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Hukuk “hak” kelimesinin çoğuludur. Filozoflar hukuk terimini kendileri açısından ele 

alarak kendi felsefelerine göre tarifler yapmışlardır. Bazıları hukukun esasını otorite ve kuvvet 

tezahürü olarak görmüştür. Böylelerine göre hukuk toplumda güçlü ve kuvvetli olanın tespit 

ettiği prensipler bütünüdür. (Del Vecciho, Genel Hukuk Felsefesi, s.443.) Bir başka görüşe göre 

hukuk ilâhî iradenin kanun ve nizam şeklinde tecellisidir. Hukukun kaynağı Allah’ın iradesi ve 

iradesinin ifadesi olan “Vahiy”dir. Bu telakkiye göre Allah adildir ve Allah’ın her istediği şey 

de haktır ve âdalettir. (Ali Fuat Başgil, Anayasa Prensipleri, 5; Del Vecciho, Genel Hukuk 

Felsefesi, 446-448.) 

Hukuk toplumda düzeni, barış ve asayişi temin için en müessir vasıtadır. (A. K. Yörük, 

Hukukun Umumi Prensipleri, s.7.) İslam Fıkhına göre hukuk “Mesail-i şer’iye-i ameliyeyi 

bilmektir.” (Ömer Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu. 1:14.) yani, dinin, şeriatın amelî 

yönünü bilmektir. Zira dinin “Salih Amel” kısmı “Fıkıh” yani “Hukuk” olarak 

isimlendirilmiştir. Bunun içinde “İbadet, Muamelât ve Ukubat” dediğimiz insanın iradî fiillerini 

tanzim eden kurallar vardır. Yüce Allah imandan sonra kullarından “Salih Amel” istemektedir. 

Ahirette ceza ve mükafatı imandan sonra amele göre verecektir.  

İslam fıkhını sistemleştiren İmam-ı Azam da fıkhı “kişinin lehindeki ve aleyhindeki 

hususların tamamını bilmek” şeklinde tarif etmiştir. İslam hukukunun temelini “Kul Hakkı” 

teşkil eder. Kul hakkı da kendi içinde “Anne-baba hakkı” “Kardeşlerin hukuku” “Aile hukuku” 

gibi modern hukukun hiç üzerinde durmadığı temel hukuk vardır. 

Hukuk Sisteminin genel tasnifi iki esasa dayandırılır. Biri “Semavi Hukuk” diğeri de 

“Beşerî Hukuktur”. Beşerî hukukun temellendirilmesi ve tespitinde de teşekkülünde de İlahî ve 

Semavî Hukukun büyük tesiri vardır. (A. Himmet Berkî, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, s.3.) 

Her hukuk sistemi içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına cevap verebildiği nispette devamlı 

bir uygulama sahası bulabilir.  

İslam Hukuku vahye dayandığı gibi dinamik bir mahiyeti de vardır. Zira İslam Hukuku 

“Kitap ve Sünnet” gibi vahye dayanan temel hükümleri yanında akla da değer verir. Bu sebeple 



İslam Hukuku aklın hükmettiği “İcma ve Kıyas” yanında “Maslahat” “İçtihat” “İstihsan” 

“İstihbab” gibi hukuk kurallarını koyma yetkisini insana vermiştir. Bu sebeple İslam Hukuku 

camid, yani donmuş değildir ve dogma değildir. İslam Hukunda “Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas” 

başta olmak üzere “İstişare” ve “İçtihat”larla bir hiyerarşi meydana getirmiştir. Bu hiyerarşide 

aşağıdan yukarıya doğru bağlılık vardır. İçtihatlar ve Kıyaslar, Maslahatlar ve İstihsanlar hiçbir 

zaman Kitap ve Sünnete aykırı olamaz. Modern hukuk “Hiçbir yasa, Anayasaya aykırı olamaz” 

hükmünü buradan almıştır.  

“İcma-ı Ümmet” ve “Kıyas-ı Fukaha” gibi İslam’ın temel hukuk müesseseleri İslam 

hukukunun hareketli, tekamüle müsait dinamik mahiyetinden doğmuştur. Bu sebeple bütün 

zamanlarda bütün insanların ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Böylece ortaya çıkan şartlar 

İslam Hukuku içinde izahını bulabilmiş ve daima tazeliğini koruyabilmiştir. (Safa Mürsel, 

Bediüzzaman’ın Devlet Felsefesi, s.460.) 

 

  



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL İNSAN HAKLARI 

 

Hak Nedir? 

Hukukun hâkim olduğu ve hukuka bağlı bir toplumda insanın her türlü hakkının belli bir 

statüye bağlanması gerekir. Ferdin korkusuz ve endişesiz bir hayat yaşaması ve güvende olması, 

tabii haklarının emniyete alınmasına bağlıdır. Bunda dolayı hak insana bağlı olan ve insanla 

değer kazanan bir mefhumdur. 

“Hak” yüce Allah’ın “Esma-i Hüsnâ”sından birisidir. Yüce Allah’a “Cenab-ı Hak” 

denilmektedir. Hak hukuku koruyan demektir ve “Adl” ismi de adaleti sağlayan demektir. 

Hukuk tespit eden de koruyan da adaleti sağlayan ve adil olanı yapan ve emreden de yüce 

Allah’tır. İlâhî iradede “Hak” mefhumu en mümtaz yerini almış ve teminata bağlanmıştır. 

“Cenab-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde hak haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük 

büyük için iptal edilmez.” (Bediüzzaman, Mektubat, s.57.) 

 

Hukukta haklar iki temele dayanır: 

1. Hususi (Özel) Hukuk Hakları: Ferdî Hukuk. 

2. Umumi (Genel) Hukuk Hakları: Amme Hukuku. 

 

Hususi Haklar (Ferdî Hukuk): Her insanın özelde sahip olduğu haklardır. 

1. Hayat Hakkı 

2. Aile Hukuku 

3. Mülkiye Hakkı 

4. Miras Hakkı 

 

Umumi Haklar (Âmme Hukuku): Ferdin cemiyetle olan münasebetinden doğan haklar. 

