemal tarafından be-
lirlenen cumhuriyete ve demokrasiye 
karşı olanlara yönelik vermiş oldu-
ğu kararlar, bu mahkemelerce veril-
miş tüm kararların çoğunluğunu teşkil 

ediyordu. İstiklal Mahkemeleri 
Mustafa Kemal’in kurmuş oldu-
ğu Türkiye rejimini korumak için 
adeta bir kalkan görevini üstlen-
mişti. Bu görevini de ilk kurulan 
İstiklal Mahkemesi çok iyi yap-
mış; sadece resmî rakamlara göre 
1391 idam gerçekleştirmiştir. Bu 
gelişmelerin akabinde ilk İstiklal 
Mahkemeleri kaldırılmıştır. Ancak 
ilerleyen süreçte İstiklal Mahke-
meleri’nin tekrar kurulması gere-
ği hissedilmiştir. Bunun görünen 
ve görünmeyen olmak üzere iki 
sebebi vardır. Görünen sebepler 
arasında suç olayları ile baş edile-
memesi, vatana ihanet eylemleri-
nin tekrar baş göstermesi, genel 
asayişin sağlanamaması gösteril-
mektedir. İşin bir de görünmeyen 
boyutu vardır ki esas önemli olan 
nokta ise burasıdır. İstiklal Mah-
kemeleri’nin esas kuruluş gayesi 
demokrasi ve cumhuriyet karşıt-
lığını cezalandırmak, yeni kuru-
lan rejime olası başkaldırıları yok 
etmekti. Bu amacına da çok iyi 
hizmet etti. Ancak İstiklal Mahke-
meleri’nin kaldırılması ile beraber 
rejim karşıtı eylemlere bir serbes-
tiyet tanınmış olacaktı ki bu duru-
mun çok da mantıklı olmadığı çok 
geçmeden fark edildi ve derhal 

“İkinci İstiklal Mahkemeleri” kuruldu. 

Dönemin güç sahibi Mustafa Kemal, 
İstiklal Mahkemeleri üzerinde büyük bir 
etkiye sahipti. İstiklal Mahkemeleri’nin 
Mustafa Kemal’in laiklik ve demokra-
si yanlısı görüşlerinin emin bir bekçisi 
olduğunu söylediğimizde çok da yanlış 
bir ifade kullanmış olmayız. Keza Şeyh 
Said ve onunla beraber mücadele edip 
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İstiklal Mahkemeleri’nin 
Mustafa Kemal’in laiklik 

ve demokrasi yanlısı 
görüşlerinin emin 

bir bekçisi olduğunu 
söylediğimizde çok 
da yanlış bir ifade 

kullanmış olmayız. Keza 
Şeyh Said ve onunla 

beraber mücadele edip 
şehit edilenlerin tamamı 
tek yönlü bir yargılama 

sonunda İstiklal 
Mahkemesi kararı ile 

idam edilmişlerdir
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şehit edilenlerin tamamı tek yönlü bir 
yargılama sonunda İstiklal Mahkemesi 
kararı ile idam edilmişlerdir. Keza tarihî 
kaynaklarda Şeyh Said ve arkadaşlarının 
yapmış oldukları mücadele konusunda-
ki savunmaları kesinlikle dinlenmemiştir. 
Laik rejimin bekasına ters düşen Şeyh 
Said’in Hilâfet ve Şeriat-ı Garrayı Ah-
mediyye’nin tekrar hayata geçirilmesi 
talepleri, “vatana ihanet” olarak değer-
lendirilmiş ve idam kararı verilmiştir. 
Özetle İstiklal Mahkemeleri kurulduğu 
günden ortadan kalktığı güne kadar la-
iklik ve ulusalcılık yaftası altında Mustafa 
Kemal’e ve laik rejime hizmet etmiştir. 
Verilen hükümler adil olmadığı gibi ya-
pılan yargılamalar da objektif  yargılama 
esaslarından uzaktır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri - 
DGM

Devam eden dönemde Türk yargı 
sisteminin karşılaştığı ceza yargılama-
sı yapan bir diğer mahkeme ise Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri’dir. Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri, Türk hukuk sistemi-
ne Fransa hukuk sisteminden alınmadır. 
Fransa hukuk sistemine ise İtalyan hukuk 
sisteminden girmiştir. İtalya’da faşist bir 
iktidar benimseyen Mussolini, devletin 
güvenliğine karşı işlenen suçlar için bu 
özel mahkemeleri kurmuştur. İşte Türki-
ye’de kurulan DGM’lerin kökü faşist İtal-
ya’ya yer almaktadır. DGM’ler, Türk yargı 
sistemine 15 Mart 1973 tarihinde resmî 
olarak girdi. DGM’lerin içinde askerî 
hâkim ve savcılar ile sivil hâkim ve sav-

cılar bir arada bulunmaktaydı. DGM’ler 
kendine özgü yargı biçimlerine sahipti. 
DGM’lerin kuruluş gayesi ise kurulduğu 
kanunda aynen şöyle açıklanmaktaydı: 

“Anayasa’ya göre, belli bir eylem 
için o eylemin işlenmesinden sonra 
özel mahkeme kurulamaz. İşte bunun 
için belirtilen suçlara ilişkin davala-
ra bakmak üzere daha önceden ve 
bir ihtisas mahkemesi olarak Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulma-
sı kabul edilmiştir.” Ayrıca Devlet Gü-
venlik Mahkemesinin bakacağı işlerle ilgili 
olarak “devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğüne ve hür demok-
ratik düzene karşı işlenen suçlarla, 
nitelikleri Anayasa’da belirtilen Cum-
huriyet aleyhine işlenen ve devletin iç 
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ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara 
bakmakla görevli” denilmiştir. Gerek-
çede açıklanan belirli suçlar ise devletin 
güvenliğine karşı işlenen suçlardır. Dev-
letin güvenliğine karşı işlenen suçlar da; 
terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör 
örgütüne üye olmak, anayasal düzeni de-
ğiştirmeye çalışmak ve benzeri suçlardır. 
İşte bu suçların normal bir mahkemede 
değil de Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde 
yargılanması yasalaştırılmıştır. Tabii bunun 
altında yatan sebepler manidardır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri laik-
lerin, milliyetçilerin ve koyu ulusalcıların 
iktidarda olduğu bir dönemde kuruldu. 
Bu dönemin hemen öncesinde 1960 
Askerî müdahalesi ile sözde bir takım İs-
lâmi değişimler yaşandığı için askerî güç 

yönetime el koymuştu. Bu müdahalenin 
ardından kurulan hükümetler ise -deyim 
yerindeyse- laiklik ve ulusalcılık kollayıcı-
sı hükümetler olmuştu. DGM’ler ilk kez 
böyle bir ortamda Süleyman Demirel 
gibi basiretsiz bir siyasetçinin yönettiği 
Türkiye’de kurulmuş oldu. 

Bu mahkemeler kendine özgü yargı-
lama usulüne ve delil toplama salahiyeti-
ne sahip idiler. Mahkeme başkanı hukuk 
eğitiminden tamamen uzak bir asker ola-
bildiği gibi, mahkeme heyetinde yeri gelir 
tek bir sivil hâkim bile olmazdı. Hakkınız-
da var olan iddiaları çürütmek için delil 
toplama hakkınız bile mevcut değildi. Bu 
mahkemeler de aynı İstiklal Mahkemeleri 
gibi tek bir amaca hizmet ediyordu: laik 
rejimin korunması ve sistemin bekası. 

Ancak bu mahkemeler kendi içinde o 
kadar tutarsızlıklar barındırıyordu ki Di-
yarbakır DGM Savcısı mahkemenin yar-
gılama yapma yetkisine sahip olmadığını 
ve kapatılması gerektiğini savunmuştu. 
Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi de bu 
mahkemelerin kuruluş aşamasında bile 
kanunsuzluklar olduğunu, bu nedenle bir 
mahkeme olarak kurulamayacağını ge-
rekçe göstererek mahkemeyi kuran ka-
nunu iptal etti. Bunun üzerine uzun tar-
tışmalar yaşandı ve 1976 yılında DGM’ler 
kapatıldı. DGM’lerin kapatılmasına ise 
Demirel ve Necmettin Erbakan tarafın-
dan kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti 
karşı çıkmaktaydı. Bugün her ölüm yıl 
dönümünde mezarı başında Yâ-Sîn’ler 
okunan bir adam, geçmiş dönemde re-
jim karşıtı, demokrasi karşıtı olanların 
gerekirse idamla cezalandırılmasını iste-
yen bir iktidar üyesiydi. İlginçtir; ilerleyen 
dönemde Erbakan, Diyarbakır DGM’de 
yargılanmaktan kendisini kurtaramadı. 

Daha sonra, Devlet Güvenlik Mahke-
meleri Kenan Evren yönetimindeki ordu 
mensuplarının darbe yapması ile tekrar 
kuruldu ve görevlerine kaldığı yerden 
devam etti. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri birçok 
sol örgütün ve İslâmi hareketlerin dos-
yalarında yargılama yaptı. Binlerce kişi bu 
mahkemelerde yargılandı ve ceza aldı. 
1986 – 2002 yılları arasında 66.285 kişi 
bu mahkemelerde hürriyeti bağlayıcı ceza 
yani mahkûmiyet hükmü aldı. Alınan ce-
zaların çoğunluğu ise yine devletin güven-
liğine karşı işlenen suçlar nedeni ile alınan 
cezalardı. Bu mahkemelerde yapılan yar-
gılamaların tek gayesi; laik ve demokratik 
Türkiye sistemini devam ettirebilmekti. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi kimden ge-
lirse gelsin, tehdit küçük mü büyük mü 
bakmaksızın birçok yargılama yaptı. İs-
lâm’ı çarpıtıp insanları dinden ve İslâmi-
yet’ten uzaklaştırmasına rağmen kamuo-
yunda “Adnan Oktar” olarak bilinen şahsın 
faaliyetleri bile devlete tehdit görülerek o 
dönem DGM tarafından yargılanması ya-
pılmıştır. Laikliğin ve demokrasinin koru-
yuculuğu görevini Devlet Güvenlik Mah-
kemeleri de gayet iyi bir şekilde yapmıştır. 

TÜRKİYE’DE MAHKEMELERİN SERENCAMI
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Özel Yetkili Mahkemeler - ÖYM

Bir sonraki adımda ise karşımıza Özel 
Yetkili Mahkemeler çıkmaktadır. Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri’nden sonra Türk 
yargı sistemine dahil edilen mahkemeler 
ise Özel Yetkili Mahkemeler olmuştur. 
2004 yılında Avrupa Birliği ile yapılan 
uyum çalışmaları sırasında Türk 
hukuk mevzuatına “Özel Yetkili 
Mahkemeler” adı altında yeni bir 
düzenleme getirildi. Düzenleme-
nin esas gayesi ise Devlet Güven-
lik Mahkemeleri’ni kaldırmaktı an-
cak DGM’ler kalkarken, bir yan-
dan da bu mahkemeler eliyle elde 
edilmiş olan gücü de bırakmaya-
cak bir düzenlemeydi, Özel Yet-
kili Mahkemeler düzenlemesi… 

Bu şartlarda ÖYM’ler çıkarılan 
bir kanuni düzenleme ile kuruldu. 
ÖYM’lerin amacı; Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamında sayılan 
bir takım suçlar ile alakalı yargıla-
malar yapmaktı. Bu yargılamala-
rın konusu ise aynen kendinden 
önceki mahkemelerin yapmış ol-
duğu devletin güvenliği ile alakalı 
suçlarla ilgili yargılamalardı. Daha 
doğrusu bu mahkemeler aynen 
kendinden önceki İstiklal, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri gibi terör 
suçları ile alakalı dosyalara bak-
makla görevliydiler. Yani İstiklal 
Mahkemeleri ile başlayan “düş-
man ceza hukuku” anlayışı bu 
mahkemelerin kurulması ile de-
vam ettirilmiş oldu. Burada dik-
kat çeken husus ise Özel Yetkili 
Mahkemelerin kurulma amacının 
AB ile uyum yasaları kapmasında 
yumuşatılmış olmasıydı. Yapılan 
bu yumuşatma ise DGM’lerin 
kaldırılması idi. Ancak gerçekte 
sadece bir isim değişikliği olmuş; 
yargılamalar ve verilen hükümler nokta-
sında bir değişiklik olmamıştır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri ger-
çekte insanları cezalandırmak için adeta 
suçlu aramakta idi. Bu mahkemeleri kal-
dırıp bunun yerine “Özel Yetkili Mahke-
me” adı ile aynı işi yapan başka mahke-

meler getirmek, insanların akılları ile alay 
etmekten başka bir şey değildir. 

ÖYM’ler kendine özgü yargılama bi-
çimlerine sahiplerdi. Aynı zamanda özel 
yetkili savcılar tarafından da bir takım 
soruşturmalar açılmakta, bu soruştur-
malarda da özel hükümler uygulanmakta 

idi. Örneklendirecek olursak; özel yetkili 
savcılar Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
soruşturma ile ilgili hükümlerine tama-
men uymak zorunda değillerdi. Delilleri 
toplarken aynı kanunun ve Anayasa’nın 
emredici kurallarına uymak zorunda de-
ğillerdi. Bu durumda ise hukuka aykırı ola-

rak elde edilen deliller meselesi gündeme 
geldi. Soruşturması veya yargılaması ya-
pılan bir kişi hakkında hukuka aykırı yolla 
delil elde edilse dahi bu delil mahkeme-
lerde ceza gerekçesi olarak yer alabiliyor-
du. Bu husus, bugün itibarı ile hâlen daha 
hukukçular arasında bir tartışma konu-
sudur. Bu şekilde birçok insan ÖYM’ler 

tarafından mağdur edildi.

ÖYM’leri ise özellikle belir-
li kesimler kendi emellerine alet 
etmek amacı ile yoğun olarak 
kullandı. Bu kesimin büyük ço-
ğunluğunu laik-Kemalist zihniyete 
sahip yargı mensupları oluşturu-
yordu. Diğer kısmı ise “FETÖ” 
yapılanmasına mensup yargı men-
suplarıydı. “FETÖ” yapılanması 
yıllar içinde yargı mekanizmasının 
her noktasına ama her noktasına 
yerleşmişti. Bu süreci anlatmak 
bu yazımızın konusu olmadığı için 
detaylı açıklamalar yapmayacağım 
bu konuda. “FETÖ” mensupları-
nın yanı sıra yargı mekanizmasının 
her noktasında kemikleşmiş bir 
laik grup da mevcuttu. ÖYM’ler 
bu iki grup tarafından hassaten 
İslâmi kesimi hedef  almak amacı 
ile kullanıldı. Savcılar tarafından 
-hukuka uygun ya da değil bakıl-
maksızın- deliller toplandı, top-
lanan deliller ile yargılamalar ya-
pıldı. ÖYM’ler tarafından yapılan 
bu yargılamalar neticesinde İslâmi 
kesime ağır cezalar verildi. 

Özel Yetkili Mahkemeler yak-
laşık 10 yıl boyunca Türkiye’de 
yargının tek gündem konusu oldu. 
Vermiş olduğu kararlar, siyasi ikti-
darların politikalarına paralel dos-
yalar ile kesinlikle adaletten uzak 
bir görünüm çizdiler. 

İlerleyen dönemde artan tep-
kiler sonucunda Özel Yetkili Mahkeme-
ler’in kaldırılması için yasal düzenlemeler 
yapıldı. 2012 yılında başlayan süreç ancak 
2014 yılında sona erebildi ve ÖYM’ler 
kaldırıldı. Artık bu tarihten sonra Türk 
yargı sistemi içerisinde adaletsizlikler 
nerdeyse -sözde- tamamen kaldırılmış 
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oluyordu. Tabii ki gerçekler öyle olma-
dı. Yapılan yasal düzenlemeye aynen şu 
madde eklendi: “kovuşturmaların kal-
dığı yerden devamına...” Bu, şu mana-
ya geliyordu: ÖYM’ler kaldırılacak, ancak 
bugüne kadar yapılanlar veya yarım kalan 
yargılamalar hakkında da herhangi bir 
düşme ya da beraat kararı verilmeyecek-
ti. Bununla beraber ÖYM’lerin görev ala-
nına giren özellikle terör suçları ile alakalı 
gayri resmî olarak her ilde bulunan adalet 
komisyonları ve başsavcılıklar vasıtası ile 
özel olarak mahkemeler görevlendirildi. 
Bu mahkemeler, hassaten terör suçlarına 
bakmakla görevlendirilmişti. Bu durum-
da ÖYM’leri kaldırıp insanların mağduri-
yetlerini gidermemek nasıl açıklanabilir? 

TÜRKİYE’DE MAHKEMELERİN SERENCAMI

dir. ÖYM’ler 2014 yılında Adalet ve Kal-
kınma Partisi’nin sunduğu torba kanun-
larla kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından 15 
Temmuz 2016’da darbe yaşandı. Darbe 
sonrası yargı mekanizmasının yapı taşla-
rı bir kez daha değişti. Şu anda ise yine 
AKP’nin “yerlilik ve millik” söylemleri ile 
şekillenen bir yargı mekanizması mevcut. 
Ancak her aşamada görüyoruz ki laik-Ke-
malist çizgide giden hâkim ve savcılar ise 
her daim bu yapının içinde olmaya de-
vam ediyorlar. Bir misal; Mayıs 2018’de 
okullarda okutulan “ant” ile akalı Danış-
tay iptal kararını vermiş, karar ise Ekim 
2018’de açıklanmıştı. AKP tarafından sert 
tepkilerle karşılaşılınca Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör Cumhurbaşkanı Erdo-

leri hedef  tahtasına koymuş durumda. 
2000’li yıllarda tartışılan hukuka uygun 
veya aykırı deliller bugün hâlâ konuşul-
makta. Dolayısı ile yargıda sistemin ya da 
mahkemelerin adı değişse de meydana 
gelen sonuçlar ise ne yazık ki hep aynı. 

***

Yargının Türkiye’de siyasal iktidarların 
adeta kulu, kölesi; daha sert bir deyiş-
le “köpeği” olduğu kuşku götürmez bir 
gerçeklikle gözler önündedir. Son yaşa-
nan iki olayı zikrederek bu yazımı inşa-
Allah noktalayacağım: Deniz Yücel ve 
Rahip Brunson dosyaları. Deniz Yücel, 
Almanya adına Türkiye’de casusluk yap-
makla ve ajanlıkla suçlanmakta idi. Aynı 
şekilde Brunson da casusluk ve ajanlıkla 
suçlanmakta idi. Deniz Yücel ile alakalı 
Almanya makamları Türkiye ile iletişime 
geçtiler. Açıktan ve gizliden görüşmeler 
oldu. Almanya Başbakanı Merkel, Deniz 
Yücel’in bırakılmasında Erdoğan’a oyna-
dığı rol için açıktan teşekkür etti. Deniz 
Yücel, Müslüman kesimlere uygulanan 
usul hükümlerinin hepsi yok sayılarak 
ifadesi bile alınmadan Almaya’ya iade 
edildi. Aynı şekilde; 18 yıl hapis istemi 
ile yargılanan Brunson, bir anda ABD 
Başkanı Trump’ın açıklamaları ve Erdo-
ğan’ın “yargı bağımsızdır, biz işine karışa-
mayız” sözleri sonrası soluğu ABD’de 
Beyaz Saray’da, Trump’ın yanında aldı. 

Yargı mekanizması bir zümre için 
hoşnut edici bir başka zümre için ise 
kahredici kararlar veriyor ise adil bir yar-
gıdan bahsedemeyiz. Adil bir yargı yok 
ise konuşacak bir şey de yoktur. Yargının 
siyasetin köpeği olduğu hususu gözler 
önündedir. 

Umarız gelecek dönem içerisinde Al-
lah’ın da yardımı ile sadece yargı sistemi ve 
mahkemelerin isimlerinin değiştiği değil, 
problemler üreten bu demokratik siste-
min tamamen değiştiği günleri görebiliriz. 

Özel Yetkili Mahkemeler de kendin-
den öncekilerin halefi gibi özellikle Türk 
yargısında yer edinmiş laik-Kemalist zih-
niyete hizmet etmekteydi. Düşman ceza 
hukukunu çok güzel uyguladı. ÖYM’lerin 
kaldırılması ile ise düşman ceza hukuku 
bir yandan sevimli görünüp bir yandan 
ise işine kaldığı yerden devam etti adeta. 

“Yerli ve Milli” Yargı

Özel Yetkili Mahkemeler sonrası ya-
pılan yargılamalara ve ÖYM’lerin kaldırıl-
dığı tarihe yakından baktığımızda ise yeni 
gelecek mahkemelerin de bağımsızlık 
çizgisinden uzak, yine bir takım kesimlere 
hizmet edeceği açık ve net görülmekte-

ğan ile katıldığı bir programda okullarda 
okutulan ant ile alakalı “tek kıstaslarının 
hukukun üstünlüğü” olduğunu beyan etti. 
Bu durum göstermektedir ki; sözde mu-
hafazakâr AKP ne kadar yerli ve milli bir 
yargı sistemi oluşturmaya çalışmış ise de 
yargının temel taşlarını hâlâ laik-Kemalist 
zihniyetteki insanlar yerleştirmektedir. 

Özel Yetkili Mahkemeler sonrası ge-
len bu yerli ve milli yargı hamlesinin so-
nucunda meydana gelen olaylara baktığı-
mızda, 1921’den beri değişen hiçbir şeyin 
olmadığını gayet net bir biçimde söyleye-
biliriz. Türk yargı sistemi, İslâmi kesimi ve 
devlete düşman gördüğü diğer kesim-

AKP ne kadar yerli ve 
milli bir yargı sistemi 
oluşturmaya çalışmış ise 
de yargının temel taşlarını 
hâlâ laik-Kemalist 
zihniyetteki insanlar 
yerleştirmektedir. 
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Âdem Aleyhi’s Selam’dan bugü-
ne tüm insanoğlu aynı özel-
liklere sahiptir. İnsan da diğer 

varlıklar gibi saf  ve temiz bir şekilde do-
ğar. Eylem, fonksiyon ve bunların sonuç-
ları açısından o nötr bir noktadadır. İn-
sanın doğal yapısı ile kâinata hâkim olan 
ve “tabiat kanunları” şeklinde nitelenen 
yerleşik düzenle ilişkisi vardır. Bu yasalar, 
yeryüzünde veya uzayda konulduğu şe-
kilde işliyor, her bir yasa kendi hükmünü 
icra ediyor, her bir varlık bu yasalar çer-
çevesinde bulunduğu konumunu koru-
yor. Bir filin yapısı, bir karıncanın yaşama 
biçimi, bir balığın suda yaşaması, bir ipek 
böceğinin koza yapması, bir kuşun uçma-

sı, bir serçenin yumurtadan dünyaya gel-
mesi, bir aslanın yırtıcı olması, bir kedi-
nin evlerde yaşaması, bir akrebin zehirli 
olması, bir maymunun becerikli olması, 
vb. hepsi fıtrattır. Hiç bir canlı kendisine 
tayin edilen fıtratın, yani doğal yapının dı-
şına çıkamaz.

Bunun gibi insan da kendisi için konu-
lan yasalar ile dünyaya gelir. Bu, aslında 
insan ile çevresindeki varlıklara hâkim 
olan yasalar arasındaki uyumdur. Çün-
kü o varlığını sürdürebilmek için, içinde 
yaşadığı doğal çevre ile uyumlu olmak 
zorundadır. Doğal yasalar aynı zamanda 
kâinatın dengesidir. Dışarıdan bir müda-

hale olmadığı sürece bu denge uyumlu 
bir şekilde devam eder. İnsan bir taraf-
tan mükemmel bir şekilde var olan bu 
düzenle iç içedir, bir taraftan da kendi 
içine yerleştirilmiş olan tabii, saf  ve beşer 
özelliğine uygun yasalarla baş başadır.

Hakikatte insan fıtratında suç işleme 
isteği (suça meyil-lilik) zorunlu olmadığı 
gibi insanın suç işleme isteği (suça me-
yil-lilik) tümüyle sonradan kazandığı bir 
özellik veya hastalık da değildir. Suç, in-
sanın kendisi, Rabbi ve diğer insanlarla 
olan ilişkilerini düzenleyen nizama karşı 
hareket etmesidir. İnsanı, insandaki içgü-
düleri ve uzvî ihtiyaçları Allah yaratmıştır. 
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İnsanda var olan bu özellikler insandaki 
canlılığın gereği olarak var olup insanı do-
yurulmaya iterler. Bu sebeple insan, ken-
disinde var olan bu ihtiyaçları gidermek 
için harekete geçer. İşte insanda var olan 
bu açlıkların doyurulması düzensizliğe ve 
başıboşluğa terk edilirse insan, hatalı ve 
anormal doyum yollarına başvurur. Bu 
sebepledir ki insanın amellerini düzenle-
yen Allah, bu içgüdü ve uzvî ihtiyaçların 
doyurulma keyfiyetini de düzenlemiştir. 
Eğer insan, içgüdü ve uzvi ihtiyaçları-
nı Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın istediği 
şekilde düzenlerse, o toplumda suç ol-
ması mümkün değildir. Ama insanın bu 
meyilleri başıboş bırakılırsa, o toplumda 
suçların olması hiç şüphesiz kaçınılmazdır.

Yanda verilen iki haritada Türkiye’nin 
suç bilançosunu görüyorsunuz. Bu ma-
kalemizde “Türkiye’nin suç bilançosunu” 
ortaya koyacağız. Her yıl Adalet Bakan-
lığı’na bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 
işlenen suçlarla alakalı veriler sunulmak-
tadır. Elimizdeki bu veriler 2017 yılına 
ait olan verilerdir. 2017 verilerine göre 
Türkiye genelinde toplam 7 milyon 857 
bin kişiye ‘şüpheli’ sıfatı ile işlem yapıl-
dı. Türkiye’de görev yapan savcı başına 
bin 963 dosya düşerken bu rakam hâ-
kimlerde 929’a düştü. 2017 yılında açı-
lan bir davanın dosyası ise yaklaşık 417 
günde tamamlandı. Suç bilançosuna 
bakıldığında Türkiye genelinde mal var-
lığına karşı işlenen suçlar yani hırsızlık, 
dolandırıcılık ve mala zarar vermenin en 
yaygın suç olduğu görülüyor. Bu suçun 
en fazla işlendiği bölgeler Marmara, 
İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu’nun bir kısmı oldu. Kasten 
adam öldürme ve yaralama gibi vücut 
dokunulmazlığına karşı işlenen suçların 
ise Karadeniz, Doğu Anadolu ve Ege 
bölgesinde daha yaygın olduğu görülü-
yor. Irak sınırında ise Anayasal düzene 
karşı işlenen suçların ön planda olduğu 
görülüyor. Haritada en dikkat çeken il ise 
Afyon oldu. 2017 yılında banka kartı ve 
call center operasyonlarının yoğunlaştığı 
Afyon, bilişim suçlarının en fazla işlendiği 
il olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN SUÇ BİLANÇOSU

Eğer insan, içgüdü ve uzvi ihtiyaçlarını Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’ nın istediği şekilde düzenlerse, 
o toplumda suç olması mümkün değildir. Ama 
insanın bu meyilleri başıboş bırakılırsa, o toplumda 
suçların olması hiç şüphesiz kaçınılmazdır.
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Yanda verilen tablodan da görülece-
ği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 
şüpheliler hakkında verilen kararlardan, 
1.775.344 karar sayısını “mal varlığına 
karşı işlenen suçlar” kapsamına giren 
hırsızlık, yağma, mala zarar verme, do-
landırıcılık ve diğer suçların oluşturduğu 
görülüyor. 

1.056.450 karar sayısını ise “vücut 
dokunulmazlığına karşı suçlar” 
kapsamına giren kasten yaralama, taksir-
le yaralama ve diğer suçlar oluşturuyor.

959.424 karar sayısını ise “hürri-
yete karşı suçlar” kapsamına giren 
tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 
konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin hu-
zur ve sükûnunu bozma ve diğer suçlar 
oluşturuyor.

684.580 karar sayısını ise “şerefe 
karşı işlenen suçlar” kapsamına giren 
kamu görevlilerine hakaret –ki bu ra-
kamın 682.743’ü sadece bu maddeden 
yargılanmış– karşılıklı hakaret ve kişinin 
hatırasına hakaret (Atatürk’ü Koruma 
Kanunu da bu kapsamda değerlendirili-
yor) oluşturuyor.

293.300 karar sayısını ise “kamu 
güvenine karşı suçlar” kapsamına 
giren resmî belgede sahtecilik, özel bel-
gede sahtecilik, mühür bozma, parada 
sahtecilik ve diğer suçlar oluşturuyor.

180.002 karar sayısını ise “kamu-
nun sağlığına karşı suçlar” kapsamı-
na giren uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti, sağlık için tehlikeli madde 
temin etmek, kullanmak için uyuşturucu 
veya uyarıcı madde satın almak, kabul et-
mek veya bulundurmak ve diğer suçlar 
oluşturmaktadır.

89.725 karar sayısını ise “cinsel do-
kunulmazlığa karşı işlenen suçlar” 
kapsamına giren cinsel saldırı (15.526), 
çocuğun cinsel istismarı (33.441), reşit ol-
mayanla cinsel ilişki (17.483), cinsel taciz 
(23.269) ve diğer suçlar oluşturmaktadır.

72.701 karar sayısını ise “hayata 
karşı işlenen suçlar” kapsamına giren 
kasten adam öldürme, taksirle adam öl-
dürme ve diğer suçlar oluşturmaktadır.

Çocuğa cinsel istismarda 16 bin suç

2017 yılında Türkiye’de ceza mahkemelerinde çocukların cinsel istismarı ile ilgili 
açılan davalardaki suç sayısının 16 bin 348 olduğu açıklandı. Bu rakamlar mahkemeye 
intikal etmiş olan rakamalar. Diğer taraftan mahkemeye intikal etmemiş yüzlerce va-
kıanın olduğu da yine bilinen bir gerçek.
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TÜRKİYE’NİN SUÇ BİLANÇOSU

1  Rahman Suresi 41
2  Fatır Suresi 36
3  Sad Suresi 55-56
4  Nisa Suresi 48

Adli Sicil ve İstatistik Genel Mü-
dürlüğü’nün verilerine göre Türki-
ye’de ilk kez kadın şüpheli sayısı 1 
milyonu geçti.

Yukarıdaki istatistiklerle birlikte Türki-
ye’de toplam; 250.000 mahkûm, 750.000 
kolluk kuvvetlerinin aradığı kişi, 800.000 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasın-
dan (HAGB) yararlanan kişi, 800.000 şartlı 
tahliye (3 yılda), 7.5 milyondan fazla ceza 
dosyası, 15 milyon sanık, 15 milyon tanık 
ve 15 milyon da müşteki bulunmaktadır.

Suç, tarihin ilk dönemlerinden beri 
toplumun kurumsal düzenini bozan, 
toplumda negatif  etkileşim oluşturan bir 
sorun olarak var olmuştur. Yapılan çalış-
malar insanları suç işlemeye itecek birçok 
neden olduğunu ortaya koymuştur. Ama 
en büyük neden hâlihazırda neredeyse 
tüm dünyada tatbik edilen “laiklik” dü-
şüncesidir. Özellikle halkı Müslüman olan 
bir ülkede Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
haram kıldığı bu suçların bu oranlarda iş-
lenmiş olması başkaca nasıl izah edilebilir? 

Dinin hayattan ayrılması anlamına ge-
len laiklikle birlikte dinin, devlet, toplum 
ve hayata karışmasının bizzat devlet eliyle 
engellenmesi, insanların heva ve hevesle-
ri doğrultusunda bir yaşam sürmesi, Batı 
toplumlarında olduğu gibi insanları za-
manla suç işlemeye itmektedir. Örneğin, 
hırsızlık oranlarının bu denli yüksek olması 
ekonomik bir takım sebeplere bağlanabi-
lir. Ama unutulmamalı ki en büyük hırsızlık 
ve yolsuzluğu bu ülkenin zengin zümresi 
yapmaktadır. “Fakir niçin fakirdir? Hırsızlık 
yapmasını bilmediği için” açıklaması hâlâ 
hafızalardadır. Geçmiş İslâm toplumunda 
da fakirlik vardı. Ama hırsızlık oranları gü-
nümüzle kıyas bile edilemez. Çünkü İslâm 
akidesine sahip olan halkın akidesinden çı-
kan, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın koymuş 
olduğu kanun tatbik ediliyordu. 

İnsan, kendisini yaratan rabbinin 
kanunlarına gönül huzuru ile itaat ediyor, 
diğer taraftan ise Allah Subhanehû ve 

Teâlâ’nın kanunlarının caydırıcılığı insanla-
rı bu suçu işleme noktasında engelliyor-
du. Türkiye’de ise ceza oranları ne kadar 
fazla olursa olsun, insanlar yine de suç 
işleyebilmektedir. Diğer taraftan Cum-
huriyet tarihi boyunca ortalama 6 yılda 
bir ya af  ya da af  hükmünde yapılan bir-
çok kanun değişikliği -bugün MHP’nin de 
gündeme getirdiği gibi- daha ziyade adli 
sanıklara yönelik olduğu için de bu suçlar 
artarak devam etmektedir. Bunun yanın-
da suç, topluma telafisi çok zor olan bir 
zarar verme gücüne sahip duruma gel-
miştir, yani çok büyük sosyal maliyetiyle 
topluma önemli zararlar vermektedir. 
Bu sorunu çözmek öncelikle, suç olgu-
sunun tanımlanması ve suçu ortaya çıka-
ran faktörlerin belirlenmesiyle olacaktır.

İslâm Şeriatı, insandan kaynaklanan 
her hadisenin hükmünü açıklamış, helaller 
ve haramlar koymuştur. Bu sebepledir ki 
İslâm Şeriatı’nda “emirler” ve “yasaklar” 
vardır. Bu emirler ve yasaklar sebebiyle 
o, insanı, emrettiklerini yapmakla, yasak-
ladıklarından da sakınmakla sorumlu tut-
muştur. Tersine hareket ettiğinde ise kötü 
bir iş yapmış yani suç işlemiş olur. Dola-
yısıyla insanların, Allah’ın emirlerini yap-
malarını, yasakladıklarından da kaçınmala-
rını sağlayacak bir sistem gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde hem Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’ya kulluk gerektiği gibi yerine ge-
tirilebilir, hem de işlenen suçların önüne 
geçilebilir. Emir ve yasaklara aykırı hare-
ket edenleri cezalandırmadıktan sonra bu 
emir ve yasakların hiçbir manası olmaz. 
Üstelik İslâm Şeriatı bu suçlar için hem 
bu dünyada hem de Ahirette cezaların 
var olduğunu açıklamıştır. Ahirette verile-
cek cezalar Allah’a ait olup Kıyamet günü 
Allah, günahkârları cezalandıracaklardır. 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

يُْعرَُف الُْمْجرُِموَن ِبِسيَمُهْم فَيُؤَْخُذ ِبالنََّواِص َواْلَقَْداِم

“Suçlular, simalarından tanınır-
lar da alınlarından ve ayaklarından 
tutulurlar.”1

َوالَِّذيَن كََفُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم

“Kâfirler için cehennem ateşi 
vardır.”2

َهَذا َوإِنَّ لِلطَّاِغَي لََشَّ َمآٍب َجَهنََّم يَْصلَْونََها فَِبئَْس الِْمَهاُد

“Azgınlar için kesinlikle kötü 

bir dönüş elbette vardır. Onlar Ce-
henneme gireceklerdir. Ne kötü 
bir konaktır.”3

Yüce Allah günahkârlara azap edece-
ğini vaad etmekle birlikte onların işi Al-
lah’a aittir. Dilerse onlara azap eder, diler-
se onları bağışlar. Şöyle buyurmaktadır:

إِنَّ اللَّه لَ يَْغِفُر أَن يُْشََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاء

“Allah, Kendisine şirk koşanı ke-
sinlikle bağışlamaz. Bundan başka 
dilediğini bağışlar.”4 Delillerin genelli-
ğinden dolayı onların tövbeleri makbuldür.

Dünya hayatındaki cezaları uygulama 
görevi imama (halifeye) veya naibine ait-
tir. Yani Allah’ın hadlerini, cinayetlerle ilgili 
hükümleri, taziri ve muhalefet cezalarını 
uygulamak devlet başkanının vazifesidir. 
Suç işleyenlerin dünya hayatında cezalan-
dırılmaları ile onların ahiretteki cezaları 
kalkar. Cezaların engelleyici ve zorlayıcı 
boyutu vardır. Engelleyici yönü ile insan-
ları günahlardan ve suç işlemekten alıko-
yar. Zorlayıcı yönüyle de ahiret azabını 
zorunlu hale getirir. Dünyada, devletin 
cezalandırmasıyla Müslüman ahiretteki 
azaptan kurtulur. Bu nedenle İslâm ta-
rihinde suç işleyip daha sonra bundan 
pişmanlık duyarak itiraf  eden, Allah Su-
bhanehû ve Teâlâ’dan af  olmayı uman 
insanları anlatan yüzlerce hadise vardır.

Sonuç olarak Türkiye’deki suç soru-
nu köklü bir sorundur. Dünyanın en iyi 
kanunlarını da ithal etseler sonuçlar de-
ğişmez. Çünkü sorun sadece kanunlarla 
da alakalı değildir. Sorun, esaslarla ilgilidir. 
Sorun, kokuşmuş demokratik sistem-
lerdedir. Bu sorun devam ettiği sürece 
istatistiklerin de ortaya koyduğu gibi suç 
ve suçlular her geçen gün artacaktır. Bu 
düzen bir taraftan suçun artmasına neden 
olurken, diğer taraftan verilen cezalar cay-
dırıcı olmaktan ziyade teşvik edici oluyor. 
Sorun bu sistem ise çözüm de; bu sistemi 
değiştirip yerine bizi yaratan rabbimizin 
bize göndermiş olduğu son din İslâm’ı 
devlet, toplum ve hayatta tatbik etmektir. 

Dolayısıyla bu köklü sorun, ancak kök-
lü bir çözüm ile çözülür.
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Toplumsal bir varlık olan insan, 
diğer insanlarla kurduğu doğal 
alaka sonucunda alakalarda/

ilişkilerde bazen ahenkle karşılaşabildiği 
gibi bazen de anlaşmazlıklarla karşılaşa-
bilir. Taraflar arasında zuhur eden anlaş-
mazlıkların giderilmesi yine huzurlu ve 
emin bir ortamın temin edilmesi için bir 
nizama ihtiyaç gereklidir. Tarih boyunca 
insan toplumsal bir varlık olması hasebiy-
le insanlarla doğal alakalar kurmuş bu ala-
kaların tanzimi için de he zaman düzene/
nizama ihtiyaç duymuştur. Malum olduğu 
üzere bu da ya beşer ya da vahyin bir ürü-
nü olmuştur. Beşerin ortaya koyduğu ha-
yat nizamları kaos, vahyin şekil verdiği ha-
yat nizamı ise adalet ve huzur getirmiştir. 

Hilâfet Devleti’nin tatbik ettiği İslâm 
nizamının gölgesinde insanların asırlar 
boyunca istikrarlı ve güven dolu bir hayat 
yaşadıkları, görmek isteyen için aşikârdır. 
Tarih sayfaları bu söylediğimizi ispat ede-
cek örneklerle doludur. Ancak makale-
mizin esas konusunu teşkil etmediği için 
oralara girmiyor İslâm nizamı gölgesinde 
huzur ve güven dolu bir hayatın yaşan-
dığını göstermek adına bir tespit pay-
laşmak istiyorum. İslâm düşmanı olarak 
nitelenen on sekizinci asır İngiliz sefirli-
ğinde görev yapmış olan Sir James Por-
ter şu sözleri sarf  etmiştir: “İster Türkler 
hırsızlığı insanlığa yakışmayacak menfur bir 
hareket sayarak alçaklık ve şerefsizlik ad-
detsinler, ister kanunun pek kahir olma-
yan şiddetinden hakikaten yılmış olsunlar, 

her hâlde şurası muhakkaktır ki İstanbul’da 
Türkler tarafından işlenmiş yankesicilik, 
dolandırıcılık ve soygunculuk vakaları son 
derece nadirdir.”1

Bugün insanlığın içerisinde bulundu-
ğu karanlık dünyanın yegâne çaresi İslâ-
mi esas üzerine oturmuş ve yine ondan 
neşet etmiş nizamların hâkim  olduğu 
bir yaşam modelidir. İnsanlar arasındaki 
anlaşmazlıkların giderilmesi, istikrarın ve 
huzurun tesis edilebilmesi Müslüman-
ların beldelerinin hatta ve hatta tüm 
dünyanın suç ve günah kirinden temiz-
lenmesi İslâm nizamının, spesifik olarak 
da İslâm’ın ukubat nizamının hayatımızda 
yeniden can bulmasıyla mümkündür. Ben 
de makalede yitiğimiz olan İslâm ukubat 
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nizamının temelini teşkil eden birtakım 
esasları konu edinmek istiyorum -ki bu 
esaslar olmazsa yargı mekanizmasının 
sağlıklı ilerlemesi mümkün değildir-. 
Zaten bu esaslara mebni bir yargılama 
keyfiyetinden mahrum olduğumuz için 
adaletsizliğin ve güvensizliğin zirvesini 
yaşamıyor muyuz? İşte bugün yargıda 
yaşadığımız garabet yargılamaların insa-
nın fıtratına muvafakat sağlayan 
İslâm’ın beyyinat hükümlerine 
(ispat vasıtaları) göre değil de 
beşerin ortaya koyduğu beyyinat 
hükümlerine göre yapılıyor olma-
sından kaynaklanmaktadır. Başka 
bir ifadeyle yaşanan hukuksuzluk-
ların sebebini kuşkusuz Batı’dan 
ithal edilerek uygulanan beyyinat 
hükümleri oluşturmaktadır.  Şüp-
hesiz ki kulların her fiiline ilişkin 
hitabı olan Şarî’nin yargılamada 
takip edilmesi gereken esaslara ve 
usûllere ilişkin de bir düzenlemesi 
olmuştur. İşte şeriat yargılamada 
takip edilmesi ve alınması gereken 
esasları delilleriyle beyan ederek 
müstakil olarak beyyinat hüküm-
leri ortaya koymuştur. Şer’î de-
liller ışığında İslâm’ın öngördüğü 
beyyinat hükümlerini detaylandır-
maya çalışalım. 

Beyyinat hükümlerinin çeşitle-
rine geçmeden önce kısaca bey-
yinatın ne anlama geldiğini izah 
etmek yerinde olacaktır. Beyyine 
kelimesinin çoğulu beyyinat; ispat 
vasıtaları anlamına gelmektedir. 
Fıkhi karşılığı davayı açıklığa kavuş-
turan her şeydir. Beyyine davacı-
nın davasına getirdiği delildir.  Do-
laysıyla beyyinat hükümleri dava 
seyrinde delil teşkil edebilecek 
esasi unsurlar demektir bir nevi… 

Bunu Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şu hadisinde açıkça beyan etmiştir:

ِعي َوالْيَِمُي َعَل َمْن أَنَْكَر الْبَيَِّنُة َعَل الُْمدَّ

“Beyyine (delil, ispat) davacıya 
aittir, yemin etmek ise inkâr edene 
düşer.” 2

Belki beyyinat hükümlerinin çeşitleri-
ne girmeden önce altı çizilmesi icap eden 
diğer önemli husus; beyinnelerin kesinlik 
içeriyor olması gerektiğidir. Yani davanın 
seyrini belirleyecek etken olan beyyine-
nin zanna dayalı olması caiz değildir. Çün-
kü beyyineler davanın ispatı ve davacının 
davasını delillendirebilmek için gerekli 
olan burhanlardır. Şüpheden tamamıyla 

uzak olmadığı müddetçe ortaya konulan 
iddia argümanı, beyyine (ispat vasıtası) 
mesabesinde olamaz. Belki burada vur-
gulanmadığı taktirde eksik kalacak olan 
bir husus daha vardır o da; beyyinelerin 
yakîne/kesin ispata dayalı olması, bey-
yinata dayalı olarak verilen hükümlerin 
de kesin/mutlak sonuç olduğu anlamına 
gelmediğidir. Çünkü kesinlik beyyinatlar-

da aranan bir şarttır. Lakin hâkim kesin 
ispata dayalı beyyine üzerinden bir hük-
me varırken yani davayı hükme bağlar-
ken zannı galibe dayanmaktadır. Nitekim 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem da-
valara ilişkin hüküm verdiğinde zannı gali-
be göre bunu yaptığını söylemiştir. 

يَُكوَن  أَْن  بَْعَضُكْم  َولََعلَّ  إَِلَّ  تَْختَِصُموَن  َوإِنَُّكْم  بَشٌ  أَنَا  َا  إِنَّ

ِتِه ِمْن بَْعٍض فأَقِْض لَُه ِبنْحِو َما أَْسَمُع أَلَْحَن بُحجَّ

“Ben ancak bir beşerim (in-
sanım) ve sizler gelip benim 
yanımda davalaşıyorsunuz. 
Olur ki biriniz delilini ötekin-
den daha iyi ortaya koyabilir. 
Ben de ondan işittiğime göre 
hüküm veririm…”3 Bu ve ben-
zeri rivayetler hüküm verenin zan-
na dayalı olarak hüküm verdiğini 
göstermektedir. Dolaysıyla ispat 
vasıtasının kesin olması farklı bir 
şey, bu ispat vasıtasına göre hâkim 
in hükmederken zannı galibine da-
yanması farklı bir şey…

Beyyinat Çeşitleri

Beyyinat çeşitleri; ikrar, yemin, 
şahitlik ve kesin olan yazılı evrak 
olmak üzere dörttür. Bu dördü-
nün dışında da başka beyyinat/is-
pat vasıtaları yoktur. Belki hemen 
vurgulamakta fayda vardır; karine 
yani bir şeyin varlığına işaret eden 
emare şeri beyyinelerden değildir. 
Karinenin şeri bir beyyine türü ol-
duğunu gösteren şeri delil mevcut 
değildir. 

İkrar/İtiraf: İtiraf  ve kabul et-
mek anlamlarına gelen ikrarın bey-
yinatlardan sayılmasının Kur’an’dan 
delili şu ayet-i kerimedir:

تُْخرُِجوَن  َولَ  ِدَماءكُْم  تَْسِفُكوَن  لَ  ِميثَاقَُكْم  أََخْذنَا  َوإِْذ 

ن ِديَارِكُْم ثُمَّ أَقَْررْتُْم َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن أَنُفَسُكم مِّ

“Kanınızı dökmeyin ve yurdu-
nuzdan birbirinizi sürmeyin diye 
sizden misak (söz)almıştık. Sonra 
siz bunu ikrar (kabul) ettiniz. Ve 
siz buna şahitlik ediyorsunuz.”4 Bu 
ayet-i kerimede Allah İsrailoğulları’dan 
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Davanın seyrini 
belirleyecek etken 
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ortaya konulan iddia 
argümanı, beyyine 

mesabesinde olamaz
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birtakım sözler aldığını ve onların da bu 
sözleri ikrar ettiklerini/doğruladıkları-
nı beyan etmektedir. Yine bu ayetten 
açıkça görülmektedir ki ikrar bir iddianın 
varlığını ispat için şer’î dayanağı olan bir 
beyyinedir. Konuyla alakalı Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem hadiste şöyle 
buyurmaktadır: 

أَنََّك  بَلََغِني  قَاَل  َعنِّي  بَلََغَك  َوَما  قَاَل  َعْنَك   بَلََغِني  َما  أََحقٌّ 

َوقَْعَت ِبَجاِريَِة آِل فَُلٍن  قَاَل  نََعْم  قَاَل فََشِهَد أَْربََع َشَهاَداٍت ثُمَّ 

أََمَر ِبِه فَرُِجَم

“Senin hakkında bana ulaşan 
(bilgiler) doğru mu? O (Maiz) dedi 
ki: Hakkımda sana ulaşan nedir? O 

(Efendimiz): Senin hakkında bana 
ulaşan, falan ailenin cariyesi ile bir 
vukuatta (zinada) bulunmandır. O 
(Maiz): Evet dedi ve dört defa şa-
hitlik (itiraf) etti ve Rasulullah onun 
recmedilmesini emretti.”5 

Her ne kadar ikrar ispat vasıtalarından 
olsa da olayı tahkik eden hâkim  davalının 
ikrarı ile hemen yetinmemelidir. Hâkim 
ikrarda bulunan kişinin neyi ikrar ettiğini 
ve bu ikrarın karşılığındaki cezasının bi-
lincinde olduğundan emin olmalıdır. Zira 
Maiz zina ettiğini itiraf  ettiğinde Rasulul-
lah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ikrarı hak-
kında üç defa soru sordu ve ailesinden 

de onu soruşturdu hatta olayı netleştir-
mek adına normal hallerde konuşulması 
uygun olmayan konuları sormaktan çe-
kinmedi. Evet, ikrar başlı başına bir ispat 
vasıtasıdır ancak hâkim netleştirmek adı-
na ikrarla yetinmeyip meseleyi açmalıdır 
ve davalı nezdinde ikrar ettiği şeyin net 
olduğundan emin olmalıdır. 

Yemin: Yemin, lügatte kuvvet mana-
sındadır. Fıkıhtaki ise, “sözü, özel bir şekil-
de Allah’ı veya onun sıfatlarını zikrederek 
kuvvetlendirmek.”6 demektir. Yeminin bir 
ispat vasıtası olduğu konusunda alimler 
ittifak etmişlerdir. Şer’î naslardan çıkan 
sonuca göre yemin, hâkimin hükmüne 

Her ne kadar ikrar 
ispat vasıtalarından 
olsa da olayı tahkik 
eden hâkim davalının 
ikrarı ile hemen 
yetinmemelidir. 
Hâkim ikrarda 
bulunan kişinin neyi 
ikrar ettiğini ve bu 
ikrarın karşılığındaki 
cezasının bilincinde 
olduğundan emin 
olmalıdır. 
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mesnet olabilecek ispat vasıtalarından/
beyyinatlardan biridir. Yemin davalının 
delili olarak kabul edilir. Yeminin ispat 
vasıtalarından olduğunun delili Maide Su-
resi’ndeki şu ayet-i kerimedir:

ْدتُْم  لَ يُؤَاِخُذكُُم اللُّه ِباللَّْغِو ِف أَْيَانُِكْم َولَِكن يُؤَاِخُذكُم ِبَا َعقَّ

تُطِْعُموَن  َما  أَْوَسِط  ِمْن  َمَساكَِي  َعَشَِة  إِطَْعاُم  ارَتُُه  فََكفَّ الَْيَاَن 

أَْهلِيُكْم أَْو كِْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر رَقَبٍَة فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثثَلَثَِة أَيَّاٍم 

ارَُة أَْيَانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم َذلَِك كَفَّ

“Allah, boş bulunarak ettiğiniz 
yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. 
Ama bile bile yaptığınız yeminler-
le sizi sorumlu tutar. Bu durumda 
yeminin kefareti, ailenize yedirdi-

ğinizin orta hâllisinden on yoksulu 
doyurmak yahut onları giydirmek 
ya da bir köle azat etmektir. Kim 
(bu imkânı) bulamazsa, onun kefa-
reti üç gün oruç tutmaktır. İşte ye-
min ettiğiniz vakit yeminlerinizin 
kefareti budur.”7

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
davalı için yeminin ispat vasıtası olduğunu 
şu sözleriyle bizlere bildirmiştir:

ِعي َوالْيَِمُي َعَل َمْن أَنَْكَر الْبَيَِّنُة َعَل الُْمدَّ

“Beyyine (delil, ispat) davacıya 
aittir, yemin etmek ise inkâr edene 
düşer.”8

Makalemin asıl konusu ana hatlarıyla 
beyyinat hükümlerini açıklamak olduğu 
için yemin konusuyla alakalı tafsilata gir-
meyi gerek görmüyorum. İspat vasıtası 
bağlamında yemin konusuyla alakalı göz 
ardı edilmemesi gereken bir husus var-
dır. Yemin ettirenin niyetine göre yemin 
etmek gerekir. Yani yemin edenin niye-
tine göre değil, davacının niyetine göre 
yemin edilmelidir.  Daha da anlaşılır bir 
ifadeyle davalının yemin ederken tevriye 
kullanmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü 
yeminde tevriye kullanmak kesinlikle caiz 
değildir. Yemin ettirenin niyetine göre 
yemin edildiğinden emin olunmalıdır. 
Bunu Allah’ın Rasulü’nün şu hadisi teyit 
etmektedir:

الْيَِمُي َعَل نِيَِّة الُْمْستَْحلِِف 

“Ettirilecek olan yemin, (yemin) 
ettirenin niyetine göredir.”9

Şahitlik: Şehadet yani şahitlik mah-
kemede hâkim huzurunda “ben şeha-
det ederim ki” lafzıyla hakkı ispat etmek 
kastıyla doğru olan haberi vermektir. 
Şahitliğin tarifi budur. “Şehadet” kelime-
si müşâhade” kelimesinden türemiştir. 
Bununla birlikte bu kelime muayene ma-
nasını taşımaktadır. Ortada muayeneyi 
gerektiren bir durum varsa veya muaye-
ne türünden sayılan işitme ve dokunma 
gibi hâller olduğunda şahitlik söz konusu 
olur. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
hadisinde şöyle buyurmaktadır:

ْمس فَاْشَهْد َوإِلَّ فََدْع       إَذا َرأَيَْت الشَّ

“Güneşi gördüğün gibi (kesin bil-
diğin taktirde) şahitlik yap, aksi tak-
tirde bırak.”10 Bu hadis kesinliğinden 
şüphe edilmeyen bir bilgiye dayanmadı-
ğı müddetçe herhangi birisinin şahitlikte 
bulunmasının doğru olmadığına delildir. 
Zanna binaen şahitlik yapmak caiz de-
ğildir. Muayene yahut da duyu organları 
vasıtasıyla elde edilen bilgi kesin bilgi tü-
ründen olmaktadır. Ancak bu durumda 
kişi şahitlikte bulunabilir. Bu yollardan 
birisiyle gelmeyen şahitliğin kabulü söz 
konusu değildir. Çünkü bir davanın açık-
lığa kavuşturulmasında ispat vasıtası/
beyyinat olarak kullanılan şahitlik kesin-
liğe dayanmalıdır ki delil niteliği teşkil et-
sin. Tekrar hatırlatacak olursak; beyyinat 
hükümlerinin esası kesin olması üzerine 
temellenmektedir. Aksi taktirde beyyine 
olma özelliğini kaybeder. Dolaysıyla “kîlü 
kal”e yani başkasından işitmeye dayalı 
şahitlikler asla caiz değildir. Yani şahidin 
mahkemede “ben insanlardan duydum 
ya da insanlar bunun hakkında şöyle şöyle 
dediler” gibi ifadeler kullanarak şahitlikte 
bulunması kesinlikle şeran doğru olmaz. 
Şer’î delillerden hareketle fakihler bazı 
hususlarda duyuma dayalı şahitliğin kabul 
edilebileceğini söylemişlerdir. Yine şahit-
lik konusuyla alakalı; şahitliğin şartları, 
şahitte aranan adaletin şartının tarifi ve 
ne anlaşılması gerektiği, kadınların şahit-
liği gibi konular fıkıh kitaplarının beyyinat 
kısmında fazlasıyla yer bulmuştur. Okur-
larımızdan dileyen ve beyyinat hükümleri 
ile alakalı daha fazla detaya vakıf  olmak 
isteyen kardeşlerimiz; alanında yapılmış 
kapsamlı ve müstakil bir çalışma olan 
Köklü Değişim Yayıncılığın yayımladığı 
“Beyyinat Hükümleri” adlı kitaptan isti-
fade edebilirler. Asıl konumuz şahitliğin 
beyyineden olduğunun ispatı olması ha-
sebiyle fıkhi tafsilata girme gereği oldu-
ğunu düşünmüyor ve şer’î delillerinden 
birkaç tanesini paylaşmakla yetiniyorum:

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmak-
tadır:

َواْستَْشِهُدواْ َشِهيَديِْن من رَِّجالُِكْم فَِإن لَّْم يَُكونَا رَُجلَْيِ فَرَُجٌل 

َهَداء ن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

İSLÂMİ YARGIDA USÛL VE ESASLAR
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Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

 “…Erkelerinizden iki şahit gös-
terin; eğer iki erkek yoksa razı ol-
duğunuz şahitlerden bir erkek ve 
iki kadın olsun…”11

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur: 

إَِل  أَْولِيَاُؤُه  فَانْطَلََق  ِبَخيَْبَ  َمْقتُوًل  اْلَنَْصاِر  ِمَن  رَُجٌل  أَْصبََح 

َشاِهَداِن  لَُكْم  فََقاَل  لَُه  َذلَِك  فََذكَُروا  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  النَِّبيِّ َصلَّ 

اللَِّه لَْم يَُكْن  يَْشَهَداِن َعَل قَتِْل َصاِحِبُكْم قَالُوا يَا رَُسوَل 

َا ُهْم يَُهوُد َوقَْد يَْجَتِئُوَن َعَل  ثَمَّ أََحٌد ِمَن الُْمْسلِِمَي َوإِنَّ

أَْعظََم ِمْن َهَذا قَاَل فَاْختَاُروا ِمْنُهْم َخْمِسَي فَاْستَْحلَُفوُهْم 

فَأَبَْوا فََوَداُه النَِّبيُّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه

“Ensar’dan bir adam Hay-
ber’de katledildi. Ardından ve-
lileri Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e gelerek vaziyeti Kendi-
sine bildirdiler. O (Rasulullah), 
arkadaşınızın katledildiğine dair 
iki şahidiniz var mı? dedi. Onlar 
dediler ki: Ya Rasulullah! Orada 
Müslümanlardan bir kimse yok-
tu. Ancak onlar Yahudi kimse-
lerdi. Bundan (şahitlikten) daha 
büyüğüne cüret edebilirler. O 
(Rasulullah) dedi ki: Onlardan 
(Yahudilerden) size yemin ede-
cek elli kişiyi seçin. Ve Nebi ken-
di nezdinden (Devlet Hazine-
si’nden) onun diyetini ödedi.”12

Kesin Olan Yazılı Evrak:

ى  َسمًّ يَاَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا تََدايَنتُْم ِبَديٍْن إَِل أََجٍل مُّ

فَا كْتُبُوُه 

“Ey iman edenler! Muay-
yen bir vade için borçlandı-
ğınız zaman onu yazın…” 13 
Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve 
Celle vadeli muamelelerde bulun-
duklarında, müddeti korumak için 
yazmalarını ve böylece de şahit 
tutmalarını inananlardan talep etmekte-
dir. Bu tür yazılar hak sahibinin hakkını 
ispat eden evraklardır. Bu sebeple yazılı 
evrak ispat vasıtalarından sayılmaktadır. 
Ayetteki yazma talebi genel olarak gel-
diğinden tüm yazıları ve yazılı evrakları 
kapsamına almaktadır. Ancak ne var ki; 
Şarî yazılı evrakların türlerini vs. tüm taf-

silatıyla açıklamamıştır. Günümüze kadar 
var olan yazılı evraklar incelendiğinde üç 
kısma ayrıldığı görülür. İmzalı evraklar, 
yetkili ve resmî dairelere ait evraklar ve 
imzası olmayan adî evraklar.

İmzalı Evraklar: Noter veya resmî 
bir makam huzurunda ya da resmî bir da-
irede olmasa da bizzat kişinin kendisinin 

imzaladığı yazılı evrak türleridir. Bu tür 
imzalı yazılı evraklar kişinin diliyle yaptığı 
ikrar gibidir. Resmî makamın huzurunda 
atılmış olmasının imza ispatını kolaylaş-
tırmaktan öte bir manası yoktur. Yazıyla 
ikrar dil ile ikrardan farklı değildir. Nasıl 
ki ikrar ispat vasıtalarındandır, öyleyse ki-
şinin imzasının ikrarı da dil ile ikrar gibidir 
ve beyyinattan sayılır. 

Resmî Evraklar: Resmî evraklar ka-
nun çerçevesinde kanuna uygun olarak 
özel vazifeliler tarafından düzenlenen ev-
rakladır. İbraz edenden içeriğinde bulu-
nun hususları ispat etme şartı aranmaksı-
nız hüküm verilebilir. Sahte olduğu sabit 
olmadıkça resmî evraklarla amel edilir. 
Resmî kurumlardan verilen doğum bel-
gesi, boşanma evrakı, evlilik cüzdanı gibi 
evraklar içeriğinde bulunan hususların 

ispatına gerek olmaksızın beyyine 
sayılır. Yetkili daireler tarafından 
verilen evraklar resmî evrak me-
sabesinde/kuvvetinde değildir. An-
cak şahsın kendisi tarafından itiraf 
edilmesi hâlinde bu tür evraklara 
dayanılması doğru olur ve hüccet-
ten sayılabilir. 

İmzası Olmayan Adi Evrak-
lar: Adi evraklar kişinin kendi el 
yazısı ile kaleme alınmış veya kâti-
be yazdırılmış ya da bizzat kendi 
isteğiyle düzenlenmiş evraklardır. 
Bu türden evrakların hepsi adi ev-
raklar statüsünde değerlendirilir. 
Hatta imzasız mektuplar ve ticari 
defterler de bu kapsamda değer-
lendirilebilir. Yazının kendisine ait 
olduğu yahut kendisinin yazılmasını 
emrettiği veya kâtibe yazdırdığı ik-
rar edildiğinde bağlayıcıdır ve ispat 
vasıtalarından sayılmaktadır. 

Bu beyyinlerin tamamı hakkında 
Kur’an’dan ve Sünnet’ten deliller 
vardır. Beyyinatlar dışındaki karine-
ler (bir şeyin varlığına işaret eden 
emare) hakkında ise ne Kur’an’da 
ne de Sünnet’te delil mevcuttur. 
Karinelerin beyyineden olduklarına 
dair delil olmadığı müddetçe ispat 
vasıtalarından sayılamazlar. Me-
sela iz köpeklerinin karine olarak 

dikkate alınacakları muhakkaktır. Ancak 
iz köpekleri müstakil bir şekilde beyyi-
ne türlerinden değildir. İz köpeklerinin 
dikkate alınacağı başka bir şey, beyyine 
dediğimiz ise çok daha başka bir şey. 
Parmak izi, kan tahlili, fotoğraf  ve benze-
ri hususlar yine güvenlik kameralarını da 
bu kapsamda değerlendirmek mümkün. 
İpuçları olmaktan öteye geçemezler. Bu 

Beyyinlerin tamamı 
hakkında Kur’an’dan 

ve Sünnet’ten deliller 
vardır. Beyyinatlar 

dışındaki karineler (bir 
şeyin varlığına işaret 

eden emare) hakkında 
ise ne Kur’an’da 
ne de Sünnet’te 
delil mevcuttur. 

Karinelerin beyyineden 
olduklarına dair delil 
olmadığı müddetçe 
ispat vasıtalarından 

sayılamazlar
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İSLÂMİ YARGIDA USÛL VE ESASLAR

saydıklarımızın kıymeti harbiyelerinin ol-
madığı anlamında söylemiyorum. Kendi 
başına asla şer’î dayanağı olan ispat va-
sıtalarından yani beyyinlerden değildir, 
bunu söylemeye çalışıyorum.

İslâmi yargıda usul ve esaslar konusu 
bağlamında son olarak önemine binaen 
hâkim/kadı çeşitlerine değinmek istiyo-
rum. İslâm’da üç türlü hâkim vardır. Bunlar:

1- Hâkim: Sadece insanlar arasında 
muamelat ve ukubata dair anlaşmazlıkla-
rı hükme bağlayıp, sonuçlandırmakla gö-
revli olan kimse.

2- Muhtesib: Toplum hakkına zarar 
veren aykırı davranışlar ile ilgili olarak hü-
küm vermekle görevli olan kimse.

3- Mezalim hâkimi: İnsanlar ile 
devlet arasında görülen anlaşmazlıkları 
kaldırmakla görevli olan kimse.

İşte hâkim/yargı çeşitleri bunlardır. 
Anlaşmazlıklara dair insanlar arasında 
ayırıcı hükmü vermek şeklindeki yargının 
yani hâkimin varlığının delili Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in fiilî uygula-
maları ve Muaz Bin Cebel RadiyAllahu 
Anh’ın, Yemen’in bir bölgesine tayin et-
mesidir. Bilindiği üzere Hisbe toplum hu-
kukuna zarar veren hususlarda, bağlayıcı 
olmak üzere şer’î hükmü haber vermek-

tir. Muhtesib diye de adlandırılan ve top-
lum hukukuna zarar veren aykırı davra-
nışlar hakkında hüküm vermek şeklinde-
ki yargının delili ise Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in fiili ve sözü ile sabittir. 
Müslim’in Sahih’inde, Ebu Hureyre’den 
rivayet edilen şu hadis yer almaktadır: 

طََعاٍم  ُصْبَِة  َعَل  َمرَّ  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّ  اللَِّه  رَُسوَل  أَّن 

َصاِحَب  يَا  َهَذا  َما  فََقاَل  بَلًَل  أََصاِبُعُه  فََنالَْت  ِفيَها  يََدُه  فَأَْدَخَل 

فَْوَق  َجَعلْتَُه  أَفََل  قَاَل  اللَِّه  رَُسوَل  يَا  َمُء  السَّ أََصابَتُْه  قَاَل  الطََّعاِم 

الطََّعاِم َكْ يَرَاُه النَّاُس َمْن َغشَّ فَلَيَْس ِمنِّي

“Rasululah Sallallahu Aleyhi Ve 
Sellem, bir buğday yığınının yanın-
dan geçerken elini, o yığının ortasına 
daldırmış parmağına nemli bir bölüm 
isabet edince şöyle buyurmuştur: Ey 
buğdayın sahibi, bu da ne oluyor? 
Adam: Ey Allah’ın Rasulü, ona yağ-
mur isabet etti deyince; şöyle buyur-
du: Herkesin onu görmesi için neden 
buğdayın üst tarafına koymadın? 
(Bizi) aldatan, benden değildir.”14

Mezalim ise insanlar ile halife yardım-
cılarından biri, valileri veya memurları 
arasında meydana gelen anlaşmazlıklar 
hususunda ya da gereğince insanlar ara-
sında hüküm verilecek ve yönetilecek 
şer’î bir nassın manasında görülen ihtilaf 
hususunda bağlayıcı olmak üzere şer’î 
bir hükmü haber vermektir. Mezalim bir 
nevi; yönetici aleyhine bir şikâyettir. Me-

zalim hâkimi delili, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in sözleri ve fiilleridir. De-
lil olması bakımından şu hadisi paylaşalım:

ظَلَْمتَُها  ِبَظْلََمٍة  أََحٌد  يَطْلُبُِني  َوَل  اللََّه  أَلَْقى  أَْن  َلَرُْجو  َوإِنِّ 

يَّاُه  ِف َدٍم َوَل َماٍل إِ

“Herhangi bir kimsenin, kan ya 
da mal hususunda kendisine yapmış 
olduğum bir zulüm ve bir haksızlığın 
karşılığını benden istemeksizin Aziz 
ve Celil olan Allah’ın huzuruna çık-
mayı ümit ederim.”

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in hadis ve uygulamalarında varit 
olan üç yargı türünü de görmek müm-
kün. Yenileyecek olursak, söz konusu 
bu türler ise insanlar arasındaki anlaş-
mazlıkları çözmek, toplum hakkına zarar 
veren şeyleri önlemek ile yöneticiler ve 
memurlar ile yönetilenler arasındaki an-
laşmazlığı kaldırmaktır.

Yargı ile insanlar arasındaki anlaşmaz-
lıklar çözümlenir ya da toplum hakkına 
zarar verecek olan şey önlenir. Bunu ger-
çekleştirecek en ideal yargı mekanizması 
ise insanın fıtratına muvafakat sağlayan 
İslâm nizamından neşet eden yargı siste-
mi ile mümkündür. Dolaysıyla bugün yar-
gıda yaşanan garabetler, garabetin mü-
sebbibi kapitalizm sisteminin içerisinde 
çözüm aramakla asla son bulmayacaktır. 
Problem üreten sistemin kendisinden 
problemlerin hâllini beklemek beyhude 
bir bekleyiş olacaktır. 
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Geçmişten Günümüze Bir Ce-
zai Uygulama Olarak İdam

İdam; bir suçun karşılığı olarak 
mahkûmun hayatına son verilmesi 
şeklindeki ceza türüdür. Bu ceza 

geçmişte birçok çeşidiyle birçok toplum 
tarafından kullanılmıştır. Günümüzde de 
ellinin üzerinde devlette hâlen uygulan-
maktadır. Devletlerin idam uygulamaları 
hakkındaki Uluslararası Af  Örgütü’nün 
tasnifinde de 140 ülkenin hukuken ya da 
fiilen idam karşıtı, 58 ülkenin de idam ta-
raftarı olduğu yönündedir.1

Erken dönem orta çağ olarak isimlen-
dirilen dönem öncesinde idama benzer 
uygulamaların varlığından bahsedilmek-
tedir. O dönemde Vergeld Cermen ka-

vimleri arasında öldürülen akrabası için 
kan tazminatı olarak suçluyu öldürme ya 
da diyet alma hakkı olan, ismini kavmin 
adından alan “Vergeld” uygulaması söz 
konusuydu. 

Orta çağda engizisyon mahkemeleri 
ile idam cezası uygulanırken Fransız İhtilali 
sürecinde monarşi yanlılarının giyotin ile 
idamına şahit olundu. Bu dönemden yak-
laşık 150 yıl sonra Çarlık Rusya’sının yıkıl-
ması sürecinde ve sonrasında Komünist 
Parti idamları baş gösterdi. Soğuk savaş 
yıllarında da dünyada idamlar devam etti.

Türkiye Özelinde İdam

Günümüzde bildik anlamda idam ce-
zasının en yaygın olarak kullanıldığı ülke-
ler istatistiki olarak Asya ülkeleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de ise 
idam cezaları 1920’de Meclis’in kurulu-
şundan, 1984’te idam cezalarının fiilen 
kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık dö-
nemde yürürlükte olmuş ve uygulanmış-
tır. Bu süreç içerisinde TBMM tarafından 
onaylanan ve infazı gerçekleştirilen idam 
cezası sayısı 15’i kadın toplam 712’dir.

1984 tarihi itibariyle 2002 yılına kadar 
idamın yasal olarak varlığı söz konusu 
olsa da fiilen uygulama olmadı. 1991 yı-
lında çıkarılan bir af  yasasıyla 500 civarın-
da idam cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse 
dönüştürülmüş ardından 2002 yılında 
savaş ve terör suçlarıyla sınırlandırılan 
idam cezası yasası 2004 yılında gerçek-
leştirilen AB uyum yasaları çerçevesinde 
tamamen kaldırılmıştır. 
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Uygulandığı ülkelerde idam cezası ge-
nellikle tasarlanmış cinayet, casusluk, va-
tana ihanet gibi suçlar için tatbik edilmiş-
ken bazen de askerî hukukun belirlediği 
korkaklık, firar, asilik ve ayaklanma gibi 
suçları içermiştir. Bunlarla birlikte bazı 
ülkeler uyuşturucu kaçakçılığı suçuna da 
idam cezası uygulamıştır. Yine Asya ülke-
lerinden olan Çin gibi bazı ülkelerde in-
san kaçakçılığı ve ciddi yolsuzluk davaları 
idam cezası ile sonuçlanabilmektedir. Bu 
sayılan suçlarda idam cezasının uygula-
nabilmesine bir sınırlandırma olarak yaş 
engeli konulmaktadır. Dolayısıyla genel-
likle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü suçlular için 
idam uygulaması olmamaktadır.

Batı’da İdam

İdam cezası günümüzde tartışmalı 
bir konudur. İdam cezasını destekleyen-
ler, kişiyi suç işlemekten caydırdığını ve 
cinayet gibi bazı suçlarda hak edilen ce-
zanın verildiğini iddia ederlerken, idam 
cezası karşıtları, müebbet hapis cezası ile 
idamın caydırıcılık konusunda hiçbir far-
kı olmadığını, idam uygulamasının insan 
haklarını çiğnediğini, yanlış infazlara yol 
açtığını, ülkelerin avam ve ileri gelenleri 
arasında uygulamada da ayrımcılığın ol-
duğunu iddia ederek karşı çakmaktalar.

İdam cezası Batı’da, genellikle kendi-
lerini “hukuk devleti” olarak kabul eden 

devletler tarafından benimsenmemekte-
dir. Şu anda Avrupa Konseyi üyesi ülke-
lerde idam cezası yoktur. Bununla birlikte 
yine bir Batı ülkesi olan ABD, idam ceza-
larının en sık şekilde uygulandığı bir ülke 
konumundadır. 1976 yılından bu yana 
ülke genelinde 1.437 kişi idam edilmiştir. 
ABD’de idam cezası eyaletlere göre fark-
lılık göstermekte, 50 eyaletten 31’inin 
yasalarında yer almaktadır. ABD’de idam 
cezası ile ilgili tartışmaların yanı sıra in-
faz yöntemleri de tartışma konusudur. 
Eskiden elektrikli sandalye ile infazların 
gerçekleştiği ABD’de son yıllarda yay-
gın olarak kullanılan zehirli iğne yön-
temi de eleştirilere neden olmaktadır. 

İdamın Uygulanma Yöntemleri

Geçmişten günümüze idam cezasının 
uygulama şekilleri ise farklılık göstermek-
tedir. Aç ve susuz bırakmaktan tutun da 
asarak öldürmeye, kurşuna dizmekten, 
arkadan kafasına ateş ederek öldürmeye, 
boğazını sıkarak, çarmıha gererek, fillerle 
ezerek, elektrikli sandalyede elektrik ve-
rerek, gaz odalarında gaz vererek, giyotin 
veya kılıç ile keserek, iğne-enjeksiyon ile 
uyutarak/zehirleyerek, taşlayarak, teste-
re ile bacak arasından başlamak suretiyle 
ikiye bölerek, yılan çukuruna atarak veya 
diğer şekillerde zehirleyerek öldürmeye 
kadar birçok çeşidi ile uygulanmıştır. Bun-
lardan bazıları hâlen de uygulanmaktadır. 

Uygulamalar genellikle halka açık 
alanlarda bir nevi “ibret-i âlem” olsun 
diye gerçekleştirilirken zaman zaman ha-
pishanelerde ya da askerî alanlarda halk-
tan uzak olarak uygulandığı da olmuştur, 
olmaktadır.

Cumhuriyet Türkiyesi’nde infazlar 
1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın iz-
leyebilmesi için alenen uygulanmıştır. İn-
fazlar genellikle İstanbul’da Sultanahmet 
Meydanı, Ankara’da Samanpazarı diğer 
illerde de benzer yerlerde herkesin şahit 
olabileceği şekilde gerçekleştiriliyordu. 
1965 yılında İnfaz Kanunu’nda yapılan 
düzenleme neticesinde bu tarihten 1984 
yılına kadar olan infazlar cezaevi avlula-
rında, güneş doğmadan önce, gizli olarak 
yapılmıştır. Bir kişi askerî suçtan dolayı 
idam cezası aldığında ise infaz kurşuna 
dizilerek gerçekleştirilirdi. 

Cezai Uygulamalar Açısından 
İslâm Hukukunda İdam

Tüm dünyanın da kabul edeceği üzere 
cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak 
için vardır. Suçun, kötü bir fiil olduğuna 
kimse itiraz da etmez. İhtilaf hem neyin 
suç olduğu hususunda hem de bu belirlen-
miş suç tanımına uygun fiile nasıl bir ceza 
uygulanacağı konusundadır. Ayrıca infaz 
kanunları yani suça verilen cezanın uygu-
lanış biçimi de ayrı bir ihtilaf konusudur. 

İDAM MI, KISAS MI?

İdam cezası Batı’da, 
genellikle kendilerini 

“hukuk devleti” olarak kabul 
eden devletler tarafından 

benimsenmemektedir. 
Şu anda Avrupa Konseyi 

üyesi ülkelerde idam cezası 
yoktur. Bununla birlikte 
yine bir Batı ülkesi olan 

ABD, idam cezalarının en sık 
şekilde uygulandığı bir ülke 

konumundadır



54 Köklü Değişim

Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

Böyle olunca öncelikle yeryüzünde-
ki suç ve suça dair ceza ile bu cezala-
rın infazı hakkındaki kanunların menşei 
konusuna girmek gerekmektedir. Tüm 
dünyada, uygulanan hukuk açısından; 
bazı İslâm beldelerinde İslâm’a uygunluk 
arz etse ve hatta İslâm’dan olduğu için 
kısmen uygulansa da tam anlamıyla bir 
hukuk sistemi olarak İslâm hukukunun 
tatbik edildiğinden bahsetmek mümkün 
değildir. Dolayısıyla tüm dünya ülkelerin-
de uygulanan hukuk sistemi gayri İslâmi 
ve insan aklından neşet eden medeni hu-
kuka dayanmaktadır. Neticeleri açısından 
bakıldığında da var olma gayelerine uy-
gun sonuçlar doğurmadıkları ortadadır. 
Nitekim suçu engellemek şöyle dursun 

her türlü aşırılık doludizgin hayatı kuşat-
mıştır. Dünyanın genelinde can ve mal 
güvenliğinden bahsetmek maalesef  söz 
konusu değildir. Bu durumun en önemli 
sebebi, henüz kendisini bile kuşatama-
mış âdemoğlunun kendisi ve tüm dünya 
insanlarının can ve mal güvenliğini temin 
konusunda aklını yetkin görmesidir. Hâl-
buki neyin suç olması gerektiğinde dahi 
isabet edememiş insan aklının hayatı dü-
zenleyen nizamlarda merkez kabul edil-
mesi insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. 
Bu cinayet, insanın suç tarifini ve verile-
cek caydırıcı cezaları kendisinin yapma-
sının sonucudur. Nitekim hemen hemen 
her gün bu düzenlemelerin heder ettiği 
can ve mal kaybına şahitlik etmekteyiz.

İslâm’da ise suç, şeriatın “suç” ola-
rak belirlediği davranışlardır. Bu sebeple 
şeriat tarafından “suç” olarak tanımlan-
mayan bir davranış suç sayılmaz. Ayrıca 
şeriat kötü fiili/suçu günah saymaktadır. 
Dolayısıyla İslâm hukukunda “günah” ile 
“suç” aynı anlama gelmektedir. İslâm’a 
göre suç ya da diğer adıyla günah ise “in-
sanın kendisi, Rabbi ve diğer insanlarla olan 
ilişkilerini düzenleyen İslâm nizamına karşı 
hareket etme” olarak ifade edilmektedir. 
Nitekim insanı ve insandaki içgüdüler ile 
uzvî ihtiyaçları Allah yaratmıştır. İnsanda 
var olan bu özellikler, insandaki canlılı-
ğın gereği olarak var olup insanı bunları 
doyurulmaya iter. Bu sebeple insan, ken-
disinde var olan bu ihtiyaçları gidermek 

için harekete geçer ve ihtiyacını gi-
dermek için diğer insanlarla ilişki-
ye geçer. Bu ilişkilere dair hukukun 
şeriat tarafından düzenlenmesinin 
gerekliliği, Allah’ın kulunu kulundan 
daha iyi tanıdığı hakikatinden dolayı-
dır; zira insanı ve insandaki içgüdüler 
ile uzvî ihtiyaçları yaratan Allah Sub-
hanehû ve Teâlâ’dır.

Bu açıklamalardan sonra İs-
lâm’daki, insanın dünya ve ahiret 
saadetini tesis etmek için suç olarak 
belirlenen hususlara dair uygulanan 
cezalar arasında yer alan öldürme 
yani idam cezasına bakabiliriz. Bu 
ceza halifenin, tazir cezası kapsamın-
da suçlunun öldürülmesini emret-
mesi şeklinde uygulanabileceği gibi 
zina eden muhsanın öldürülmesinde, 
lutilik, devletin selametine saldırma, 
Müslüman iken herhangi bir şekilde 
küfürde ısrar etme vb. durumlarda 
uygulanmaktadır.

İslâm şeriatının uyguladığı bu 
cezalarda caydırıcılık iki açıdan ger-
çekten hayat bulur. Birincisi; suç 
olarak belirlenen husus Allah’ın 
hadlerindendir, dolayısıyla bir be-
şerin koyduğu kanun olarak bakıl-
maz ve hafifsenmez. İkinci olarak; 
bu dünyada verilen cezalar suçlu-
yu ahirete temiz gönderir. Nite-
kim Allah Rasulü SallAllahu Aley-
hi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
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كُنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّ اللَّهم َعلَيِْه َوَسلََّم ِف َمْجلٍِس فََقاَل بَاِيُعوِن 

َعَل أَْن لَ تُْشِكُوا ِباللَِّه َشيْئًا َولَ تَْسِقُوا َولَ تَزْنُوا َوقََرأَ َهِذِه اليََة 

َذلَِك َشيْئًا  ِمْن  أََصاَب  َوَمْن  اللَِّه  ِمْنُكْم فَأَْجرُُه َعَل  كُلََّها فََمْن َوَف 

ارَتُُه َوَمْن أََصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا فََسَتَُه اللَُّه َعلَيِْه  فَُعوِقَب ِبِه فَُهَو كَفَّ

بَُه  إِْن َشاَء َغَفَر لَُه َوإِْن َشاَء َعذَّ

“Biz Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in meclisinde iken bize: Allah’a 
hiçbir şeyi şirk koşmayacağınıza, hır-
sızlık yapmayacağınıza ve zina 
etmeyeceğinize dair bana biat 
ediniz! dedi ve bu ayeti (kadın-
larla ilgili biat ayetini) okudu. 
Sizden kim buna vefalı olursa 
onun ecri Allah’a aittir. Kim 
bundan bir şey yaparsa onun 
için cezalandırılır. Bu (ukûbat) 
onun için kefarettir ve kim on-
dan bir şey yapar da Allah onu 
örterse, O (Allah), onu dilerse 
affeder veya dilerse ona azap 
verir.”2 

Bu hadis dünya hayatındaki bir 
suçun karşılığı olarak uygulanan ce-
zanın devlet tarafından uygulanma-
sı hâlinde suçludan ahiretteki azabı 
kaldırdığına dair açık bir ifadedir.

Kısasta Hayat Vardır 

İslâm şeriatının caydırıcılık ko-
nusunda ortaya koymuş olduğu 
bir diğer hukuki uygulama kısastır. 
Kısas hükmünün varlığı gerçek ma-
nada bir caydırıcılık içermektedir. 

Allah Azze ve Celle şöyle bu-
yurmaktadır: 

َولَُكْم ِف الِْقَصاِص َحيَاٌة يَا أُْوِل الَلْبَاِب

“Ey akıl sahipleri! Kısasta 
sizin için hayat vardır.”3 

Ayetin tefsirinde Ebu’l Âlâ el 
Mevdudi şöyle demiştir:

“Bu ayet aşırıya kaçıp ölüm ce-
zasını tamamen ortadan kaldıranlara kar-
şı çıkar. Başka çarelere başvurmaksızın 
ölüm cezası üzerinde durmak nasıl insanlık 
dışı ise bazı “medenî” ülkelerde yapıldı-
ğı gibi ölüm cezasını tamamen kaldırarak 
cinayeti teşvik etmek de aynı derecede 
insanlık dışıdır. Bu nedenle Allah, kısasta 
hayat olduğunu bildirmektedir. Eğer bir 

toplum insan hayatına gereken kutsallığı 
vermezse, katili korumaya çalışırsa suça 
bir prim vermiş ve binlerce masum insa-
nın hayatını tehlikeye atmış demektir.”4 

Kısas hükmü insanlık lehine bir hü-
kümdür. Kısas hükmünün gereği olarak 
öldüren bir kimsenin öldürülmesi büyük 
bir hikmettir. Kısas, canı/hayatı devam 

ettiren, koruyan bir hükümdür. Katil öl-
dürüleceğini bildiği zaman öldürmekten 
vazgeçer ve böylece hayatlar devam et-
miş olur. 