1. Din ve Vicdan Hak ve Hürriyeti 

2. Düşünce ve Fikir Hak ve Hürriyeti 

3. Basın ve Yayın Hak ve Hürriyeti 

4. Cemiyet Kurma Hak ve Hürriyeti 

5. Seçme ve Seçilme Hak ve Hürriyeti 

6. Muhalefet Hak ve Hürriyeti. 

 

Bunların tamamı “Temel Hak ve Hürriyetler” içinde dahildir. Bu hakların 

kullanılmasında herkes eşittir. Din, dil ve ırk ayrımı gözetilemez. İnsan birey olduğu ve sadece 

insan olduğu için bu temel haklara sahiptir ve devletin görevi insanın bu temel haklarını 

korumak ve geliştirmektir. Eşitlik, fazilette değil; hukuk karşısındadır. “Hukuk karşısında şah 

ve geda birdir.” İnsana ait temel hakların kullanımında herkes eşit haklara sahiptir, ancak 

emeğine ve başarısına göre hak ettiğini alma ve yönetimin de hak sahibine hakkını verme hakkı 

vardır. Sınavlara girmede hak eden herkes eşittir; ancak derecelendirme sınavda verdiği 

cevapların doğruluğuna göredir. Buradan adalet tecelli eder. Diğer haklar da böyledir. 

Üniversite mezununun kendi sahasında devlet memuru olma hakkı vardır; ama terfisi ve maaşı 

çalışmasına ve başarısına göre olmalıdır; aksi taktirde haksızlık ve zulüm olur. Burada hak, bir 

emek karşılığı olan şeydir. Emeğiniz yoksa hakkınız yok demektir. 

 

İnsan Hakları 

İnsan hakları üzerinde en çok konuşulan bir konudur. Tüm semavi dinler, filozoflar ve 

ideolojiler bu konuya açıklık getirmeye ve yorumlamaya çalışırlar. Sebebi de hem fert ile hem 

sosyal hayatla hem de devletle ve yönetimle ilgili olmasındandır. İnsanın mutlu olmasını da 



mutsuz olmasını da sağlayan haklar meselesidir. Hak eden ve hak ettiğini alan mutlu olurken, 

hakkı elinden alınan ve hakkı verilmeyen de mutsuz olur. Tüm kavgalar hak ihlallerinden 

meydana gelir. Adalet hak sahibine hakkını vermek, haksızı cezalandırmak suretiyle sağlanır. 

Anayasamızda da “Temel Hak ve Ödevler” bölümünde bu haklar sıralanmıştır. (Anayasa 12. 

Madde vd.) 

“Hak ve Hürriyet” tabirleri birbirinden nüans farkı ile ayrılsa da amaç ve uygulamada 

aynı anlamı ifade ederler. Biri diğeri yerine kullanılabilir. Temel hak ve hürriyetleri sınırlama 

ancak kanunlarla yapılabilir. (Anayasa 13. Md. 1. Fıkra.) Bu da bireyin hakkını elinden 

almayacak şekilde ve toplumun faydasına olacak bir maslahata binaen olabilir. Şayet Anayasa 

dışında bir hukuki metinle düzenlenmiş ise bu düzenleme Anayasaya aykırı olamaz. Çünkü 

“Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” (Anayasa 11. Madde ve 13. Md. 2. Fıkra.) genel bir 

Anayasa maddesidir. Anayasalarla yönetilen yönetimlerin de temel prensibidir. 

Ülkemizde “Hukuk Tarihi” açısından bakıldığı zaman “Kanunnameler” “Padişah 

Fermanları” “Fetvalar” “Mahkeme İçtihatlarında” temel hak ve hürriyetlere yer verilmiş ve 

bunların korunması sağlanmıştır. Şeriatla yönetilen İslam devletlerinde “Makasıd-ı Şeria” 

denilen hukukun temel amaçları şöyle sıralanmıştır ve bunlara “Makasıd-ı Hamse” denilmiştir. 

1. Hayat Hakkı 

2. Mülkiyet Hakkı 

3. Aile Hukuku 

4. Fikir ve Düşünce Hakkı 

5. Din ve Vicdan Hakkı 

1839 “Tanzimat Fermanı” ve sonraki “Islahat Fermanları” da Temel Hak ve Hürriyetlere 

yer vermiş ve bunların genişletilmesi amacı ile çıkarılmıştır. 1876’da yapılan ilk Anayasa olan 

“Kanun-ı Esasi” de padişahın yetkilerini sınırlandırmak, yetkiyi dağıtmak amacı ile çıkarılmış 

ve “Tebaa-i Devlet-i Osmaniye’nin Hukuk-u Umumiyesi” (Md. 8.) başlığı altında temel haklara 

yer verilmiştir. 

 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Genel Özellikleri 

1982 Anayasasının temel haklarla ilgili hükümlerine bakarak bu genel özellikleri şöyle 

sıralayabiliriz. Bunlar: 

1. Temel haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez olup kişinin 

topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. 

(Anayasa 12. Md.) 

2. Temel hak ve hürriyetler mutlak değildir. Sınırlanabilir. Ancak bu sınırlamalar da 

Anayasaya aykırı olamaz. (Anayasa Md. 13.) Sınırlama sebepleri ise şöyle 

sıranlanmıştır. “Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, 

cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve 

genel sağlık” (Anayasa, Md. 13 ve 14.) 

3. Ayrıca 19. Madde kişi hürriyetleri ve güveliği, suçlunun kaçma ihtimali, delillerin 

yok edilmesi (20. Md.) özel hayatın gizliliği, adlî soruşturma ve kovuşturmanın 

gerekli istisnalar ile de sınırlanabilir.  

4. Temel haklar kötüye kullanılamaz. (Md. 14.) Yasalar kötüyü engellemek ve iyiyi 

yamak içindir. İyiyi yapmanın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla yasalar 

çıkarılır. Kötü olanı yapma ve yasalara aykırı davranma hak ve hürriyeti olamaz. 