Vehbe Zuhayli, tefsirinde ayet ile ilgili 
şu açıklamalarda bulunur:

“İslâm’dan önce katil çeşitli şekillerde 

cezalandırılıyordu. Yahudilerde kısas, Hris-
tiyanlarda diyet, cahiliye dönemi Arapların-
da ise intikam alma alışkanlığı yaygın idi. 
Katilden başkası öldürülüyor, kimi zaman 
kabile başkanı veya katilin kabilesinden bir-
den çok kişi öldürülüyordu. Hatta bir kişiye 
karşılık on kişi, kadına karşılık bir erkek, kö-
leye karşılık bir hür istedikleri de oluyordu. 
Daha sonra İslâm kısas cezasını öngördü. 

Çünkü bu ceza insanları öldürme 
suçundan alıkoyar. Yaşadığımız bu 
çağda da bu ceza suçu engelleyici-
dir, caydırıcıdır. Çünkü hapis, kan 
dökücü suçluları suçtan alıkoyama-
maktadır. Yüce Allah’ın yasaması 
ise en âdil, en hikmetli, sağlam ve 
en doğru olandır. Çünkü yüce Allah 
insanların neler ile ıslah olacaklarını, 
kendi yarattığı ümmetleri ve kavim-
leri neyin terbiye ettiğini en iyi bilen-
dir. Şeriat kısas yerine diyet almayı 
da mubah kılmıştır. Kısas toplumun 
istikrarlı ve rahat bir hayata sahip 
olmasına yardımcı olur. Öldürme su-
çunun işlenmesine caydırıcı bir engel 
teşkil eder. Çünkü başkasını öldür-
düğü takdirde, ona karşılık öldürü-
leceğini bilen kimse öldürmekten 
uzak durur.”5 

Eskiden olduğu gibi günümüz-
de de yakınları öldürülenlerde 
şahit olduğumuz intikam duygu-
su çoğu zaman bastırılamamak-
ta, ölenin yakınlarındaki duygusal 
fırtınalar dinmemekte, nabızları 
düşmemektedir. Bunun akabinde 
de kan davalarına varan kötü so-
nuçlar meydana gelmektedir. İşte 
kısas hükmü ateşleri düşürmekte, 
kanları soğutmaktadır. Ayrıca bu 
hükmün içinde kısasın affedilip di-
yetin kabul edilmesi veya diyetsiz 
olarak affetme imkânı da mevcut-

tur. Dileyen diyete razı olabilir dileyen 
diyetsiz affedebilir. 

Kısas hükmü insana ve onun hakla-
rına bir saygıdır. Öldüreni ölenin yakın-
larından başka bir merciin affetmesi ise 
ölenin hakkına tecavüzdür. İslâm, öldü-
renin bağışlanmasını tavsiye etmektedir. 
Ancak, bu af  yetkisi, yalnızca ölenin ya-

İDAM MI, KISAS MI?

Kısas hükmü insana 
ve onun haklarına 

bir saygıdır. Öldüreni 
ölenin yakınlarından 

başka bir merciin 
affetmesi ise ölenin 
hakkına tecavüzdür. 

İslâm, öldürenin 
bağışlanmasını tavsiye 

etmektedir. Ancak, 
bu af yetkisi, yalnızca 

ölenin yakınlarına aittir. 
Onlar dilerse affederler, 

dilerse diyet alırlar. Lakin 
affetmezlerse, suçlunun 

cezası verilmelidir 
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kınlarına aittir. Onlar dilerse affederler, 
dilerse diyet alırlar. Lakin affetmezlerse, 
suçlunun cezası verilmelidir. 

Buradan, af  yetkisinin kimin elinde 
olması gerektiği konusuna da değinmek 
elzemdir. Nitekim hemen hemen tüm 
ülkelerde dönemin şartlarına göre deği-
şik yasal düzenlemelerle gerek doğrudan 
gerekse endirekt af  uygulamala-
rına şahit olmaktayız. 

Türkiye tarihinde ilk genel af 
7 Ocak 1922’de çıkarıldı. Cum-
huriyet’in kuruluşunun ardından 
26 Aralık 1923’de ikinci bir ge-
nel af  çıkarıldı. Cumhuriyet’in 
kuruluşunun 10. yıldönümü do-
layısıyla 26 Ekim 1933’de yeni 
bir genel af  yasası daha çıkarıldı. 
Daha sonraları da birçok af  söz 
konusu oldu. Şöyle ki: 20 Mart 
1924: Genel affa ek kanun. 16 
Nisan 1924: Türkiye’den ayrılan 
topraklarda yaşayanlar için genel 
af. 11 Aralık 1924: Meni Müs-
kirat Kanunu (Sarhoşluk veren 
şeylerin önlenmesi) kapsamında 
mahkûm olanların affı. 23 Mayıs 
1929: Kabahatlerin affı. (Kaba-
hatlilerin affı ve bazı cürümlerin 
takibat ve tecili hakkında kanun) 
26 Ekim 1933: Genel af. 8 Ocak 
1936: Tunceli affı (Tunceli ilinde 
yaşayan ve nüfus kütüklerine 
kaydolmamış olanlar ile asker 
kaçakları hakkındaki af ) 14 Ocak 
1938: Tunceli affı konusundaki 
yasanın yenilenmesi. 29 Haziran 
1938: İstiklal Mahkemeleri’nde 
mahkûm olanlar hakkında çıka-
rılan yasa. 19 Nisan 1940: Dep-
remde yararı görülen mahkûm-
ların affı. 26 Aralık 1941: Dep-
remde yararı görülen mahkûm-
ların affı. 2 Ağustos 1944: Müttefik 
devletlerin tebaasında bulunan mahkûm-
ların affı. 14 Haziran 1946: Basın affı. 4 
Temmuz 1950: Kısmi genel af. 11 Mart 
1954: Orman suçlarının affı. 11 Şubat 
1957: Ateşli silahlara ilişkin af. 23 Hazi-
ran 1958: Orman suçlarının affı. 28 Ha-
ziran 1960: 27 Mayısçıların affı. (Hürriyet 

Mücadelesi Uğrunda İşlenen Bazı Suçla-
rın Affına Dair Geçici Kanun) 28 Haziran 
1960: Ruhsatsız silah taşıyanlara ilişkin af. 
10 Eylül 1960: Milli korunma suçları affı. 
26 Ekim 1960: Genel af. 18 Kasım 1960: 
Genel affa ek kanun. 10 Mayıs 1962: 22-
23 Şubatçıların affı. (Asker kişiler tarafın-
dan 22-23 Şubat 1962 darbe kalkışması 
dolayısıyla ve daha önce bu olaylara esas 

oluşturacak kovuşturmalara ilişkin af ) 16 
Ekim 1962: Demokrat Partililerin (DP) 
affı. (Anayasayı ihlal suçundan Yüksek 
Adalet Divanı’nca mahkûm edilenlerin 
cezalarının, kısmen affı hakkında kanun) 
23 Şubat 1963: Genel af. 18 Temmuz 
1963: Milli korunma affı. 8 Nisan 1965: 
Demokrat Partililerin (DP) affına ilişkin 

kanuna ek. 3 Ağustos 1966: Genel af. 
19 Temmuz 1967: Genel af  kanununa 
ek. 26 Aralık 1967: 20-21 Mayısçıların 
affı. (20-21 Mayıs 1963 darbe kalkışma-
sından mahkûm edilenler için çıkarılan af 
kanunu.) 15 Mayıs 1969: Kısmi genel af. 
26 Haziran 1973: Orman suçlarının affı. 
15 Mayıs 1974: Genel af. 24 Şubat 1976: 
Şoför affı. (Cumhuriyet’in 50. yılı dola-

yısıyla çıkarılan aftan kısmen yarar-
lanan sürücülerin, mesleklerini icra 
etmelerine olanak sağlayan yasal 
düzenleme.) 2 Ağustos 1977: Haş-
haş ekicilerinin affı. 26 Ocak 1978: 
1974’te çıkarılan genel af  kanununa 
bir bent eklenmesine dair kanun. 
25 Eylül 1980: Ateşli silahlar konu-
sundaki af  kanunu. 25 Aralık 1985: 
Memurların disiplin cezalarının affı. 
25 Mart 1988: Ceza indirimi öngö-
ren kanun. 18 Haziran 1992: Me-
murların disiplin suçlarının affı. 12 
Nisan 1991: Terörle Mücadele Ka-
nunu’nun geçici 4. maddesi uyarınca 
öngörülen şartla salıverme. 6 Mayıs 
1993: Öğrenci affı. 1 Haziran 1994: 
Türk Parası’nın Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun kapsamındaki suç-
ların affı. 7 Haziran 1995: Öğrenci 
affı. 28 Ağustos 1999: Basın yoluyla 
işlenen bazı suçların ertelenmesine 
dair kanun. (Anayasa Mahkemesi’n-
ce kısmen iptal edildi.) 28 Ağustos 
1999: Öğrenci affı (Cezaların affı 
hakkındaki kanuna bir geçici madde 
eklenmesine ilişkin kanunun Cum-
hurbaşkanı’nca veto edilmesine 
karşın öğrenci affı yürürlüğe girdi.) 
28 Ağustos 1999: Cezaların infazı 
hakkındaki kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun. 

Çokluğundan paragrafın sonuna 
kadar gelmekte zorlandığınız bu hu-
suslara bir de infaz kanunda yapılan 

değişiklikler gibi adı af  olmayan uygula-
malar neticesi meydana gelen salıverme-
ler de eklendiğinde karşımıza sayılamaz 
miktarda af  kararı çıkmaktadır.

Hâlbuki af, suçluya devletin bir paye-
si olmamalıdır. Yukarıda tarihleri verilen 
tüm af  uygulamaları şu iki hususu gözler 
önüne sermektedir. Birincisi; ülkemiz-

Ülkemizde uygulanan 
yasaların ve suç 

addedilen hususların 
hemen hemen hiçbirinin 

halkımız nezdinde 
değeri yoktur. Fırsat 

bulunduğunda yasalar 
çiğnenmektedir. 

Bu kanunların Allah 
korkusundan çekinilerek 
dizginlenen şer’î sınırları 

yoktur. İkincisi; bu 
kanunlar beşer yapımı 

olmaları hasebiyle suçu 
engelleyememiştir
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İDAM MI, KISAS MI?

de uygulanan yasaların ve suç addedi-
len hususların hemen hemen hiçbirinin 
halkımız nezdinde değeri yoktur. Fırsat 
bulunduğunda yasalar çiğnenmektedir. 
Bu kanunların Allah korkusundan çeki-
nilerek dizginlenen şer’î sınırları yoktur. 
İkincisi; bu kanunlar beşer yapımı olma-
ları hasebiyle suçu engelleyememiştir. 
Çünkü insan, insan için kanun koymada 
yeterli değildir. Konulan kanun ve cezalar 
caydırıcılıktan uzaktır.

En büyük garabet ise affetme hakkı-
nın devlette olmasıdır. Hâlbuki mağdur, 
kahir ekseriyetle halktır. Halkın, mağdu-
run görüşü bile alınmadan devlet, suçlu-
yu affedebilmektedir. 

Günümüzde bazı kimseler, kısas ceza-
sını, recm cezasını, el kesme cezasını ağır 
bularak İslâm şeriatına karşı çıkmaktalar. 
Müslümanlıklarını devam ettirmek adına 
da zamanın değiştiğini ve İslâm’ın güncel-
lenmesi gerektiğini ifade etmekteler. Asıl 
olanın caydırıcılık olduğunu, bunu da baş-
ka cezalarla sağlamanın mümkün olduğu-
nu savunmaktalar. Ancak görüldüğü üzere 
insanlar ne beşerî kanunlara saygı duyul-
makta ne de verilen cezalar yasalara karşı 
gelmekten insanları uzaklaştırmaktadır. 

İslâm şeriatına ait kısas gibi hükümler 
birisi katilin diğeri maktulün hayatı olmak 
üzere iki hayatı koruma altına alır. Ni-
tekim kısas anarşinin, haddi aşmanın ve 

öldürmelerde zulmün yayılmasını engel-
ler, suçu mümkün olan en dar çerçeveye 
sıkıştırıp bırakır. Ayrıca maktulün velisi 
olan kişiyi, acı çekeni rahatlatır; gön-
lündeki kin ateşini, intikam duygusunu 
söndürür. Dahası diyet hususunda katilin 
asabesinin de yükümlülüğü olduğundan 
otokontrol mekanizması daima aktiftir. 
Oğlundan, yeğeninden ve onların çocuk-
larından mesul olmak, onların yapacak-
larından etkilenmek, suçun oluşmasını 
engelleyici önlemlerin en sağlıklısını oluş-
turur, aile bağlarını kuvvetlendirir. Dahası 
bu bağ daha çok gençlerdeki muhtemel 
suça meylettirecek durumları tecrübeli 
aile büyükleri eliyle baştan engeller.

Tüm cezaların mantığı öncelikle cay-
dırıcılığıdır. İnsan, toplum ve sair unsurla-
rın tüm haklarının yegâne garantisi Allahu 
Teâlâ’nın ilahi hükümleridir. Bu hükümler-
den yüz çevirenler hem gerçek adaletten 
hem de herkese ait hakları gereği gibi yeri-
ne getirmekten mahrum kalırlar. Adalet-
ten mahrum kalmak demek zulüm, bas-
kı, ezilme, horlanma ve hakkını alamama 
gibi durumlara maruz kalmak demektir. 

Hâl böyleyken, “idam mı, kısas mı?” 
tartışmasına, kulun hükmü karşısında Al-
lah’ın hükmünün tartışmasız en sağlıklı ve 
fıtrata uygun olduğunu ortaya koymak 

suretiyle cevap da vermiş olduğumuzu 
düşünüyorum. Zira bir tarafta beşer hu-
kuku karşısında insanlığın gelmiş olduğu 
durum, diğer tarafta ise tarihin altın say-
falarında İslâm şeriatının tatbikiyle oluşan 
“insanlık için çıkarılmış en hayırlı 
ümmet”in oluşturduğu toplum… Dü-
şünenler için durum ortada… 

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  كُنتُْم َخْيَ أُمَّ

ْنُهُم  الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن ِباللِّه َولَْو آَمَن أَْهُل الِْكتَاِب لََكاَن َخْيًا لَُّهم مِّ

الُْمْؤِمُنوَن َوأَكَْثُُهُم الَْفاِسُقوَن

“Siz, insanlar için çıkarılmış en ha-
yırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kö-
tülükten men eder ve Allah’a iman 
edersiniz. Kitap ehli de inansalardı 
elbette kendileri için hayırlı olur-
du. Onlardan iman edenler de var. 
Ama pek çoğu fasık kimselerdir.”6
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İSLÂM’DA
CEZA HUKUKU
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İslâm hukukunda cezalar, fertIerin 
ıslahı, toplumun himayesi ve düze-
ninin korunması için konulmuştur. 

Allah’ın koyduğu bütün hükümler, insan-
ların menfaati içindir. İnsanların suç işle-
melerini gözleyip onlara ceza uygulamak, 
İslâm hukukunun ruhuna aykırıdır. İslâm 
hukukunda amaç, kişiyi amansızca ceza-
landırmak değil, suçluyu yakalayarak top-
lumu onun kötülüklerinden korumak ve 
onu ıslah etmektir. İslâmi hükümlerin sı-
nıflandırılmasında suç ve ceza kapsamına 
giren konular, “Ukubat” adı altında top-
lanmıştır. Ukubat Nizamı, İslâm hukuku-
nun ana kaynaklarını oluşturan Kur’an, 
Sünnet, Sahabe İcma ve Kıyas yoluyla 
elde edilen ceza hükümlerini kapsar.

İnsanlar arasındaki intizamın sağlana-
bilmesi, huzurlu ve emniyetli bir ortamın 
temini için, bağlayıcı bir kuvvet tarafın-
dan bir takım nizamların tesis edilme-
si kaçınılmazdır. Çünkü birlik ve düzen 
ancak böylesi bir kuvvetin (otoritenin/
sultanın/devletin) varlığı ile mümkündür. 

Geçmişte olduğu gibi bugün de insanoğ-
lu birbirleriyle alakalar kurmuş ve bu ala-
kaların ikamesi ve tanzimi için bağlayıcı 
nizamlara ihtiyaç duymuştur. Günümüz 
dünyasında çok açık bir şekilde müşahe-
de edildiği üzere insan aklının mahsulü 
olan beşerî nizamlar, insanoğluna hem la-
yık olduğu seçkin yaşamı tesis edememiş 
hem de günbegün hayatı daha çekilmez 
bir hale getirmiştir. Vahyi merkez alarak 
inkişaf  eden nizamlar ise, her daim in-
sanlığı bulunduğu seviyeden daha üst bir 
seviyeye taşımış, onu layık olduğu izzetli 
bir makama ulaştırmıştır. 

Maverdi, cezayı şöyle tarif  etmekte-
dir:

“Allah’ın emrettiğini yapmamaktan 
yasak ettiğini de yapmaktan uzaklaştıran 
müeyyidedir.” Ukûbât (cezalar), insanları 
suç işlemekten alıkoymak için vardır. 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmak-
tadır: 

َولَُكْم ِف الِْقَصاِص َحيَاٌة يَا أُْوِل الَلْبَاِب

“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin 
için hayat vardır.”1 

Yani kısas hükmü sizin lehinize bir 
hükümdür. Kısas, ferdi ve toplumu ko-
ruyan bir hükümdür. Katil öldürüleceğini 
bildiği zaman öldürmekten vazgeçer ve 
böylece nefisler korunmuş olur. Zira bir 
başkasını öldürdüğü zaman kendisinin de 
öldürüleceğini bilen akıl sahibi bir kimse 
böyle bir işe kalkışmaz. Tüm ukûbatların 
mantığı budur ve cezaların caydırıcılığı da 
buradan kaynaklanmaktadır.

İnsanı ve ondaki içgüdü ve uzvî ihti-
yaçları Allah yaratmıştır. Bu özellikler in-
sandaki canlılığın gereği olarak var olup 
kişiyi bunların doyurulmasına iterler. Bu 
sebeple insan, kendisinde var olan bu ih-
tiyaçları gidermek için harekete geçer. İn-
sanda var olan bu açlıkların doyurulması 
düzensiz veya başıboş bırakılırsa insan, 
hatalı ve anormal doyum yollarına baş-
vurur. Bu sebepledir ki insanın amellerini 



59Suskunluğun Kırılma Noktası

düzenleyen Allah Subhanehû ve Teâlâ, bu 
içgüdülerin ve uzvî ihtiyaçların doyurul-
ma keyfiyetini de düzenlemiştir. 

Bu amaçla Şer’î hükümler konulmuş 
ve İslâm nizamı, insandan kaynaklanan 
her hadisenin hükmünü açıklamış, “helal-
ler” ve “haramlar” koymuştur. Bu sebep-
ledir ki İslâm Şeriatı’nda “emirler” 
ve “yasaklar” vardır. Dolayısıyla 
insanların, Allah’ın emirlerini yap-
maları, yasakladıklarından da ka-
çınmalarını sağlamak üzere suç iş-
leyenlerin cezalandırılmaları kaçı-
nılmazdır. Üstelik İslâm Şeriatı bu 
suçlar için hem bu dünyada hem 
de Ahirette cezaların var olduğu-
nu açıklamıştır. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

ِبالنََّواِص  فَيُؤَْخُذ  ِبِسيَمُهْم  الُْمْجرُِموَن  يُْعرَُف 

َوالقَْداِم 

“Suçlular, simalarından 
tanınırlar da alınlarından ve 
ayaklarından tutulurlar.”2 

Allah Subhanehû ve Teâlâ, gü-
nahkârlara azap edeceğini vaad 
etmekle birlikte onların işi Allah’a 
aittir; dilerse azap eder, dilerse ba-
ğışlar. İslâm hukukuna göre dünya-
da cezaları uygulama görevi halife 
veya vekiline aittir. Yani Allah’ın 
hadlerini, cinayetlerle ilgili hüküm-
leri, tazir ve muhalefet cezalarını 
uygulamak devlet başkanının va-
zifesidir. Bunun delili Buharî’nin 
Ubade ibni es-Samit’ten rivayet 
ettiği şu hadistir: 

كُنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّ اللَّهم َعلَيِْه َوَسلََّم ِف َمْجلٍِس 

فََقاَل بَاِيُعوِن َعَل أَْن لَ تُْشِكُوا ِباللَِّه َشيْئًا َولَ تَْسِقُوا 

فَأَْجرُُه  ِمْنُكْم  َوَف  فََمْن  كُلََّها  اليََة  َهِذِه  َوقََرأَ  تَزْنُوا  َولَ 

فَُهَو  ِبِه  فَُعوِقَب  َشيْئًا  َذلَِك  ِمْن  أََصاَب  َوَمْن  اللَِّه  َعَل 

َغَفَر  إِْن َشاَء  َعلَيِْه  اللَُّه  َذلَِك َشيْئًا فََسَتَُه  َوَمْن أََصاَب ِمْن  ارَتُُه  َكفَّ

بَُه  لَُه َوإِْن َشاَء َعذَّ

“Biz Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
meclisinde iken bize; “Allah’a hiçbir şeyi 
şirk koşmayacağınıza, hırsızlık yap-
mayacağınıza ve zina etmeyeceğini-
ze dair bana biat ediniz!” dedi ve bu 
ayeti (kadınlarla ilgili biat ayetini) okudu. 
“Sizden kim buna vefalı olursa onun 

ecri Allah’a aittir. Kim bundan bir 
şey yaparsa onun için cezalandırılır. 
Bu (ukûbat) onun için kefarettir ve 
kim ondan bir şey yapar da Allah onu 
örterse, O (Allah), onu dilerse affe-
der veya dilerse ona azap verir.”3

Ukûbât İcap Ettiren Fiiller

Cezalandırılması icap eden fiiller üç 
kısımdır;

1- Farzları terk etmek

2- Haramları işlemek

3- Devlet tarafından çıkartılan, bağlayı-
cılığı olan emredici veya yasaklayıcı kararla-
ra aykırı davranmak… 

İslâm fıkhında yukarıda belirtilen üç 
grup fiillerin dışındaki davranışlardan do-
layı herhangi bir ceza yoktur. 

Ukûbât Çeşitleri

Ukûbatlar dört türlüdür. Bunlar:

1- Hadler, 2- Cinayetler, 3- Tazir, 4- 
Muhalefet

1- HADLER

Had kelimesinin aslı manası; 
birbirine karışmasını engellemek 
üzere iki şeyin arasını ayıran şeydir. 
Evin sınırı, onu ayıran şeydir. Bir 
şeyin sınırı, kendisiyle onu kuşatan 
ve başkalarından onu ayıran nite-
liktir. Şeriat tarafından belirlenmiş 
olmasından dolayı, zina cezası ve 
benzerleri “had” olarak isimlendi-
rilmiştir. “Hudud” kelimesiyle de 
aynı anlam kastedilmektedir. Tıpkı 
şu ayette olduğu gibi: 

تِلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَلَ تَْقَربُوَها...

“İşte Allah’ın hudutları 
(böyledir)! Ona yaklaşma-
yın!”4 

“Had” kelimesinin çoğulu olan 
“hudud” kelimesi, ıstılahta; ben-
zeri bir suça düşmeyi engellemek 
için Şeriat tarafından miktarı be-
lirlenmiş cezalara denir. İşlendiği 
takdirde, had cezasıyla cezalandı-
rılması gereken ve üzerinde ittifak 
edilen suçlar altı tanedir. 

Bunlar; zina, livata, kazf  (na-
muslu kadına zina iftirasında bu-
lunmak), hırsızlık, dinden dönmek, 
devlete karşı isyandır. 

Suçluyu suça yönelmekten en-
gellediği için bunlar “hadler” olarak 

isimlendirilmiştir. Aynı zamanda bu suça 
uygulanan ceza için de “had” kelimesi 
kullanılmaktadır. Bu isimlendirme yalnız-
ca Allah’ın hakkı olan hususlar için kulla-
nılır. Bunların dışında kalanlar böyle isim-
lendirilmezler. Bunlar, ne yönetici ne de 
haksızlığa uğrayan kişi tarafından affedile-
mez. Dolayısıyla insanlardan hiçbiri, hiç-
bir şekilde bu türden suçlara uygulanacak 
cezaları affetme hakkına sahip değildir.

İSLÂM’DA CEZA HUKUKU

İslâm nizamı, insandan 
kaynaklanan her 

hadisenin hükmünü 
açıklamış, “helaller” ve 
“haramlar” koymuştur. 

Bu sebepledir ki 
İslâm Şeriatı’nda 

“emirler” ve “yasaklar” 
vardır. Dolayısıyla 
insanların, Allah’ın 

emirlerini yapmaları, 
yasakladıklarından da 

kaçınmalarını sağlamak 
üzere suç işleyenlerin 

cezalandırılmaları 
kaçınılmazdır
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Zina Haddi:

Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın haram 
kıldığı ve işleyene had gerektiren fiiller-
den olan zina, İslâm hukukunda geniş bir 
şekilde ele alınmıştır. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َولَ  َجلَْدٍة  ِمائََة  ِمْنُهَم  َواِحٍد  كُلَّ  فَاْجلُِدوا  َوالزَّاِن  الزَّانِيَُة 

تَأُْخْذكُْم ِبِهَم َرأْفٌَة ِف ِديِن اللَِّه

“Zina eden erkek ve kadının 
her birine yüzer değnek vurun. 
Allah’ın dini hususunda onlara acı-
mayın.”5 

Sahabe ve Tabiinden kimselerin ve 
onlardan sonraki asırlarda yaşayan ilim 
ehlinin geneli, evli olmayanın yüz değnek 
ile evli olanın ise Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in uygulaması gereğince 
ölünceye kadar recm edileceğini söyle-
mektedirler. Çünkü Allah Rasulü Maiz’i 
recm etmiştir. Cabir ibni Abdullah’dan 
şöyle rivayet edildi: 

أَنَّ رَُجلً َزَن ِباْمَرأٍَة فَأََمَر ِبِه النَِّبيُّ َصلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَسلََّم فَُجلَِد 

الَْحدَّ ثُمَّ أُْخِبَ أَنَُّه ُمْحَصٌن فَأََمَر ِبِه فَرُِجَم 

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem, bir 
kadın ile zina eden bir adama sopa vurul-
masını emretti. Daha sonra adamın evli 
olduğu haber verilince, onun taşlanmasını 
emretti ve adam recm edildi.”6

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
başka bir hadiste; “Ey Uneys! Bunun 
zina ettiği kadına git, eğer yaptığını 
itiraf ederse onu recm et.”7 buyurdu. 

Evli olmayanın cezası (celd) sopadır. 
Muhsan (evli) olanın cezası ise, Allah’ın 
ayetini tahsis eden Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Sünneti ile amel edi-
lerek, ölünceye kadar taşlanmasıdır. Evli 
olmayanın bir sene sürgüne gönderilmesi 
ile ilgili olarak da birçok hadis vardır. 

Sopa (celd) ve recm hadlerinde şüp-
henin ortadan kaldırılması şarttır. Bu 
şartlar şunlardır:

1- Kesinlikle haram olmalıdır. 2- Fail, 
bu işi isteyerek yapmalıdır. İkrahı mülci gibi 
zinaya zorlanmamış olmalıdır. 3- Akıllı ve 
buluğ çağına ermiş olmalıdır. Çocuğa, deli-
ye, sarhoşa ve kendinden kaynaklanmayan 
bir irade ile zina yapan kimseye had uygu-

lanmaz. 4- Zina, Şer’î delillerde yer alan 
katî delillerle sabit olmalıdır.

Zinanın Delilleri

Zina hadlerinin uygulanabilmesi için 
suçun sabit olduğu yönünde katî delille-
rin olması gerekir ki, bunlar: 1- İkrar, 2- 
Dört Müslüman’ın Şahitliği, 3- Hamilelik…

Zina eden bir kimsenin sahih ikrar ile 
dört kere zina ettiğini söylemesi ve had 
vuruluncaya kadar da ikrarından dönme-
mesidir. İkrarından döner veya kaçarsa 
had uygulanmaz.

Livata (Eşcinselliğin/Homosek-
süelliğin) Haddi:

Livata’nın cezası zina cezasından farklı-
dır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, 
birbirinden daha farklı durumları vardır. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu: 

َمْن َوَجْدُتُوُه يَْعَمُل َعَمَل قَْوِم لُوٍط فَاقْتُلُوا الَْفاِعَل َوالَْمْفُعوَل ِبِه

“Lût kavminin yaptığı işi yapan 
bir kimseyi bulduğunuz zaman, ya-
panı da yaptıranı da öldürünüz!”8

Evli veya bekâr ayırımı yapılmaksızın 
livata yapanın öldürülmesi gerekmekte-
dir. İster yapan, isterse yaptıran olsun 
livata yaptığı sabit olursa her ikisi de had 
gereği öldürülür. Lûtilik yapan kimseye 
uygulanacak olan Şer’î haddin miktarı 
zina haddi değildir. Öldürme şekline ba-
kılmaksızın lûtilik yapan kimseye uygula-
nacak olan ceza, öldürmektir. Sahabe, 
lûtilik yapanın nasıl öldürüleceği husu-
sunda ihtilaf  etmişlerse de, öldürüleceği 
hususunda icma etmişlerdir.

Kazf (Zina İftirasında Bulun-
mak) Haddi

Kazf, zina iftirasında bulunmak de-
mektir. Namuslu, iffetli Müslüman ka-
dınlara zina isnadında bulunmak haram 
kılınmıştır. Ancak kim böyle bir isnatta 
bulunur, ardından da bunu şahitlerle is-
patlarsa vaziyet değişir. Kazf, Kitap ve 
Sünnet’le haram kılınmıştır. Allah Subha-
nehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

ُشَهَداَء  ِبأَْربََعِة  يَأْتُوا  لَْم  ثُمَّ  الُْمْحَصَناِت  يَرُْموَن  َوالَِّذيَن 

ُهْم  َوأُْولَِئَك  أَبًَدا  َشَهاَدًة  لَُهْم  تَْقبَلُوا  َولَ  َجلَْدًة  َثَانَِي  فَاْجلُِدوُهْم 

الَْفاِسُقوَن

“Namuslu kadınlara (evli olan-
lara) iftira atan sonra da bu hu-
susta dört şahit getirmeyen kim-
selerin her birine seksen değnek 
vurun. Onların şahitliklerini ebe-
diyen kabul etmeyin. Onlar fasık-
ların ta kendileridir.”9 Ebu Hurayra 
RadiyAllahu Anh’tan, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: 

قَاَل  ُهنَّ  َوَما  اللَِّه  رَُسوَل  يَا  قَالُوا  الُْموِبَقاِت  بَْع  السَّ اْجتَِنبُوا 

ْحُر َوقَتُْل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَ ِبالَْحقِّ َوأَكُْل  ُْك ِباللَِّه َوالسِّ الشِّ

الُْمْحَصَناِت  َوقَْذُف  الزَّْحِف  يَْوَم  َوالتََّولِّ  الْيَِتيِم  َماِل  َوأَكُْل  بَا  الرِّ

الُْمْؤِمَناِت الَْغاِفلَِت

“Yedi büyük günahtan sakınınız.” 
Denildi ki: “Ya Rasulullah bunlar nelerdir?” 
Dedi ki: “Allah’a ortak koşmak, sihir 
yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir 
canı haksız yere öldürmek, faiz ye-
mek, yetimin malını yemek, savaş 
günü meydandan kaçmak ve iffetli, 
namuslu bir kadına zina iftirasında 
bulunmak.”10

Kim Müslüman ve iffetli bir kadına 
zina iftirasında bulunursa seksen kırbaç 
cezası ile cezalandırılır. 

Hamr (İçki) Haddi

İçki içene uygulanacak ukûbat, had 
cezaları kapsamına girmektedir. Dolayı-
sıyla içki içen yani sarhoşluk veren her-
hangi bir maddeyi içen herkese had vu-
rulması gerekir. İçki, Maide Sûresi’ndeki 
şu ayetle haram kılınmıştır: 

َوالزْلُم  َوالَنَصاُب  َوالَْميِْسُ  الَْخْمُر  َا  إِنَّ آَمُنوا  الَِّذيَن  يَاأَيَُّها 

يُِريُد  َا  إِنَّ تُْفلُِحوَن  لََعلَُّكْم  فَاْجتَِنبُوُه  يْطَاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  رِْجٌس 

َوالَْميِْسِ  الَْخْمِر  ِف  َوالْبَْغَضاَء  الَْعَداَوَة  بَيَْنُكْم  يُوِقَع  أَْن  يْطَاُن  الشَّ

لِة فََهْل أَنْتُْم ُمنتَُهوَن كُْم َعْن ِذكِْر اللَِّه َوَعْن الصَّ َويَُصدَّ

“Ey iman edenler! Hamr (şa-
rap), 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 düş-
manlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı 
anmaktan ve namazdan alıkoy-
mak ister. Artık (bunlardan) vaz-
geçtiniz değil mi?”11 İbni Abbas, Nebi 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediği-
ni rivayet ediyor: 
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ْكُر ِمْن كُلِّ َشَاٍب  ُحرَِّمِت الَْخْمُر ِبَعيِْنَها َوالسُّ

“Hamr (içki), aynı ile haram kılın-
mıştır. İçildiğinde sarhoşluk veren her 
şey de haramdır.”12 Yani ‘hamr’ olduğu 
için haramdır. İçkinin haramlığında her-
hangi bir illet yoktur ve illetlendirilmez. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmaktadır: 

َمْن َشَِب الَْخْمَر فَاْجلُِدوُه

“Kim içki içerse onu kırbaçlayı-
nız.”13

Muslim, Hudayn ibni el-Munzir hadi-
sinde, Velid’e sopa vurulması hadisesin-
de Ali ibni Ebu Talib RadiyAllahu Anh’ın 
şöyle dediğini tahric eder: 

َجلََد النَِّبيُّ َصلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْربَِعَي َوَجلََد أَبُو بَْكٍر أَْربَِعَي 

َوُعَمُر َثَانَِي وَكُلٌّ ُسنٌَّة

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem kırk 
sopa vurdu. Ebu Bekir kırk, Ömer de sek-
sen sopa vurdu. Hepsi de Sünnet’tir.”14

İslâm fıkhında geçen “Çoğu haram 
olan bir şeyin azı da haramdır” kuralı gere-
ği, ister az olsun ister çok olsun sarhoş-
luk veren her şeyin içki sayıldığı sabittir. 
İçki içene had uygulanması ve bu haddin 
(ukûbatın) de celd (kırbaç vurmak) oldu-
ğu ve bu haddin 40 değnekten az olma-
yacağı hususunda Sahabe icma etmiştir. 

Hırsızlık (Sirkat) Haddi 

Hırsızlık (Sirkat), malı sahibinden ya 
da vekilinden gizleyerek almaktır. Bunun 
bir takım şartları vardır. Bunlar; el kes-
meyi gerektirecek nisaba ulaşmış olması, 
malı saklandığı yerden çıkartmış olması 
ve bu malın şüpheli bir mal olmaması-
dır. Malın gece veya gündüzün alınmış 
olması, hırsızlık yaptığı yere sökerek ya 
da başka bir şekilde girmiş olması, yerin 
ikamet için kullanılıyor olması ya da genel 
bir mekân olması, etrafı bir şeyle çevrile-
rek gizlenmiş ya da açıkta olması, bera-
berinde silah taşıması ya da taşımaması 
vaziyeti değiştirmez. 

Gasp etmesi, mal sahibinin gafletin-
den faydalanarak malı alıp kaçması, yağ-
malaması ya da ihanet etmesi, hırsızlık 
sayılmaz ve elinin kesilmesi gerekmez. 

Hırsızlık haddi, Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın, أَيِْديَُهَم فَاقْطَُعوا  ارِقَُة  َوالسَّ اِرُق  -Hır“ َوالسَّ
sızlık yapan kadın ve erkeğin el-
lerini kesiniz.”15 ayetine göre elin ke-
silmesidir. Buharî, Aişe RadiyAllahu An-
ha’dan şunu rivayet etmektedir: 

تُْقطَُع الْيَُد ِف ُربُعِ ِديَناٍر فََصاِعًدا 

“Hırsızın eli, çeyrek dinar ve daha faz-
lası (değere sahip mallar) için kesilir.”16 Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den ri-
vayet edilen bir başka hadis ise şöyledir: 

يُف تَرَكُوُه  ِ َا َهلََك َمْن كَاَن قَبْلَُكْم ِبأَنَُّه إَِذا َسََق ِفيِهُم الشَّ إِنَّ

ِعيُف قَطَُعوُه  َوإَِذا َسََق ِفيِهُم الضَّ

“Sizden öncekiler, aralarında şe-
refli (itibarlı) biri hırsızlık yaptığı 
zaman onu bıraktıkları, zayıf biri 
hırsızlık yaptığında ise elini kestikleri 
için helak oldular.”17

Had uygulanmasını gerektiren diğer 
ukubatlar şunlardır: Yol Kesme, Devlete 
Karşı Çıkma (Bağilik), ve İslâm’dan Dönme 
(Mürted) 

Bu hadler de diğerleri gibi Allah Su-
bhanehû ve Teâlâ’nın belirlediği ölçüler 
dâhilinde tatbik edilir.18 

2- CİNAYETLER: 

İnsan vücuduna karşı işlenen, cana 
veya vücudun herhangi bir organına karşı 
yapılan saldırıların tümünü kapsar. Kısas 
yapılmasını veya para cezası uygulanma-
sını gerektirir. Bu cezalar ise kulun hak-
kıdır. Dolayısıyla kul, bu cezaları affet-
me hakkına sahiptir. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyurdu: 

ِبالَْعبِْد  َوالَْعبُْد  ِبالُْحرِّ  الُْحرُّ  الَْقتَْل  ِف  الِْقَصاُص  َعلَيُْكْم  كُِتَب 

َوالُنثَى ِبالُنثَى 

“Katledilenler hakkında size 
kısas yazıldı (farz kılındı). Hür ile 
hür, köle ile köle ve kadın ile ka-
dın...”19 

Dileyen kimse, dinde kardeşi olan kim-
seden, kısas hakkından vazgeçebilir. Hak 
sahibinin cinayetlerde, hakkından vaz-
geçme ve affetme yetkisine sahip oldu-
ğuna dair birçok hadis vardır. Ebu Şurayh 
el-Huzaî’den: “Dedi ki: “Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle söylerken işittim: 

بَْيَ  ِبالِْخيَاِر  فَُهَو  الِْجرَاُح)  َخبٍْل (والَْخبُْل  أَْو  ِبَدٍم  أُِصيَب  َمْن 

ا أَْن يَْقتَصَّ أَْو يَأُْخَذ الَْعْقَل أَْو يَْعُفَو فَِإْن أََراَد َراِبَعًة  إِْحَدى ثثَلٍَث إِمَّ

فَُخُذوا َعَل يََديِْه... 

“Her kime bir kan hakkı veya ya-
ralanma isabet ederse şu üç şeyden 
birisini seçebilir: Ya kısas (ister) veya 
diyet alır ya da affeder. Eğer dördün-
cüsünü murat ederse onu engelleyin.” 

Bu hadisin benzeri hadislerde, affet-
menin caiz olduğu ortaya konulmuştur. 
Dolayısıyla karşılaştığı meselede Allah’ın 
hakkı olmadığı sürece, hak sahibinin affet-
mesi halinde hâkimin de affetmesi gerekir. 

Öldürme Çeşitleri 

Amden (Kasten) Öldürme

Kasten öldürme, bir kişinin bir başka 
kişiye, genelde ölümüne neden olacak 
bir şeyle vurması ya da onun ölümüne 
yol açacak bir fiilde bulunmasıdır. 

Kasten öldürmenin hükmü, öldürenin 
öldürülmesidir. Yani kasten öldürme su-
çunun cezası olarak -öldürülenin yakın-
ları affetmezlerse- katilin öldürülmesidir. 
Yakınları affederlerse (kısas uygulanma-
sını istemezlerse) öldüren, öldürülenin 
yakınlarına fidye öder. Ancak yakınlarının 
bunu sadaka olarak bağışlamaları vaziye-
tinde fidye de ödemez.

Şibh-i Amd (Kasıtlı Öldürmeye 
Benzer Öldürme)

Genelde öldürücü olmayan bir şey 
kullanarak öldürmektir. Ya düşmanlığın-
dan dolayı ya da terbiye etmek amacı ile 
bir şahsa, kamçı ve sopa ile, küçük bir taş 
parçası ile, yumruk veya el ile veya bunun 
dışında genelde öldürücü olmayan ve be-
raberinde de ölüme yol açacak bir cisim 
bulunmaksızın bir aletle bir şahsa vurma-
da aşırı gitmesidir. İşte burada sayılanlar 
veya benzeri şeyler ile öldürdüğü zaman, 
kasta benzer öldürme fiili işlenmiş olur. 
Çünkü o, öldürme kastı ile vurmamıştır. 
Fiilde bulunan kasıt veya hata sebebiyle, 
kastın ve hatanın bir arada bulunma-
sından ötürü; “hataen kasıt” ve “kasten 
hata” şeklinde isimlendirilmiştir.

İSLÂM’DA CEZA HUKUKU
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Hata İle Öldürme (Katletme)

Hata ile öldürme iki kısma ayrılır:

1- Öldürülen kimsenin isabet alması 
istenmemesine rağmen ona isabet etmesi 
ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken 
bir insana isabet etmesi ve onu öldürme-
si veya öldürme kastı taşımayan bir fiilin 
-caiz olan veya olmayan bir fiil olması fark 
etmeksizin- değişikliğe uğrayarak bir şah-
sı öldürmesi ya da bu fiil sebebiyle darbe 
alması sonucunda bir kişinin ölmesi, bir 
otomobil ile geri geri giderken görmediği bir 
şahsı öldürmesi, öldürme kastı ile bir kişiye 
ateş açarken bir başkasını öldürmesi gibi 
fiiller hata ile öldürme türlerindendir.

2- Avrupa ve Amerika gibi kâfirlere 
ait ülkelerin birinde yaşayan fakat Müslü-
man olduğu halde, İslâm toprağına geçip 
kurtuluncaya kadar Müslümanlığını gizle-
yen bir kimsenin, harbî kâfir zannıyla öl-
dürülmesi. Bu türden öldürme hadisesi de 
hatayla öldürme türlerinden sayılır.

Diyet

Öldürme, diyet alma veya affetme 
seçeneklerinden birisini tercih etme hak-
kına öldürülenin varisleri sahiptir. Erkek 
veya kadın, sebep veya nesep farkı gö-
zetilmeksizin öldürülenin tüm varisleri 
kan hakkına sahiptirler, dolayısıyla kısas 
hep birlikte onlar için yapılır, akile için 
yapılmaz. Çünkü kasten öldürme hadise-
sinde diyetin katilin malından ödenmesi 
gereklidir, akilenin diyet ödemesi gerek-
mez. Bu sebepledir ki öldürülenin diyeti 
akileye değil varislerine ait bir haktır. Do-
layısıyla affetmek de varislerinin hakkıdır. 
Varislerinden herhangi birisi affederse 
kısas düşer. 

3- TAZİR

Devlet, sınırları tam olarak belirlen-
memiş suçlar için “tazir” cezasını uygu-
lar. Tazir cezaları, had ya da kefaret gibi 
bir şeyle sınırları tespit edilmemiş suçlar 
için uygulanan cezalardır. Tazir cezaları, 
cezayı icap ettiren suçlarla sınırlıdır. Aynı 
şekilde muayyen bir kefaret ödemesi söz 
konusu ise, kefaret ödemeye zorlanır. 
Bedene karşı yapılan saldırılar için tazir 
yoktur. Çünkü bunların cezaları Allah Su-

bhanehû ve Teâlâ tarafından açıklanmıştır. 
Yöneticinin emrine aykırı davranışlar suç 
sayılırlar. Çünkü Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmaktadır: 

َوَمْن يَْعِص الِمَي فََقْد َعَصاِن...

“Ve her kim Emir’e isyan eder-
se, bana isyan etmiş olur...”20

Cezalandırılması gereken fiiller iki 
gruba ayrılmaktadır: Farzların terki ve 
haramların işlenmesi.

Tazir cezaları “cinayetler” ve “had-
lerden” farklıdır. Bu farklılıklar şunlardır: 

1- Hadler ve cinayetlere ait cezalar 
Allah Subhanehû ve Teâlâ tarafından 
belirlenmiştir ve bağlayıcıdırlar. Her-
hangi bir şekilde değiştirilmeleri, azal-
tılmaları veya artırılmaları mümkün de-
ğildir. Tazir cezaları ise, aynen belirlen-
memiş ve ayni olması da gerekmeyen 
ukûbatlardandır. 

2- Hadler ve cinayetler affedilemez-
ler. Cinayetlerde hak sahibinin affet-
mesi dışında, hâkim tarafından cezanın 
düşürülmesi de imkânsızdır. Tazirler ise 
böyle değildir. Affedilebilirler ve ukûbatı 
kaldırılabilir. 

3- Cinayetler ve hadler, insanların 
değişmesi ile değişmez. Delillerin ge-
nelliğinden dolayı cinayetler ve hadler 
karşısında, insanların hepsi eşittirler. 
İnsanların değişmesi ile tazir cezalarının 
değişmesi ise caizdir. Tazir cezalarında 
daha önce suç işlememiş olma ve iyi hal 
gibi durumlar dikkate alınır. 

TAZİR CEZALARININ ÇEŞİTLERİ 

*Öldürme *Celd (sopa) *Hapis *Sür-
gün *Konuşmamak *Çarmıha Germek 
*Para cezası *Malı Telef Etmek *Malın 
Aynında Değişiklik Yapmak *Hizaya Ge-
tirme Tehdidi *Öğüt Vermek *Mahrum 
Etmek *Azarlama *Teşhir cezası

TAZİR VAKALARININ ÇEŞİTLERİ21

Namusa Yönelik Saldırı 

*Hayâyı ortadan kaldıran fiiller, *Kaçır-
mak, *Edep dışı fiiller, *Evlilikle ilgili fiiller

İnsan Saygınlığına Yönelik Saldırı-
lar 

*Karalamak *Kötü söz söylemek 
*Hakaret etmek *Akla zarar veren fiil

Mala Yönelik Saldırılar 

*Menkul mallar *Hilekârlık ve sah-
tekârlık örnekleri *Emanet mala ihanet 
etmek *Muamelatta sahtekârlık *İflas 
*Gasp vb. hususlar 

Emniyeti İhlal

*Şiddet Eylemleri

Devlet’in Selametine Saldırı

*Yazmak ve konuşmak *Teşkilatlan-
ma *Casusluk yapmak *Ajanlar *Desi-
seler (kışkırtmak)

Dine Zarar Veren Fiiller

Diğer Tazir Çeşitleri

Canın muhafazası ve münkerin en-
gellenmesi için verilen ukûbatlar da ta-
zir çeşitlerindendir.
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4- MUHALEFET 

Yöneticinin çıkardığı emirlere karşı 
gelenlere verilen cezalardır. Emrin çık-
tığı kaynağın Halife, yardımcıları, amil-
ler valiler gibi emirler çıkarma yetkisine 
haiz yönetici sınıfından sayılan otorite 
sahibi kimselerden herhangi biri olması, 
vaziyeti değiştirmez. Çıkartılan bir emre 
muhalefet edilmesinden dolayı verilen 
bu cezaya “muhalefet ukûbatı” denir. 
Muhalefet cezalarının diğer ukûbatlar 
gibi sayılması da Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın emrinden kaynaklanmakta-
dır. Çünkü yöneticinin emrine muhale-
fet etmek, masiyet (günah) kapsamına 
giren hususlardandır. Allah Subhanehû 
ve Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de; أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا 

ِمْنُكْم الْمِر  َوأُْوِل   .Allah’a itaat edin“ الرَُّسوَل 
Rasul’e ve sizden olan emir sahip-
lerine de itaat edin…”22 diyerek açık-
ça, emir sahiplerine itaat edilmesini em-
retmiştir. Aynı şekilde hadislerde de emir 
sahiplerine itaat edilmesi emredilmiştir: 

Ummu’l Husayn el-Ehmesiyye, Nebi 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den şöyle işit-
tiğini söyler: 

ِفيُكْم  أَقَاَم  َما  َعبٌْد َحبَِشٌّ  َعلَيُْكْم  َر  أُمِّ َوإِْن  َوأَِطيُعوا  اْسَمُعوا 

كِتَاَب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

“Aranızda Allah Azze ve Celle’nin 
kitabıyla hükmettiği sürece üzerinize 
emir tayin edilen Habeşli bir köle bile 
olsa, dinleyin, itaat edin.” Bu naslar 
emir sahibine itaat etmenin farziyetine 
delildir. Muhalefet cezaları kapsamında 
değerlendirilen cezaların tümü yalnızca 
Şeriat tarafından kendisine tanınan yetki-
lerden dolayı yönetici tarafından çıkartı-
lan emir ve yasaklara karşı gelinmesi ile 
ilgili suçları ilgilendirir. Muhalefet cezaları, 
yöneticinin görüş ve içtihadı ile düzenle-
mesi gereken iş türleri ile sınırlıdır. 

Muhalefet Suçları ve Cezaları

Muhalefet; devlet tarafından çıkartı-
lan emirlere ve yasaklara itaat etmemek, 
boyun eğmemek demektir.

Halife; Ümmetin işlerini gözetmek, 
insanların maslahatlarını yani kamu ta-
rafından yapılması gereken işleri, Şer’î 
hükümlere göre yürütmekle görevlidir. 

İSLÂM’DA CEZA HUKUKU

Allah Subhanehû ve Teâlâ Halife’ye, Üm-
mete ait işlerden birçoğunu görüşüne ve 
içtihadına göre yürütme yetkisini vermiş-
tir. Halife tarafından çıkartılan bu emirleri 
veya kanunları uygulamak Müslümanlara 
farzdır. Bunlara muhalefet etmek ise suç 
sayılır. İnsanların uymak zorunda olduğu 
hususlara uymayan ve yasaklandıkları hu-
susların da aksine hareket eden kişiler 
suç işlemiş sayılırlar ve gereğince ceza-
landırılırlar. Bu suçları işleyenlere “muha-
lefet” cezası verilir. 

Af

Hadler, cinayetler ve muhalefetten 
oluşan cezaların tamamı devletin ege-
menliği altında bulunan kimselere uygu-
lanır. Devletin tabiiyeti altında olan hiç 
kimse için, ister ülke içerisinde bulunsun-
lar isterse dışında bulunsunlar dokunul-
mazlık yoktur. Devletin egemenlik alan-
ları dışında suç işleyen yabancı kimse için 
ise ukûbat yoktur.

Tazir konusu kapsamında yer alan bir 
davada hâkimin suçluların cezalarını hafiflet-
me veya en hafif cezayı verme hakkı vardır. 

Tazirde affedici olmak veya cezayı ha-
fifletmek caizdir. Ancak bu yetki yalnızca 
Halife’ye ait bir yetkidir. Kâdının (hâki-
min) affetmesine gelince duruma bakılır: 
Eğer Halife tazir ukûbatları için hâkimle-
rin bağlı kalacakları alt sınırı tespit etmiş-
se hâkimin affetmesi caiz değildir; bir alt 
sınır tespit edilmemişse bu vaziyette hâ-
kim tıpkı Halife gibi affetme veya cezayı 
hafifletme yetkisine sahiptir. Affetme açı-
sından muhalefet ukûbatları aynen tazir 
ukûbatları gibidir aralarında fark yoktur.

Tazir ve muhalefet kapsamına giren 
davalarda ise kâdının (hâkimin) verdiği 
hüküm tamamlandığı zaman tüm Müslü-
manlar için bağlayıcı olur. Verilen hükmün 
çürütülmesi, ilga edilmesi, değiştirilmesi, 
hafifletilmesi veya bir başka işlemin yapıl-
ması kesinlikle doğru olmaz. Mademki 
hüküm İslâm nizamının belirlediği sınırlar 
içerisindedir öyleyse değiştirilmesi söz 
konusu değildir. Fakat hak sahibinin affet-
mesi konusunda cinayet kapsamına giren 
davalar bundan istisna edilmişlerdir. 

1  Bakara Sûresi 179
2  Rahman Sûresi 41
3  Buharî Hudud: 6286; Nesei Biat: 4139
4  Bakara Sûresi 187
5  Nur Sûresi 2
6  Ebu Davud K. Hudud; 3850
7  Buharî K. Vekalet, 2147; K. Hudud, 6326; Muslim K. 
Hudud, 3210
8  Buhari, Müslim, Tirmizi
9  Nur Sûresi 4
10  Buharî, K. Vusaya, 2560
11  Maide Sûresi 90-91
12  Nesei K. Eşribe, 5590
13  Tirmizi, K. Hudud, 1364
14  Tirmizi K. Hudud, 1362
15  Maide Sûresi 38
16  Buharî, K. Hudud, 6291
17  Ahmed ibni Hanbel, Baki Müs. Ensar, 24134
18  Daha geniş bilgi için bkz.: İslâm’da Ukubat Nizamı, 
Köklü Değişim Yayınları
19  Bakara Sûresi 178
20  Buharî K. Cihad: 2737; Muslim K. İmara; 3418; 
Ahmed ibni Hanbel: 7786
21  Daha geniş bilgi için bkz.: İslâm’da Ukubat Nizamı, 
Köklü Değişim Yayınları
22  Nisa Sûresi 59
23  Şûra Sûresi 40
24  www.islamansiklopedisi.info, “Adalet” başlığı

SONUÇ

İslâm Hukuku, nizamın gereği olarak 
kendine has bir tasnife tâbi tutulmuştur. 
Bu tasnifte ceza hukuku “ukubat” kavra-
mı ile ifade edilir. Kur’an-ı Kerim’deki, َوَجزَاء 

ثْلَُها مِّ َسيِّئٌَة   Bir kötülüğün karşılığı“ َسيِّئٍَة 
ona denk bir kötülüktür”23 buyuru-
larak, suçların etkili bir cezalandırmayla 
karşılık bulacağı ve böylelikle kim suç/kö-
tülük işlerse suçuna göre dengeli bir şe-
kilde cezalandırılacağı ortaya konmuştur. 

Adalet, davranışta ve hükümde doğru 
olmak, hakka göre adil hüküm vermek, 
hükümde eşit olmak anlamlarına gelir.24 
Adalet, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde 
genellikle “düzen, denge, gerçeğe uygun 
hükmetme, doğru yolu izleme, adil, ta-
rafsızlık” gibi anlamlarında kullanılmıştır. 
Adalet genellikle, verilen ile hak edilen 
arasındaki dengeyi ifade eder. Hâkim’de 
ve hükümlerde adalet düşüncesi esas-
tır. Bütün muameleler adalet prensibine 
göre yürütülür. Haksızlık zulümdür. Zu-
lüm ise büyük günahtır.

Günümüz kapitalist dünyasında yaşa-
nan her türlü adaletsizliğin yegâne çözümü 
İslâm’ın adalet anlayışıyla tesis edilmiş uku-
bat nizamıdır. Bu nizamı uygulayacak olan 
da muhakkak ki Raşidî Hilâfet Devleti’dir.
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Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

TÜRKİYE'DE
HİZB-UT TAHRİR

YARGILAMALARININ
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI
Mahmut Kar

karmahmut@hotmail.com

Türkiye’de dünden (Cumhuri-
yet’in kurulmasından) bugüne 
bağımsızlığı hep sorgulanan 

yargı sistemi, 17 Aralık 2013 süreci ile 
başlayan gelişmelerden sonra güvenilirli-
ğinin ve herkes için adilliğinin olmadığını 
çok net şekilde göstermiş oldu. Cum-
huriyet’in kurulduğu ilk yıllarda İstiklal 
Mahkemeleri’yle, 2000’li yılların başına 
kadar devletin Kemalist yapısını koruma 
anlayışı ile hukuk çiğnenmiş ve düşman 
olarak görülen tüm kesimler, gruplar 
özellikle de samimi Müslümanlar haksız 
yere hukuk dışı yargılamalar ile mağdur 
edilmiştir. Aynı yargı sisteminin, 2000’li 
yılların başından itibaren “PDY-Paralel 
Devlet Yapılanması” diye isimlendirilen 
yapının eline tamamen geçmesiyle Müs-
lümanlar, kendisi dışındaki tüm kesimleri 

düşman gören bu anlayışın linç girişimi 
ile karşı karşıya kaldılar. Türkiye yargı 
sistemi daha önce nasıl ki Kemalistlerin 
ideolojik hukuk prensiplerine göre yürü-
tülüyorduysa 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında da görüldü ki, son 15 yılda 
da bu yapının (PDY) hukuk prensiplerine 
göre yürütülmüştü. 17-25 Aralık tarih-
lerinden sonra PDY, 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra da “FETÖ” olarak 
isimlendirilen bu yapı “Düşman ceza 
hukuku” prensibi ile kendisine muhalif  
gördüğü tüm kesimleri uydurma deliller 
ve vakıadan uzak vasıflandırmalar ile ce-
zaevlerine mahkûm etti. 

Dünden bugüne hem laik-Kemalist 
yargının hem de “FETÖ” yargısının bu 
hukuk dışı yargılamalarına maruz kalan 

gruplardan biri de Hilâfet fikrini savu-
nan ve bunun için çalışma yapan Hizb-ut 
Tahrir’dir. Takiyyuddin en-Nebhânî tara-
fından İslâmi bir parti olarak Filistin’de 
1953’te kurulan Hizb-ut Tahrir, Türki-
ye’de ilk defa 1959 yılında faaliyet gös-
termeye başladı. Hizb-ut Tahrir -tüm di-
ğer İslâm beldelerinde olduğu gibi- Tür-
kiye’deki çalışmasında da amacını Râşidî 
Hilâfet Devleti’ni yeniden ikame etmek 
olarak belirledi; bu amacı gerçekleştirme 
metodunu ise fikrî ve siyasi çalışma ile sı-
nırlandırdı.

Türkiye’nin anayasa ve kanunları Hilâ-
fet Devleti’ni kurmak için bir partinin ku-
rulması ve faaliyet göstermesine izin ver-
mediği için Hizb-ut Tahrir resmî manada 
devlet tarafından hükmen illegal bir ha-
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reket olarak görüldü. Bu sebeple Hizb-
ut Tahrir üyeleri ve yöneticileri hakkında 
dönem dönem çeşitli yargılamalar ya-
pıldı. Bu yargılamaların ilki 1967 yılında 
gerçekleşti ve o günden bugüne kadar 
da hep devam etti. Cebir ve şiddet yön-
temini çalışma metodu olarak asla kabul 
etmemesine, bugüne kadar maddi hiç bir 
eylemi olmamasına, aksine fikrî ve siyasi 
bir çalışma yapmasına rağmen, 
Hilâfet düşüncesini topluma da-
vet olarak taşıdığı için Hizb-ut 
Tahrir ile çalışan Müslümanlar 
dünden bugüne hep ağır hukuk-
suzluklar ile karşı karşıya kaldılar.

İşte o yargılamaların dünden 
bugüne tarihî seyrine bir göz ata-
lım…

1960-1980 Dönemi 

1960’lı yılların sonlarında 
Hilâfet konusunu Türkiye günde-
mine yeniden taşımış olmasıyla 
kamuoyu tarafından ismi ilk kez 
duyulan Hizb-ut Tahrir’in, bu dö-
nemde çıkardığı siyasi içerikli be-
yanları/bildirileri hükümet yetki-
lilerine göndermesi kamuoyunda 
çok büyük yankı uyandırmış, za-
manın hükümet yetkililerinin dik-
katini çekmişti. Halkı Müslüman 
olan bir toprak parçasında hem 
de Hilâfet’e yüz yıllar boyunca 
başkentlik yapmış olan toprak-
larda Hilâfet’in yeniden bu kadar 
tesir oluşturacağını beklemeyen 
laik Kemalistler bu düşüncenin 
Müslümanların zihinlerinden ka-
zınırcasına sökülüp atılması için 
Hizb-ut Tahrir’in ve dolayısıyla 
Hilâfet projesinin önünü kesme-
ye çalıştılar. Bu yönde davet ça-
lışması yapan Hizb-ut Tahrir üyesi Müs-
lümanlara ceza yağdırdılar. 

Bu dönem yürütülen yargılamalarda 
Hizb-ut Tahrir üyesi olmakla suçlanan 
kişilere 6 ay, yöneticisi olmakla suçla-
nan kişilere 4 ila 5 yıl arasında cezalar 
verildi. Karar gerekçesinde Türk Ceza 
Kanunu’nun 163. Maddesi’ndeki unsur-
lara ilaveten şu tür ifadeler kullanıldı: 

“Hizbu’t Tahrir’in ulaşmak istediği İslâm 
ideolojisinde milliyetçilik ve vatan bağlarına 
yer verilmediği, kurulması öngörülen İslâm 
devleti nizamında Türk Milliyetçiliği, Türk 
Kültürü ve lisanı ile Türk Devletinin hüküm-
ranlığını yok edici fikri saklı bulunduğu ve 
bu kabil cereyanların toplumda gelişme 
istidadı göstermeye başladığı göz önünde 
bulundurulmuştur.”

suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 
Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 Numaralı 
Askerî Mahkemesi’nde görülen Hizb-ut 
Tahrir davalarında 163/2. Maddesi uya-
rınca Hizb-ut Tahrir mensupları laikliğe 
aykırı düşünce ve fikirleri olduğu gerek-
çesiyle her biri 6’şar ay ceza ile ceza-
landırıldılar. Bu yargılamalarda suç delili 
olarak Hizb-ut Tahrir’e ait fikrî ve siyasi 

içerikli kitaplar, 1980 darbesine 
karşı ve 1982 Anayasası’nı eleşti-
ren beyannameler gösterildi.

1990-2003 Dönemi 

12 Nisan 1991 tarihinde güya 
“Demokratikleşme” adına atı-
lan bir adımla 141, 142 ve 163. 
maddeler kaldırılmış ve bunların 
yerine bugün dahi tartışmalara 
ve şiddetli eleştirilere konu olan 
“Terörle Mücadele Kanunu” ka-
bul edilmişti. Böylece o günden 
sonra Hizb-ut Tahrir üyeleri hak-
kında Terörle Mücadele Kanu-
nu’nun 7. maddesi çerçevesinde 
yargılamalar yapılmaya başlandı. 
2000 yılında yapılan tutuklama-
lar neticesinde Hizb-ut Tahrir 
üyeleri ilk kez Terörle Mücadele 
Kanunu ile tanıştılar. Bu yıllarda 
yüzlerce Hizb-ut Tahrir üyesi 
“Silahsız Terör Örgütüne Üye ve 
Yönetici Olmak” suçlamasıyla yar-
gılandılar, yöneticilerine 5 yıl, 
üyelerine 3 yıl ceza verildi. Bu 
yargılanmalarda verilen cezalara 
uydurulan gerekçe ise “manevi 
cebir” olarak belirlendi.

2003-2006 Dönemi 

2002 yılında iktidara gelen 
AK Parti, Avrupa Birliği Uyum 
Yasaları çerçevesinde bir dizi 

değişikliğe gitti. 30 Temmuz 2003 tari-
hinde Terörle Mücadele Kanunu’ndaki 
“terör” tanımı değiştirildi. Yeni Terörle 
Mücadele Kanunu’nda bir örgütün terör 
örgütü olabilmesi için “cebir ve şiddete 
başvurması” ön şart olarak belirlendi. 
Terör tanımında ve Terörle Mücadele 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler netice-
sinde Hizb-ut Tahrir yargılanmalarında 

TÜRKİYE'DE HİZB-UT TAHRİR YARGILAMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Cebir ve şiddet yöntemini 
çalışma metodu olarak 
asla kabul etmemesine, 
bugüne kadar maddi hiç 
bir eylemi olmamasına, 

aksine fikrî ve siyasi 
bir çalışma yapmasına 

rağmen, Hilâfet 
düşüncesini topluma 
davet olarak taşıdığı 
için Hizb-ut Tahrir ile 
çalışan Müslümanlar 

dünden bugüne hep ağır 
hukuksuzluklar ile karşı 

karşıya kaldılar.

1980-1990 Dönemi

Hizb-ut Tahrir mensuplarına yönelik 
hem 1980 Askerî Darbesi’nden sonra 
hem de 1982 Anayasası’nın yayınlanma-
sından sonra yeni tutuklamalar gerçek-
leşti ve aralarında üniversite öğrencileri-
nin de bulunduğu çok sayıda Müslüman 
Hizb-ut Tahrir üyesi veya yöneticisi olma 
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bir belirsizlik oluştu; zira cebir ve şiddeti 
benimsemeyen ve bu durumu Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 
raporlarda da teyit edilen Hizb-ut Tahrir 
üyelerini yargılayacak ceza maddesi orta-
dan kalkmış oldu. Nitekim bu değişikliğe 
binaen Ankara 1 No’lu DGM, 2003/60 
esas numaralı dava dosyasında şu şekilde 
bir karar verdi:

“4928 S.Y ile değişik 3713 S.Y’nın 1. 
maddesindeki terör tanımı: Terör: cebir ve 
şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, 
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biri ile 
anayasada belirtilen Cumhuriyetin nitelik-
lerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik 
düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve mille-
ti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlike-
ye düşürmek amacı ile kurulan oluşumların 
örgüt olarak kabul edildiği, sanıkların bu 
madde kapsamında bir örgüt kurmadıkları, 
cebir ve şiddete dayalı eylemlerinin bulun-
madığı bu nedenle yaptıkları bildiri dağıt-
ma, kuşlama, pullama gibi eylemlerinin 
cebir, şiddet, baskı, yıldırma, sindirme, 
tehdit yönetmeleri kullanılmadığı için suçun 
unsurları oluşmadığından sanıkların müs-
net suçtan beraatlerine karar verilmesi.” 

“Hüküm: Sanıklara isnat edilen suçun 
unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından 
müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlarına oy bir-
liğiyle karar verilmiştir.”

Peş peşe gelen bu beraat kararlarıyla 
cezaevlerinde bulunan pek çok Hizb-ut 
Tahrir üyesi serbest bırakıldı. Bunların 
arasında Yargıtay’ın cezalarını onayladığı 
hükümlü konumundaki Hizb-ut Tahrir 

üyeleri de mevcuttu. Ancak bu uygula-
manın ömrü uzun sürmedi. 

Devleti koruma refl eksi ile yargı erki 
devreye sokuldu ve kanunla yapılama-
yan şey Yargıtay içtihadı ile uygulamaya 
konuldu. Yargıtay, Terörle Mücadele Ka-
nunu’na ve bu kanunun değişik maddele-
rine göre faaliyetleri suç teşkil etmeyen 
ve terör kapsamına girmeyen Hizb-ut 
Tahrir’i terör örgütü kapsamında de-
ğerlendiren içtihat kararını 19 Nisan 
2004 tarihinde aldı. 2003 yılında Adana 
2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’n-
de açılan bir dava beraat ile sonuçlandı. 
Mahkemenin verdiği bu beraat kararına 
Savcılık itiraz edince dosya Yargıtay’a ta-
şındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin yaptığı 
bir içtihatla Savcı’nın itirazı kabul edildi 
ve mahkemenin verdiği beraat kararı 19 
Nisan 2004 tarihinde bozuldu. Hiçbir 
kanuni gerekçeye dayanmayan bu içtihat 
kararını Yargıtay 9. Ceza Dairesi şu ge-
rekçeler ile ilam yaptı:

“…Hizb-ut Tahrir, cebir ve şiddet kulla-
narak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme 
ve tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa’da 
belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, 
hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni de-
ğiştirmek, devletin ve Cumhuriyetin varlı-
ğını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini 
zaafa uğratmak, yıkmak ve ele geçirmek 
amacıyla kurulmuş terör örgütü niteliğinde 
olduğu gözetilerek sanığın hukuki durumu-
nun buna göre takdir ve tayini gerektiği 
gözetilmeden örgütün niteliği yanlış değer-
lendirilerek yazılı şekilde hüküm tesisi… 
Kanuna aykırı ve C. Savcısının itirazları bu 
itibarla yerinde görülmüş olduğundan hük-

mün bu sebepten dolayı isteme aykırı ola-
rak bozulmasına 19.04.2004 tarihinde oy 
birliği ile karar verildi.”

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin aldığı bu 
içtihat kararında, beraat kararı veren 
Adana 2 No’lu Devlet Güvenlik Mah-
kemesi’nin örgütün (Hizb-ut Tahrir) 
niteliğini yanlış değerlendirdiğini söyle-
mesi tam olarak hukuki bir faciadır. Zira 
mahkemelerin, bu tür tespit ve değer-
lendirmeleri kendilerine Emniyet müdür-
lüklerinden gelen raporlar çerçevesinde 
yaptıkları bilinmektedir. Bugüne kadar 
Hizb-ut Tahrir hakkında mahkemelere 
gelen Emniyet bilgi raporlarının hiçbirin-
de Hizb-ut Tahrir’in cebir ve şiddet kul-
landığına ilişkin bir bilginin rapor edilme-
diği gerçeğinden hareketle Yargıtay’ın bu 
içtihat kararını tamamen “düşman ceza 
hukuku” çerçevesinde verdiği görülür.

19.04.2004 tarihinde Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nin aldığı bu karardan son-
ra Hizb-ut Tahrir mensupları hakkında 
yapılan bütün yargılamalarda yerel mah-
kemeler kendi gerekçeli kararlarını yaz-
maktansa, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 
kararına atıfta bulunmayı yeterli gördü-
ler. Hatta üzerine vazife olmadığı halde 
Emniyet Genel Müdürlüğü dahi bu ta-
rihten sonra mahkemelere sunduğu bilgi 
raporlarına Yargıtay’ın 19.04.2004 tarihli 
içtihat kararını ekleyip aynen şöyle dedi: 

“Hizb-ut Tahrir örgütünün Terörle Mü-
cadele Kanununun 4928 sayılı Kanunla 
değişik 1. Maddesi kapsamında tarifi  ya-
pılan “terör örgütüne” ideoloji ve örgüt 
boyutları itibarıyla tipik olarak uyduğu an-
cak cebir şiddet boyutu itibarıyla uymadı-
ğı kanaati hasıl olmuştur. Ancak Adana 2 
No’lu DGM’sinin 29.12.2003 tarihinde 
2003/240 Esas Sayısı ile Hizb-ut Tahrir 
örgütünün 4928 S.K.’un 20.md ile değiş-
tirilen 3713 S.K’un 1. Maddesindeki terör 
tanımına göre terör örgütü tanımına girme-
diği şeklinde vermiş olduğu karar, Yargı-
tay’ın 19.04.2004 gün ve 2004/1433 sa-
yılı kararı ile Devletin ve Cumhuriyetin var-
lığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini 
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele ge-
çirmek amacıyla kurulmuş terör örgütü ni-
teliğinde olduğu gözetilerek bozulmuştur.”

bir belirsizlik oluştu; zira cebir ve şiddeti 
benimsemeyen ve bu durumu Emniyet 
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Buradan anlaşılıyor ki Yargıtay’ın bu 
içtihat kararı hukuki değil politik/siyasi 
bir karardır. Zira hem Emniyet birimleri 
bu kararı soruşturma ve kovuşturmala-
rına dayanak oluşturdular hem de ilk de-
rece mahkemeler Hizb-ut Tahrir üyeleri 
hakkında yürüttükleri tüm yargılamalar-
da ceza kararları almaya başladılar. An-
kara 1 No’lu DGM’nin yerine kurulan 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 
No’lu DGM iken 2003’te verdiği karar 
ile çelişen şok bir karara 2005’te imza 
atarak sanıklara ceza yağdırdı. 
Mahkeme, 2005/52 esas No’lu 
dava dosyasının gerekçeli kara-
rında aynen şöyle dedi:

“...Ancak örgütün bugüne ka-
dar herhangi bir şiddet eyleminde 
bulunmamış ve amacında şidde-
ti öngörmediği belirlenmiş ise de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
rejiminin yıkılması ve yerine şe-
riat esaslarında dayalı bir devlet 
kurulması amaçlandığına göre bu 
amaç zaten kendi içerisinde şiddeti 
öngörmektedir. Zira Türkiye Cum-
huriyeti rejiminin demokratik yollar 
ile halkın desteğini ve sempatisini 
kazanarak yıkılması mümkün de-
ğildir. Bunun için mutlaka şiddete 
başvurması gereklidir.” Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi Yar-
gıtay’ın aldığı içtihat kararına da 
dayanarak Hizb-ut Tahrir’i yuka-
rıdaki hukuk dışı komik gerekçe 
ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında bir terör ör-
gütü olarak kabul etti.

Bu dönemde yürütülen yargı-
lamalarda Hizb-ut Tahrir üyele-
rine 3 yıl yöneticilere ise 5 ila 
10 yıl arasında cezalar verildi. 

2006-2018 Dönemi 

29.06.2006 tarihinde Terörle 
Mücadele Kanunu’nda yeni bir değişik-
liğe gidildi ve Hizb-ut Tahrir üyelerinin 
de yargılandığı 7. madde değiştirildi. “Si-
lahsız terör örgütü olmaz” denilerek “te-
rör” tanımında cebir ve şiddet şartı ön 
şart olarak özellikle vurgulandı ve terör 

tanımı “silahlı terör” olarak yeniden belir-
lendi: “Terörle Mücadele Kanunu Madde 
7-(Değişik: 29.06.2006 - 5532/6 md.): 
“Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkut-
ma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntem-
leriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara 
yönelik olarak suç işlemek üzere, terör ör-
gütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye 
olanlar Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü 
maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 
Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgü-
tün yöneticisi olarak cezalandırılır.” 

örgüt yöneticileri için 15 yıl olmuş 
oldu. Normalde bu değişiklik cebir ve 
şiddeti kullanmayan, bugüne kadar silah-
sız terör örgütü kapsamında değerlen-
dirilerek üyeleri 3 ila 5 yıl arasında ceza 
ile cezalandırılan Hizb-ut Tahrir’in lehine 
olarak değerlendirilmelidir. Normal du-
rum böyle ama Türkiye Yargısı Hizb-ut 
Tahrir için anormal olanı yapıyor. Faali-
yetlerinde silahlı bir eylem olmadığı ve 
silahlı mücadele yöntemini reddettiği için 

terör kapsamında değerlendiril-
memesi gerekirken düşman ceza 
hukuku çerçevesinde mahkeme-
ler ve Yargıtay keyfî/siyasi kanaat 
ve içtihat kararları vererek Hizb-
ut Tahrir mensuplarını ağır ceza-
lara çarptırmıştır. 

Buna örnek teşkil edecek en 
bariz karar Yargıtay 9. Ceza Da-
iresi’nin 24.04.2008 tarihinde al-
dığı ikinci içtihat kararıdır. İstanbul 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
Hizb-ut Tahrir’e üye olmak ve 
propagandasını yapmak suçun-
dan 8 kişi hakkında yürütülen bir 
dosyada mahkeme ceza kararı 
vermiştir. Sanıkların, hükmün bo-
zulması için Yargıtay’a yaptıkları 
temyiz talebi üzerine Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi “hukuksuzluk” ta-
rihine geçecek şu resmî ifadeler 
ile temyiz itirazını reddedip hü-
küm cezasını onamıştır. Yargıtay 
ilamında ifadeler aynen şöyle: 
“Cumhuriyet savcısının, örgütün 
silahsız olup sanıkların eylemle-
rinin 5237 sayılı TCK’nın 220/2 
maddesinde düzenlenen suçu oluş-
turduğuna ilişkin itirazında Râşidî 
Hilâfet Devleti’nin ihdasından son-
ra, Hristiyan devletlere cihad yolu 

ile kurulan Hilâfet Devleti’ne dâhil etmek 
amacıyla silahlı mücadelenin başlayacağı 
amaç edinildiği anlaşılmakla, yerinde gö-
rülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul 
ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI 
talep ve dosya tebliğ olunur. 24.04.2008”

TÜRKİYE'DE HİZB-UT TAHRİR YARGILAMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Normalde bu değişiklik 
cebir ve şiddeti 

kullanmayan, bugüne 
kadar silahsız terör 
örgütü kapsamında 

değerlendirilerek üyeleri 
3 ila 5 yıl arasında ceza 
ile cezalandırılan Hizb-
ut Tahrir’in lehine olarak 

değerlendirilmelidir. 
Normal durum böyle 
ama Türkiye Yargısı 
Hizb-ut Tahrir için 

anormal olanı yapıyor

Bu yeni düzenleme ile TCK 314. 
maddesinde terör örgütü üyeliği 5 
ila 10 yıl, terör örgütü yöneticiliği 
ise 10 ila 15 yıl arası hapis cezasını ön-
görmektedir. Terörle Mücadele Kanunu 
5. maddesine göre cezalar yarı oranında 
artırılmış ve örgüt üyeleri için 7,5 yıl, 
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Hülasa, Hizb-ut Tahrir kurulduğu 
günden bugüne cebir ve şiddet eylem-
lerini reddetti. Bugüne kadar mahkeme-
lere gönderilen Emniyet Bilgi Notları’nın 
hiçbirinde bu yönde bir tespit yapılamadı. 
Yürütülen yargılamaların hiçbirinde cebir 
ve şiddet kullanıldığına dair bir tespit 
ve gerekçe ile cezalandırma yapılmadı. 
2002’de çıkarılan yeni Terörle Mücadele 
Yasası’nda ‘terör’ün tarifi net olarak tarif  
edildi; cebir ve şiddet eylemi, terör için 
ön şart olarak kabul edildi. Ancak tam da 
burada Hizb-ut Tahrir üyeleri hakkında 
verilen beraat kararlarına savcılığın itira-
zı ile Yargıtay 9. Ceza Dairesi üzerinden 
gayri hukuki bir zemin hazırlanmış oldu. 

Yargıtay’ın Hizb-ut Tahrir hakkında 
19.04.2004 tarihinde aldığı içtihat kararı, 
bu tarihten sonraki (hem ilk derece mah-
kemeler ve hem de üst mahkemelerdeki) 
tüm yargılamalara emsal gösterilerek da-
yanak haline getirildi. Emniyet Müdürlüğü 
bilgi notu hazırlarken, müdür ve amirler 
ise fezlekeleri hazırlarken bu içtihat ka-
rarını Hizb-ut Tahrir aleyhine kullandılar. 
Hatta Emniyet birimleri Hizb-ut Tahrir’i 
silahlı terör örgütü gibi göstermek için 
üyelerinin evlerine gizlice girerek önce si-
lah koydular sonrada arama izni çıkartıp 
“silah bulduk” diye medyaya servis ettiler. 
Emniyet’te Hizb-ut Tahrir davasından 
gözaltına alınan birinin telefon kişi liste-
si, Ergenekon sanığı bir Teğmen’in cep 
telefonuna “sehven”(!) yüklenmek sure-
tiyle “Ergenekon bağlantısı var” iftirasını 
kurguladılar ama ellerinde patladı. Köklü 
Değişim Dergisi tarafından valilikten izin 
alınarak yapılmak istenen konferansları 
“kaotik eylem yapacaklardı” diyerek ip-
tal ettirip Türkiye genelinde birçok ilde 
eş zamanlı operasyonlar yaptılar. Öyle 
ki bu süreçte medya organları Hizb-ut 
Tahrir aleyhine yürütülen bu karalama 
kampanyalarının baş aktörlerinden oldu. 
Hizb-ut Tahrir’in ismini her türlü yalan ve 
iftira haber ile kamuoyunda lekelemeye 
çalışıp algı operasyonları yürüttüler. Tüm 
cephelerden Hizb-ut Tahrir ve Hilâfet 
projesine saldırdılar.

Tüm bu süreçte sabır ve sebat üzerin-
de yoluna devam eden Hizb-ut Tahrir, bir 
taraftan davet çalışmalarını sürdürürken 
diğer taraftan da medya ve kamuoyunda 

oluşturulan bu algının değişmesi için mü-
cadele etti. İftiralara tek tek cevap verdi 
ve iddiaları çürüttü. Tek tek bütün med-
ya ve sivil toplum ile iletişim içinde oldu 
ve onlardaki olumsuz algıyı değiştirmeye 
çalıştı. Hukuki olarak ise uzmanlardan 
Hizb-ut Tahrir yargılamaları hakkında bi-
limsel mütalaalar aldı. Yargıtay Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Sami SELÇUK, Prof. 
Dr. Türkan SANCAR ve Dr. Ümit KAR-
DAŞ, hazırladıkları bilimsel mütalaalarda; 
Hizb-ut Tahrir’in bu hali ile terör örgü-
tü kapsamında değerlendirilemeyeceğini 
ve bu sebeple terör örgütü suçlaması ile 
cezaların verilmesinin kanuni ve hukuki 
olmadığını ifade ettiler. Yine bu süreçte 
“Hizb-ut Tahrir’e Yönelik Yargı Zulmüne 
Dur De” başlıklı bir kampanya başlatıla-
rak yürütüldü. 

Tüm bu hukuki çalışmalar, kamuoyu 
bilgilendirme ve kampanyaları sürecinde 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin içtihadına di-
renerek içtihat aleyhine verilen tek karar, 
Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 
2014/125 Esas Numaralı dosyada veri-
len karardır. Bu dosyanın savcılık karar 
mütalaasında Hizb-ut Tahrir ile ilgili şu 
ifadeler kullanıldı: 

“…sanıkların içinde bulunduğu oluşu-
mun yasadışı silahlı terör örgütü olmaktan 
ziyade, siyasi bir örgüt, dernek ya da ce-
maat şeklinde olduğu, iddianamede bahsi 
geçen silahlı terör örgütü oluşturmanın ya-
sal unsurlarının bulunmadığı anlaşılmakla 
sanıkların müsnet suçtan ayrı ayrı beraatle-
rine… …karar verilmesi kamu adına talep 
ve mütalaa olunur.”