Hürriyetler hürriyeti ortadan kaldırmak amacı ile kullanılamaz.  

5. Anayasanın hiçbir hükmü Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik 

bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. (Anayasa, 14. Md. 2. 

Fıkra) Meselâ, “Laiklik” prensibi diğer hakları yok etmeye yönelik faaliyette bulunma 

hakkını verir şekilde yorumlanamaz. 



 

 

 

Temel Hak ve Hürriyetlerin 

Sınırlandırılması 

1961 Anayasasının 11. Maddesinde 

yer alan “Temel hak ve hürriyetleri 

sınırlayan kanun, temel hak ve 

hürriyetlerin özüne dokunamaz” maddesi 

1982 Anayasasında maalesef yer 

almamıştır. Bu büyük bir eksikliktir. 

Temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir. 

Sınırlama Anayasanın özüne ve ruhuna 

uygun olmalıdır. Sınırlama demokratik 

toplumun düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 

(Anayasa, 13. Md.)  

1. Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir. Bu da 

Anayasanın 15. Maddesinde belirtilen “Savaş, sıkıyönetim, seferberlik ve olağanüstü 

haller” şeklindedir. 

2. Temel hak ve hürriyetler yabancılar için “Milletlerarası Hukuka” uygun olarak 

kanunla sınırlanabilir. (Anayasa, 16. Md.) 

 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması 

Anayasamız “Temel Hak ve Hürriyetleri” “Kişinin Hak ve Ödevleri” tabiri altında 17-39 

Maddeleri arasında şöyle tanzim etmiştir: 

 

A- Klasik Haklar 

a. Kişi Dokunulmazlığı (Md.17.) 

b. Angarya (Zorla çalıştırma) Yasağı (Md. 18.) 

c. Kişi Güvenliği (Md. 19.) 

d. Özel Hayatın Gizliliği (Md. 20-22.) 

i. Konut Dokunulmazlığı (Md. 21.) 

ii. Haberleşme Hürriyeti (Md. 22.) 

e. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti (Md. 23.) 

f. Din ve Vicdan Hürriyeti (Md. 24.) 

g. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti (Md. 25.) 

h. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (Md.26.) 

i. Bilim ve Sanat Hürriyeti (Md. 27.) 

j. Basın ve Yayın Hürriyeti (Md. 26-31.) 

k. Düzeltme ve cevap hakkı ve ispat hakkı (Md. 32-39.) 

l. Toplantı Hak ve Hürriyetleri 

i. Dernek ve Cemiyet Kurma Hürriyeti (Md. 33.) 

ii. Toplantı ve Gösteri Yapma Hürriyeti (M. 34.) 

m. Mülkiyet Hakkı (Md. 35.) 

i. Kıyılardan yararlanma hakkı (Md. 43.) 

ii. Kamulaştırma (Md. 46.) 

iii. Devletleştirme (Md. 47.) 

n. Hak Arama Hürriyeti (Md. 36.) 

o. Kanunî Hâkim Güvencesi (Md. 37.) 



 

B- Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

a. Ailenin Korunması (Md. 41.) 

b. Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi (Md. 42.) 

c. Kıyılardan Yararlanma Hakkı (Md. 43.) 

d. Toprak Mülkiyeti (Md. 44.) 

e. Tarım ve Hayvancılık ve Çalışanların Korunması (Md.45.) 

f. Kamulaştırma ve Devletleştirme (Md. 46.) 

g. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti (Md. 48-49.) 

h. Dinlenme Hakkı (Md.50.) 

i. Sendika Kurma Hakkı (Md. 51.) 

j. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı (Md. 53.) 

k. Grev Hakkı ve Lokavt (Md. 54.) 

l. Sağlık ve Çevre Hakkı (Md. 56 ve 59.)  

m. Konut Hakkı (Md. 57.) 

n. Sosyal Güvenlik Hakkı (Md. 60-61.) 

o. Yabancı Ülkede Çalışan Türk Vatandaşlarının Korunması (Md. 62.) 

p. Tarih ve Kültür Varlıklarının Korunması (Md. 63.) 

q. Sanatın ve Sanatçının Korunması (Md. 64.) 

 

C- Siyasi Haklar ve Ödevler 

a. Vatandaşlık Hakkı (Md. 66.) 

b. Seçme – Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı 

c. Siyasi Parti Kurma, Partiye Üye Olma ve Çıkma Hakkı (M. 68.) 

d. Kamu Hizmetine Girme Hakkı (Md. 70-71.) 

e.  Vatana Hizmet Hakkı ve Askerlik Hizmeti (Md. 72.) 

f. Vergi Ödevi (Md. 73.) 

g. Dilekçe Verme ve Hakkını Arama Hakkı (Md. 74.) 

 

 
 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 

Anayasamız genel bir hüküm koyarak hakların korunmasını da düzenlemiştir. İlgi 

Anayasa maddesi şöyledir: “Anayasayla tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes yetkili 

makama geciktirmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.” (Md. 40.) 



Ayrıca “Hak arama hürriyeti” (Md. 36.) ve “Dilekçe verme hakkı” (Md. 74.) Anayasa ile 

belirlenmiştir.  

Resmi görevliler tarafından haksızlığa uğraması durumunda da 40. Maddenin son fıkrası 

şöyle der: “Kişinin resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zararlar 

kanuna göre devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır” 

(Md. 40.) denilmektedir.  

 

Uluslararası Bildirilerde İnsan Hak ve Hürriyetleri 

Bu konuda Devletler arası yapılan sözleşmeleri şöyle sıralayabiliriz: 

1. 10 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. 

2. 4 Kasım 1950 Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme 

3. 19 Kasım 1999 Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı Paris Şartnamesi. 

 

Paris Şartnamesinde şunlar yazılıdır: 

“Düşünce, vicdan, din ve inanç hürriyetleri de dahil olmak üzere, insan haklarına ve temel 

hürriyetlere saygılı olmalıyız.” 

“İnsan hakları temel hürriyetlerine her insan doğduğu anda sahip olur. Bunlardan feragat 

edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Devletin birinci sorumluluğu bunları korumak ve 

geliştirmektir.” (Paris Şartı) 

 

  



İKİNCİ BÖLÜM 

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ 

 

İman ve vicdan hürriyeti “Hürriyet” kavramı ile eş değerdedir. Din ve Vicdan Hürriyetini 

önce Sokrat ve Platon geliştirmiş, daha sonra Kant tarafından yeniden kurgulanmıştır. Bu 

hürriyet insanın iradi davranışlarını sadece vicdanın tabi olduğu manevi değerlere göre, ilâhî 

emirlere uygun tayin etme iktidarındadır. 

Vicdan ve iman, vicdan hürriyeti ve iman hürriyetini içine alır. Kant’a göre “Bilgi, imana 

yer bulmak için feda edilmelidir.” “Kendisini kötülemeyen her nevi Allah hizmetini ve ibadeti 

korur.” John Milton’a göre şayet devlet belirli bir dini veya ahlâkî temel ilkeleri kabullenirse 

inanç eşitliği ve hürriyet prensibi zedelenir.  

Hakikat, ancak ruhun hürlüğü içinde ve hürriyet vasıtasıyla gelişir “kılıç zoruyla” değil. 

İnanç hürriyeti dünyadaki bütün sulh, adalet isteyen insan topluluklarının temel hürriyetidir. 

Çünkü hakikatin yayılması ile toplumda sulh ve adalet tecelli ve devam eder. İnanç hürriyeti 

bütün diğer hürriyetlerin kaynağıdır. Bilhassa ferdin şahsiyetinin hür bir şekilde gelişimini 

temin eder.  

İnanç hürriyeti inanmayı, inancını ifade etmeyi, tebliğ etmeyi, yaymayı, inancın gereği 

olarak ibadet etmeyi, basın ve yayın yoluyla inancını yaymayı içine alır. İnanç hürriyeti inanca 

uygun tüm hareketleri de korur. Yoksa kalben ve vicdanen inanmak “Hürriyet” sayılmaz, zira 

kalbe ve vicdana hiç kimse ve hiçbir güç müdahale edemez.  

Bir çocuğun dinî terbiyesi her şeyden evvel anne-babasının ittifak ile tespit ve tayin eder. 

14 yaşından sonra kendisi hürdür, kendisi bizatihi hangi dini ve inancı kabul edecekse onda 

hürdür. 

İnanç hürriyetinde asıl olan inanmaktır. Hürriyet inkâr hürriyetini içine almaz. “Hiç 

kimseyi bir inanca veya felsefî bir görüşe mensubiyete zorlanamaz, mensup olduğu için 

kendisine bir zarar verilemez ve inancından vazgeçirilmeye zorlanamaz.” 

 

Din ve Vicdan Hürriyetinin Kaynağı 

Kalplerden ve akıllardan çıkan ve tezahür eden düşünceler insanı ömür boyu idare ederler. 

Akılların benimsediği ve kalplerin sevdiği fikirler neticede bir inanç meydana getirirler. Çünkü 

vicdan dediğimiz deruni varlık, fıtratına uygun bir meşguliyet ister. 

Modern asırda inkârcı görüşler zayıflamıştır. İnsanları vahşetten kurtararak şehirli ve 

medeni hale getiren Semâvî dinlerdir. Nihayet İslam dini ile insanlar bedevilikten medeniliğe 

terakki etmiştir. 

Din insan ruhunun ışığıdır. Düşünen insan vicdanıyla baş başa kaldığı zaman “Nereden 

geldik? Nereye gidiyoruz? Bu dünyada vazifemiz nedir?” sualine cevap aramaktadır. Buna 

cevap veren ancak ilâhî dinlerdir.  

İslam dini akılları ikna ve kalpleri tatmin etmiş, vicdanları aydınlatmıştır. Kısacası hak 

dinler fıtrîdir, insan fıtratına hitap eder. Kâinatı ve insanı yaratan yüce Allah kalplere ve akıllara 

“Allah inancını” yerleştirmiştir. Bunun için her insan doğru veya yanlış iptidai devirlerden 

itibaren bir inanca bağlanmışlardır. Madem din vazgeçilmez bir zarurettir. “Bırakınız herkes 

gönlündeki ışığı yaksın” denilmiştir. Bu sebeple her ülkede “Din ve Vicdan Hürriyeti” vardır.  

 

Din ve Vicdan Hürriyetinin Muhtevası 

Her hak ve hürriyetin muhtevası vardır. Bu mazmunu ve muhtevası belirtilmeden o hak 

ve hürriyet iyice anlatılamaz. Muhtevadan maksadımız bu hak ve hürriyetlerin içine nelerin 

girip girmediğinin bilinmesidir. Muhtevanın dışında kalan o hak ve hürriyetin dışında kalır. 

Ateist bir zihniyetin Din ve Vicdan Hürriyetinin muhtevasını anlaması mümkün değildir. 

Ateizm “Ben bu din ve vicdan hürriyetini tanımıyorum, gereklerini de kabul etmiyorum” 

demektir. Ateist bir yaklaşımla din ve vicdan hürriyeti izah edilemez. Türkiye’de 1928’den bu 



tarafa Ateist bir yaklaşımla Din ve Vicdan Hürriyetine bakıp kanunlar ve yorumlar yapıldığı 

için bu mesele tam izahını bulamamış ve bu hürriyet zaman zaman engellenmek istenmiş 

Laiklik “dine karşı olmak” şeklinde yorumlanmıştır. 

Din ve Vicdan Hürriyetinin muhtevasına şu hususlar girer: 

1. İman Etme Hürriyeti 

Anayasanın 24/1 Maddesi “Herkes dini ve vicdani inanç ve kanaatine sahiptir. Kimse dini 

inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve 

suçlanamaz…” denilmiştir. 

10 Aralık 1948 B.M Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 18. Maddesi “Her şahsın 

fikir, vicdan ve din hürriyeti hakları vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyetini” 

gerektirir. 