Genel Olarak Bugün

Hizb-ut Tahrir mensupları hakkında 
Türkiye’de dünden bugüne 200’ün üze-
rinde soruşturma dosyası açıldı, 500’e 
yakın kişi hakkında başlatılan soruştur-
malar çerçevesinde yürütülen mahke-
melerde toplam 1828 yıl ceza verildi. 
Bunlardan 1035 yıllık ceza Yargıtay tara-
fından onandı ve infazı gerçekleşti. Kalan 
dosyalarda 105 kişi hakkında 660 yıllık 
cezayı ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017 
yılı sonunda onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin onayıp 
infaz hükmüne bağladığı bu yargılama 
dosyaları şunlardır:

Toplam 105 kişi hakkın verilen 
ceza 660 yıl

Mahkeme Adı Dosya/Esas No Kişi Verilen Ceza

Ankara 11. ACM 2007/97 – 2011/309 1 7,5

Ankara 11. ACM 2009/171 - 2011/210 4 30

Ankara 11. ACM 2010/100 – 2011174 2 15

Ankara 11. ACM 2011/165 – 2013/43 4 30

İst. Kap. 10. ACM 2007/247 - 2012/3 30 90

İstanbul 14. ACM 2010/166 2013/136 6 52,5

İstanbul 14. ACM 2009/306 2013/11 17 127,5

İstanbul 12. ACM 2010/350 - 2012/39 1 7,5

Adana 8. ACM 2010/36 - 2011/154 3 22,5

Adana 8. ACM 2009/219 - 2011/225 7 52,5

Erzurum 2. ACM 2009-660 – 2012-04 5 37,5

Erzurum 4. ACM 2013/124 2013/189 7 52,5

Diyarbakır 6. ACM 2009/583 – 2010/570 13 97,5

VAN 3. ACM 2009/327 5 37,5
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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 
Hizb-ut Tahrir Kararı

Tüm bu süreçte yargılamaların huku-
ki olmadığı ve Hizb-ut Tahrir’e yönelik 
yargı zulmünün yürütüldüğü kamuoyu 
edilirken hukuki yoldan da üst mahke-
melere gerekli itiraz ve başvurular ya-
pıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından hakkında iki ayrı dosyada 
Hizb-ut Tahrir’e üye olmak suçlama-
sı ile toplam 15 yıl ceza verilen Yılmaz 
ÇELİK 12.08.2014 tarihinde Anayasa 
Mahkemesi’ne hakkında verilmiş iki ayrı 
ceza kararı için bireysel başvuru hakkını 
kullandı ve yargılamalarda hak ihlali ol-
duğunu ileri sürerek itiraz etti. Anayasa 
Mahkemesi Yılmaz ÇELİK’in başvuru-
sunu kabul etti ve değerlendirdi. AYM 
19.07.2018 tarihinde 11’e 3 oy çokluğu 
ile Yılmaz ÇELİK’in her iki dosyasında 
yargılama hatası ve hak ihlali olduğuna 
hükmetti. 26.10.2018 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayınlanan AYM’nin gerekçe-
li kararında ilk derece mahkemeler ve 
Yargıtay’ın yargılamalarda Hizb-ut Tah-
rir hakkında bir tespit yapmadıklarını ve 
şablon cümleler ile direk Hizb-ut Tahrir’i 
terör örgütü kapsamında değerlendir-
diklerini söyledi. AYM, başvurucu hak-
kında hak ihlali yaşandığı için yeniden 
yargılama kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi başvuruyu görü-
şürken Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 
Hizb-ut Tahrir hakkında bir bilgi notu 
istemiş, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
AYM’ye gönderdiği bilgi notunda, Türki-
ye’de yargılamaların ilk başladığı 1967 yı-
lından bilgi notunun hazırlandığı 2017 yılı-
na kadar Hizb-ut Tahrir’in herhangi bir ce-
bir ve şiddet eylemine başvurmadığı belir-
tilmiş. İlk derece mahkemelerin gerekçeli 
kararlarını ve Yargıtay ilamlarını da değer-
lendiren AYM, “bu gerekçelerin hepsinde 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 19.04.2004 
tarihinde aldığı içtihat kararı dayanak gös-
terilmiştir, ancak bu içtihat kararı kanuni 
gerekçeden yoksundur” dedi. AYM gerek-
çeli kararında aynen şu ifadeleri kullandı: 

“Yargıtay 9. Ceza Dairesi 13/11/2007 
tarihli ve E.2007/324, K.2007/8187 sa-
yılı, 10/12/2007 tarihli ve E.2007/5166, 
K.2007/9121 sayılı iki kararında aynı içti-

TÜRKİYE'DE HİZB-UT TAHRİR YARGILAMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

hadını 19.04.2004 tarihinde aldığı kararı 
devam ettirmiştir. Yargıtay Hizb-ut Tah-
rir’in neden bir terör örgütü olarak kabul 
edildiğine ilişkin daha detaylı bir değerlen-
dirme yapmamıştır.”

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kara-
rının 35. Maddesi’nde “bir örgütün terör 
örgütü mü, değil mi” konusundaki tespi-
tin nasıl yapılacağı noktasında ilk derece 
mahkemeler ve Yargıtay’a adeta ders ve-
rircesine şu ifadeleri kullandı: 

“Terör örgütlerinin ideolojilerinin, ulaş-
mayı hedefledikleri nihai amaçlarının, top-
lum ve devlet hayatına yönelik eleştirilerinin 
başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel 
hak ve özgürlüklerle ilişkili yönlerinin bulun-
ması mümkündür. Ancak terör örgütlerinin 
söz konusu olduğu durumlarda ilk olarak 
değerlendirilmesi gereken, örgütün temel 
haklar kapsamında kaldığı iddia edilen fi-
kirleri değil amaçlarına ulaşmak için anaya-
sal bakımdan korunması mümkün olmayan 
şiddet yöntemlerine başvurup başvurma-
dığıdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, 
derece mahkemelerinden terör örgütünün 
varlığını veya sanıkların örgütle olan ilişkile-
rini ikna edici biçimde değerlendirmelerini 
beklemektedir. Bu değerlendirmelerin ise 
öncelikle adil yargılanma hakkı kapsamın-
da kaldığı açıktır.”

Yine Anayasa Mahkemesi gerekçeli ka-
rarının 58 maddesinde ilk derece mahke-
meler ve Yargıtay hakkında şu tespiti yaptı: 

“Bu bağlamda ilk derece mahkemeleri-
nin ve Yargıtay’ın Hizb-ut Tahrir örgütünün 
bir terör örgütü olup olmadığına yönelik hiç 
değilse bir kere değerlendirmede bulunması, 
gerekçelerini başvurucunun temel iddiaları 

ile mahkemelerin resen tespit edecekleri ve 
yargılamanın doğasının gerektirdiği sorulara 
cevap verebilecek nitelikte hazırlaması ge-
rekirken bunu yapmadıkları anlaşılmıştır.”

Anayasa Mahkemesi Yılmaz ÇELİK 
hakkında hak ihlalinin sonuçlarının or-
tadan kaldırılması için yeniden yargı-
lama yapılmasına karar verdi. Esasen 
AYM’nin bu kararı 2004’ten bugüne 
Hizb-ut Tahrir üyeleri ve yöneticileri 
hakkında yürütülen ilk derece mahkeme-
ler ve Yargıtay tarafından yürütülen tüm 
yargılamalarda hak ihlalinin olduğunu da 
ortaya çıkarmış oldu. Bu karar ile bugüne 
kadar Hizb-ut Tahrir’i terör örgütü kap-
samında değerlendiren tüm yargılamalar 
esasen çökmüş oldu.

Hizb-ut Tahrir yargılamalarının yarını-
nı belirleyecek Anayasa Mahkemesi’nin 
bu kararını, ilk derece mahkemeler ve 
Yargıtay nasıl uygulamaya koyacak, bunu 
önümüzdeki zaman gösterecek. İlk ola-
rak AYM’nin kararına direk muhatap olan 
Yılmaz Çelik hakkında Ankara 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi infazın durdurulmasıy-
la birlikte yeniden yargılama kararı verdi. 
Normalde AYM’nin aldığı karar tüm idari 
ve adli kurumları bağlayıcı nitelik taşımak-
tadır. Dolayısıyla bundan sonra hem ilk 
derece mahkemeler hem de Yargıtay’ın 
zulmüne maruz kalan diğer tüm mağdur-
lar hukuki haklarını kullanarak infazların 
durmasını isteyecekler ve suçsuz olduk-
larını savunarak beraatlarını isteyecekler. 
İnşaAllah haksız yere cezaevlerinde ka-
lan tüm mazlum Müslümanlar bu şekilde 
esaretten kurtulur. Böylece Hizb-ut Tah-
rir’e yönelik yargı zulmü son bulmuş olur. 
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İnsanlık tarihi boyunca hak ve batıl 
mücadelesi var olagelmiştir. Bu mü-
cadele içerisinde hak; adalet, eman, 

emniyet, güven ve huzur ile bütünleşir-
ken, batıl ise zulüm, zorbalık ve hukuk-
suzluk ile cisimleşmiştir. Hz. Adem’den 
günümüze değin tevhid mücadelesi aynı 
şekilde adaleti ikame etmekle özdeşleş-
miştir. Nihayetinde her gelen peygamber, 
hükmü Allah’a has kılarken toplumdaki 
bozuk âdet ve gelenekleri, fasit ilişkileri, 
zulüm ve zorbalıkları ortadan kaldırmak 
suretiyle Allah’ın emrettiği düzen ve ni-
zama razı olmanın mücadelesini verdiler. 
İnsan, ne zaman ki Allah’ın emrettiği ada-
let ve nizamından yüz çevirdi işte ondan 
sonra heva ve hevesin ürünü olan zulüm 
hükümleri insanlar arasında baş gösterdi. 

Böylece, mükerrem olan insan, zalim sı-
fatına müstahak oldu. İslâm’ın, hayat sah-
nesinden koparılmasından bu yana orta-
ya çıkan düzen ve nizamlar adeta zulme 
bayraktarlık yapmaktalar. Bugün İslâm 
coğrafyası dahil tüm yeryüzünde heva ve 
hevesten neşet etmiş zulüm nizamları ve 
hukukları, insanların problemlerine çö-
züm(!) sunmaya çalışmakta.

 İslâm’ın, temsil edildiği son dev-
let olan Osmanlı Devleti’nin, ortadan 
kalkması sonucu bu bakiye üzerine 
laik demokratik esaslar doğrultusun-
da kurulan onlarca devletten biri olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin adaleti tesis 
etme girişiminin nasıl bir adaletsizliğe 
dönüştüğünü örnekler ve rakamlar-
la ifade etmeye çalışacağım inşaAllah. 

Adalet; arapça “adl” mastarından 
Türkçeye geçmiştir. Türkçe sözlükte ise 
adalet “Hakkını verme, herkesin hakkı 
olanı gözetme” şeklinde mana bulmakta-
dır. Bu itibarla adalet; toplumda, huzur, 
ahenk, birliktelik ve barışı temin eden en 
önemli unsur olmaktadır. 

Hâl böyle olmasına rağmen, Türki-
ye’de yargılama, mahkeme, dava dendi-
ğinde, insanların düşündüğü ilk şey uzun 
yıllar adliye koridorlarını arşınlama, er-
telenen, bitmeyen süreçler. Buna karşı 
tükenen takatler, ekonomik kayıplar, 
geçen uzun yıllar, çileli, meşakkatli sü-
recin sonucunda kimsenin memnun ol-
madığı kararlar akla gelmektedir. Sadece 
bu düşünce dahi Türk hukuk sistemini 
özetlediği kanaatindeyim. Şimdi Türki-
ye’deki yargılama süreci, serüveni ve bu 
süreçte geçen zamana bir göz atalım.
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 Suçun oluşması veya suç oluştuğu 
kanaatinin hasıl olmasıyla suçun niteliğine 
göre asliye veya ağır ceza mahkemelerin-
de yargı süreci başlamış olur. Ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis, müebbet hapis ve 5 
yıldan fazla hapis istemiyle açılan davalar 
ağır ceza mahkemelerinde görülürken, 5 
yılın altında hapis istemiyle açılan dava-
lar asliye mahkemelerinde görülmekte. 
Asliye mahkemelerinden bir hükmün 
karara bağlanma süresi 1 ila 3 
yıl arasında iken, ağır ceza mah-
kemelerinde kararın çıkma sü-
resi ortalama 2 ila 4 yıl arasında 
değişmektedir. Tabii ki bu en 
iyi ihtimalle böyledir. Bu mah-
kemelerde on yıla yakın süren 
davalar olduğu unutulmamalıdır. 
Öyle ki, bu mahkemelerden ka-
rarın çıkması, sürecin bittiği an-
lamına gelmiyor. Asliye ve ağır 
ceza mahkemelerinin verdiği 
kararlara itirazın istinaf  mahke-
melerine yapılması, sonrasında 
istinaf  mahkemelerinde çıkan 
kararların yargıtay sürecine gir-
mesi, derken çok uzun bir za-
manın geçmesi muhakkak. Tüm 
bu yargı süreçlerinden sonra 
anayasa mahkemesine bireysel 
başvuru süreci ile davanın içe-
rideki tüm hukuki yolları tüken-
miş olur. Kamuoyunda ön plana 
çıkan veya sırtı mevcut siyasile-
re dayanan kimselerden değil-
seniz burada da başvurunuz için 
yılların geçmesi kaçınılmaz. Ma-
alesef  sürecin uzaması hakkın 
ortaya çıkmasını sağlamış olmu-
yor. Hatta yeni birçok mağduri-
yetlerin oluştuğu herkesin malu-
mudur.  Yani uzun yargılamalar 
sonucunda hak ortaya çıkmış 
olsa dahi bunun adı zulümdür. Yani “geç 
gelen adalet, adalet değil ancak ve an-
cak zulümdür” kavlinden hareketle, hak 
yerini vaktinde bulmamasından ötürü 
zulüm ile vasıflanmıştır. Hele bunca za-
man zarfında hakka isabet eden bir kara-
rın çıkmaması zulüm üzerine zulümdür. 

Türkiye’de, cumhuriyetin kuruluşun-
dan günümüze değin âdet olduğu üzere 

düşman olarak görülen Müslümanlar ve 
onlara reva görülen cezalar, zulümden 
başka bir şeyle ifade edilmeyecek cins-
tendir. 28 Şubat davasından 20 yıldır 
haksız ve hukuksuz bir şekilde ceza ev-
lerinde yatanlar, Hizb-ut Tahrir davaları 
ve diğer birçok İslâmi kesimin davaları 
neredeyse aynı zulmün ürünüdür. Cum-
huriyetin kuruluşuyla, sözüm ona yeni, 

çağdaş hukuk sistemi getirilmiş, lakin o 
günden günümüze değin, çıkan karalar-
dan mutlu, küçük bir azınlığın dışında 
memnun olan olmamıştır.

Her yıl, âdet olduğu üzere adalet yılı 
açılış törenlerinde, seminer ve çeşitli 
platformlarda, bakanlar, başkanlar, yargı-
nın sorunlarını ki özellikle davaların uzun 
olma hususunu dillerine dolayarak adeta 

günah çıkarırlar. Gerçekte işin başında ve 
icra makamında olmalarına rağmen bu 
sıkıntıların her yıl dillendirilmesi bunun 
sadece hukuk problemi olmayıp sistem, 
düzen problemi olduğunu ortaya koy-
maktadır. 1923’ten bu yana toplumun 
inancına, değerlerine, ruhuna aykırı olan 
kanunların ithal edilerek adaleti gerçek-
leştirme düşüncesi, zulüm dağlarına dö-
nüşmüştür. Bakın bu tarihten günümüze 

kadar hakim, savcı, adliye çalışa-
nı, adalet sarayları, teknik tekno-
lojik imkânlar artmasına rağmen 
ne suç azalmış, ne de adalet te-
sis edilebilmiştir. Neticede top-
lumumuz ya hakkını alamayan 
ya da hak ettiği cezaya çarptı-
rılmayan insanlarla dolmuştur. 
Yani yıllar itibariyle hakim, savcı 
sayısı artmasına rağmen bir yılda 
bakılan dava sayısı azalmayıp bi-
lakis artmıştır. 2017 yılı itibariy-
le adalet saraylarında 10.000’e 
yakın hakim, 6.000’e yakın da 
savcı, yani toplamda 16.000 ha-
kim ve savcı görev yapmaktadır. 
Yine 2017 verileri itibariyle 1 yıl-
da her bir hakimin baktığı dosya 
sayısı 929’dur. Totalde ise her yıl 
9 milyon dosya hakimlerin önü-
ne geldiği düşünüldüğünde her 
bir dosyada tek bir kişinin dahi 
olması 9 milyon insanın davalık 
olduğu, eğer bu dosyalarda sayı 
2 ya da 3 kişi olduğu düşünüldü-
ğünde ise rakamın korkunç bir 
boyuta ulaştığını görebilirisiniz. 

Yine faiz ve kredilere bula-
şan insanların icralık olması so-
nucunda 2014 yılında 23 milyon 
dosya icraya verilirken, 2017 
yılında bu rakam yaklaşık 16 
milyon dosya olarak kayıtlara 

geçmiştir. Sadece bu rakamlara bakmak 
dahi ülkenin yarısından çoğu direk, diğer 
yarısı ise dolaylı bir şekilde mahkemelik 
olduğu gerçeğini bizlere göstermektedir 
ki bunun adı sistem kaosudur. Bu kaos 
yıllar itibariyle nüfusun artması bahane-
siyle ifade edilemeyeceği gibi tamamen 
suçlu üzerinden de okunamayacak kadar 
da derindir. Uygulanan sistemin dina-
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mikleri, tamamen suç ve suçlu üretmeye 
dönüktür. Bu, gerek özgürlük adı altında 
sağlanan kanuni güvenceler, gerekse de 
hayatın her alanına sirayet eden fiilî uygu-
lamalar yoluyla suç ve suçlunun oluştu-
rulmasına uygun ortamlar meydana ge-
tirilmektedir. Durum bu şekilde olmamış 
olsaydı her yıl ülkenin yüzde 10’undan 
fazlası doğrudan, yaklaşık yüzde 50’si de 
dolaylı bir şekilde davalık olmazdı. Tabii 
ki bu durum mahkemelere intikal 
eden vakıalar açısındandır, bir de 
özellikle mala ve cana karşı işlenen 
suçların neredeyse sıradanlaşıp hiç-
bir yargı sürecine intikal etmemiş 
dosyalarını eklemiş olursak olayın 
vahameti kat ve kat daha fazla or-
taya çıkacaktır.

 Geçmişten günümüze değin, 
yargı düzenin, siyasi iradenin tahak-
kümünde olması özellikle siyasi da-
valarda ortaya çıkan sonuç, hukuki 
olmaktan ziyade siyasi olmaktadır. 
Bakın hiçbir makul gerekçe olmak-
sızın özellikle İslâmi davaların uzun 
yıllar sürmesi ve sonucunda ise 
oldukça ağır cezaların verilmesin-
den bahsetmiştim, diğer taraftan, 
her türlü suçun alenen işlendiği 
hırsızlık, gasp, yaralama, öldürme, 
uyuşturucu ticareti vs. gibi suçlar-
da yargılamalar formaliteden öteye 
gitmeyip, komik cezalarla suçlular 
adeta ödüllendirilirken, bir de çıka-
rılan aflarla bu kesime yeni suçların 
işlenmesi için kapılar aralanmakta-
dır. Tabii ki birileri, bunca suç ve 
suçlunun çok olmasını, yargının ki-
fayetsizliğini, demokrasinin tam an-
lamıyla Türkiye’ye yerleşmemesin-
den kaynaklandığını ileri sürebilir. 
Durum öyle değildir. Demokrasinin 
beşiği ve örnek alınan Avrupa’daki suç 
dosyalarının buradan aşağı kalmaması bu 
iddiaları geçersiz kılmaktadır. Lakin yargı 
fonksiyonunun oralarda daha işlevsel ol-
ması problemleri gözlerden uzak tutula-
bilmektedir. 

Peki gerçekte adaletin tesis edilmesi 
bu kadar zor mu? Bunu mümkün kılacak 
sistem yok mu? Kapitalist, laik, demok-

ratik ve diğer beşer mahsulü sistemlerin 
hiçbirinde adaletin hakkıyla vaki oldu-
ğu görülmediği gibi bu sistemler devam 
ettiği müddetçe bundan sonra da gö-
rülme ihtimali olmayacaktır. Bakın İslâm 
nurunun yeryüzüne inkişafından sonra 
gerek Müslümanlar gerekse de tüm in-
sanlık adalet, hak ve hukukun ne demek 
olduğunu bizzat yaşayarak tatmışlardı. 

Çünkü, Allah’ın emirleri doğrultusun-
da inşa edilen bir düzen ve Allah korkusu 
üzerine temellenen hukuk, elbette ada-
leti tesis edecekti ve etti de. Nitekim 
yönetim ve hukukta Allah’ın şu emrini 
ayetini kendilerine düstur edindiler:

َحَكْمتُم  َوإَِذا  أَْهلَِها  إَِل  الََمانَاِت  تُؤدُّواْ  أَن  يَأُْمرُكُْم  اللَّه  إِنَّ 

اللَّه  إِنَّ  ِبِه  يَِعظُُكم  نِِعمَّ  اللَّه  إِنَّ  ِبالَْعْدِل  تَْحُكُمواْ  أَن  النَّاِس  بَْيَ 

كَاَن َسِميًعا بَِصيًا

“Şüphesiz Allah, size emanet-
leri ehline (sahiplerine) teslim et-
menizi ve insanlar arasında hük-
mettiğinizde adaletle hükmetme-
nizi emrediyor. Bununla Allah, size 
ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Al-
lah, işitendir, görendir.”1 

Bu hükümler ışığında Allah Rasulü Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem önüne gelen dava-

ları İslâm’ın emrettiği şekilde, sade, 
hızlı ve adilane çözüme kavuşturu-
yordu; böylece davacı da davalı da 
hakkını alarak ayrılıyordu. Mesela, 
tanınmış bir aileye mensup olan Fa-
tıma Binti Esved isimli kadının hırsız-
lık suçu sabit olduğunda cezalandı-
rılmaması için araya girenler olmuş-
tur. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

ِفيِهُم  َسََق  إَِذا  كَانُوا  أَنَُّهْم  قَبْلَُكْم  الَِّذيَن  أَْهلََك  َا  إِنَّ

َعلَيِْه  أَقَاُموا  ِعيُف  الضَّ ِفيِهُم  َسََق  َوإَِذا  تَرَكُوُه،  يُف  ِ الشَّ

ٍد َسَقَْت لََقطَْعُت  الَْحدَّ َوايُْم اللَِّه، لَْو أَنَّ فَاِطَمَة ابَْنَة ُمَحمَّ

يََدَها

“Sizden öncekileri Allah bu 
yüzden helak etti. Aralarında 
mevki sahibi birisi suç işledi-
ğinde onu bıraktılar, zayıf işle-
diğinde ise onu cezalandırdılar. 
Allah’a yemin ederim ki Mu-
hammed’in kızı Fatıma hırsızlık 
yapsaydı, mutlaka onun elini de 
keserdim.”2 buyurmuş ve o kadını 
cezalandırmıştır. Bu, hiçbir beşerî 
hukukun sağlayamayacağı adalete 
örnektir. Allah Resulü dönemine 
ait bu örnekle iktifa etmeyi yeterli 
görüyorum. Merak edenler İslâm 
tarihine bakabilirler. 

Yine Allah Rasul’ünden son-
ra Hz. Ebubekir’in Hilâfet’inin ilk 
günlerinde tarihe geçecek şu ifade-

si sözü, yönetici ve hakimlerin nasıl bir 
adalet anlayışına sahip olduklarını bizlere 
göstermişler:

“Sizin en zayıfınız hakkı alınıncaya ka-
dar benim yanımda en güçlünüzdür.”3 

Yine Hz. Ömer’in, yargı ve şahitlik 
hukuku usûllerinin temelini oluşturacak 
olan Ebu Musa El Eş’ariye gönderdiği ta-
rihi mektupta şöyle geçmektedir:

Gerçekte adaletin 
tesis edilmesi bu 

kadar zor mu? Bunu 
mümkün kılacak sistem 

yok mu? Kapitalist, 
laik, demokratik ve 

diğer beşer mahsulü 
sistemlerin hiçbirinde 
adaletin hakkıyla vaki 
olduğu görülmediği 

gibi bu sistemler devam 
ettiği müddetçe bundan 

sonra da görülme 
ihtimali olmayacaktır
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“İmdi, yargı işi muhkem farzlardan, uy-
gulanagelen sünnetlerden birisidir. Sana bir 
mesele arz edildiği zaman önce anlamaya 
çalış. Çünkü geçerliliği olmayan bir hakkı 
söylemenin bir faydası olmaz. Meclisine 
kabul etme, yüzlerine bakma ve yargılama-
da insanlara eşit davran. Ta ki, toplumun 
ileri gelenlerinden hiçbiri sana haksızlık 
ettirmeye cesaret edemezsin, hiçbir zayıf 
da adaletinden ümidini kesmezsin. Davacı 
delil getirmeli, inkâr eden de yemin etmeli. 
Müslümanlar arasında sulh caizdir. Ancak 
helali haram kılan ya da haramı helal kı-
lan bir sulh caiz olmaz. Gaybi bir konuda 
hak ya da delil olduğunu iddia edene yeteri 
kadar süre ver. Eğer delil ile ispat ederse 
hakkını ver…”4 

İslâm’ın hakim olduğu dönemlerde 
adaleti bu esaslar doğrultusunda tesis 
eden Müslümanlar hem Hilâfet’in olduğu 
hem de Hilâfet’ten sonraki dönemlerde 
diğer millet ve devletlerin hayretini celp 
etmiştir. Hilâfet’in son temsilcisi olan 
Osmanlı Devleti’nde yargılamalara baktı-
ğımızda adaleti hakim kılma adına ne de-
rece titiz davrandıklarını görebiliyoruz.

Osmanlı mahkemelerinde “geç ge-
len adalet zulümdür” kaidesi gereğince 
yargılamanın en kısa sürede tamamlanıp 
adaletin tecelli etmesi amaçlanmıştır. Tek 
dereceli ve tek hâkimli olarak teşkilatlan-
dırılmış olan şer’iye mahkemesi, formali-
teden uzak, oldukça sade ve hızlı bir yar-

GECİKEN ADALET, ADALET MİDİR?

1  Nisa Suresi 58
2  Buhârî, Enbiyâ 54, Megâzî 53.
3  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Haya-
tü’s-Sahâbe, 3.c., 175-178.s.
4  İ’lamü’l Muvakkilin 1.c 109-110.s
Faydalanılan diğer kaynaklar
http://www.milliyet.com.tr/2017-adalet-rapo-
ru-supheli-kadin-gundem-2677591/
https://hukuksokagi.com/adliye/
1967den-2012ye-hakim-basina-dusen-dos-
ya-sayisi/
http://www.merhabahaber.com/ulkenin-yari-
si-icralik-durumda-1305393h.htm
http://sahipkiran.org/2015/02/10/yargilama-
nin-uzun-surmesi/
Güncel Hukuk Dergisi Şubat 2012/2-98
Avrasya Hukuk Kurultayı Tebliğler Kitabı; s.454 
(3-7 Eylül 2014, Saraybosna

gılama usûlü ile çalışmıştır. Anlaşmazlıkla-
rın, ihtilafların, sulh yoluyla çözülmesinin 
teşvik edilmesi yargılamaların daha hızlı 
bir şeklide sonuçlanmasını sağlayan baş-
ka bir unsurdur. Gerek yerli gerekse de 
yabancı araştırmacıların şer’iye sicillerin-
de yaptıkları araştırmalarda Osmanlı’da 
davaların bir veya iki celsede tamamlan-
dığı sonucuna ulaşmışlardır. Osmanlı’da 
sulh ve ceza mahkemelerinin davaları 
karara bağlamada gösterdiği hıza hiçbir 
ülke yetişememiş desek, mübalağa yap-
mış olmayız. Öyle ki çok büyük davalar 
dahi üç dört gün içerisinde karara bağla-
nabiliyordu. Burada adaletin hıza kurban 
edilmediğini de ayrıca belirtmemiz ge-
rek. Hız, adaletin tecellisi için itici kuvvet 
durumuna dönüştürülmüş.

Düşünün milyonlarca km2 toprağı 
kıtalara dağılan, farklı inanç ve milletler-
den milyonlarca insanı İslâm’ın adaleti 
ile memnun edip yüzyıllarca birlikte ya-
şatabilmenin izahı; öncelikle hakim olan 
düzenin âlemlerin Rabbi tarafından be-
lirlenmiş olmasıdır. Hak, hukuk, adalet, 
kavramlarının toplumun benliğine yerleş-
mesi, suçun nevisine uygun caydırıcı ce-
zaların varlığı, en önemlisi gerek toplum-
da gerekse de yönetici ve kadılarda Allah 
korkusunun, ilahi mahkemede hesap 
verileceği inancı, haklının hakkını almakta 
bir an bile tereddüt etmemesine, suçlu-
nun da hak ettiği cezayı muhakkak alaca-

ğına olan inanç ve güven adaletin en hızlı 
bir şekilde ikame edilmesini sağlamıştır.

 İslâm’ın hakim olduğu dönemlerde 
“geç gelen adalet zulüm” olarak görü-
lürken, gayri İslâmi sistemlerin kendisi 
zulüm üzerine inşa edildiği için adaleti 
ikame etmekle görevli yargıçlar, menfaat, 
iktidarların istekleri, rüşvet, makam gibi 
hususları hak ve adaletin önüne geçmiş, 
adaletin gerekli hızlılıkta tecelli etmesini 
de engellemişlerdir. Yine fitne, fesat, fuh-
şiyat ve özgürlük adı altında rezilliklerle 
toplumun bünyesine yerleştirilen fikirler, 
her gün daha fazla suç ve suçlu üret-
mektedir. Hâl böyle olunca yeni adalet 
saraylarıyla, sayısı artan hakim ve savcı-
larla, yeni cezaevleriyle adaleti sağlama-
nın imkânı yoktur. Eğer gerçekten adalet 
diye bir dert ve kaygıları olmuş olsaydı, 
şu topluma merhamet nazarıyla bakmış 
olsaydılar zulüm üzerine inşa edilen şu 
düzene bir an dahi tahammül etmez, 
özelde Müslümanlara genelde ise tüm 
insanlığa hakkı ve adaleti temin edecek 
Hilâfet’i ikame ederlerdi. 

Mademki hakiki adalet, ancak ve an-
cak İslâm nizamı ile tecelli olacak o hâlde 
bu nizamın hayat bulması için her Müs-
lüman’ın elinden geleni yapması zorun-
luluktur. Bu nizamın ikame edilmesi için 
şer’î süre olan üç günün üzerinden yak-
laşık bir asır geçti. Asıl zulüm, bu hakikat 
ve adaletin güvencesi olan Hilâfet’in, hâlâ 
ikame edilmemiş olmasıdır. 
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Bazı çağdaş entelektüellerin iddia 
ettiği gibi Müslüman toplumlar-
da baş göstermiş vahim çürü-

me, buna bağlı olarak aile kurumunun 
hızla dağılması, sosyal hayatta huzur ve 
ahengin kaybolması, anneliğin değersiz-
leşmesi, aile içi ve kadına karşı şiddet 
gibi musibetler ne basit beceriksiz poli-
tikaların sonucudur ne de bazı feminist 
takılan Müslüman kadınların iddia ettiği 
gibi İslâm’ın yanlış yorumlanmasının bir 
neticesidir. Bunu iddia edenler ne kadar 
da yanılıyorlar! Tam aksine bu çürüme, 
kendi halkının hayati meselelerini etkili 
bir şekilde çözmekten aciz laik kapita-
list ideolojinin, ona ait değer, hüküm ve 
nizamların tatbik ve teşvik edilmesinden 
kaynaklı engellenemez neticedir. 

İslâm beldelerimizdeki rejimlerin da-
yattığı sözde “çağdaş medeniyetlerin” 

yaşam ve yönetim tarzları, İslâmi hüküm-
leri şiddetle kınayan laik ajandaları, Batılı 
liberal, maddiyatçı ve cinsiyet eşitlikçi fe-
minist değer ve hükümler, meydanı boş 
bulmuş gayri İslâmi inanç ve gelenekler; 
gayrimüslim Batılı halkların başına bela ol-
muş hastalıkların aynılarını bizim toplum-
larımıza ve ailelerimize de bulaştırmıştır.

Oysa bir zamanlar aile ve toplumda-
ki huzur ve ahenk İslâm ümmetinin be-
lirgin sıfatlarındandı. Hilâfet Devleti’nin 
topraklarını ziyaret eden kadın ve erkek 
seyyahların memleketlerinde aktardıkları 
gözlemler sayesinde Batılı toplumlar İs-
lâm medeniyetinin yaşam tarzına gıpta 
eder, taklit etmeye çalışırdı. Edmondo 
de Amicus isminde İtalyan bir seyyah 19. 
yüzyılda Hilâfet topraklarını ziyaretinden 
bir izlenimini şöyle ifade etmiş: 

“Türk insanı şefkatlidir, ailesine düşkün-
dür. Evlilik ve aile bağlarına genel olarak 
Avrupalılardan daha çok saygı gösterir…” 

1856’da Fransız Büyükelçisi olarak İs-
tanbul’da kalmış La Baronne Durand de 
Fontmagne ise şöyle demiştir: 

“Erkekler eşlerine karşı çok nazik bir 
arkadaş gibidir. Annelerine olan saygıları 
sonsuzdur.” 

Yine 19. yüzyılda İstanbul’u ziyaret 
eden İngiliz şair, yazar, tarihçi ve gezgin 
Julia Pardoe, “Sultan’ın Şehri” isimli kita-
bında Osmanlı ailelerinde edindiği izle-
nimleri şöyle dile getirmiş: 

“Osmanlı aile kültürünün en önemli 
özelliği, çocukların ebeveynlerine gösterdiği 
hürmetti… Bu denli yüksek kültürlü ve son 
derece kibar, en mütevazisinden en güçlü-
süne kadar, erkekler de kadınlar da güçlü 
bir asalet duygusuna sahiptiler.” 
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Peki, nasıl oldu da Müslümanlar ola-
rak bu belirgin sıfatımızı kaybettik? İşte 
burada bir toplumu, bir medeniyeti şekil-
lendiren, o toplum üzerine tatbik edilen 
nizam ve kanunların etkisini konuşmamız 
gerekiyor! 

Mustafa Kemal’in, “en büyük başa-
rım” dediği yeni Cumhuriyetin bekası için 
“din ve vicdan özgürlüğüne sahip” modern 
bireylerden oluşan bir toplumu oluştur-
mak hayati öneme sahipti. 1923 yılında 
Bursa’da halka yaptığı bir konuşmada 
şöyle diyordu: “Yeni Türkiye ne za-
mana ne de ihtiyaca uymayan me-
cellenin hükümlerine bağlı kalamaz. 
En uygar uluslar derecesinde hukuk 
kurallarımızı da iyileştireceğiz. Yüz 
sene, beş yüz sene, bin sene evvel 
yaşayan bir toplum için yapılan ya-
salarla bugünkü toplumu yönetmeye 
kalkışmak gaflettir, cehalettir.”

Ancak, Hilâfet ve şer’î mahke-
meler yerinde durdukça dini hu-
kuktan laik hukuka geçmenin im-
kânsız olduğu aşikârdı ve çağdaş 
bir medeni kanun oluşturmak için 
başlatılan ilk çalışmalar, heyet için-
de laikleştirilmeye tepki gösteren-
ler sayesinde durdurulmak zorunda 
kaldı. Nihayet 3 Mart 1924’te Hilâ-
fet, ardından da 8 Nisan 1924’te 
şer’i mahkemeler kaldırılınca, mo-
dern çağdaş bir “Medeni Kanun” 
oluşturmak için çalışmalar yeniden 
başlatıldı. Türk medeni kanunu ta-
sarısının hazırlanması için hukukçu 
milletvekillerinden, öğretim üye-
leri, yargıç ve avukatlardan oluşan 
26 kişilik bir komisyon kuruldu. Bu 
komisyon, İsviçre Medeni Kanunu’nu 
Türkçeye çevirdi ve yeni bir metin oluş-
turdu. Tasarı, Meclis Adalet Komisyo-
nu’nda hiçbir değişikliğe uğramadan ka-
bul edildi. Komisyon raporunda, İsviçre 
Medeni Yasası’nın uygar ülkelerin en 
başarılı yasalarından biri olduğu, içerdiği 
hükümlerin toplumsal ve ekonomik ya-
şam bakımından çağın gereksinimlerini 
karşılayacak nitelikte olduğu belirtildi ve 
17 Şubat 1926’da kabul edildi. 4 Nisan 
1926 tarihli Resmî Gazete’de yayımla-

nan yasa, 6 ay sonra, 4 Ekim 1926’da 
yürürlüğe girdi. Bu yasayı, devamı niteli-
ğinde görülen Borçlar Yasası izledi. Aynı 
komisyon, İsviçre Borçlar Yasası’nı da 
Türkçeye çevirdi ve tasarı hâline getirdi. 
22 Nisan 1926’da kabul edilerek 8 Mayıs 
1926 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
yasa, Medeni Kanun ile aynı tarihte yü-
rürlüğe girdi. “Medeni” ve “Borçlar” ya-
salarının yürürlüğe konulması, Avrupa’da 
büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında, Lozan Antlaşması çerçevesin-
de İstanbul’da danışman olarak bulunan 

hukukçu Prof. Georges Sauser Hall “Tür-
kiye’de Avrupa Hukukunun Benimsenme-
si” adlı kitabında, “İslâm devletlerinin en 
güçlüsü, bin yıllık geçmişe varan töreleri, 
altı aylık bir sürede yürürlükten kaldırıyor. 
Tarih, hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani 
değişikliği örnek gösteremez. Bir ülkede ve 
bir toplum üzerinde yapılmış bundan daha 
cesur bir deneyim yoktur.”1 değerlendir-
mesinde bulunmuştu.

Gerçekten de laik ve demokratik 
esaslara dayalı yeni Türk Medeni Kanu-

nu’nun yürürlüğe girmesiyle artık İslâm 
hukuku tamamıyla terkedilmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin diğer Batılı dev-
letlerden bir farkı kalmamıştır. Ayrıca laik 
hukuk anlayışı toplumun her kesiminde, 
toplumsal hayatın her alanında uygulanır 
hâle getirilmiştir. Medeni Kanun’un aileyi 
tanzim tarzı ile İslâm hukukunun tanzim 
tarzı arasında çok büyük farklar ve hatta 
tam bir zıddiyet olduğu laiklerce de Müs-
lümanlarca da tartışmasız kabul edilmek-
tedir. İslâm dışı laik ve demokratik esaslar 
üzerine şekillendirilmiş aile hukuku kap-

samındaki nişanlanma, evlenmenin 
koşulları ve hükümleri, boşanmanın 
koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, 
aile konutu, soy bağı, evlat edinme, 
velayet, nafaka hakkı, vesayet, kay-
yımlık gibi her türlü konu İslâm’ın 
öngördüğü hükümlerden farklılık 
arz etmektedir. Örneğin Medeni 
Kanun’un kabulü sonrasında artık 
Türkiye’de resmî nikâh zorunlu hâle 
getirilmiştir. Sadece dini nikâhla ya-
pılan evlilikler hükümsüz sayılmıştır. 
Sonucunda İslâm’a göre boşanma, 
nafaka, miras ve soy bağı gibi evli-
liğe bağlı hükümler tatbik edilemez 
olmuştur. Yine tek eşle evlilik zo-
runluluğu getirilerek, İslâm’ın he-
lal kıldığı çok eşlilik suç sayılmıştır, 
zina kapsamında cezalandırılmıştır. 
On yıllarca resmî nikâhsız anneden 
doğan çocuklar nüfus cüzdanı dahi 
alamamıştır. Boşanma hakkı düzen-
lenmiş ve kadınların laik anlayışa 
göre boşanabilmeleri hak sayılmıştır. 

Cumhuriyetin ilerleyen yılların-
da kapitalist güçlerin icat ettiği her 

türlü uluslararası anlaşma ve karara imza 
atan ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda 
yer almıştır ve bunların iç hukukta uy-
gulanması yönünde çalışmalar sürdürül-
mektedir. Bunlardan birisi de Birleşmiş 
Milletler’in 1981 yılında kararlaştırdığı 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’dir (CEDAW). 
Türkiye bu sözleşmeyi 1985 yılında hiç-
bir çekince koymadan imzalayıp onayladı 
ve Filistin, İran, Sudan, Somali hariç diğer 
İslâm ülkeleri de imzaladı.2 CEDAW’dan 
ziyade Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk Hak-
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Gerçekten de laik ve 
demokratik esaslara 

dayalı yeni Türk 
Medeni Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle 

artık İslâm hukuku 
tamamıyla terkedilmiş 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin diğer Batılı 
devletlerden bir farkı 

kalmamıştır
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ları Sözleşmesi, ILO, OECD, AGİK gibi 
kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiye-
leri, Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı Eylem Planı, 4. Dünya Kadın 
Konferansı Eylem Planı ve Pekin Dekla-
rasyonu gibi farklı uluslararası sözleşme-
ler de Türkiye’nin ve tüm İslâm beldeleri-
nin iç hukukunu şekillendiren sömürgeci 
araçlardandır. Sözde kadınların evlilik, 
boşanma, kamu yaşamı ve bedenleriyle 
ilgili pek çok hakkını koruma altına al-
mayı amaçlayan bu sözleşmeler, kadın-
ları erkeklerle eşit sayarak aile içinde ve 
toplumda aşılması güç sorunlara yol aç-
mıştır. CEDAW Sözleşmesini onaylayan 
Türkiye’de, kadın politikaları geliştirmek 
amacıyla ulusal mekanizma olarak 1990 
yılında kurulan Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM), sorunların parla-
mentoya taşınmasında ve kadınlar lehi-
ne kararlar alınmasında etkili çalışmalar 
yürütmektedir. O zamandan beri sayısız 
anayasal ve kanuni değişiklikler yapıldı. 
Özellikle 1980’li yıllarda ivme kazanan 
kadın hareketleri, kadınlar ile ilgili her 
soruna “kadın bakış açısıyla yaklaşma” ve 
“pozitif  ayrımcılık” ilkelerini yerleştirme 
çabasını sürdürmektedir. 