 

2. Bağlı Bulunduğu Dinin Esaslarına Göre Amel Etme Hürriyeti 

Bu hak ibadet, dua, münacat içine alır. Anayasanın 24/2. Maddesine göre “İbadet, dini 

ayin ve törenler serbesttir.” İ. H. Evrensel Beyannamesi 18. Maddesi “Dinini veya kanaatini tek 

başına veya topluca açık veya özel surette, eğitim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle açıklama 

hürriyetini getirir.  

Avrupa İnsan Hakları 1950 Sözleşmesi 9. Maddesi “Bu hak alenen ve hususî tarzda ibadet 

ve ayin veya öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini 

izhar eylemek hürriyetini tazammun eder” demiştir. “Nurcular ayin yaparken yakalandı” demek 

gerçekte Anayasa suçudur. Suç ayin yapmak değil, ayine engel olmaktır. 

 

3. Dinini Öğrenme, Öğretme, Neşir ve Telkin Hakkı 

Bu hak Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerini öğrenme ve öğretmeyi içine alır. Bu 

“Emr-i Maruf ve Nehr-i Ani’l-Münker” olarak dinimizin bir vecibesidir. Ayrıca ilim ve ahlakı, 

talim ve taallümü dini bir vecibedir. Dinler ancak okumak, öğrenmek ve neşretmekle bekâ 

bulur, devam eder.” 

Anayasanın 24. Maddesi: “Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi devlerin gözetim ve 

denetimi altında yapılır. Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi İlk ve Ortaöğretim kurumlarında 

okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak 

kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır” denilmektedir. 

1948 BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 18. ve 1950 İnsan Hakları Sözleşmesi 9. 

Maddesi bunu belirler. Ayrıca Anayasamızın 5. Maddesi İnsanların Hak ve Hürriyetlerinin 

devletçe teminat altına almıştır.  

Anayasanın 5. Maddesi şöyledir: “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 

kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 

hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 

siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi 

için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” 

20 Mart 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yapılan ek protokolün 2. Maddesi 

şöyledir: “Devlet eğitim ve öğretim sahasında deruhte edeceği vazifenin ifasında, ebeveynin bu 

eğitim ve öğretimi kendi dini ve felsefî akidelerine göre temin etmek hakkına riayet edecektir.” 

Ne yazık ki ülkemizde 1924 Anayasasının amir hükümlerine rağmen 1942 senesinde 

Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör bir tamim neşrederek “Biz her ne suretle olursa 

olsun memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için 

dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz” (M. Sungur, Anarşi Sebep ve 

Çareleri, YAY, 1980-İstanbul, s. 14-15.) diye matbuatta dini yayınları yasaklamıştır. 

Ama ne var ki 1949’da ilk defa İlahiyat Fakültesi açılması için mecliste müzakere 

yapılacak ve “Vatandaşlarımızın dini öğrenmelerine imkân hazırlıyoruz ve aydın kafalı din 



adamı yetiştirme amacını güdüyoruz. Burada yetiştirilecek din adamları dinini öğrenecek ve 

böylece Din ve Vicdan Hürriyetinden istifade edilecektir” denilmiştir. 

“Din ve Vicdan Hürriyetinin şöyle veya böyle kullanılması Laiklik ilkesine aykırıdır” 

denilemez. O zaman işin içinden çıkılamaz. Laikliğin ilan edildiği Batıda Laiklik, Din ve 

Vicdan Hürriyetini sınırlamak için ve dine baskı yapmak için değil, korumak için gerekli 

sayılmıştır. Yani dinsizlere ilişilmediği gibi dindarlara da ilişilmemesini sağlamak içindir. Ama 

ne var ki Türkiye’de Laiklik Ateist bir zihniyetle Ateizmi yaymak ve korumak ve dini 

yasaklamak ve dine karşı savaş açmak için uygulanmıştır. Din ve Vicdan Hürriyetini siyasete 

alet etmek de, Laikliği dinsizliğe alet etmek de sakıncalıdır.  

Siyaseti dine alet etmek “Din ve Vicdan Hürriyetini” korumak demektir. Dine ve dini 

değerler olan “İman, İbadet, Ahlak, Hukuk” prensiplerine saygı duyulur ve bunlar korunur ve 

bu değerlerin gelişmesine çalışılır. Laik devlet dine karşı çıkacağım diye imansızlığı, 

ahlaksızlığı ve hukuksuzluğu ve zulmü terviç edemez ve bunlara uymayı sağlayan ibadeti 

yasaklayamaz. Aksi siyasetin dinsizliğe alet edilmesidir ki bunun sonucu kaos ve anarşidir. 

Din ve Vicdan Hürriyetinin kemaliyle uygulandığı ABD, İngiltere, Almanya gibi 

ülkelerde Laiklik bir Anayasa prensibi ve maddesi değildir ve buna ihtiyaç da duyulmamıştır. 

  

4. Dinin Emirlerini Yerine Getirme Hakkı 

Devlet dinin emirlerine aykırı, örf ve adetlerle bağdaşmayan kanunlar yapmamalıdır. 

Yani vatandaşlarını dinin, Allah’ın emri ile devletin kanunları arasında birini tercih eder 

durumuna düşürmemelidir. Devletin saygınlığı buna bağlıdır. Şayet bunu yapacak olursa o 

devlet saygınlığını yitirir ve devlete itaatsizliği teşvik etmiş, anarşiye zemin hazırlamış olur. 

Sonuçta başarılı da olamaz. Zira kanun-u fıtrata uygun hareket etme mecburiyeti vardır. “Hayat-

ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; 

hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün faaliyeti şer ve tahrip hesabına geçer” 

(Lem’alar, 409.) genel bir sosyolojik kuraldır. 

Din ve Vicdan Hürriyeti kişinin manevi değerlere saygı duymayı ve manevi şahsiyetini 

geliştirmeyi netice verir ve vermelidir. 

 

Din ve Vicdan Hürriyetinin Sınırları 

Mutlak hürriyet dağ komşularımız olan hayvanların sahip olduğu “Vahşi Özgürlüktür.” 

İnsani hürriyet ise sınırlı ve sorumlu, başkalarının hürriyetini de koruyacak şekilde anlamlı bir 

hürriyettir. İnsan akılsız ve sorumsuz canlılar gibi değildir; aklı ve iradesi gereği sadece 

kendisini değil, başkalarının hak ve hürriyetlerini korumalıdır. Ancak bu şekilde hür olabilir ve 

hürriyetini koruyabilir. Hatta hayvanların ve bitkilerin ve tabiatın da haklarını korumak insana 

ait bir vazife ve sorumluluktur. Aksi taktirde kendi dışındakilere verdiği zararlar sonuçta yine 

döner gelir kendisini bulur. Bu sebeple “Hürriyet-i mutlak ise, vahşet-i mutlakadır, belki 

hayvanlıktır. Tahdid-i hürriyet dahi insaniyet nokta-i nazarından zaruridir.” (ESDE, Makalat, 

s.39.) 

Bu sebeple Din ve Vicdan Hürriyetinin dahi sınırları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Kanunlarla Getirilen Sınırlamalar 

Kişinin hak ve hürriyetlerinin düzenlenmesi, fertlere bunların neler olduğunu ve nasıl 

yararlanması gerektiğini de bildirir. Hakları nelerdir ve nereye kadardır? Bunları nasıl 

kullanacaktır? Bu sorulara verilecek cevap niteliğindeki sınırlamalar hürriyetlerinin kullanımını 

kolaylaştırır ve yol gösterir, bu hürriyetlerinden başkalarına zarar vermeyecek şekilde istifade 

etmesine imkân tanır. 

Kanuni sınırlamalar o hürriyetin özünü yok etmek ve engellemek için değil, kullanma 

kolaylığı sağlamak içindir. Bu konudaki düzenlemeler de ancak yasalarla, kanunlarla yapılır. 

Bu yönetmenlik ve tüzüklerle veya idarî merciin emirleri ile sınırlanamaz. Anayasamızın 6. 

Maddesinin son fıkrası “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet 



yetkisini kullanamaz” der. Yine 13. Maddesi “Kanuni düzenlemelerin anayasaya aykırı 

olmayacağını” hükme bağlamıştır. 

 

2. Dinin Kendi Sınırları ve Hükümlerinin Sınırlaması 

Devlet dini korumakla yükümlüdür. Dinin özüne, esasına ve hükümlerine aykırı, dini 

tahrip edici inanç ve ibadetlerden halkı korumayı amaçlar ve yanlış yönlendirmeleri engeller. 

Zira dinin tahribi fertleri ve toplumu bozar bu da anarşiyi netice verir. Bu ise topluma zarar 

verir ve asayişin ihlaline sebep olur. Bu sebeple “Diyanet İşleri Başkanlığı” kurulmuştur.  

Devlet din hizmetini destekler. Dine aykırı hareket edenleri ümmetin müftüleri olan 

“Ulema” sınıfına havale eder. Maverdî “Ahkâm-ı Sultaniye” isimli eserinde dini inançları ve 

ibadetleri tahrip etmek isteyenlere devlet tarafından gerekli müeyyidenin uygulanması 

gerektiğini ifade eder. Ancak bu doğrudan devletin müdahalesi ile değil, dini iyi bilen ehliyetli 

ulema eliyle yapılmalı, devlet ulemayı yetiştirecek eğitimi ve diyaneti desteklemelidir. 

 

3. Amme Hizmeti ve Kamu Düzenine Aykırı Sınırlamalar 

Din hizmetini toplumun selameti için korumayı üzerine alan devlet toplumum huzur ve 

asayişini ve emniyetini korumak için anarşiye ve yanlışa sebep olan hususları sınırlayabilir. Bu 

hak dinlerin toplumun selameti, huzur ve asayişin korunması amacı vardır. Devlet dinin bu 

amacına hizmet etmelidir.  

Anayasamızın 2. Maddesi de “Kamu düzeni ve kamu yararı” için düzenlemeler 

yapılabileceğini hükme bağlamıştır. 1954 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9/2 Maddesi   “Din 

ve kanaatleri izhar etme hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak âmme güvenliğinin, âmme 

nizamının, genel sağlığın veya umumi ahlakın, yahut başkalarının hak ve hürriyetlerinin 

korunması için zaruri olan tedbirlerle ve kanunla tahdit edilebilir” demektedir.  

Anayasanın 13/1. Maddesi “Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar 

demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında 

kullanılamaz” hükmünü getirmiştir.  

Anayasanın 24. Maddesi gereği “Dini ayin ve törenler serbesttir” ancak hangi hareketin 

dini ayin ve tören olduğu “İcma” ile asırlardır Müslümanların uygulayarak yerleştirdiği 

ibadetler, törenler ve geleneklerle tespit edilir. 

 

4. Dini Öğrenme, Öğretme, Neşir ve Telkin Hakkının Sınırlandırılması 

Bu hususta aşağıdaki hükümler geçerlidir. 

a) Dini öğrenme, öğretme, neşir ve telkin hakkı genel olarak kamu düzenini, devlet 

güvenliğini ve genel sağlık gibi sebeplerle sınırlandırılabilir. Salgın hastalıklarda 

eğitime sınırlama getirildiği gibi… 

b) Dini neşir ve telkin eden vaizler kendi ihtisas sahası olmayan konularda halkı tahrik 

edebiliyorlar. “BM ve NATO’ya neden girdik?” gibi siyasi ve askerî konularda, iç ve 

dış politika ve benzeri hususlarda bilgisizce telkinlerde bulunabiliyorlar. Bu gibi 

beyanlar yanlış anlatılıyorsa, devletle halk arasında husumet duyguları çıkmasına 

sebep oluyorsa bu hem suçtur hem de sınırlanabilecek bir durumdur. 

c) Neşir ve telkin hakkını kullanmak önemlidir. Bu hak insanların haysiyet ve şerefini 

kıracak ve başkalarının vicdanını baskı altında alacak şekilde ve zorlayıcı şekilde 

kullanılamaz. Mesela, başını örtmek dinimize göre farzdır ve örtmeyen günaha girer. 