Ülkelerimizdeki kadın ve aileye dair 
üretilen politikaların, kanun ve hukuki 
uygulamaların tümü “Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği” politikasına dayalı ulusla-
rarası sözleşmeleri esas alarak yapılmak-
tadır. Üstelik bu milletlerarası anlaşmalar 
ulusal kanunlara üstün konumdadır. Me-
sela Türkiye’de Anayasanın 10. ve 90. 
Maddeleri; milletlerarası anlaşmalarla 
ulusal kanunların aynı konuda farklı hü-
kümler içermesi durumunda “çıkabilecek 
ihtilaflarda milletlerarası anlaşma hükümle-
ri esas alınır” hükmünü içermektedir. Bu 
çerçevede CEDAW sözleşmesi ulusal 
düzenlemeler karşısında üstün konuma 
getirilerek örneğin 2001’de Anayasanın 
41. Maddesine “Aile Türk toplumunun te-
melidir” ifadesine “ve eşler arasında eşitli-
ğe dayanır” hükmü eklenmiştir. 2002 yı-
lında CEDAW Ek İhtiyari Protokolü’nün 
onaylanmasının ardından “Yeni Türk 
Medeni Kanunu” yürürlüğe koyuldu. 
Böylece “Aile reisi kocadır” hükmü de-
ğiştirilerek “evlilik birliğini eşler beraber 

yönetirler” hükmü getirildi. Eski Medeni 
Kanun’a göre evin ve çocukların geçimi 
kocaya ait iken Yeni Medeni Kanun’da, 
“Eşler, birliğin giderlerine güçleri oranında 
emek ve malvarlıklarıyla birlikte katılırlar” 
şeklinde düzenleme yapıldı. Zaten daha 
önce, yani 1990’da kadının çalışması-
nı kocanın iznine bağlayan Medeni Ka-
nun’un 159. maddesi iptal edilmişti. Ka-
dınlara, kocalarının izni olmadan, istedik-
leri işte çalışabilme hakkı tanınarak kadın 
ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal 
alanlarda eşitlik sağlamak iddiası ile başlı-
ca boşanma nedenlerinden birisine kapı 
açılmıştır. Cinsiyet eşitliği, kadının güç-
lenmesi ve kocasından maddi bağımsızlık 
ilkeleri doğrultusunda kocanın aile üze-
rindeki kavvamlığı ve Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’nın farz kıldığı şekilde ailenin 
geçiminden sorumlu tutulması resmen 
gericilik ve çağdışılık sayıldı. Aile içinde 
iki başlılık ve otorite kavgası, evlilik ve 
aile içindeki rollerde karmaşa ve rekabet 
Medeni Kanun(lar) sayesinde Müslüman 
ailelere girebildi. Hatta Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı yayınladığı araştırma 
raporlarında “Aile kadınlar için güvenli bir 
ortam değildir.” ifadelerini kullandı ve “ev-
lilik” şiddet sebebidir” dedi. 

Ayrıca Medeni Kanun ile evlenme yaşı 
kadın ve erkek için eşitlenerek yükseltildi 
ve 17 yaşını doldurma şartı getirildi. Bu 
düzenleme sayesinde haram ilişkide bu-
lunan gençler özgür, hür ve çağdaş kabul 
edilirken iffetini koruyarak, helal şekilde 
evlenerek hayatını birleştirmek isteyen 
akıl baliğ gençlerin önüne engel koyuldu. 
Engele aldırmayıp hür iradesiyle, sevdiği 
erkekle dini nikâhla ve düğün dernekle 
evlenen kızların kocalarına, sadece koca-
ya değil, “suça azmettiren” veya “işleni-
şine yardım eden” olarak görülen anne, 
baba, dedeye de 8 yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezası verilmektedir. Bugün Türki-
ye’de bu şekilde mağdur olan 4000 kadın 
mevcut. 

2006’da Başbakanlık’a bağlı Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü “Aile İçi Şid-
detle Mücadele El Kitabı”nı yayınladı. 
Bu kitabın içeriği İslâmi içtimaî nizamla 
birebir çelişen yaklaşımlar içermektedir. 

Ayrıca Başbakanlık 2007-2010, 2012-
2015 ve 2016-2020 dönemleri için “Ka-
dına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı” yayınladı. Bu eylem planları 
öncelikle İstanbul Sözleşmesini ve tüm 
uluslararası sözleşmeleri yerine getirmek 
üzere hazırlandılar ancak dünyada ka-
dınlara karşı şiddetin en hızlı oranla 
artan ülkesini meydana getirmekten 
başka bir işe yaramadılar. Türkiye Ada-
let Bakanlığına göre 2003’ten (AK Par-
ti’nin iktidara gelmesinden ve CEDAW 
ve Pekin Deklarasyonu gibi uluslararası 
anlaşmalar uyarınca en büyük kanuni de-
ğişiklikler ve düzenlemeler yapmasından 
sonra) 2014 yılına kadar kadın cinayetle-
rinde %1400 artış olmuştur! Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu; 2017 
yılında 409 kadının cinayete kurban gitti-
ğini, 387 çocuk istismar vakıası ve cinsel 
saldırıya uğrayan 332 kadının kaydedil-
diğini duyurdu. Bu rakamlar her yıl daha 
hızlı, daha çok artıyor. Bir başka tüyler 
ürpertici gelişme ise çocuklara karşı şid-
det olaylarıdır. Boşanma davalarında yeni 
bir trend çıktı ortaya: babalar, boşanmak 
isteyen annelerden intikam almak için öz 
evlatlarını öldürüyor. Bu şekilde sadece 
2017 yılında 20 çocuk öz babası tarafın-
dan öldürüldü.

2012’de Türkiye’deki ailelerin sırtın-
daki paslı hançer mesabesindeki “6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-
nun” yürürlüğe girdi. Çoğunluğu femi-
nist kadın dernekleri ile hazırlanan bu ka-
nundaki şiddet tanımı ve kanunun uygu-
lanma şekli, yürürlüğe girdiği günden beri 
aileleri korumak veya kadına karşı şiddeti 
önlemek yerine Türkiye’de binlerce aile 
faciasına yol açmıştır. Kadının basit bir 
şikâyeti, hiçbir delile gerek duymadan 
sunduğu beyanı sonucu, doğrudan kol-
luk kuvvetleri tarafından erkeğe 1 ila 6 ay 
arasında evden uzaklaştırma cezası veri-
lebiliyor. Fiziksel şiddetin dışında koca-
nın karısından hakkı olan birlikte olmayı 
istemesi cinsel şiddet, kadının kocasının 
ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığını 
düşünmesi ekonomik şiddet, yeterince 
romantik olmadığını düşünmesi duygusal 
şiddet ve dolayısıyla kocaya ceza gerekti-
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recek şiddet türleri olarak kabul ediliyor. 
Kocanın evinden, çocuklarından, hatta iş 
yerinden dahi uzaklaştırılması barışmaya 
yer bırakmadığı gibi, gerçek ve ağır şid-
detin doğmasına neden olabiliyor. 

Tüm bunların yanı sıra; beldelerimiz-
deki laik hukuk sistemleri eskiden 
İslâmi yönetimde olduğu gibi evliliklerin 
birliğini ve aile yapılarını korumak için 
çalışan devletin kolu değiller. Mahkeme-
ler artık evlilik içi anlaşmazlıklarda evliliği 
kurtarmak için arabuluculuk yapan veya 
kadını aile içi şiddetten koruyan veya er-
keğin ailesinin bakımını hakkıyla yerine 
getirmesini temin eden veya karı kocanın 
birbirine karşı görevlerini hakkıyla ye-
rine getirmesi için çalışan etkili bir araç 
değiller. Aksine aile hukukundaki bütün 
reformlar ailenin dağılmasından sonrası 
için planlanıyor, hatta ailenin dağılmasını 
teşvik ediyor. Nafaka ödemeleri, hakaret 
davaları, velayet sorunları gibi birçok alt 
başlık, evlilik sonrası için hazırlanan çalış-
malardır. Hükümetlerin yeterince bütçe 
ayırmaması ve çürük nizamların yol açtığı 
sorunların boyutu, mahkemelerin ve hâ-
kimlerin aşırı yoğunluktan dolayı sorun-
larla hızlı ve etkili bir şekilde ilgileneme-
mesi, üstelik hukuk sisteminin aşırı pahalı 
olması gibi vs. etkenler; evlilik ve ailedeki 
anlaşmazlıkların etkili ve adil bir şekil-
de çözülmesinin karşısında engel olarak 
durmaktadır.

Medeni Kanun sadece Türki-
ye’de değil tüm İslâm beldelerinde 
aileyi yıkıyor! Her geçen yıl evliliklerin 
sayısı azalırken boşanmaların sayısı gittik-
çe artıyor. Örneğin Türkiye’de son on yıl-
da boşanma oranları %82 arttı, 2001’de 
6 aileden birisi boşanırken 2018’de 3 
aileden birisi boşanmış.3 Ürdün, bugün 
Orta Doğu’nun en yüksek boşanma 
oranlarına sahip. 

Bununla birlikte İslâm ümmeti içinde 
evlilik oranları düşmüş ve evlilik yaşı art-
mıştır. Örneğin Mısır’da resmî kayıtlara 
göre evlilikler 2004-2016 yılları arasında 
%70,4 azalmış4. Buna ek olarak, tüm İs-
lâm beldelerinde ilk evlenme yaşı ortala-
ması 30’lara yaklaşmıştır.5

MEDENİ KANUN AİLEYİ YIKIYOR

Yine aile kurumunun toplumsal yapı-
da giderek zayıfladığına, ailelerin giderek 
küçüldüğüne, yalnız yaşayanların arttığına 
ve ailelerin çocuk yapmaktan kaçınmaya 
başladığına şahit oluyoruz. 2016 yılında 
örneğin Türkiye’nin doğurganlık hızı 2,1 
çocuğa düşerek nüfusun yenilenmesi için 
gereken doğum oranının altına düştü6. 
Aynı endişe verici demografik gelişmeler, 
Pakistan’da, Mısır’da ve başka İslâm ülke-
lerinde de kendini gösteriyor. Yalnızlaşan 
ve çocuktan kaçınan bir sosyal gelişme 
eğilimiyle karşı karşıyayız. Bunun temel 
nedenlerinden birisi, kadına yüklenen 
aileyi geçindirme sorumluluğu ve kariyer 
peşinde koşturmadan dolayı ilk annelik 
yaş ortalamasındaki artış ve anneliğin de-
ğersizleşmesidir.

Boşanma oranlarındaki artış doğ-
rudan çocuk ve genç nesilleri etkileyen 
problemlere yol açmıştır. Çocuk suçlu-
luk oranları, alkol ve madde bağımlılığı, 
okul başarısızlığı ve okulu terk, psikolojik 
problemler, fuhuş ve evlilik dışı doğum, 
şans oyunları ve kumar, intihar gibi prob-
lemlerdeki artışların her ülkede boşanma 
oranlarıyla birlikte arttığı dünya genelinde 
bilimsel çalışmalarla açıklanmıştır. Örne-
ğin boşanmaların devamlı ve hızlı arttığı 
Türkiye’de çocuk suçluluk oranları 2008-
2013 arası 4 katından fazla artmıştır.7

Hakikaten de bunlar; epidemik bo-
yutta zehirlenme belirtileridir. Batı’dan 
ithal edilen kapitalist, liberal, feminist ve 
laik değer ve normların, kanun ve nizam-
ların yayılması, teşvik ve tatbik edilmesi 
ümmeti zehirlemiştir. Müslümanların dü-
şünce yapısını, zevklerini, hayat mefhum-
larını ve kriterlerini İslâm’dan uzaklaştırıp 
Batı çizgisinde şekillendirmiştir. Üzerimi-
ze tatbik edilen Batılı değer ve kanunlar, 
iddia edildiği gibi kalkınma getirmedi… 
Tam aksine, bizleri Batı’nın ahlaki çökün-
tüsüne ve bir sürü aşılamaz sosyal sorun-
ların içine itti…

Bu yozlaşmış değerler ve görüşler 
toplumlarımızda hâkim olduğu sürece, 
politikalarda yapılan değişiklikler ve ka-
dın kuruluşlarının açılması sorunu çöz-
mede istikrarlı bir şekilde akamete uğra-
maya mahkûmdur. Hatta her türlü poli-

tika ve kanuni değişiklik ancak statükoyu 
koruyacak, İslâm beldelerimizde zararlı 
sömürge temelli inanç sistemlerinin ve 
yapıların hâkimiyetini ve varlığını devam 
ettirecek, ailelerimizin yıkılmasını hız-
landıracaktır. Müslümanlar olarak bizler 
kadın ve erkek ilişkilerini doğru şekilde 
düzenleyen, evliliklerimizde ve aileleri-
mizde hak ettiğimiz sükûneti ve ahengi 
yerleştirecek olan İslâmi değer, hüküm 
ve nizamları benimsemek zorundayız. Bu 
salgının tek çaresi; Batılı kapitalist sömür-
gecilerin üzerimize dayattığı bozuk laik 
liberal sistemleri tümüyle reddedip İslâm 
beldelerinin geleceğini sadece İslâm niza-
mı üzerine yeniden inşa etmektir.

İşte aileyi harap olmaktan kurtarma-
nın yolu budur!

نِّي ُهًدى فََمِن اتَّبََع ُهَداَي فََل يَِضلُّ َوَل يَْشَقى  ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ فَِإمَّ

* َوَمْن أَْعرََض َعن ِذكِْري فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُشُُه يَْوَم الِْقيَاَمِة 

أَْعَمى 

“Artık Benden size hidayet gel-
diğinde, kim benim hidayetime 
uyarsa o sapmaz ve bedbaht ol-
maz.  Kim de Beni anmaktan yüz 
çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir 
hayatı olacak ve Biz onu, kıyamet 
günü kör olarak haşredeceğiz.”8

1  Sauser-Hall, Georges: La Réception Des Dro-
its Européens En Turquie
2  Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edil-
mesi Sözleşmesi, kadınlar için uluslararası in-
san hakları yasası olarak tarif edilmiştir. 3 Eylül 
1981’de imzaya açılmış ve 189 ülke tarafından 
onaylanmıştır. Ayrıca ABD, CEDAW’ı bugüne ka-
dar imzalamadığı halde özellikle Müslüman ülke-
lere dayatmaktadır.
3  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (2016)
4  Mısır Kamu Seferberlik ve İstatistik Ajansı
5  TÜİK’e göre geçen yıl erkeklerde ilk evlenme 
yaşı ortalama 27,7, kadınlarda 24,6.
6  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
7  TÜİK 2008-2013 verilerine göre 2008 yılında 
güvenlik birimlerine getirilen toplam çocuk sayı-
sı 62.430’dur. 2016’da güvenlik birimlerine geti-
rilen çocuk sayısı 2015’e göre %10 artarak 333 
bin 435 olmuştur. Bu artış yaklaşık olarak yüzde 
434’e denk gelmektedir.
8  Taha 123-124
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Aslında her şey, insanın kendisi-
ni “ilah” ve “rab” yerine koya-
rak, hayat nizamını belirleme 

hakkını kendisinde görmesi ile başladı. 
Nizam belirleme hakkını kendisinde gö-
renler hep zulmün meydana gelmesine 
sebep olmuşlardır. İnsanların, yaşarken 
dikkate aldığı “iyi ve kötü”, “doğru ve 
yanlış”, “güzel ve çirkin” gibi değer yar-
gıları ile yine insanlar yaşarken bağlı kal-
dığı kanunlar, sınırlı ve eksik olan insan 
tarafından belirlenen bütün toplumlar 
sorunlu toplumlardır.  İnsanların hayat-
larına dair beşerin ürettiği ideolojiler, 
insanın yaratılışına uygun olmadığından, 
bu ideolojilerin uygulandığı toplumlarda 
ciddi anlamda zulümler ve hukuksuzluk-
lar vukuu bulmaktadır. Dolayısı ile bu 
ideolojilerin, meydana gelen hukuksuz-
luk veya suçlara yönelik belirlediği ceza 
yasalarının işe yaramadığı da ortadadır. 

Süreç içinde meydana gelen suç oran-
larına göre ceza yasalarında sürekli deği-
şiklikler yapılmaktadır. Ancak yapılan bü-
tün değişiklikler, suç istatistiklerindeki ar-
tışı durduramamaktadır. Öyle ki toplumu 
huzursuz kılan faktörler bazen iktidarları 
da etkileme durumuna gelmektedir. As-
lında halklar arasında meydana gelen suç 
oranlarındaki artış, halkın huzur ve refa-
hını kendine esas dert edinmeyen beşerî 
nizamların uygulayıcılarını çok ilgilendir-
memektedir. Ancak, toplumda meyda-
na gelen kaos ve huzursuzluk, iktidarları 
sarsma noktasına geldiğinde o zaman 
iktidar, farklı ceza yöntemlerine başvur-
maktadır. Bunlardan birisi de “Düşman 
Ceza Hukukudur.” 

“Düşman Ceza Hukuku” kavramı-
nı, ilk defa 2009 yılında, hakkımda açılan 

“terör” örgütüne üyelik davası akabinde, 
yerel mahkemenin hakkımda ceza kararı-
nı vermesi sonrasında avukatımdan duy-
muştum. Ben, başta İslâmi davalar olmak 
üzere, birçok davada -özellikle siyasi da-
valarda- hukukun işletilmediğini, alınan 
kararların tamamen siyasi kararlar olup, 
haksız yere cezalar verildiğini biliyordum. 
Ancak, bu uygulamanın ikinci veya üçün-
cü dünya ülkeleri olarak tabir edilen veya 
günümüzde, “gelişmekte olan ülkeler” 
olarak anılan ülkelere has olduğunu sa-
nıyordum. Gerçekte ise bu kavram, ken-
dilerine “gelişmiş” ülkeler diyen ülkelerin 
ortaya çıkardığı ve devletlerin neredeyse 
yasal bir uygulaması konumundaydı. Do-
layısı ile bu yazıda, bu kavramı ve uygula-
malarını ele almaya çalışacağım biiznillah. 
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“Düşman Ceza Hukuku” kavramı ilk 
defa 1985 yılında yazdığı bir makale ile 
ünlü Alman Ceza Hukukçusu ve Hukuk 
Felsefecisi Profesör Günter Jakobs ta-
rafından kullanılmıştır. Jakops’un böyle-
si bir kavramı ortaya atmasının altında, 
dünyada yaşanan terör olayları, devlete 
ve topluma yönelik bu saldırılar karşısın-
da bir güvenlik kaygısının sebep olduğu 
ifade edilmektedir. Dolayısı ile teh-
likenin önlenmesi amacıyla, temel 
hukuk ve devlet düzenine karşı ge-
len bu insanları, temel haklara sa-
hip bir “yurttaş” olarak değil, aksine 
ezilmesi, yok edilmesi gereken bir 
“düşman” gibi görerek, temel hak-
lardan yoksun bir şekilde cezalandı-
rılmaları gerekmektedir.

Sonraki yıllarda Jakops’un bu 
teorisi hakkında lehte ve aleyhte 
belirtilen birçok görüş ile bu kav-
ram daha da olgunlaştırılmıştır. Bu 
kavramın can alıcı noktası şudur; 
Jakops’a göre iki tip insan vardır. 
Bunlardan biri her ne kadar suç iş-
lese de esasında devlet nazarında 
temel haklarla donatılmış “yurttaş”, 
dolayısıyla “yurttaş ceza hukuku” ile 
muhataptır. İkincisi ise fikir ve ey-
lemleri ile devletin veya toplumun 
bekası için tehlikeli olup, bütün hu-
kuki haklardan yoksun bırakılmış 
“düşman” olarak tabir edilen ve 
“düşman ceza hukuku” ile karşı kar-
şıya olandır. Burada düşman ceza 
hukuku anlayışındaki suç faillerinin 
“sanık” bile olamayacak düzeyde 
hakları kısıtlanmıştır. Jakobs’un de-
yimiyle “unperson” yani kişilikten 
çıkartılmış olmaktadırlar. Böylesi 
bir insan, bırakın “yurttaş” olmayı 
“birey” veya “kişi” dahi olmamak-
tadır. Böylece kişilikten çıkarılan 
bu “düşman” “yurttaş ceza hukuku” an-
lamındaki bir cezanın amacının ve işlevi-
nin artık muhatabı değildir. Onlar en az 
zararla ve en uygun yöntemlerle bertaraf 
edilmesi gereken tehlikelerdir. Bu yüz-
den “düşman” olarak tabir edilen bu in-
sanlara yönelik mücadelede hiçbir hukuk 
kuralı işletilmeksizin onlar için “orantılı 
bir güç” kullanımı da söz konusu değildir. 

Teoriye göre, terörist ilan edilip, düş-
man kabul edilen ve normal hukuk dü-
zeninin dışına çıkarılan kişilere aslında bir 
ceza hukuku uygulanmamaktadır. Burada 
artık bu kişinin “fiiline” bakılmamakta, 
failin “kişiliğine” bakılmaktadır. Ceza, ku-
sur ile orantılı olmayıp, failin “tehlikelili-
ği” esas alınarak belirlenmektedir. Failin, 
“hukuku fiilen ihlal etmesinin” çok bir 

“maddi gerçek” olmaktadır. Şüphe var ise 
“maddi gerçek” de bulunmuştur! Düş-
man kabul edilen fail, “hakkındaki şüphe” 
oranında bertaraf  edilmelidir. Teoriye 
göre, “şüpheleniyorum ve cezalandırıyo-
rum” “Bu failden çok kuvvetli bir şekilde 
şüpheleniyorum ve en ağır ceza ile ce-
zalandırıyorum!…” anlayışı egemendir. 

Türkiye’de yargı ile muhatap 
olan veya yargıyı yakinen izleyen ki-
şiler için buraya kadar yazdıklarım 
çok da yabancı gelmiyordur. Evet 
maalesef  düşman ceza hukukunda, 
“kanunsuz suç ve ceza olmaz ilke-
si”, “masumiyet karinesi”, “şüp-
heden sanık yararlanır ilkesi”, “sa-
vunma hakkı”, “tabii hakim ilkesi”, 
“yargı bağımsızlığı”, “suç ve cezanın 
şahsiliği”, “delillerin yasallığı”, “si-
lahların eşitliği” gibi ilkeler çok ko-
lay askıya alınabilmektedir.

Teorinin şekillenmesinden son-
ra özellikle Amerika’daki ikiz ku-
leler olayı ve Londra metrosunda 
meydana gelen patlamalar ve ben-
zeri olayların akabinde Batı devlet-
lerinin nerdeyse tamamı düşman 
ceza hukukunu benimsemişlerdir. 
Terör ile mücadele adı altında Müs-
lümanlara yönelik başlatılan mü-
cadelede tamamen düşman ceza 
hukuku ile hareket edilmiştir. Bu 
süreci gören teorinin sahibi Jakobs, 
bu kavram ile ilgili 2003 yılında yeni 
bir yazı yayımlar. Yazar bu yazısında 
konu edinilenleri bir hukuk politi-
kası sorunu değil, daha çok hukuk 
bilimini ilgilendiren sorunlar olarak 
ele aldığını belirtme gereği hisset-
miştir. Jakops, bu son yazısında 
yurttaş ceza hukuku ve düşman ceza 
hukuku denildiğinde, aslında saf  bir 
biçimde gerçekleşmesi mümkün 

olmayan iki düşünsel tipin varlığından söz 
ettiğini ifade etmektedir. Jakobs, maka-
lesinin hemen başında, kendi teorisini iç 
çelişkiye düşürecek şekilde düşman ceza 
hukuku ile vatandaş ceza hukuku katego-
rilerinin ideal birer örnek oluşturduğunu 
ve bu nedenle saf  hâliyle gerçek hayat-
ta var olması çok da mümkün olmayan, 

DÜŞMAN CEZA HUKUKU

Teoriye göre, terörist 
ilan edilip, düşman 

kabul edilen ve normal 
hukuk düzeninin 

dışına çıkarılan kişilere 
aslında bir ceza hukuku 

uygulanmamaktadır. 
Burada artık bu kişinin 
“fiiline” bakılmamakta, 

failin “kişiliğine” 
bakılmaktadır. 
Ceza, kusur ile 

orantılı olmayıp, 
failin “tehlikeliliği” 

esas alınarak 
belirlenmektedir

önemi yoktur. Failin bu ihlal için ne öl-
çüde hazırlıklı olduğu, ne kadar tehlikeli 
görüldüğü önem kazanmaktadır.

Düşman kabul edilen fail ile ilgili “şüp-
he” çok önemlidir. Buradaki şüphe, failin 
“şüpheli kişiliği”dir. Failin eylemine ilişkin 
şüphe çok önemli değildir. Şüphe “deli-
lin” yerini almaktadır. Çoğu zaman şüphe 
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ceza hukuku dünyasının iki zıt kutbunu 
meydana getirdiğini ifade ediyor. Yani 
yazara göre, gerçek yaşamda bir kişi “ta-
mamen düşman” veya “tamamen vatan-
daş” sınıflandırmasına girmeyebilir. Öyle 
ise karmaşık ilişkiler yumağından oluşan 
komplike hayat fenomeninin pek çok alt 
kompartımanında hukuka uygun hareket 
eden bir insanın, hukuk düzeninin meş-
ruiyetini bütünüyle reddettiği ve 
onu yıkıp, ortadan kaldırmak istedi-
ği sonucuna varmak nasıl mümkün 
olabilir? Bu haklı soruya cevap ola-
rak Jakobs, teorisini yumuşatmakta 
ve insanların çoğunlukla bazı yön-
lerden “düşman” bazı yönlerden ise 
“vatandaş” olarak nitelendirilebile-
cek, karma bir statüde hayatlarını 
devam ettirdikleri argümanını ileri 
sürmektedir.

Jakops, teorisinin iktidarlar ta-
rafından suiistimal ettiğini, bu te-
orinin yapılan zulümlere dayanak 
teşkil edildiğini gördükten sonra 
onu yumuşatmaya çalıştı. Ancak, 
belki kendisinin de farkında olma-
dığı bir gerçeği es geçiyordu. Bu 
gerçek ise kanaatimce şudur: As-
lında Jakops, tarihten bu yana uy-
gulaması olan bir hususa sadece 
bir isim bulmuştu. Yani Jakops, bir 
icat değil bir keşif  yapmış ve bunu 
kavramsallaştırmıştı. Çünkü kendi 
arzusunu ilahlaştıran otorite sahibi, 
bekasına yönelik her tehdidi, hukuk 
tanımaksızın en acımasız bir şekilde 
bertaraf  etmeye çalışır. Tarih bu-
nun örnekleri ile doludur.

Diğer taraftan Jakops, bir hu-
kukçu olmakla birlikte aynı zaman-
da bir felsefecidir. Geçmiş felsefe-
cilerin söz konusu devlet ve top-
luma yönelik suç işleyenlere karşı 
yaklaşımları da neredeyse aynı mantıkla 
olmuştur. Dolayısı ile böylesi bir ceza 
anlayışına isim bulmuş bu şahsı tamamen 
günah keçisi konumuna düşürmemek 
gerekir. Yani aslında Jakobs, son tahlilde, 
çok da yeni bir şey söylememektedir. 
Her ne kadar düşman ceza hukukunun 
tanınırlığı rakipsizse de “önleyici ceza hu-

kuku”, “risk ceza hukuku”, “tehlike ceza 
hukuku”, “savaşım/mücadele ceza huku-
ku” gibi tasarımlar aynı yönelimi belki de 
Jakobs’un düşman ceza hukukundan çok 
daha açık ve kimi noktalarda daha tatmin 
edici bir şekilde ortaya koymuşlardır. 
Çünkü ceza hukukunun temel fonksiyo-
nu, toplumsal düzenin korunması veya 
bozulan toplumsal düzenin yeniden inşa 

edilmesi ekseninde kabul edilirse, ceza 
hukukunun şekillenmesi de yöneldiği 
toplumdan bağımsız olamayacaktır. 

Evet, suç adı verilen davranışlara 
uygulanacak olan yaptırımları belirle-
yen kurallar bütününe ceza hukuku adı 
verilmektedir. Ceza hukuku, toplum-
sal yaşamda meydana gelen ihlallerde 

en son uygulanacak olan hukuk dalıdır. 
Her yaşam tarzı kendisine ait bir ceza 
hukukunu belirlemiştir. Ancak, aynı 
suça farklı ceza verilmesi anlayışı hiçbir 
şekilde adil olamaz. Örneğin İslâm, ce-
zadan önce, cezayı gerektiren suçun iş-
lenmesini teşvik edecek bütün unsurları 
kaldırır. Hiçbir mazeret olmadığı hâlde 
suçun işlenmesi durumunda hiçbir din, 

ırk vb. farklılığı gözetmeksizin 
aynı suça aynı cezayı vermektedir. 

Hilâfet kaldırıldıktan sonra İs-
lâm nizamından vazgeçilmiş ve ye-
rine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 
Batı yaşam tarzı olan kapitalizm 
üzerinde inşa edildiğinden bütün 
yasalarını Batı devletlerinden kop-
yalayarak almıştır. Türk Ceza Kanu-
nu da 1926 yılında İtalya’dan, Ceza 
Muhakemeleri Kanunu ise 1929 
yılında Almanya’dan alınmıştır. Gi-
rişte ifade ettiğim gibi beşere dayalı 
bu kanunlar insan fıtratına ters ol-
duklarından hep ifsat edici olmuş-
lardır. Nizamları hakkaniyeti sağla-
madığı gibi ceza yasaları da hiç adil 
olmamıştır. Çünkü normal şartlar-
da ceza hukukunun insancıl temel-
lere dayandırılmakta olduğu iddia 
edilmektedir. Nitekim suçlanan 
her kim olursa olsun, suçluluğu bir 
mahkeme kararıyla sabit oluncaya 
kadar hiç kimse suçlu sayılamaz 
(masumiyet karinesi) veya cezada 
kanunilik ilkesi, ölüm cezası ve mü-
sadere cezasının verilemeyeceği gibi 
birçok ilkeden bahsedilmektedir. 
Ancak uygulamada bunlar sadece 
“vatandaş” nitelemesine uygun, sis-
tem taraftarları için uygulanmıştır. 

Yine yukarıda ifade ettiğim gibi, 
aslında düşman ceza hukuku denilen 
bu yaklaşım, Jakops’un icat ettiği 

bir yaklaşım olmayıp, kendi bekaları için 
devletlerin fiilî olarak uyguladıkları bir 
durumdu. Başta ABD olmak üzere diğer 
bütün emperyalist Batı devletlerinin, ge-
rek kendi içindeki “kendilerinden olma-
yanlara” ve gerekse İslâm beldelerinde 
uygulamalarını herhangi bir hukuk ile ifa-
de etmek mümkün değildir. Aynı şekilde 

Hilâfet kaldırıldıktan 
sonra İslâm nizamından 

vazgeçilmiş ve yerine 
kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti, Batı 
yaşam tarzı olan 

kapitalizm üzerinde 
inşa edildiğinden 
bütün yasalarını 

Batı devletlerinden 
kopyalayarak almıştır. 
Türk Ceza Kanunu da 
1926 yılında İtalya’dan, 

Ceza Muhakemeleri 
Kanunu ise 1929 yılında 
Almanya’dan alınmıştır
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bu emperyalist devletlerin güdümündeki 
“tâbi” ve “uydu” devletlerin de halklarına 
karşı düşman ceza hukukunu uyguladıkları 
ortadadır.

Sadece Türkiye’den bazı örnekler ver-
mekle yetineceğim. Örneğin Hilâfet’in 
kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçmiş-
ken, 4 Mart 1925’te kabul edilen “Tak-
riri Sükûn Kanunu” tam da düşman ceza 
hukukuna uygun bir uygulamaya sahip bir 
kanun idi. 3 maddeden oluşan Takrir-i 
Sükun Kanunu’nun 1. maddesi şöyleydi:

“İrtica ve isyana ve memleketin nizam-ı 
içtimaisi (toplumsal düzen) ve huzur ve 
sükûnu ve emniyet ve asayişini ihlale bais 
(bozmaya yönelik) bilumum teşkilât ve tah-
rikat ve teşvikat ve neşriyatı (örgütlenmele-
ri, kışkırtmaları, yüreklendirmeleri ve yayın-
ları), hükümet reisi cumhurun tasdikiyle ve 
re’sen ve idareten man’e mezundur (kendi 
başına yasaklamaya yetkilidir). İş bu ef ’al 
erbabını (bu eylemleri işleyenleri) hükümet 
İstiklâl Mahkemesi’ne tevdi edebilir.”

Yeni kurulan cumhuriyet, halka tepe-
den dayatıldığı için Müslümanlar, bu gayri 
İslâmi nizamı ve yönetimi kabul etmemiş 
ve dolayısı ile ülkenin her yerinde mev-
cut nizama karşı eleştiriler veya ayaklan-
malar meydan gelmişti. Dolayısı ile öfke 
ve ayaklanma sisteme yönelik olunca bu 
tehlike aynı düşman ceza hukuku mantığı 
ile bertaraf  edilmeliydi ki öyle de yapıl-
dı. Özellikle Şeyh Said Rahimehullah’ın 
kıyamından sonra yürürlüğe konulan bu 
ve benzeri kanunlar ile her türlü sürgün, 
idam ve katliam meşrulaştırılmıştır.

Hakeza ortalama on yılda bir yapılan 
darbeler ile sistem, fabrika ayarlarına 

DÜŞMAN CEZA HUKUKU

çekilirken aynı şekilde vatandaş ceza hu-
kuku askıya alınmıştır. Yine “olağanüstü 
hal uygulamaları” kapsamında nerdeyse 
hukukun tamamı askıya alınmış tamamen 
keyfi muamele ile halka zulmedilmiştir. 

Takriri Sükun Kanunu’na muhatap edi-
len halk nasıl ki yine hukuksuzluğu ile bili-
nen İstiklal mahkemelerinde yargılandı ise 
darbeler döneminde halk, askerî mahke-
melerde, OHAL döneminde ise aynı zih-
niyetin ürünü olan Devlet Güvenlik Mah-
kemeleri’nde yargılandı. OHAL kalktıktan 
sonra yargıya da yeni bir makyaj yapıldı. 
Eskiye söverek, güya ileri demokrasi saf-
hasına geçen ülke, artık şeffaf  ve adil bir 
yargılamaya geçtiğini ilan etti. Ancak, huy-
lu huyundan vazgeçmedi ve bu sefer de 
DGM’ler yerine “Özel Yetkili Mahkeme-
ler” ile tanıştık. Kısacası iktidarlar, kendi-
lerine yönelik bir tehdit algısı içine girdik-
lerinde, farklı isim ve kılıflar ile o tehlikeyi 
bertaraf  etmek için hiçbir hak ve hukuk 
tanımaksızın hareket ederler -ki bunun 
örnekleri sayılamayacak kadar çoktur-. 

Özellikle terörle mücadele kapsamın-
da ortaya konulan TMK vb. kanunlar ve 
buna göre yapılan yargılamalar neredey-
se tamamen düşman ceza hukuku mantığı 
ile yapılmıştır. Çünkü şüphe üzerine yar-
gılama, niyet okuma sureti ile cezalandır-
ma, fikir beyan edilmesine rağmen fikre 
örgüt, örgüte eylem icat etme şeklinde 
bir yaklaşım olagelmiştir.

Böylesi bir yaklaşıma maruz kalan en 
bariz örnek Hizb-ut Tahrir yargılamaları-
dır. 1960’lı yılların başından bugüne, Tür-
kiye’de çalışmalarına başlayan, silahlı mü-
cadeleyi caiz görmeyen, bugüne kadar 
en ufak bir maddi eylemi olmayan ama 

1967 yılından günümüze kadar çeşitli 
aralıklarla baskı, şiddet ve hapis cezala-
rına maruz kalan Hizb-ut Tahrir davaları-
nın hukukilik ile bir ilişkisi yoktur. Bugüne 
kadar yüzlerce kişi toplamda iki bin yıla 
yakın ceza almış durumdadır. Hizb-ut 
Tahrir davaları 1967 yılından bugüne ka-
dar çeşitli aralıklarla devam etmektedir. 
Değişen yasalar lehine olmasına rağmen 
hep aleyhine işletilmiştir. Hizb-ut Tahrir 
davalarında ceza verilmesine neden olan 
gerekçe; “ileride suç işleyebileceğine 
dair” öngörüye dayanmaktadır. İşte bu 
yaklaşım bire bir düşman ceza hukukunda 
ifade edilen hususun ta kendisidir. Bir ey-
lemin olması gerekmiyor. Şüphelenmek 
yeterlidir. Böylece kehanette bulunmak 
üzere “düşman” olarak görülen bu insan-
lar bir şekilde bertaraf  edilmelidir. Nasıl 
ki emperyalist devletler, İslâm ve Müslü-
manlar ile mücadele ederken “terör” ile 
mücadele ettiğini söylüyorsa, Türkiye’de-
ki yargı da kamuoyunun tepkisine karşı 
bir kalkan olması için fikri bir mücadele 
içinde olan bir yapıya “terör” etiketini 
yapıştırmaktadır.

Türkiye tarihinde ilk defa geçtiğimiz 
Ekim ayının son günlerinde, Yılmaz Çe-
lik’in bireysel başvurusu sonucu AYM ta-
rafından Hizb-ut Tahrir hakkında hukuki 
bir karar alındı. Her ne kadar düşman 
ceza hukuku bakışına sahip bazı üyeler 
bilindik “şablon” cümleleri tekrarladı ise 
de çoğunluğun nesnel değerlendirmesini 
içeren bir karar oldu ve nihayet Yılmaz 
Çelik, 19 Kasım’da bu karar doğrultusun-
da tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. 
Umut ediyorum ki bu bir başlangıç olur 
ve başta Hizb-ut Tahrir üyelerine yöne-
lik olmak üzere bütün Müslümanlara ve 
bütün masum insanlara yapılan bu yargı 
zulmü biter.

Son söz olarak; beşerî sistemler, düş-
man ceza hukukunu uygulamasalar dahi 
hiçbir zaman adil bir nizam ve adil bir 
yargılama yapamazlar. Adil ve refah bir 
yaşamı sunan, adil bir yargılama yapacak 
olan ancak İslâm nizamının kendisi ile uy-
gulandığı Râşidî Hilâfet Devleti’dir. 
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ADİL BİR YARGI DÜZENİ İNŞA ETMENİN ZARURETİ

Bilindiği üzere bazı MHP millet-
vekilleri tarafından hazırlanan ve 
kamuoyunda af  kanunu olarak 

isimlendirilen, “Bazı Suçlarla İlgili Ceza 
Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve 
Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun 
Teklifi” başlıklı kanun teklifi 24.09.2018 
tarihinde Meclis’e sunulmuştur. 12 Ekim 
2018 tarihinden beri bu komisyonda 
bekletilen teklif, af  niteliği taşıması yanın-
da kapsam içerisinde alınan ya da alınma-
yan suçlar yönünden ciddi tartışmalara 
yol açmıştır.

Söz konusu teklif  ile özet olarak, 19 
Mayıs 2018 tarihi dâhil olmak üzere bu 
tarihten önce işlenen, (bu Teklif  ile ayrık 
tutulanlar hariç) suçlar yönünden, tâbi 
oldukları infaz hükümlerine göre çekil-
mesi gereken toplam cezadan şartlı in-
dirim yapılması ve bunun sonucu olarak 
infazı gereken cezası kalmayan hükümlü 
ve tutukluların salıverilmesi; Teklif  kapsa-
mındaki suçlardan dolayı hükümlü veya 
tutuklu olanların; kesinleşmiş hükümler-
de, hükmolunan cezaların toplamından, 
tâbi oldukları infaz hükümlerine göre 
çekilmesi gereken cezadan bir defaya 
mahsus olmak üzere beş yıl indirilmesi, 
indirim yapıldıktan sonra infazı gereken 
ceza kalmaması durumunda hükümlünün 
salıverilmesi; soruşturma ve kovuşturma 
evresindeki dosyalarda tutuklu bulunan-
lar ile istinaf  ve temyiz kanun yolu aşa-
malarındaki dosyalarda tutuklu bulunan 
şüpheli veya sanıkların tutukluluk durum-
larının değerlendirilmesi hususlarının dü-
zenlenmesi; cezaların alt sınırlarının be-
lirlenmesinde 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu’nun 61’inci maddesindeki ölçütler 
esas alınarak ve 61’inci maddenin 5’inci 
fıkrası uyarınca teşebbüs, iştirak, zincirle-
me suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl 
hastalığı ve cezada indirim yapılmasını 
gerektiren şahsi sebeplerin göz önünde 
bulundurulması öngörülmektedir.

Söz konusu teklifin gerekçesine ba-
kıldığında teklifin gerçekten de haklı bir 
zemine oturtulduğu ve uzun yıllardır dile 
getirilen temel sorunlara dayandırıldığı 
görülecektir.

(I)
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Teklifin genel gerekçesinde:

- 16 Nisan 2017 tarihinde yapı-
lan halk oylaması ve 24 Haziran 2018 
tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçilerek köklü bir siyasi de-
ğişiklik yaşandığı, ülkelerde olan köklü 
siyasal değişikliklerin genel bir barışmayı 
gerekli kıldığı;

- Yaşadığımız köklü siyasi ve sos-
yal değişiklikler, ekonomik yapının yoz-
laşması, yoksullaşma, işsizlik, sağlıksız 
kentleşme, medyadaki şiddet öğeleri ile 
suçların artması;

- FETÖ/PDY mensubu hâ-
kim savcıların adalet mekanizması 
ve duygusunda hasara yol açtıkla-
rı, bu yapının kadrolaşmanın sağ-
ladığı avantajla siyasi, ideolojik ve 
ekonomik olarak hasım gördüğü 
kişileri, hukuk görünümlü ancak 
hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, ce-
zalandırma ve yok etme yollarına 
başvurduğu;

- FETÖ/PDY üyesi hâkim savcı-
ların bulundukları konumu silah olarak 
kullandıkları, örgüte tam bir itaatle hare-
ket eden bu kişilerin hâkimlik ve savcılık 
vasfını kaybettiği, verdikleri kararlarla 
yüzbinlerce insanımıza telafisi imkânsız 
mağduriyetler yaşattıkları;

- Örgüt üyelerinin performans 
yükselmelerini sağlamak için suçla müca-

dele adı altında sahte raporlar, yalan ta-
nıklar ve usulsüz dinlemeler ile binlerce 
kişiyi tutukladıkları;

- Bütün bu mağduriyetlerin ve 
haksızlıkların yargılamanın yenilenmesi ve 
diğer kanun yollarıyla mümkün olmadığı;

- Örgüt hiyerarşisine tabi 
hâkim savcıların 2006-2016 yılları 
arasında verdikleri hukuka aykırı 
kararlar ve usulsüz tutuklamalar 
ile tutuklu ve hükümlü sayısında 
dünyada yedinci Avrupa’da birinci 
sırada yer aldığımız;

- Cezaevlerinin toplumun genel 
güvenliği yanında ıslah ve rehabilitas-
yon amacına da hizmet etmesi gerektiği 
ancak günümüzde fizikî koşulların ye-
tersizliği ile bu amacın icra edilemediği, 
koğuşların kapasitelerinin üç, dört katı 
kişiyi barındırmasının güven zafiyetine 
yol açtığı, yer sıkıntısı nedeniyle insanla-
rın nöbetleşe uyudukları, koğuşların ge-
rekli hava hacmi ve alana sahip olmadığı, 
devletin özgürlüğü elinden alınan kişilerin 
sağlığından sorumlu olduğu;

- Türkiye’de teklif  tarihi itibariy-
le mevcut 449 cezaevinin kapasitesinin 
211.274 olması karşısında toplamda 
253.535 kişinin cezaevlerinde tutulduğu, 
bu durumun ve fizikî yetersizliklerin sos-
yal barışı tehdit edebilecek, provokas-
yonlara açık bir nitelik arz ettiği;

- Bu düzenlemede Anayasa-
nın başlangıç kısmında yazılı olan 
“hiçbir faaliyet, Türk milli menfaat-

lerinin, Türk varlığının, Devleti ve ül-
kesiyle bölünmezliği esasının, Türk-
lüğün tarihi ve manevi değerlerinin 
karşısında korunma göremez” hük-
münün esas alındığı;

- Adalet sistemi içinde oluşan hak-
sızlık ve mağduriyetlerin kısmen de olsa 
giderilmesi ile mahpusların topluma ye-
niden kazandırılması, toplumsal barış ve 
uzlaşmanın sağlanmasının amaçlandığı;

- Anayasanın 10. Maddesinde dü-
zenlenen eşitlik ilkesi gereği, hukuksal 
durumları aynı olan kişilerin yasalar kar-
şısında aynı işleme bağlı tutulması gözeti-
lerek, belli suçlara ilişkin tâbi oldukları in-
faz hükümlerine göre çekilmesi gereken 
cezalardan indirim yapılmasının uygun 
görüldüğü;

İfade edilmiştir.

Teklifle ayrık tutulan suçlar hariç ol-
mak üzere 19 Mayıs 2018 (hiçbir bilimsel 
ya da hukuki dayanağı olmaksızın ideolo-
jik bir tutumla M. Kemal’in Samsuna çık-
tığı tarih esas alınmıştır) tarihi ve önce-
sinde işlenen suçlar yönünden, çekilmesi 
gereken toplam cezadan 5 yıl ceza indi-
rimi gündeme gelmektedir. Buna göre 
teklif  yasalaşırsa örneğin 2015 yılında 
işlediği suçtan dolayı 12 yıl ceza alan bir 
kişi 6 yıl olması gereken infazından da 5 
yıl düşüleceği ve kalan bir yıl da denetimli 
serbestliğe tâbi olduğu için hiç cezaevine 
girmeyecektir. Ancak 6 yıl 3 ay hapis ce-
zası alan ve herhangi bir eylemi olmayan 
siyasi bir mahpus 4 yıl 8 ay cezaevinde 
tutulacaktır. Yine Atatürk’e hakaretten 2 
yıl 6 ay ceza alan bir kişi doğrudan ceza-
evine gönderilebilecektir.

MHP tarafından arkasında durulan 
teklifin özellikle bir “Af  Teklifi” niteliğinde 
olmadığı vurgulanmış olsa da metnin, in-
fazı 5 yıl düşürecek olması sebebiyle bir af  
teklifi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır.

Madde gerekçelerine bakıldığında 
Anayasa’ya atıfla Orman suçlarının da 
ayrık tutulmuş olması aslında teklif  sa-
hiplerinin de bu metnin bir af  teklifi ol-
duğunun bilincinde olduklarını göster-
mektedir. Anayasa’nın 169. Maddesinde 
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“… Münhasıran orman suçları için genel 
ve özel af  çıkarılamaz. Ormanları yakmak, 
ormanı yok etmek veya daraltmak amacıy-
la işlenen suçlar genel ve özel af  kapsa-
mına alınamaz.” şeklindeki düzenleme 
karşısında bu teklifte de orman suçlarının 
ayrık tutulmuş olması teknik bir ayrıntı 
gibi görülse de esasında maddeyi hazır-
layan hukukçuların zihnindeki gerçeği de 
açığa çıkarmaktadır.

(II)

Genel gerekçe dikkatle incelen-
diğinde özellikle siyasi mahpuslar 
yönünden bir düzenleme yapılaca-
ğı beklentisi karşısında bu gruptaki 
mahpusların özellikle kapsam dışı 
tutulduğunu görmekteyiz. İfade et-
mek gerekir ki gerekçe ile teklifin 
birbiriyle taban tabana çeliştiği bir 
metinle karşı karşıyayız…

Siyasi mahpuslar yönünden ya-
pılan bu ayrık tutma işleminin gerek-
çesi olarak Anayasa’nın başlan-
gıç kısmında yazılı olan “hiçbir 
faaliyet, Türk milli menfaatleri-
nin, Türk varlığının, Devleti ve 
ülkesiyle bölünmezliği esasının, 
Türklüğün tarihî ve manevi de-
ğerlerinin karşısında korunma 
göremez” hükmünün esas alın-
dığı anlaşılmaktadır. İfade etmek 
gerekir ki hukuken ve mantıken 
açık bir zorlama olan bu yaklaşım 
ile bütün suçlar yönünden de ayrık 
tutma işlemi gerçekleştirilebilirdi.

Bu yaklaşımın kabulü ha-
linde önemli bir soru günde-
me gelmektedir:

“Metnin hoşgörüsünden ya-
rarlanmaya layık görülen çete/
mafya, gasp, insan ticareti, uyuştu-
rucu ticareti, fuhuş, hırsızlık gibi suç-
lar Türklüğün tarihî ve manevi değer-
lerinden midir ki bunlar korunma gö-
rürken siyasi mahpuslar kapsam dışı 
tutulmuştur?”

Gerekçede yargının emir-komuta 
zinciri içerisinde silah olarak kullanıldığı 
bağımlı yargılamalardan bahsedildikten 

sonra bir takım suçların ayrık tutulması, 
yargının bu suçlar yönünden bir anda 
bağımsız ve tarafsız olabileceğini söyle-
mekle eş değerdir. İdeolojik tutumların 
gerçeklik, hakkaniyet ve adalet duygusu-
nu bu derece gölgelemiş olması oldukça 
vahim bir durumla karşı karşıya kaldığı-
mızı göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi boyunca krizler 
yaşayan yargı, İstiklal 

Mahkemeleri’nden 
bugüne özellikle 

muhalif kesimler için 
ciddi zulümlere imza 
atmıştır. İrili ufaklı her 
iktidar değişiminden 

etkilenen yargı, kendisi 
de bir iktidar odağı 
olarak yaşadığı güç 

değişimleri neticesinde 
renkten renge 

girmektedir

yılda bir dolan cezaevleri ile yeni bir af  
gündemi ile karşı karşıya kalmamız kaçı-
nılmazdır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 
krizler yaşayan yargı, İstiklal Mahkemele-
ri’nden bugüne özellikle muhalif  kesim-
ler için ciddi zulümlere imza atmıştır. İrili 
ufaklı her iktidar değişiminden etkilenen 
yargı, kendisi de bir iktidar odağı olarak 

yaşadığı güç değişimleri neticesinde 
renkten renge girmektedir. Her ge-
len bir önceki dönemin zalimlerine 
ve bu arada geniş toplum kesimleri-
ne zulmetmiş; kimse bu güçlü silah-
tan kimse vazgeçmek istememiştir. 
Bu güçlü silahın bağımsız ve taraf-
sız bir duruşla adil bir yargılamanın 
aracı haline gelmesi orta ve uzun 
vadede herkesin hayrına olmasına 
rağmen maalesef  kısa hedefler için 
basit bir araca indirgenmiştir.

Kişilere karşı işlenmiş suçla-
rın devlet tarafından affedilmesini 
doğru bulmuyoruz. Bununla bera-
ber cezaevlerinin mevcut doluluğu 
karşısında mahpusların ceza içinde 
farklı cezalara muhatap kaldığı, sağ-
lıksız fizikî ortam dolayısıyla cezae-
vi hastalıklarına duçar oldukları ve 
olabilecekleri açıktır. Yine yargının 
adil ve doğru karar verme yetisini 
büyük oranda kaybetmiş olduğu 
dikkate alındığında bir yargı kazası 
ya da kastı yüzünden cezaevlerinde 
tutulan binlerce adli-siyasi mahpu-
sun masum olduğu yönünde bir 
kanaate sahibiz. Bir masumun hak-
kına kavuşması adına gerekirse yüz 
suçlunun görmezden gelinebileceği 
yönündeki temel ilkeye inanmış ki-
şiler olarak mevcut sorun karşısın-
da “affa karşıyız” deyip meseleyi 

geçiştiremeyeceğimiz açıktır.

Bu çerçevede bugüne kadar dile getir-
diğimiz temel talep derhal tahliye şartıyla 
yeniden adil bir yargılama yapılmasıdır. 
Bunun için eski dönemin alışkanlıklarını 
ve lekelenmiş mahkemelerin içtihatlarını 
bir kenara iterek adaleti esas alan yeni 
bir yargı düzeni kurmak olmazsa olmaz 
bir sorumluluktur.

(III)

Bütün bu değerlendirmelerden sonra 
odaklanılması gereken nokta affa kar-
şı nasıl bir tavır takınmamız gerektiği ve 
yargı ve cezaevi sorunu karşısında nasıl 
bir çözüm önerimiz olacağıdır.

Öncelikle Türkiye’de yaşadığımız te-
mel sorunun bir sistem sorunu olduğunu 
vurgulamak gerekir. Aksi halde her 5-10 
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Cumhuriyet yargısı, kurulduğu 
günden bugüne mahkemele-
rinde verilmiş haksız kararla-

rıyla kendinden sürekli söz ettirir olmuş-
tur… Asli zihniyeti ve kuruluş felsefesi 
gibi Batı’dan ithal ettiği onca nizam da, 
üzerine zorla giydirilmeye çalışılan deli 
gömleği misali halk nezdinde itibar ve 
takdir görmemiş; çeşitli dayatma ve zor-
balıklarla insanların bu sistemi kabul et-
mesi ya da en azından müesses nizama 
isyan etmemesi sağlanmak istenmiştir. 
Fakat bunda çok da başarılı olduğu söyle-
nemez. Zira bu minvalde kolluk kuvvet-
leri marifetiyle baskılanan halkın içinden 
kimileri çıkmıştır ve bunların; gayri İslâmi 
nizamı kabullenip benimsemeye, uygula-
maları karşısında sinip saklanmaya, hak-
sızlıklara rağmen susup görmezden gel-

meye hiç de niyetleri olmamıştır. Siste-
min kendisine düşman gördüğü ve çeşitli 
yaftalamalarla toplumda etkisiz hâle ge-
tirmek istediği adamlardır bunlar. Yaşa-
dıkları zamana damgalarını vurmuş, hak 
sözü yüceltme ve davalarına sadakatleri 
noktasında simge isimler olarak Müslü-
man halkın zihin dünyasının en nadide 
noktasında kendilerine yer edinmişlerdir.

Bu makale, bir nebze “bizim hikâye-
miz” denilebilecek kıvamda, Müslüman 
Türkiye halkının Cumhuriyet mahkeme-
lerinin her döneminde muhatap kaldığı 
zulmün bazı sahnelerini bünyesinde ba-
rındıracaktır. Zannederim, çoğumuzun 
da ucundan kıyısından, uzaktan yakın-
dan şahitliğini yaptığı, hiç olmazsa duyup 
okuduğu sahneler… İstiklal Mahkemele-
ri karşısında bir İskilipli Atıf; Sıkıyönetim 

mahkemelerinde bir Necip Fazıl; 60’lı 
yılların Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir Er-
cüment Özkan; 28 Şubat’ın karanlık gün-
lerinde yüzlerce mağdur; DGM’lerde bir 
Yılmaz Çelik; Özel Yetkili Mahkemeler-
de bir Serdar Kaya ve AK Parti tarafından 
şekillendirilen günümüz yerli ve milli yar-
gısında bizler ve diğer İslâmi cemaatler…

Dün, İslâmi davet çalışmalarında -eğ-
risi doğrusuyla- önemli çabaların sahiple-
ri olarak tebarüz etmiş isimlerle, bugün 
İslâmi faaliyetlerle hemhal olurken yolları 
bu mahkemelere düşmüş bazı Hizb-ut 
Tahrir üyelerinin mahkeme heyetiyle ger-
çekleşen diyaloglarından kısa paylaşım-
larda bulunmak istiyorum bu makalede.

Dünden bugüne İslâmi davet taşıyıcı-
larının davet çalışmaları esnasında uğrak 

HUKUKSUZLUK
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noktası arasında bulunan mahkemeler; 
bu zevata karşı çoğu zaman düşmanca 
alınmış kararlara imza atmış, hukuk ga-
rabeti olarak tarihe geçen hüküm ve iç-
tihatlarda bulunmuşlardır. Kimi kararlar, 
hukuksuzlukta dudak uçuklatacak cins-
ten kararlardır: “şahitler bilahare dinlen-
mek suretiyle mahkumun idamına!...”

İstiklal Mahkemeleri’nde bir 
simge isim; İskilipli Atıf Hoca

İskilipli Atıf Hoca’nın yargılan-
ması ile ilgili olarak en önemli belgeler 
şüphesiz ki TBMM’nde bulunan İstiklal 
Mahkemesi zabıtlarıdır. Atıf  Hoca’nın 
yargılanmasında yaşananlar ilginç olduğu 
kadar, -1992’de Meclis İnsan Hakları Ko-
misyonu’nun TBMM’den Atıf  Hoca’ya ait 
yargılandığı Ankara 2. İstiklal Mahkemesi 
arşivlerini talebi sonrasında yaşananlarda 
olduğu gibi- dikkat çekicidir de. Mezkûr 
İnsan Hakları Komisyonu’nun talep ettiği 
defterler eksiktir ya da Komisyon’a ek-
sik verilmiştir. “Bu belgeler, 1993 yılında 
“Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları”1 adı 
altında İşaret Yayınları tarafından kitaplaş-
tırılır. Kitabın yazarı Ahmet Nedim, zabıt 
defterlerinin toplam 12 adet (402 sayfa) 
olduğunu ancak eldeki defterler içerisinde 
dördüncü ve beşinci defterlerin (103-170. 
sayfalar) bulunmadığını ve hatta altıncı def-
terin de 10 sayfasının (181-189. sayfalar) 
yırtılmış olduğunu ifade etmekte ve mec-
liste görevli bulunanların neden korumacı 
davrandıklarına anlam verememektedir. 
Atıf  Hoca’nın yüzleştirilme ve uzunca sa-
vunma yaptığı bölümlerin ne zaman eksil-
tildiği ise şimdilik meçhul!” 2

İskilipli Atıf  Hoca önce Giresun İs-
tiklal Mahkemeleri’ne “Şapka hadiseleri” 
ile ilgili olarak götürülmüş, nitekim tüm 
yüzleştirme, sorgulama ve yargılamala-
rın ardından da beraat etmişti. Hâl böy-
leyken Hoca, önce İstanbul’a getirilmiş, 
ardından Ankara’ya, yine İstiklal Mahke-
meleri’nde hâkim karşısına çıkarılmıştı. 
Kemalist zevat, Giresun mahkemesinde-
ki yargılamayla Ankara İstiklal Mahkeme-
si’ndeki yargılamaların farklı suçlamalara 
binaen yapıldığını iddia etse de davaların 
incelenmesi sonucu görülen odur ki tüm 
yargılamalar, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” 

adlı kitap ve “halkın (bu kitap kullanılarak) 
isyana teşvik edilmesi” suçlaması çerçeve-
sinde dönmektedir. Adı geçen kitapçığın 
isyanlardan ve mahkeme sürecinden 1,5 
yıl önce yazıldığı düşünüldüğünde hukuk 
garabeti daha da net ortaya çıkmaktadır.

Olaylara adı karışmış bulunan kişilerle 
tanışıklığı ve irtibatı bir türlü kurulamama-
sına rağmen İskilipli Atıf ’ın siyasi karakte-
ri mevzu bahis edilmiş ve “Meşrutiyet’ten 
bugüne kadar, memlekette ortaya çıkan 
inkılab hadiselerinin ve yenilik hareketleri-
nin en amansız düşmanıdır.” gibi hususlar 
da, Hoca hakkında idam hükmünün veri-
lebilmesinin önemli bir gerekçesi olarak 
İstiklal Mahkemeleri’nin meşhur “üç Ali”-
sinden biri olan Savcı Necip Ali (Küçüka) 
tarafından hazırlanan iddianamede dolgu 
malzemesi olarak kullanılmıştır.

Nihayet 3 Şubat 1926 tarihinde An-
kara İstiklal Mahkemesi’nin İskilipli Meh-
met Atıf  Hoca hakkında oybirliğiyle aldı-
ğı “Bunlardan Hoca Atıf  Efendinin Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yenilik ve ilerlemeye doğru 
attığı adımlara mani olmak ve halkı isyan 
ve irticaa teşvik etmek kastıyla İstanbul’da 
340 (1924) sonlarında Frenk Mukallitliği 
ve Şapka adlı eseri yayınladığı ve muhtelif  
vasıtalarla memleketin muhtelif  mahalle-
lerine dağıttığı…” şeklinde başlayan ve 
“yeniliğe ve Cumhuriyete daimi bir düş-
man vaziyeti almış olan adı geçen kişinin 
son isyan hadisesi ile maddeten ve manen 
alakadar bulunduğu bir çok delil ile anla-
şıldığı ve ortaya çıktığı için hareketinin… 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilatı Esasiye 
Kanunu’nu tamamen veya kısmen tağyir… 
veya ifa-yı vazifeden men’ine cebren teşeb-
büs edenler idam olunur” diyen muharrer 
fıkrası mucibince İskilipli Atıf  Hoca’nın 
salben idamına…” diye nihayet bulan 
karar metni, bir hukuk garabeti olarak 
tarihe geçmiş ve masum bir âlimin idam 
fermanı olarak zihinlerimize kazınmıştır.

İskilipli Atıf  Hoca, kendisiyle bir bağ-
lantısı kurulamadığı hâlde Şapka hadise-
leri (ayaklanmaları) davasında azmettirici 
olarak yargılanmış ve idam edilmiştir. Üs-
telik hadiselerden yaklaşık bir buçuk yıl 
önce basılan risalesi delil gösterilerek… 
Bu yargılama ve hüküm, Türk Hukuk ta-

rihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu 
yargılamada Hoca’nın lehinde şahitlik ya-
pacakların dinlenmediği bile iddia edilmiş 
hatta halk arasında İstiklal Mahkemele-
ri’nin gayri resmî mottosu şu ifadede 
kendini bulmuştur: “Şahitler bilahare din-
lenmek suretiyle mahkumun idamına!...”

Üstelik 26 Aralık’ta basına bir açık-
lama yapan Mahkeme Başkanı Kel Ali 
(Çetinkaya)’nın; “İnkılap düşmanlarına 
cumhuriyetin kahredici yumruğu ile ağır bir 
darbe indirilmiştir. Yapılan muhakemeler ve 
tahkikat sonrasında, İskilipli Atıf  Hoca da 
dâhil bütün İstanbullu sanıkların masumiye-
ti ortaya çıktı… Tutuklanan bu sanıkların 
bahsedilen isyan olayları ile hiçbir suçlarının 
olmadığı, yakında salını verilecekleri…”3 
sözlerinin ardından Hoca’nın idam edil-
mesi, bir yerlerden infaz emrinin geldiği-
nin ve müesses nizamın İslâm’a ve Müs-
lümanlara olan kindar tutumunun apaçık 
göstergesidir.

Sıkıyönetim mahkemelerinde 
bir Necip Fazıl…

İskilipli Atıf  Hoca -Allah ona rahmet 
etsin-, döneminin simge ismi olarak taze 
Türkiye Cumhuriyeti statükosu tarafın-
dan idam edilirken, ilerleyen zamanlar-
da kimi simge isimler de Cumhuriyet’in 
adliye koridorlarının soğuk atmosferini 
teneffüs ediyorlardı. İşte bu isimlerden 
biri de “Sultanu’ş-Şuara” namıyla meş-
hur, Şair-Muharrir Necip Fazıl (Kısa-
kürek)…  Üstad’ın mahkemelerle teş-
rik-i mesaisi çokça olması hasebiyle biz, 
Müslümanlara yönelik hukuk garabetleri 
minvalinde seyreden bu makalemizde, 
bir küçük alıntı ile yetineceğiz…

Üstad Necip Fazıl, 1954’lü yıllarda 
çıkardığı Büyük Doğu mecmuasının bir 
sayısının kapağında, Osmanlı arması iş-
lemeli sanat eseri bir kumaş resmini ya-
yınlar. Dönemin savcılık makamı durur 
mu, mal bulmuş mağribi gibi “Padişahlık 
propagandası yapmak” gibi bir gerekçe 
ile derginin ilgili sayısını toplatır ve Necip 
Fazıl’ı da mahkemeye sevk eder. Necip 
Fazıl, mahkemede kendisini suçlayan sav-
cının aymazlığını ortaya koyan gayet ib-
retli şu sözü söyler:



88 Köklü Değişim

Türkiye'nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu

“İçinde adalet işlerine bakılan bu bi-
nanın tepesinde aynı Osmanlı arması var. 
Yoksa siz de mi padişahlık propagandası 
yapıyorsunuz?” Bu söz, Cumhuriyet’in 
nasıl bir ihanetle ve çelişkiyle var olduğu-
nun özeti aslında… Necip Fazıl üstadın 
yaşadıkları, kıvrak zekâsı ve sivri dili ile 
ifade ettiği çarpıklıklar bununla da sınırlı 
değil muhakkak.

Ercüment Özkan, 60’ların Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde

1960’larda Türkiye’de faaliyetlere 
başlayan Hizb-ut Tahrir’in ilk yargılanması 
1967 yılında olmuş. Hizb-ut Tahrir üyeli-
ğinden bu mahkemede yargılanan İktibas 
Dergisi Kurucusu Ercüment Özkan, 
çıktığı mahkemede, “Siz bana yüz yıl ceza 
verseniz, Allah da yüz bir yıl ömür verse, 
ben çıkınca yine bu iş için çalışacağım” di-
yerek İslâmi davet taşıyıcılarının, sistemin 
sokmak istediği kalıba asla girmeyeceğini 
mahkeme heyetinin yüzüne haykırmıştı. 
“Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 ay 
süren dava sonunda, 4 yıl ağır hapis, ömür 
boyu kamu hizmetlerinden men, 2 sene 
Bingöl’de zorunlu ikamet cezası” verilen 
Özkan, “bu ağır cezayı, mahkeme heyeti 
karar odasına geçtiğinde arka kapıdan ge-
len beş kişilik MİT heyetinin tesirine bağla-
maktadır.”4

Mahkeme koridorları, Cumhuriyet’in 
kuruluşundan bugüne binlerce mazlum 
ve mağdurun uğrak yeri oldu şüphesiz. 
Fakat bu mağdurlar arasında birileri var 
ki onlar yargı zulmünün yanı sıra çok 
daha farklı zulümlerle de karşı karşıya 
kaldılar; iftira gibi, “terörist” olarak yafta-
lanmak gibi…

DGM hâkiminin Besmele’ye ta-
hammülsüzlüğü

Âdettendir; Müslümanlar, konuşma-
sına, mektubuna başlarken hamdele, 
salvele ve besmeleyle başlar. İşte Hizb-ut 
Tahrir üyesi Yılmaz Çelik ve Serdar 
Kaya da bu sünneti yerine getirmek iste-
mişlerdi, 2003 senesinde Çelik, 2015 se-
nesinde Kaya yargılandıkları mahkemede 
savunma metinlerini okurken… Benim 
de bizzat şahit olduğum bir olaydır bu: 
Yılmaz Çelik, Arapça Allah’a hamd, Ra-

sulü Muhammed Mustafa efendimize sa-
latu selamla başlayan savunmasını okur-
ken mahkeme heyetinde bulunan DGM 
hâkimi Süreyya Gönül adeta çıldırmışça-
sına Başkan Mehmet Orhan Karadeniz’e 
de çıkışarak; “Susturun şunu, sustursana! 
Burada bunları okuyamazsın; Türkçe yapa-
caksın savunmanı!” gibi itirazlarda bulu-
nuyor ve Yılmaz Çelik’i susturmaya çalı-
şıyordu. Bir şekilde sözlerini tamamlayan 
Çelik, Allah’a hamd ve Rasulü’ne salavat 
içeren bu sözlerin ne manaya geldiğinin 
her Müslüman tarafından bilinen husus-
lar olduğunu heyete izah ettiği hâlde, Hâ-
kim Süreyya Gönül, zabıt kâtibine emir 
vererek şu ifadelerin kaydedilmesini is-
tedi: “Sanık Yılmaz Çelik, yabancı dilde 
bir şeyler söyleyerek savunmasına başladı.” 
Düşünsenize; İslâm’ın şiarlarına bu kadar 
uzak, hamd ve salavata “yabancı dilde bir 
şeyler” diyecek kadar yabancılaşmışlık… 
Yazık, çok yazık…

DGM öyle de ACM farklı mı?

Yine Mehmet Orhan Karadeniz’in 
heyeti… Sene 2015; DGM’ler kapanmış, 
yerlerine Özel Yetkili Ağır Ceza Mah-
kemeleri açılmış. Bu kez kürsüde Hizb-
ut Tahrir Üyesi Serdar Kaya var. Serdar 
Kaya savunmasına besmeleyle başlayınca 
ortalık karışıveriyor. Heyetteki hâkimler-
den biri hemen Kaya’ya itiraz ediyor ve; 
“Besmele ile başlayamazsın savunmana!” 
diyor. Başkan Karadeniz de hâkim arka-
daşına muvafakat ederek; “Besmele ile 
başlarsan savunmanı geçersiz sayarım!” 
diyor. Fakat Serdar Kaya ısrarcıdır; öyle 
ki sesini daha da yükselterek; hamde-
le, salvele ve besmelesini getirir. Bunun 
üzerine mahkemede tansiyon bir anda 
yükseliyor. Hâkimlerin itirazları sürer-
ken, davayı izleyen Kaya’nın yakınları da 
tekbirler getirerek Serdar Kaya’ya des-
tek veriyorlar. Mahkeme bir anda “Allahu 
ekber!” nidalarıyla inliyor. Bunun üzerine 
Başkan Karadeniz, kadınları ve yaşlıları 
salonun dışarısına çıkarttırarak geride 
kalanların kimlik tespiti yapılmasını ve 
mahkeme düzenini bozmaktan bu kişile-
re soruşturma açılmasını emrediyor. Bu 
soruşturma davaya dönüştü mü bilmiyo-
rum fakat bu ve benzeri tepkilerden anla-

dığım bir şey varsa o da, müesses nizamın 
mahkemelerinin de -tıpkı Cumhuriyet’in 
kurucu felsefesi gibi- İslâm’ın en bariz 
şiarlarına bile tahammülsüz olduğudur. 

Günümüz yerli ve milli mahke-
melerinden örnekler

Hizb-ut Tahrir, dünya çapında evren-
sel İslâmi davet çalışması yapan siyasi bir 
parti. Varlık amacını, İslâmi hayatı baş-
latmak olarak belirlemiş ve bunun için 
olmazsa olmaz olan Hilâfet Devleti’nin 
ikamesinin metodu minvalinde hareket 
eden Hizb-ut Tahrir üyelerinin yolu sık 
sık adliye koridorlarına düşmüş maalesef. 
Kurulduğu 1953 yılından bugüne; dünya-
da çalıştığı hemen hemen tüm bölgelerde 
mahkemelere çıkmış, üyelerine davalar 
açılmış ve kimi yerlerde beraat ettirilir-
ken kimi bölgelerde ise yasaklanmış olan 
Hizb-ut Tahrir, -tahmin edeceğiniz üzere- 
Türkiye yargısından da nasibini almış…

Cumhuriyet yargısı ile ilk yüzleşmenin 
ardından bugüne kadar yüzlerce Hizb-ut 
Tahrir üyesine binlerce yıllık ceza talep 
edilen davalar açıldı. Bugün de açılmaya 
devam eden bu davalarda yine bir sim-
ge isim var ki o, Yılmaz Çelik’tir. Yılmaz 
Çelik bugün, “Hizb-ut Tahrir üyesi olmak” 
suçlamasıyla açılmış, Yargıtayca onan-
mış iki ayrı dosyadan verilen 15 yıllık 
cezasını(!) çektiği cezaevinden, Anayasa 
Mahkemesi tarafından lehinde verilmiş 
“yeniden yargılanma” kararının ardından 
19 Kasım itibariyle çıktı. Yerel mahkeme 
mezkur davalar noktasında Yılmaz Çe-
lik’i yeniden yargılayacak. -Rabbim hak-
kımızda hayırlısını versin-.

Yine Yılmaz Çelik ve -benim de ara-
larında olduğum- 17 arkadaşı hakkında, 
2017 senesinde açılmış yeni bir dava 
da hâlen 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülmektedir. Bu mahkeme sürecinde 
Yılmaz Çelik’in mahkeme heyetine yap-
tığı savunmada sarf  ettiği şu sözler, Üstad 
Necip Fazıl’ın -yukarıda geçen- anısında 
olduğu gibi oldukça manidardır:

“Bir yandan Devlet televizyonu TRT ek-
ranlarında “Payitaht” adlı dizide Halife Ab-
dulhamid şahsında Hilâfet övülüyor, üstü 
kapalı olarak halka: Biz Hilâfet istiyoruz, 
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algısı veriliyor; öte yandan Hilâfet’in ye-
niden ikamesi için çalışan Hizb-ut Tahrirli 
gençlere -hem de hiçbir maddi eyleme bu-
laşmadıkları hâlde- terörist muamelesi yapı-
larak onlarca yıl hapis cezası veriliyor… Bu 
nasıl bir tezattır, anlamak mümkün değil!”

105 Hizb-ut Tahrirli için verilen 660 
yıllık cezanın onandığı 2017 senesinde, 
ben, Yılmaz Çelik ve diğer 16 arkadaşı-
mıza; Hizb-ut Tahrir üyeliği suçlamasıyla 
5713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’ndan 
her birimize 7,5 yıl hapis cezası istemiyle 
açılan bu dava ile artık şu husus teyit edil-
miş oldu: “FETÖ” yargısı tarafından veri-
len cezaların onanmasından geçtik, yeni 
dava dosyaları açılmak suretiyle İslâmi 
hassasiyeti olan Müslümanlar cezalandı-
rılmak isteniyor!

“Atatürk ilah değildir!”

Gün geçmiyor ki Türkiye Cumhuri-
yeti mahkemeleri bizi şaşırtmaya devam 
etmesin… Bu yıl Edirne’deki 10 Kasım 
Mustafa Kemal’i anma törenlerinde ya-
şanan bir hadise ve akabinde yaşananlar 
da bu cinsten. 

Emine Şahin ismindeki Tıp Fakültesi 
öğrencisi kardeşimiz, 10 Kasım törenin-
de saygı duruşunda bulunan kalabalığa; 
“Atatürk ilah değildir, putun önünde duru-
yorsunuz! Kıyam namazda Allah’a yapılır. 
Batı kanunlarını getirdi.” türünden şeyler 
söyleyince polis tarafından gözaltına alın-
dı, sorgulandı ve ertesi gün mahkemeye 
çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemece kendisi-
ne; “Atatürk’e ve manevi hatırasına haka-
ret” suçundan tutuklanması kararı verildi. 

Tüm Türkiye çapında tepki gören bu 
tutuklama kararıyla da Türkiye Cumhuri-
yeti mahkemeleri bu makaleyle de orta-
ya koymaya çalıştığımız nasıl bir zihniye-
te hizmet ettiklerini de göstermiş oldu. 
Mahkemenin vermiş olduğu karar; bir 
taraftan Mustafa Kemal’in -haşa- “ilah” 
olduğunu zımnen kabul ve ilan etmiş 
olurken, diğer taraftan da sistemin “kut-
sallarına” karşı duranlara da bir gözdağı 
vermiş oluyordu. 

Hâkim: Bu içtihat oldukça sen 
‘Hizb-ut Tahrir üyesiyim’ deme!”

Gerek İskilipli Atıf  Hoca, gerekse de 
Necip Fazıl ve Yılmaz Çelik’in mahkeme 
heyeti ile yaşadığı diyalogların benzerini 
inanın birçoğumuz çeşitli kereler bu dava 
süreçlerinde yaşadık, yaşıyoruz. Benzer 
şekilde bizzat şahsımla mahkeme heyeti 
arasında geçen birkaç diyaloğu da bura-
da paylaşmak istiyorum.

Yukarda Hizb-ut Tahrir yargılamaları 
bağlamında bahsi geçen 18. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava dosyasının 
Haziran 2017’deki ilk duruşmasında, 
mahkeme heyeti bizlerin tek tek -teknik 
tabirle söylersek- savunmasını alıyor. Sıra 
bana gelince de ben, Hizb-ut Tahrir hak-
kında verilen haksız kararların altını çizen 
bir konuşma yapıyorum. Bir taraftan 7,5 
yılla yargılanıp diğer taraftan hâlâ davamı-
zı savunmamıza anlam verememiş olacak 
ki Hâkim Bey, şaşkınlıkla sordu:

“Bi dakka, bi dakka! Siz hâlâ bu işlere 
devam mı edeceksiniz? Buralara gelip du-
racak mısınız?” Bu soru karşısında benim 
cevabım; “Bunu değiştirecek olan sizsiniz 
Hâkim bey! Zira Yargıtay’ın aldığı batıl bir 
içtihada binaen yargılanan bizler ve Hizb-
ut Tahrir hakkında alacağınız ‘hukuki’ bir 
kararla bunu ancak siz yani bu mahkeme 
heyeti düzeltebilir. Sizler, ‘bu insanların 
yaptıkları faaliyetler terör kapsamına gir-
mez, dolayısıyla bunlar beraat etmelidirler’ 
şeklinde bir karar vererek ve Yargıtay’dan 
gelebilecek bozma kararına da direnerek 
bu durumu düzeltebilirsiniz. Aksi hâlde Al-
lah ömür verdiği müddetçe siz orada, biz 
burada sürekli karşı karşıya geliriz.” oldu.

Yine aynı duruşmada Hizb-ut Tahrir 
hakkında “terör örgütü” yaftalamasının 
saçmalığını anlamalarını sağlamak adına, 
Mahkeme heyetine şu sorunun cevap-
lanmasının Hizb-ut Tahrir davalarında 
hayati önemi haiz olduğunu ifade ettim:

“Mahkeme heyetinden talebim şu-
dur ki: ‘terör örgütü’ iftirasıyla yargılanan 
Hizb-ut Tahrir, hangi terör(!) unsurlarını 
terk ederse, hangi silahları(!) bırakırsa bu 
isnattan kurtulacaktır, bu husus belirtilsin. 
Bu terör unsurları nelerdir, bunu bizlere 
söyleyin ki Hizb-ut Tahrir bunları terk etsin. 
Mesela deyin ki: ‘Hizb-ut Tahrir şu silah-

ları(!), şu bombaları(!), şu tehditleri(!), şu 
maddi saldırıları(!) bırakırsa ‘terör örgütü’ 
isnadından kurtulur, aksi hâlde kurtula-
maz.’ Evet, Mahkeme bu hususları söylesin 
ve Hizb-ut Tahrir yönetimi de bu talepleri 
değerlendirsin ve -varsa, siz de biliyorsunuz 
ki yok- bunları terk etsin.”

Bu talebime bir cevap alamadım ta-
bii…

Yine son katıldığım duruşmada mah-
keme heyetiyle aramızda yaşanan diyalog 
da şöyle gelişti. Duruşma bitti, öyle karşı-
lıklı konuşuyoruz. Başkan sordu:

“Ahmet, diyelim ki halk Hilâfet’i kabul 
etmiyor siz yine de zorla insanlara bunu da-
yatacak mısınız?” Benim cevabım:

“Bu halk Müslüman hâkim bey! 90 yıl-
dır gün yüzü görmemiş bu halk, emin olun 
Hilâfet’i bağrına basacaktır! Yeter ki iş ora-
ya gelsin.”

“Neyse çıkabilirsin… Ama sen bu (Yar-
gıtay) içtihat(ı) olduğu müddetçe yine de 
‘Hizb-ut Tahrir üyesiyim’ deme!” oldu, 
Hâkim Bey’in son sözleri…

Çıkarken düşündüm bu cümleyi… 
Yargıtay içtihadına direnmelerini bekle-
diğim mahkeme heyetine açıkçası yakış-
tıramadım bu sözü… Bir mahkeme baş-
kanı -daha mahkeme bitmeden- kararını 
bu kadar da belli etmez ki kardeşim, öyle 
değil mi?  

1 Kitabın PDF versiyonu için bkz: http://www.
muharrembalci.com/kitaplika/50.pdf

2 İskilipli Atıf Hoca Neden İdam Edildi? Tüm 
İftiralara Cevaplar, Kadir Çandarlıoğlu, belgeler-
legercektarih.com

3 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 
1839 -1950, 2. Baskı, İmge Kitabevi, sayfa 293.

4 http://www.venharhaber.com/ercument-oz-
kan--1938-1995-biyografi,2.html
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َشيْئًا  نَْفٌس  تُظْلَُم  فََل  الِْقيَاَمِة  لِيَْوِم  الِْقْسَط  الَْمَواِزيَن  َونََضُع 

ْن َخرَْدٍل أَتَيَْنا ِبَها وَكََفى ِبَنا َحاِسِبَي َوإِن كَاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّ

“Biz, kıyamet günü adalet tera-
zileri kurarız. Artık hiçbir kimseye 
hiçbir haksızlık yapılmaz. (Yapılan 
iş) Hardal tanesi kadar olsa bile 
yapılanı ortaya koyarız. Hesap gö-
ren olarak Biz yeteriz.”1

Adalet, Allah’ın emrettiği şe-
kilde yaşamak, davranmak, 
hükmetmektir. Adalet, bir 

şeyi yerli yerine koymak, ifrat ve tefrite 
kaçmadan orta yolda hareket etmek, 
her şeye hakkını vermek, haksızlık yap-
mamak, zulmetmemektir. Adalet, Al-
lah’ın isimlerinden bir tanesidir. Mutlak 
adil olan, Allah Subhanehû ve Teâlâ’dır. 
Tüm hükümlerinde, mükâfat ve cezalan-
dırmasında Allah adaletlidir. Haksızlık ve 
zulmün her türlüsünden beridir. 

İslâm, adaletin hayatın her alanında 
olmasını temin etmek için gönderilmiş 

ilahi vahiydir. Allah, savaş ve barışta, sevgi 
ve nefrette, söz ve amellerde, eş, çocuk, 
komşu, arkadaş ve akraba ilişkilerinde, 
ölçü ve tartıda ve aslında her işte adil ol-
mamızı, adalet ile hareket etmemizi em-
retmiştir. Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Sahabesine sürekli adaletli dav-
ranmalarını hatırlatmış, kendisi de adalet 
ile hareket etmiştir. Allah’ın, adaletten 
ayrılanlara azap edeceği, hiçbir gölgenin 
olmadığı günde Allah Teâlâ’nın âdil yöne-
ticiyi gölgelendireceği, adil yöneticilerin 
dualarının reddolunmayacağı, adaletle 
davrananların Rahman’ın yanında yüksek 
makamlarda bulunacakları, zalim yöneti-
cilerin ise Allahu Teâlâ’dan en uzak kişiler 
olacağı bizlere müjdelenmiştir. 