Aynı şekilde namaz kılmamak ve oruç tutmamak, içki içmek, hırsızlık yapmak da 

böyledir. Bu günahları işleyenleri “dinsiz, imansız olmakla” ve “küfre girmekle” 

itham edip suçlamak ve cemaati onların aleyhine sevk etmek dini telkin ve neşir hakkı 

değildir. Her şeyden önce “Dinde ikrah ve zorlama yoktur” (Bakara, 2:256.) emrine 

aykırı davranmış olur. Bu gibi hususlar da sınırlandırılabilir. 



d) “Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker” görevi yapılırken bunun şartları vardır. 

Her şeyden önce Peygamberimiz (asm) “Bir konuda alim olup neyi emredeceğini ve 

neden nehyedeceğini kesin bilmeden bu işe girmeyiniz” fermanı dikkatli olmayı 

gerektirir. Yoksa irşat edeceğim derken ifsat etmiş olur. Dinde asıl olan 

Peygamberimizin (asm) “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret 

ettirmeyiniz” (Buhari, İlim, 11.) emrine uymak gerekir. İmam-ı Gazali, Abdulkadir 

Geylani, İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman Said Nursi gibi allamelerin ve insanları 

irşat eden alimlerin bu konuda davranışlarına ve irşat konusundaki ölçülerine göre 

hareket etmek gerekir. Bu husustaki sınırları Kur’an-ı Kerim “Onlarle en güzel 

şekilde mücadele et!” (Nahl, 16:125.) fermanı ile çizdiği gibi Peygamberimiz (asm) 

nebevî ölçülerle bunu en güzel şekilde ifa etmiştir.  

 

e) Dinin Emirlerini Yerine Getirmekte Sınırlama 

Bundan kast edilen muamelat ile ilgili hükümleri tatbik etmektir. Devlet Laik ise 

vatandaşlarının hangi din ve inançta olursa olsun dinle ilgili faaliyetlerine ve ibadetlerine engel 

olmaz, bilakis yardımcı olur. Dini hayat ferde ait bir hak ve bir tasarruftur. Bireyler inançları 

gereği faizli muamele yapmazlar, domuz eti yemezler, dini nikah kıyabilirler, mirası gönül 

rızası ile dine uygun taksim edebilirler. Devlet kanunları olsa da ferdin bu tasarrufuna müdahale 

edemez. Dinin emri olan tesettürü zorla kaldırmaya çalışamaz. Tesettüre uymayanlara 

ilişmediği ve karışmadığı gibi tesettürlü olanlara da karışmamalıdır.  

Aynı şekilde resmi bayramlarda tesettürsüz oyunlara katılmaya zorlayamaz, eğitimde ve 

kamuda başını açmaya zorlayamaz. Namaz ve oruç gibi ibadetlerine yardımcı olur, 

ibadethanelerin açılmasına yardım eder. Zira bu davranışlar ve ibadetler ne toplumun genel 

ahlakına ne de asayişin ihlaline zarar verecek bir durum değildir. Toplum düzeninin 

bozulmasına değil, bilakis asayişin ve düzenin sağlanmasına devlete yardımcı olur. 

Cuma ve Bayram Namazları, mübarek gün ve gecelerde yapılan toplu ibadetleri yapma 

konusunda yardımcı olur, kamuda çalışanların bu ibadetlere katılımlarını sağlamak için mesai 

saatlerini buna göre tanzim eder. Namaz ve ibadet saatlerini mesaiye göre ayarlamaları 

konusunda baskı yapamaz.  

 

  



ÜÇÜNÜCÜ BÖLÜM 

İSLAM HUKUKU 

 

İSLAM HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI 

 

İslam hukukunda hukukun dayanağı temel kaynaklar şunlardır: Kur’ân-ı Kerim, Sünnet, 

Hulefa-i Raşidin’in tatbikatı, İçtihatlar, Mahkeme kararları, Örf ve Adetlerdir. Laik hukukun 

kaynakları da genellikle aynıdır. Anayasa hükümleri, kanun ve nizamnameler, mahkeme 

kararları, örf ve âdetlerdir. İnsan hak ve hürriyetlerini tanzim eden hükümler bunlardır. 

İslam Hukukunun Kaynakları 

1. Kur’ân-ı Kerim: Allah kelamıdır. Vahiydir. Kur’an-ı Kerimin %95 hükümleri itikat, 

inanç, ibadet, ahlak ve fazilete aittir. %5’i içtimai ve siyasi hayata ait hukuki 

düzenlemeleri ihtiva eder. Bunlardan siyasete taalluk eden kısım ise %1 nispetindedir. 

Hukuki düzenlemelere ait bölümün ise şu şekilde tasnif edilmiştir. 

a. Aile hukukuna ait 70 ayet, 

b. Medeni hukuka ait 70 ayet, 

c. Ceza hukukuna ait 30 ayet, 

d. Muhakeme usulüne ait 13 ayet, 

e. Anayasa hukukuna ait 10 ayet, 

f. Devletler hukukuna ait 25 ayet, 

g. İktisadi ve mali hukukuna ait 10 ayet olmak üzere toplam 228 ayet vardır. 

 

2. Sünnet: Peygamberimizin (asm) Kur’ân-ı Kerim dışındaki Kur’ân ahkamını 

yorumlayan, emredilen hususların tatbikatını gösteren ve beyan eden sözleri, fiilleri 

ve takrirleridir. Sünnetin de büyük kısmı itikat, ibadet, ahlak ve fazilete aittir. %1 

nispetinde siyasete ve %10 nispetinde hukuka aittir. Bu husus “Kütüb-ü Sitte” denilen 

hadis kitaplarına bakmakla anlaşılabilir. Sahabeler Kur’an-ı Kerimi muhafaza 

ettikleri gibi Sünneti de muhafaza etmek için yazmışlar ve bu konuda “Sahifeler” 

vücuda getirmişlerdir. Hz. Ali’nin, Ebu Hureyre’nin, Abdullah b. Ömer’in, Kaab b. 