Allah’ın adil olduğu ve adalet ile hük-
mettiği konusunda, genel manada in-
sanlar hemfikir olsalar da yaşanan bazı 
hadiseleri anlamakta ve ilahi adaletin 
tecellisi konusunda bazı insanlar yanlış 
düşünceye dalmaktalar. Bazıları art ni-

yetli ve bazıları da cahil olan bu insan-
lar, Allah’ın adaletine iman ve teslimiyet 
konusunda şüpheye düşmektedirler. 
Bir kısmı ise Allah’ın adaletini inkâr ile 
birlikte Allah’ın varlığını da inkâr etme-
ye yöneldiler! İnsanları şüpheye düşür-
mek için bilerek veya bilmeyerek ha-
rekete geçtiler! Onlar şöyle dediler:

“Neden bazıları çok fakir, açlıktan ölü-
yor, bazıları ise çok zengin?”, “Neden ba-
zıları babasını-annesini kaybediyor, bazıları 
ikisi ile birlikte büyüyor?”, “Neden bazı ço-
cuklar kronik hastalıkla doğuyor?”, “Neden 
bazıları zeki iken, bazıları zekâ özürlü?”, 
“Neden 3 yaşındaki bir çocuğun tacize uğ-
rayıp öldürülmesine Allah engel olmuyor?”, 
“ Neden zalim ve güçlü olanlar, her türlü 
kötülüğü yapabilirken; mazlum ve zayıf 
olanlar, her türlü acıya katlanmak zorun-
dalar!”, “Allah neden zalimlere engel olmu-
yor?”, “Allah’ın adaleti nerede?” Böylece 
onlar isyana varan cümleler kullandılar.  
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Öncelikle belirtmeliyiz ki Allah’ın ev-
ren, insan ve cinler için belirlemiş olduğu 
ilahi bir sünnet vardır. İnsan ve cinlerin 
dışında kâinatın işleyişinde ilahi bir ada-
let her zaman mevcuttur. İnsanoğlunun 
yaratılışından, bitki ve hayvanlara, geze-
genlerden güneş sistemine, dağlardan 
ovalara, gece ve gündüze kadar her şey-
de Allah’ın yarattığı bir düzen, adaletli 
bir sistem görürüz. Bu adalet olmamış 
olsaydı düzen bozulur, hayat yaşanmaz 
hâle gelirdi. Misal olarak yerkürenin 
“çekme” ve “itme” kuvveti bozulsa, 
yerküre ya güneş tarafından çekilir 
yok olur veya yörüngesinden çıkıp 
kâinatta kaybolup giderdi. Bununla 
ilgili ayetlerde Rabbimiz şöyle bu-
yurmuştur:

َمء رَفََعَها َوَوَضَع الِْميزَاَن َوالسَّ

“Göğü Allah yükseltti ve 
[her şeyde] mizanı (dengeyi) 
O koydu.”2

ٍء َخلَْقَناُه ِبَقَدٍر إِنَّا كُلَّ َشْ

“Biz her şeyi belli bir ölçü-
ye göre yarattık.”3 

َمُء َوالَرُْض َهَذا الَْحقُّ َوِبِه تَُقوُم السَّ

“Semavat ve arz (gökler 
ve yer) adaletle ayakta dur-
maktadır.”4

İnsan ve cinler konusunda ise 
Rabbimiz, bu dünyayı bir imti-
han yeri olarak yaratmış, şeytana 
mühlet vererek bu mücadeleyi 
başlatmış ve kıyamete kadar de-
vam ettirecektir. Allah insana iki 
yol göstermiştir. Nefsimize sadece 
kötülüğü değil iyiliği de ilham et-
miştir. İnsanoğluna, adaleti gere-
ği bir irade vermiş ve onu bu iradeden 
mesul tutmuştur.  Kullarına akıl, vicdan, 
fıtrat gibi nimetlerin yanı sıra peygamber 
ve kitap göndermiş ve onlara yardım 
etmiştir. Tüm bunlara rağmen kullardan 
bazılarının kötülüğü seçmesi Allah’ın rı-
zası değil, kulların iradesi ve tercihidir. 
İmtihan gereği de bu iradeye müdahale 
edilmemektedir. Bu yüzden, Allah’ın in-
sana verdiği bu iradeden dolayı insanı 
hesaba çekmesi gerçek adalettir. Ayrıca 

Allah kullarına rahmeti ile muamele et-
miş onları her daim affetmiştir. Tüm in-
sanlar Allah’ın rahmeti sayesinde hayatta 
yaşamaya devam etmiştir/etmektedir… 

َولَْو يُؤَاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبَا كََسبُوا َما تَرََك َعَل ظَْهرَِها ِمن َدابٍَّة 

كَاَن  اللََّه  فَِإنَّ  أََجلُُهْم  َجاء  فَِإَذا  ى  َسمًّ مُّ أََجٍل  إَِل  رُُهْم  يُؤَخِّ َولَِكن 

ِبِعبَاِدِه بَِصيًا

“Eğer Allah kazandıkları (suç-
lar) yüzünden insanları hemen ce-
zalandıracak olsaydı yeryüzünde 

yürüyen hiçbir canlı bırakmazdı. 
Fakat Allah onları belirlenmiş bir 
süreye kadar erteliyor. Vakit gelin-
ce gereğini yapacak. Şüphesiz ki 
Allah kullarını hakkı ile görüyor.”5 

Allah’ın insana merhamet ettiği ger-
çeğini hatırlattıktan sonra insanoğlunun 
kendi iradesi dışında gerçekleşen ko-
nularda adalet mefhumunu anlamaya 
çalışalım. Çünkü insanın, dün, bugün ve 

yarın yaşayacağı hadiselerden bir kısmı 
kendi iradesinin dışında gerçekleşmek-
tedir. Fakirlik-zenginlik, hayat-ölüm, sağ-
lık-hastalık, ırk, cinsiyet, güç gibi birçok 
şey insanın elinde değildir. Bizim elimiz-
de olmayan, irademiz ile yapmadığımız 
her şey Allah’ın takdiri iledir. Peki, insa-
nın elinde olmayan, Allah’ın kendisine 
takdir etmiş olduğu konularda adaletin 
varlığı veya yokluğu nasıl tespit edilmeli-
dir? Adalet Allah’ın takdirinde mi? Yoksa 

insanın isteklerinde midir? Adaleti 
hangi ölçü, mikyas ve kurallar ile 
tespit etmek gerekir? Hayır-şer, hü-
sün-kubuh, iyi-kötü, nimet-bela ko-
nularının tespitini insan yapabilir mi? 

Maalesef  insanlardan yukarı-
da bahsettiğimiz bir kısmı cehale-
tinden, bir kısım ise ihanetinden 
Allah’ın adaletini kendi akılları ve 
vakıaları üzerinden yorumladılar. 
Hâlbuki, Rabbimiz bu konuda in-
sanoğluna [ًقَلِيل إِلَّ  الِْعلِْم  ن  مِّ أُوتِيتُم   [َوَما 
“Size ancak az bir ilim veril-
di.”6 demişti. Bu az ilimle insanoğ-
lunun hüküm vermesi adil ve doğru 
olan değildir. Çünkü insan kendisi 
için neyin hayır, neyin şer olduğu-
nu bilemez. Çünkü insan eksik, aciz 
ve sınırlı yaratılmıştır. İnsana göre 
zenginlik iyi ancak fakirlik kötüdür. 
Sağlık iyi, hastalık kötüdür. Hayat-
ta kalmak iyi ancak ölüm kötüdür. 
İnsan kendi aklı ile bunları değer-
lendirdiğinde bu şekilde hatalı bir 
değerlendirme yapmaktadır. Ancak 
insanoğlunun bugün hayır dediği 
birçok şey onun için şer olabilir. 
Çoğu kez zorluk, hastalık, bela, 
musibet ve sıkıntı insan için hayır 

olmaktadır. Zenginlik ile imtihan edi-
len insanlar azgınlaşırken fakirlerin çoğu 
teslimiyet göstermektedir. Sağlıklı olan-
lardan daha fazla hasta olanlar Allah’a 
yakındır. Sivrisineğin kanadı kadar değerli 
olmayan dünya nimetlerini elde etmek 
insana göre iyi görülse de bir sorumlu-
luktur. Bununla alakalı birçok ayet ve 
hadis bize hayır ve şerrin insan tarafın-
dan bilinemeyeceği ve insanların nimet-
lerden dolayı isyan ettikleri bildirilmiştir. 

İnsanın elinde olmayan, 
Allah’ın kendisine 

takdir etmiş olduğu 
konularda adaletin 
varlığı veya yokluğu 

nasıl tespit edilmelidir? 
Adalet Allah’ın 

takdirinde mi? Yoksa 
insanın isteklerinde 
midir? Adaleti hangi 

ölçü, mikyas ve kurallar 
ile tespit etmek 

gerekir? 
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َوُهَو كُرٌْه لَُّكْم َوَعَس أَن تَْكرَُهواْ َشيْئًا َوُهَو َخْيٌ لَُّكْم َوَعَس 

أَن تُِحبُّواْ َشيْئًا َوُهَو َشٌّ لَُّكْم

“İhtimal ki hoşlanmadığınız şey 
sizin hayrınızadır ve yine ihtimal ki 
hoşlandığınız şey de sizin kötülü-
ğünüzedir.”7 

كَلَّ إِنَّ اْلِنَساَن لَيَطَْغى أَن رَّآُه اْستَْغَنى إِنَّ إَِل َربَِّك الرُّْجَعى

“Muhakkak ki insan kendisini 
müstağni (Allah’a karşı ihtiyaç-
sız) görürse azar. Kuşkusuz dönüş 
Rabbinedir.”8 

َما ِمْن ُمْسلٍِم يُِصيبُُه أًَذى ِمْن َمرٍَض فََم ِسَواُه إِلَّ َحطَّ اللَُّه ِبِه 

َجرَُة َورَقََها َسيِّئَاتِِه كََم تَُحطُّ الشَّ

“Müslüman’a hastalık, eza ve 
benzerleri arız olmaz hatta vücudu-
na bir kıymık batmaz ki, Allah bu 
musibetler sebebiyle ağacın yaprak-
larını döktüğü gibi onun hatalarını ve 
günahlarını bağışlamış olmasın.”9

Şüphesiz ki insanoğlunun başına gelen 
ancak kendisinden def  edemediği her 
şey Allah’ın takdiri iledir. Belki hikmetini 
bilemediğimiz bir iş bize adaletli görül-
meyebilir. Ancak bizim inancımızın gereği 
bunun hayırlı ve adil olan Allah’ın takdiri 
olduğu için Allah’ın adaletine aykırı olma-
dığıdır. Çünkü her nimet veya sıkıntının 
iyi veya kötü yanları vardır. İnsanın elinde 
olmayan şeyler insanın şahsiyetine etki 
edemez, engel olamaz. Hastalık bedene 
engel olabilir ancak insanın iradesini hak 
yolda kullanmasına ve teslimiyetine engel 
değildir. Hatta hasta olanlar daha fazla 
Allah’a yakın olurlar. Fakir olmak eşyaya 
sahip olmamıza engel olabilir ancak kul 
olmamıza, ahlaklı olmamıza engel değil-
dir. Sevdiklerimizi kaybetmemiz üzülme-
mize neden olabilir ama Allah’a yaklaş-
mamıza engel değildir. 

Bu konu ile ilgili son olarak şunu söy-
leyebiliriz ki başımıza gelen olayları ada-
let terazisinde tartmak yerine mutlaka 
Allah’ın takdir etmiş olduğu bir hikme-
tin var olduğunu unutmamalıyız. Her ne 
kadar bu hikmeti bugün bilmemiş olsak 
dahi Allah’ın adaletine güvenmeliyiz. 

Nasrettin hoca hikâyesinde anlatıldığı 
gibi: Nasrettin Hoca, bir çuval fındık ile 
girer mescide…  Sevinin! der. Size fındık 

getirdim. Şimdi dağıtacağım. Söyleyin hele 
Nasrettin usulü mü dağıtayım, Allah usulü 
mü? Cemaat: Allah’ın taksimatına uyul-
sun! der. Başlar Nasrettin Hoca dağıtma-
ya, kimine bir, kimine üç, kimine yüz, ki-
mine torbanın yarısı, kimine hiç vermez…

Şimdi ise insanın kendi iradesi ile yap-
mış olduğu amellerde Allah’ın adaletini 
anlamaya çalışalım. Maalesef  yukarıda 
bahse konu olan birçok hadise günümüz-
de insanların adaletten ayrılması ve zulmü 
tercih etmelerinden dolayı yaşanmaktadır. 
Milyonlarca insanın açlık çekmesi, savaş-
larda masumlara yapılanlar, ölüm, fuhuş, 
hırsızlık ve benzeri insandan sadır olan 
tüm bu yaşananlar insanların Allah’ın emir 
ve nehiylerine uymamalarından kaynak-
lanmıştır. Mesela bugün yapılan araştırma-
lara göre 35 milyar insana yetecek kadar 
gıda olmasına rağmen 7 milyar insan bu 
gıdayı paylaşamamakta ve insanlardan 
%10’un üzerindeki 800 milyon insan aç-
lık çekmektedir. Bu insanlardan her gün 
20.000’i ölmektedir. Aynı şey insanları 
mutsuzluğa sürükleyen diğer şeyler için 
de geçerlidir. Eğer insanlar İslâm’ın iktisat 
nizamına iman ederek uygulamış olsalardı 
bu açlık yaşanmayacaktı. Eğer insanlar Al-
lah’ın emir ve nehiylerine uymuş olsalardı 
zina, uyuşturucu, kriz, savaş ve sair şeyler 
yaşanmayacak ve hayat yaşanabilir hâlde 
olacaktı. Bunların tek nedeni insanın irade-
sini Allah’ın istediği şekilde takva yolunda 
kullanmaması ve kendisine zulmetmesidir. 
Bu yüzden bugün yaşadıklarımız Allah’ın 
adaletsizliği değil insanın adaletsizliğinden-
dir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

ِصيبٍَة فَِبَم كََسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعُفو َعن كَِثيٍ ن مُّ َوَما أََصابَُكم مِّ

“Başınıza gelen herhangi bir 
musibet, kendi ellerinizle işledik-
leriniz yüzündendir. (Bununla be-
raber) Allah çoğunu affeder.”10

ظََهَر الَْفَساُد ِف الَْبِّ َوالْبَْحِر ِبَا كََسبَْت أَيِْدي النَّاِس لِيُِذيَقُهم 

بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن

“İnsanların kendi işledikleri 
(kötülükler) sebebiyle karada ve 
denizde bozulma ortaya çıkmıştır. 
Dönmeleri için Allah, yaptıklarının 
bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) 
onlara tattıracaktır.”11

إِنَّ اللَّه لَ يَظْلُِم النَّاَس َشيْئًا َولَِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم يَظْلُِموَن

“Allah, insanlara zulmetmez fa-
kat insanlar kendi nefislerine zul-
mederler.”12

إِنَّ اللَّه لَ يَظْلُِم ِمثَْقاَل َذرٍَّة

“Allah, zerre kadar dahi zul-
metmez.”13

İnsanoğlu, ne zaman yeryüzünde adil 
olan Allah’ın emir ve nehiylerine uymuş, 
adaletle hükmetmiş, zulümden uzaklaş-
mış ise o zaman insanlar arasında huzur, 
barış, güven ve sevgiye dayalı bir hayat 
inşa olmuş dünya ve ahiret saadeti elde 
edilmiştir. Çünkü kâinatın düzeni, devletin 
bekası, toplumun ve ailenin huzuru, mü-
minlerin dünya ve ahiret mutluluğu ancak 
adaletin tesisi ile mümkündür. Bu yüz-
den, İslâm ile yeryüzü zulümden adalete 
ulaşmış, insanlık tarihi boyunca yaşanma-
mış huzur 13 asır boyunca yaşanmıştır. 

Bugün dünyada zalimin zulmünün 
hemen cezasını bulmayıp, ilahi adaletin 
tehir edilmesi ise iki nedenden dolayıdır. 
Birincisi zalimlerin tövbe ederek zulüm-
den dönmeleri, kendilerini ıslah etmeleri 
içindir. Bu şekilde kendilerini ıslah eden-
ler için bu mühlet hayırdır. İkincisi ise bu 
şekilde davranmayıp zulümlerine devam 
edenlerin yaptıklarından dolayı başlarına 
gelecek azabın şiddetinin artırılmasıdır. 
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; 

رُُهْم لِيَْوٍم  َا يُؤَخِّ َولَ تَْحَسَبَّ اللَّه َغاِفلً َعمَّ يَْعَمُل الظَّالُِموَن إِنَّ

تَْشَخُص ِفيِه الَبَْصاُر

“(Rasulüm!) Sakın, Allah’ı za-
limlerin yaptıklarından habersiz 
sanma! Ancak, Allah onları (ceza-
landırmayı), korkudan gözlerin dı-
şarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”14

Bugün insanlığın yaşadığı zulüm ger-
çekten çok büyüktür. Bu zulüm zalimle-
rin azabını artırırken imanlarını koruya-
rak salih amel işleyen Müslümanların da 
hayrını artırmaktadır. Tıpkı demirin sı-
caklık potasında eritilip sulandırılması ile 
daha sağlam, çelik hâle getirilmesi gibi… 
Bu yüzden Suriye, Irak, Doğu Türkistan, 
Filistin ve diğer İslâm beldelerinde Müs-
lümanların topyekûn yaşadığı ıstırap ve 
çektiği acılar onların günahlarını dökmek-
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te, imanlarını güçlendirmekte ve imtihanı 
kazanmalarına vesile olmaktadır. Bu du-
rum Müslümanlar için İslâmi bir hayatı 
hak etmeleri açısından da bir hazırlıktır.

ثَُل الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن  أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخلُواْ الَْجنََّة َولَمَّ يَأْتُِكم مَّ

َّاء َوزُلْزِلُواْ َحتَّى يَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن  تُْهُم الْبَأَْساء َوالضَّ سَّ قَبْلُِكم مَّ

آَمُنواْ َمَعُه َمتَى نَْصُ اللِّه أَل إِنَّ نَْصَ اللِّه قَِريٌب 

“Yoksa siz sizden evvel geçen-
lerin hâli sizin başınıza gelmeden 
cennete gireceğinizi mi sandınız? 
Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı gel-
di ve sarsıntıya uğradılar ki hatta 
peygamber ve beraberinde bulu-
nan müminler, Allah’ın yardımı ne 
zaman? diyorlardı. Gözünüzü açın 
Allah’ın yardımı pek yakındır.”15

Tüm bunlardan sonra âlemlerin Rab-
bi olan Allah’ın mutlak adaletinin tecellisi 
konusunu anlatmaya çalışalım. Mutlak 
adalet, adaletin eksiksiz tahakkuk ede-
ceği büyük buluşma günü, mahşer gü-
nüdür. Her şeyden haberdar olan Allah, 
iradesini kullanan tüm insanlar için son 
hükmünü adalet ile koyar ve o gün hak 
yerini tamamı ile bulur. O gün her hak 
sahibi hakkını alır, hiç kimseye adaletsizlik 
yapılmaz. Bu yüzden ilahi adaletin tecelli 
edeceği yer Kur’an’da mahşer günü ola-
rak sürekli vurgulanmış, anlatılmıştır. O, 
tüm insanların huzura kavuşacağı, hakkını 
alacağı yer, hesapların dürüleceği gündür. 
Rabbimiz ilahi adaletin tecellisi ile ilgili 
şöyle buyurmaktadır:

ا كََسبَْت  َواتَُّقواْ يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه إَِل اللِّه ثُمَّ تَُوفَّ كُلُّ نَْفٍس مَّ

َوُهْم لَ يُظْلَُموَن

“Öyle bir günden sakının ki, o 
gün hepiniz Allah’a döndürülüp 
götürüleceksiniz. Sonra herkese 
kazandığı amellerin karşılığı veri-
lecek ve onlara asla haksızlık yapıl-
mayacaktır.”16

ا  فََكيَْف إَِذا َجَمْعَناُهْم لِيَْوٍم لَّ َريَْب ِفيِه َوُوفِّيَْت كُلُّ نَْفٍس مَّ

كََسبَْت َوُهْم لَ يُظْلَُموَن

“Bakalım kendilerini o gelece-
ğinde hiç şüphe olmayan gün için 
bir araya topladığımız ve hiç kim-
seye haksızlık edilmeden herkese 
kazandığının tamamen ödendiği 
vakit hâlleri nice olacak.”17

واْ  َوأََسُّ ِبِه  لَفْتََدْت  الَرِْض  ِف  َما  ظَلََمْت  نَْفٍس  لُِكلِّ  أَنَّ  َولَْو 

النََّداَمَة لَمَّ َرأَُواْ الَْعَذاَب َوقُِضَ بَيَْنُهم ِبالِْقْسِط َوُهْم لَ يُظْلَُموَن

“(O zaman) zulmeden herkes, 
yeryüzündeki bütün servete sa-
hip olsa (azaptan kurtulmak için) 
elbette onu feda eder. Ve azabı 
gördüklerinde için için derin bir 
pişmanlık duyarlar.  Aralarında 
adaletle hükmolunur ve onlara 
zulmedilmez.” 18

فََمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة َخْيًا يَرَُه َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة َشًّا 

يَرَُه

“Kim zerre kadar iyilik yaparsa 
onun mükâfatını görecek, kim de 
zerre kadar kötülük yaparsa onun 
cezasını görecektir.”19

Elbette Allah’ın ilahi adaletinin tecelli 
edeceği yer sadece mahşer günü değildir. 
Allah’ın adaleti bazen dünyada da tecelli 
eder. Bu yüzden toplumlar arasında ilahi 
adaleti ifade eden “Alma mazlumun âhını, 
çıkar aheste aheste”, “Mazlumun âhı, indi-
rir şâhı!”, “Gülme komşuna, gelir başına”, 
“Ne ekersen onu biçersin” deyimleri meş-
hurdur. Yine yeryüzünde zulmü tercih 
etmiş birçok kavim yaptıklarının karşılığı 
olarak dünyada helak olmuş, ilahi adalet 
onları yakalamıştır. Nuh, Hud, Musa, Sa-
lih ve diğer nebi ve rasullerin kavimleri 
ilahi adaletten bu dünyada kurtulamayan 
ve ahirette daha acı azabı görecek olan 
bazı kavimlerdir. Rabbimiz bu konuda 
şöyle buyurmaktadır:

ْن  ْن أَرَْسلَْنا َعلَيِْه َحاِصبًا َوِمْنُهم مَّ فَُكلًّ أََخْذنَا ِبَذنِبِه فَِمْنُهم مَّ

ْن أَْغرَقَْنا َوَما  ْن َخَسْفَنا ِبِه اْلَرَْض َوِمْنُهم مَّ يَْحُة َوِمْنُهم مَّ أََخَذتُْه الصَّ

كَاَن اللَُّه لِيَظْلَِمُهْم َولَِكن كَانُوا أَنُفَسُهْم يَظْلُِموَن

“Bunların her birini kendi gü-
nahları yüzünden yakaladık, ceza-
landırdık. Kiminin üzerine taşlar 
savuran rüzgârlar gönderdik, ki-
mini korkunç bir ses yakaladı, ki-
mini yerin dibine geçirdik, kimini 
de suda boğduk. Allah onlara zul-
metmiyor, asıl onlar kendilerine 
zulmediyorlardı.”20

Tüm zulümleri gördüğü hâlde “Bana 
dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” diyerek 
sessiz kalanlar, İslâm’ın emrettiği müca-
deleyi ortaya koymayanlar mesuldürler. 

YAŞASIN İLAHİ ADALET

Çünkü Allah zalimlerin hasmıdır. Zalim-
lere teslim olmak, zalime yardım, zulmün 
yayılmasını destek olmaktır. [َعَل اللِّه  لَْعَنُة   أَلَ 

 İyi biliniz ki Allah’ın lâneti“ [الظَّالِِمَي
zalimler üzerindedir.”21 Bu yaşa-
nanlar, zalimlerin mazlumlara zulmüdür; 
Allah’ın adaletsizliği değil kulların sorum-
suzluğudur. Bundan kurtulmanın yolu ise 
her konuda İslâmi esaslara uygun yaşa-
maktır. Bu tüm iman edenlerin sorumlu-
luğudur.

َمْن َرأَى ُمْنَكرًا فَلْيُْنِكرُْه ِبيَِدِه َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فَِبلَِسانِِه َوَمْن 

لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه َوَذلَِك أَْضَعُف اِليَاِن

“Bir kötülük gördüğünüz zaman 
elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle 
düzeltin; ona da gücünüz yetmezse 
kalben buğz ediniz.”22 

Biz Allah’ın adaletinin mutlak olduğu-
na, hem bu dünyada hem de ahirette ilahi 
adaletin tecelli edeceğine iman ediyoruz. 
Bugün her ne kadar zalimler zulümlerine 
devam ediyor olsalar da bugünkü zalim-
ler selefleri gibi hem bu dünyada hem de 
ahirette yaptıklarının karşılığını görecek-
ler ve pişman olacaklar. Mazlumlar ise 
ilahi adaletin tecellisi ile sevinecek, daru’s 
selam yurdu olan cennete Allah’ın adale-
ti ve rahmeti ile girecektir. 

1  Enbiya Suresi 47
2  Rahman Suresi 7
3  Kamer Suresi 49
4  Ebu Davud
5  Fatır Suresi 45
6  İsra Suresi 85
7  Bakara Suresi 216
8  Alak Suresi 6-8
9  Muslim
10  Şura Suresi 30
11  Rum Suresi 41
12  Yunus Suresi 44
13  Nisa Suresi 40
14  İbrahim Suresi 42
15  Bakara Suresi 214
16  Bakara Suresi 281
17  Âl-i İmran Suresi 25
18  Yunus Suresi 54
19  Zilzal Suresi 7-8
20  Ankebut Suresi 40
21  Hud Suresi 18
22  Tirmizi
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İNSAN HAKLARI 

SORUNU
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Rıdvan Kaya
haksozridvan@gmail.com

Türkiye’de AK Parti iktidarı dö-
neminde düşünce ve örgütlen-
me özgürlüğü alanının ne ka-

dar genişlediği konusunda rivayet muh-
telif. Bir tarafta özde hiçbir ilerlemenin 
gerçekleşmediğini savunanlar var. Bun-
lara göre makyaj malzemesi olmaktan 
ibaret düzenlemelerle göz boyanıyor! 
Buna karşın bilhassa 28 Şubat zorbalığın-
dan bu yana yaşananları devrim çapında 
gelişmeler olarak algılayan ve genelde de 
siyasi iktidara paralel tutum sahibi çevre-
ler açısından ise düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğü önünde artık hiçbir engel kal-
mamış durumda. Bu yaklaşımı benimse-
yenlere bakılırsa zaman zaman yaşanan 
sıkıntılar arıza kabilinden istisnalar ol-
maktan öteye geçmiyor! 
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Gerçek ise muhtemelen bu iki uç 
yaklaşımın, propaganda boyutu öne çı-
kan bu iki tutumun arasında bir yerlerde 
aranmalı! Şüphesiz İmam Hatip okulları-
nın önünde ellerinde sopalarla polislerin 
başörtülü öğrencileri kovaladığı dönem-
lerden bu yana hiçbir ilerlemenin olmadı-
ğı, dekoratif  değişikliklerle göz boyamaya 
çalışıldığı tezi oldukça abartılı bir iddiadır. 
Bu yaklaşım siyasal sürece ilişkin olarak 
nesnel değerlendirme ve somut tahliller-
den ziyade kaba bir reddiyecilik içerir. 

Öte yandan ortalığı güllük gülistanlık 
gibi sunan anlayış ise aynı toptancılıktan 
hareketle tam tersi bir uca savrulmakta 
ve birtakım verilere aşırı yaslanarak mev-
cut sorunları halının altına süpürmekte-
dir. Bilhassa 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası gelişen otoriter-devletçi atmos-
ferin ortaya çıkardığı devasa haksızlıklar, 
hukuksuzluklar bunca ayyuka çıkmışken 
son derece toz pembe tablolar çizmek 
şüphesiz sadece gerçeklere uzaklığın de-
ğil, vicdan ve adalet duygularından da bir 
hayli sıyrılmışlığın göstergesi sayılabilir.  

Oysa gerçekçi ve adil bir yaklaşım 
söz konusu olacaksa ne uzun dönemde 
yaşanan gelişim, ne de düzenin yapısal 
kimliğinden kaynaklanan köklü sorunlar 
ve son dönemde iktidarın otoriter uygu-
lamalarının yol açtığı hukuksuzluklar gör-
mezden gelinebilir! 15 Temmuz darbesi-
nin hemen ardından ilan edilen ve tam 2 
yıl boyunca devam ettirilen olağanüstü 
hal sürecinde yaşanan hak ihlallerinin lis-
tesini yapmak imkânsızdır. 

Bu dönemde KHK’lar marifetiyle ya-
sal kılıf  geçirilen hukuksuz icraatlarla ade-
ta Kemalist buyurgan devlet anlayışı ve 
alışkanlığına dönülmüş, “eski Türkiye”-
ye ait olduğu söylenen pek çok hastalık 
nüksetmiş gibidir. İdarenin kendisini yer 
yer hukukun üstünde konumlandırması 
ve sayısız mağduriyete yol açan karar-
lara imza atarken herhangi bir bağlayıcı 
çerçeveye tâbi olma zorunluluğu hisset-
memesine ilaveten yargının da somut suç 
bulguları aramaksızın niyetler üzerinden 
yargılama yoluna gidip, ağır cezalara hük-
metmesi artık vaka-i adiyeden olmuştur. 
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Ve tüm bunlardan daha vahim olanı 
ise yaşanan tüm bu haksızlıklara, zulümle-
re itiraz etmesi, isyan etmesi gerekenlerin 
muhalif  yaklaşımlara karşı artan taham-
mülsüzlük ve bastırma-susturma eğilimi-
nin ortaya çıkardığı hukuksuzlukları ısrarla 
geçiştirmeye kalkışmasıdır. Kemalist dik-
tatörlüğün baskısını, zulmünü, hukuktanı-
mazlığını nesiller boyu yaşamış ve 
bazen kısık, bazen gür sesle ama 
her zaman adaletsizliğe karşı çık-
mış, en azından buğz etmiş kesim-
lerin sırf  iktidardaki kadrolara duy-
dukları yakınlıktan ötürü pek çok 
şaibeli, yanlış, haksız icraatı tevil 
etme çabasına girişmeleri ise gide-
rek kendilerini daha gülünç ve tu-
tarsız bir konuma sürüklemektedir. 

Resmî İdeolojinin Kutsal-
ları 

Düşünce özgürlüğüne dair 
bunca vurguya rağmen, başta Ata-
türk, Türklük ve devletin güvenliği 
tartışmaları olmak üzere, resmî 
ideolojinin esaslarını, temellerini 
oluşturduğu düşünülen konulara, 
kurumlara ve aynı çerçeveyi tem-
sil ettiği varsayılan sembollere iliş-
kin olarak aykırı yaklaşımlar hâlâ 
ciddi risk kaynağı teşkil etmekte-
dir. Sistemin, etraflarında kutsallık 
halesi ördüğü birtakım konuların, 
kavramların, sembollerin tartışıl-
masına, bunlarla alakalı sorular 
sorulmasına asla rızası bulunmu-
yor. Eğitim sisteminden başlaya-
rak her alanda ve her tür araçla 
tabulaştırdığı bu alana yönelik her 
türlü farklı yaklaşımı, eleştiriyi, 
sorgulamayı adeta varlık nedenine 
yönelik bir tehdit, varoluş misyo-
nunu tahrip amaçlı bir saldırı şek-
linde algılıyor. 

Bu yüzdendir ki, okulda Ata-
türk ile ilgili aykırı bir soru sormaya 
kalkan çocuğun öğretmeninden aldığı 
tepkiyle; stüdyoda konuğunun Cum-
huriyetin kuruluş felsefesine ilişkin eleş-
tirisinden paniğe kapılan gazetecinin 
tahammülsüzlüğü ya da iktidar kibriyle 
konuşan siyasinin hoşlanmadığı bir hu-

susta kendisine soru sormaya teşebbüs 
eden muhabiri fırçalaması arasında açık 
bir benzerlik mevcut. Tümünde aynı 
ruh hâlinin izlerini görmek mümkün. 
Devletin resmî kültürünün her düzeyde 
ürettiği korku ile karşılama ve aykırılık-
ları, farklılıkları sindirme yoluyla savuş-
turma, püskürtme mantığı işletilmekte. 

simlerle, şahıslarla, eğilim ya da anlayış-
larla sınırlı kalmayan bir ihlal zinciri söz 
konusudur. Devletin resmî ideolojisi ve 
egemen siyasetine muhalif  ya da muhalif 
olduğundan kuşkulanılan herkesin ve her 
eğilimin her an maruz kalabileceği du-
rumlardır bunlar. Dönem dönem -bilhas-
sa da dış konjonktürün zorlamaları neti-

cesinde- yoğunluğu azalsa da; belli 
dönemlerde belli çevrelerin özel-
likle hedef  alınması gibi bir seçicilik 
söz konusu olsa da sonuçta ihlal 
politikası süreklilik arz etmektedir. 

Totaliter bir resmî ideoloji, 
yasaklayıcı bir mevzuat ve bas-
kıcı pratikten oluşan bir sacaya-
ğı inşa edilmiş hâlde. Öncelikle 
resmî ideoloji güvensizlik ve kay-
gı temelinde biçimlenmiştir ve 
hiç durmaksızın gerilim ve korku 
üretmektedir. Bu durum pratiğe 
inkârcı, yasakçı bir tutum şeklinde 
yansımaktadır. Ve kısıtlayıcı, daral-
tıcı mevzuatın da boşluk bıraktığı 
alanlar söz konusu olduğunda ise 
uygulama aşamasında kimi zaman 
bireysel inisiyatifler kullanılmak 
suretiyle ve yetkiler en dar ve 
kaba yorumla kullanılarak çember 
tamamlanmaktadır. 

Aşma Önünde Asıl Engel: 
Toplumsal Temelde Bir Kar-
şı Koyuş, Bir İtiraz Eksikliği

Devletten kaynaklanan hak 
ihlallerinin yaygın ve sürekli olma-
sına karşın toplumda ciddi bir tep-
kinin gelişmediği görülmektedir. 
Bu durumun belirleyici iki sebebi 
mevcuttur. Tepkisizliği besleyen 
sebeplerden biri otoriteyi temsil 
eden güçlerin karşı çıkışlara ta-
hammülsüzlüğüdür. Devletin her 

türlü karşı çıkışı, itirazı “yılanın başı kü-
çükken ezilmeli!” mantığıyla ezme, yok 
etme eğilimi nesiller boyu devam eden 
bir korku iklimi meydana getirmiştir. 

Tepkisizliğin bir diğer sebebi ise yüz-
yıllara uzanan itaat geleneği ve kültürü-
dür. Otoriteye bağlılık, emirlere itaat 

İnsan hakları ihlalleri 
Türkiye’de asla münferit 

vakıalardan ibaret bir 
mesele olmayıp tam 

bir çeşitlilik içerir. Belli 
kesimlerle, şahıslarla, 

eğilim ya da anlayışlarla 
sınırlı kalmayan bir ihlal 
zinciri söz konusudur. 

Devletin resmî 
ideolojisi ve egemen 
siyasetine muhalif ya 

da muhalif olduğundan 
kuşkulanılan herkesin 
ve her eğilimin her an 

maruz kalabileceği 
durumlardır bunlar. 

Sorunun Kaynağı: Devlete Ege-
men Zihniyet Ve Kurumsallaşmış 
İşleyiş

İnsan hakları ihlalleri Türkiye’de asla 
münferit vakıalardan ibaret bir mesele 
olmayıp tam bir çeşitlilik içerir. Belli ke-
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kültürü çok köklüdür. Üstelik bu sadece 
edilgenlik pozisyonunda kalmamakta, 
belli durumlarda otoritenin verdiği yetki 
ve sağladığı imkânları doğrudan haksızlı-
ğı savunmanın, şiddet uygulamanın aracı 
olarak kullanma eğilimini de besleyebil-
mektedir. Nitekim bir dönemin mağdur-
ları bir başka süreçte çok rahatlıkla zalim-
lere dönüşebilmekte, bunu da ra-
hatlıkla içselleştirebilmektedirler. 

Biz zulme uğrarsak kötü, bize 
zulmedenler haksız, ama sevme-
diklerimiz zulme maruz kaldıkla-
rından şikâyet ediyorlarsa kesin-
likle yalandır ve bizimkilerin icra-
atlarının mutlaka haklı bir sebebi 
vardır anlayışı hemen her kesim-
de çok yaygın bir zihinsel hastalık 
hâlini almış gibidir. Cumhuriyet 
tarihi boyunca devletin sırasıyla 
her kesimi ezmesi, baskı altına al-
masına rağmen, belli dönemlerde 
devleti yanında hisseden kesimle-
rin diğerlerine karşı acımasız bir 
tavır geliştirmesi bu hâli ortaya 
koymaktadır. Alevilerin Kemaliz-
min militan savunucuları olması; 
solcuların ilerici olarak addettik-
leri darbecilerin safında yer alma-
ları; dindarların Türkçülüğe mey-
letmeleri gibi hâller bu duruma 
işaret etmektedir. 

Bugün de ne yazık ki, siyasi 
iktidarın ortaya koyduğu iddialar, 
söylemler, tüm açıklama ve suç-
lama biçimleri bilhassa dindar ca-
mia nezdinde neredeyse hiç sor-
gulamaksızın kabullenilmektedir. 
FETÖ’cü damgası vurulan herkes 
ve her kuruluş her türlü baskıyı, 
köteği hak etmiş olarak görülmek-
te, yaygın biçimde devam eden hak ihlal-
leri görmezden gelinmektedir. Büyükada, 
Rahip, Osman Kavala vb. davalarda icra 
edilen hukuksuzluğu sanıkların siyasi-ide-
olojik kimliklerini öne çıkartarak görün-
mez kılanlar binlerce başörtülü hanımın 
darbecilikle itham edilmesini de normal-
leştirmekte pek zorluk çekmemişlerdir. 

Bu mantık Furkan Vakfı ve Alpaslan 
Kuytul örneğinde görüldüğü üzere iktida-
ra muhalefetini biraz sert sözlerle ortaya 
koyanların her türlü baskıya maruz kalma-
larını doğallaştırmıştır. Ülkede inşa edilen 
otoriter-baskıcı iklim aynı şekilde Hizb-ut 
Tahrir mensuplarının silahlı örgüt mensu-
biyetiyle suçlanıp cezalandırılmalarını da 
büyük bir sessizlikle karşılayabilmiştir.   

Bugün de ne yazık ki, 
siyasi iktidarın ortaya 

koyduğu iddialar, 
söylemler, tüm açıklama 

ve suçlama biçimleri 
bilhassa dindar camia 
nezdinde neredeyse 
hiç sorgulamaksızın 
kabullenilmektedir. 
FETÖ’cü damgası 

vurulan herkes ve her 
kuruluş her türlü baskıyı, 
köteği hak etmiş olarak 

görülmekte, yaygın 
biçimde devam eden 

hak ihlalleri görmezden 
gelinmektedir

İnsan hakları sorununu gündemleş-
tirme ile ilgili olarak çok temel zaafların 
mevcut olduğu görülmek zorundadır. 
Bu zaaflar tutarlı, ilkeli ve sürdürülebilir 
bir perspektif  ortaya koymayı güçleştir-
mektedir. Bunları ilkeli yaklaşım eksikliği; 
cesaretsizlik ve fedakârlık eksikliği ve çif-
te standartçılık, daha doğrusu standart-
sızlık şeklinde özetlemek mümkündür. 

Her Şartta ve Dönemde Adil 
Şahitlik Vazifesi 

Özetle insan hakları alanında yaşanan 
sıkıntıların, ihlallerin yaşadığımız ülkede 
gerek sistemden gerek toplumsal alış-
kanlıklar ve kabullerden kaynaklanan bir 
zemine oturduğunu görmek durumun-
dayız. Ne yazık ki, her durumda hakkın 

şahitliğini üstlenmesi gereken 
Müslümanların büyükçe bir bö-
lümünün de bu süreçte iktidar 
kadrolarına duyulan aşırı güven 
veya sempati nedeniyle adalet 
ve hakkaniyet ölçülerinden hayli 
uzaklaştıkları ortadadır. Adil bir 
bakış açısıyla çok açık, çok net 
haksızlık, zulüm olarak tespit 
edilmesi gereken vakalar bir dizi 
teville meşru ve mazur kılınmaya 
çalışılmaktadır. 

Kısa vadede, sempati duyulan 
ya da düşmanlarına karşı destek-
lenen siyasi iktidarın rahatlama-
sı, eleştirilerden, suçlamalardan 
muaf  tutulması anlamına gelen 
bu tutum uzun vadede mevcut 
siyasi kadrolara da aslında bü-
yük bir kötülüktür. Çünkü yanlı-
şın yapanın yanına kâr kaldığı bir 
ortamı tesis etmek asla yanlış 
yapana fayda sağlamaz, ona iyilik 
anlamına gelmez. Bilakis kendisini 
düzeltme, yanlışından rücu etme 
fırsatından mahrum edilmesi an-
lamına gelir ve kötülük demektir. 

Öte yandan Allah Teâlâ’nın 
 Emrolunduğun“ [فَاْستَِقْم كََم أُِمرَْت]
gibi dosdoğru ol!”1 buyruğu-
nun muhatabı olan Müslümanla-
rın şahit oldukları yanlışlar, haksız-
lıklar, hukuksuzluklar karşısında 
sessiz kalmaları, adalet ve mer-
hamet ilkelerinden uzaklaşmaları 

ise son derece büyük bir tehlikedir. Öyle 
ki, her şartta hakkı, hakikati haykırmakla 
mükellef  olan müminleri bu dünyada adil 
şahitliğin onurundan, ahiret yurdunda ise 
Rabbu’l âlemin’in rahmetinden mahrum 
edebilecek vahim bir yanlıştır!

1  Hud Suresi 11



YENİ
KİTAPLAR
YENİ
KİTAPLAR
YENİYENİYENİYENİ
KİTAPLARKİTAPLARKİTAPLARKİTAPLAR

ÇO
K
 Y

A
K
IN

D
A

çı
k
tı

Bu kitapçığı telif etmekteki gayemiz, İslâm davetini yüklenme 
noktasında kadınların misyonunu ortaya koymak; onların eş, anne, 

aile büyüğü, öğrenci, arkadaş, komşu, çalışan vs. olarak İslâm davetini 
hayatlarına nasıl yansıtması ve hayatın bu farklı alanlarında nasıl bir 

tavır içerisinde olması gerektiğini ele almaktır.

Kim cennete talip olursa muhakkak o kurtulmuş, cehenneme talip 
olanlar ise kaybetmiştir. Cennete talip olmak, cenneti hak eden bir 
hayatı yaşamakla, Allah’ın emir ve nehiylerine uymak, İslâmi bir 

hayat için mücadele edebilmek ve cenneti dualarının başına 
koymakla mümkündür. 



YENİ
KİTAPLAR

ÇO
K
 Y

A
K
IN

D
A

çı
k
tı

Bu kitapçığı telif etmekteki gayemiz, İslâm davetini yüklenme 
noktasında kadınların misyonunu ortaya koymak; onların eş, anne, 

aile büyüğü, öğrenci, arkadaş, komşu, çalışan vs. olarak İslâm davetini 
hayatlarına nasıl yansıtması ve hayatın bu farklı alanlarında nasıl bir 

tavır içerisinde olması gerektiğini ele almaktır.

Kim cennete talip olursa muhakkak o kurtulmuş, cehenneme talip 
olanlar ise kaybetmiştir. Cennete talip olmak, cenneti hak eden bir 
hayatı yaşamakla, Allah’ın emir ve nehiylerine uymak, İslâmi bir 

hayat için mücadele edebilmek ve cenneti dualarının başına 
koymakla mümkündür. 



Aralık 2018
SAYI: 147

FİYAT: 10 TL

İ S L Â M İ  F İ K İ R L E R E  D A Y A L I  S İ Y A S İ  D E R G İ

Yeni Yayın Döneminde