Malik’in (ra ecmain) ve daha pek çok sahabenin sahifeleri, Peygamberimizin (asm) 

mektupları, emannameleri, anlaşmaları da Sünnetin teşekkülünü sağlayan 

metinlerdir. 

 

3. Hulefa-i Raşidinin Tatbikatı: Hulefa-i Raşidin dönemine “Asr-ı Saadet” 

denilmektedir. İslam hukukunun teşekkül ettiği ve en güzel şekilde uygulandığı 

dönemdir. Zira Hulefa-i Raşidin yönetimi “Adalet-i Mahza”nın uygulandığı 

dönemdir. Sahabe gibi doğrudan Peygamberimizden (asm) ders alan güzide bir 

toplumun yönetim Kur’an ve Sünnete uygun yönetim şeklidir. Daha sonra Emevi 

halifesi olan Ömer b. Abdulaziz’in de uygulaması bu şekilde olmuştur. Bu sebeple 

kendisine “Ömer-i Sani” denilmiştir. 

 

4. İçtihatlar: Müçtehit seviyesine çıkmış otoriter İslam bilginleri ve hukukçularının 

Kur’an ve Sünnetten çıkardıkları, istihraç ettikleri ve yeni problemlere ürettikleri 

çözümlerdir. Hz. Peygamber (asm) bizzat bunu teşvik etmiş ve kabiliyetli sahabelerin 

akıllarıyla Kur’an ve Sünnette olmayan hususlarda içtihat yapma yetkisi vermiştir. 

Hulefa-i Raşidin ve ondan sonra gelen ikinci yüzyılda “İçtihat” faaliyetleri zirveye 

çıkmış ve bu da “Mezheplerin” teşekkülüne sebep olmuştur. Bunlar yazılı metinler 

olarak zamanımıza kadar ulaşmıştır.  

 



5. Mahkeme Kararları: İslam ülkelerinde kurulan Şer’î mahkemelerin verdiği kararlar 

Kur’an ve Sünnetten ve müçtehitlerin içtihatlarından kaynaklandığı için hukukun 

temel kaynaklarını teşkil etmiştir. Bunların çoğu da yazılı metin olarak elimize 

ulaşmıştır. Son zamanlarda Arapların bu konudaki mevzuatı “Mevzuat-ı Arabiye” 

olarak yayınlanmaktadır. 

 

6. Örf ve Adetler: Hulefa-i Raşidin döneminde İslam Ahkamı teşekkül ettiği ve en 

güzel şekilde tatbik edildiği ve zamanla örf haline geldiği bir gerçektir. Ayrıca 

milletlerin gelenek olarak devam ettirdiği Kur’an ve Sünnete aykırı olmayan örf ve 

adetleri de İslam hukukunun teşekkülüne kaynaklık etmiştir. Serahsi “Örf ile tayin 

nass ile tayin gibidir” demiştir. 

 

7. Mesalih-i Mürsele: Şeriatın amaçlarından olan dini, nesli, malı, aklı ve hayatı 

korumak için gerekli olan önlemleri almak, maslahatın gerektirdiği tedbirleri almak 

için konulan kurallar ve çıkarılan hükümlerdir. Bunlara genellikle “Maslahat” denir. 

 

Bunların dışında zararlardan korunmak için alınan tedbirler anlamında “Sedd-i Zerayi” 

ve mübah görülen ve caiz denilen hususları içeren “Istıshab” gibi hükümler de şeriatın kaynağı 

sayılmış ve buna göre hükümler çıkarılmıştır. Istıshab “Bir zamanda sabit olan bir durumun 

aksini gösteren bir delil bulunmadıkça sonrasında da mevcut olduğuna hükmetmek” demektir. 

Delili bulunmayan hususlarda davalının lehine hükmetmeyi netice verir.  

 

Zerayi vesile anlamına gelmektedir. Hayra vesile olan şeylerin hayır, şerre vesile olan 

şeylerin ise şer sayılması anlamındadır. Istıshab ise, akla ve örfe uygun olan ve toplum 

tarafından iyi kabul edilen şeylerin dinen ve hukuken de iyi kabul edilmesidir. Aleyhinde bir 

delil olmadığı ve şer’î bir nass bulunmadığı durumlar olduğu gibi kabul edilir ve hüküm ona 

bina edilerek verilir. “Beraat-i zimmet, beraat-i asliye esastır” hükmü gibi. Yani “Suçu sabit 

olmayan kimse suçlu kabul edilmez.” 

 

Bütün bunlar “İslam hukukunun” teşekkülüne ve hükümlerin çıkarılmasına ve 

mahkemelerde kararların verilmesine ve kanunların yapılmasına dayanak teşkil eder. Bu 

sebeple İslam hukuku dinamiktir, kıyamete kadar hükmünü icra ederek toplumda hürriyet, 

adalet ve asayişi muhafaza eder. 

 

İSLAM HUKUKUNDA EŞİTLİK PRENSİBİ 

 

1982 Anayasasında “Genel Esaslar” başlığı altındaki 10. Maddesi “Kanun önünde eşitlik” 

kenar başlığı ile başlar ve şöyle der: “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 

din ve mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, 

aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün 

işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar” demektedir. 

Benzer hükümler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1-7 Maddeleri de benzer 

hükümler bulunmaktadır.  

İslam dininde de insanlar kanun karşısında eşittirler. İnsanlığa “Kanun karşısında eşitlik” 

hükmünü getiren ve uygulayan Peygamberimizdir. (asm) Peygamberimizden (asm) 1500 sene 

sonra insanlık ve oluşturduğu medeniyet İslamiyet’in bu hükmüne ve uygulamasına tam olarak 

ulaşamamıştır. 

Bu konuda deliller: 

1. Kur’ân-ı Kerimden deliller: 

 



“Ey insanlar, sizi tek bir candan yarattı, o canın eşini de ondan yaratıp ikisinden birçok 

erkek ve kadın türetti. Sakının Allah'tan ki onunla haklarınızı dilemektesiniz ve akrabalık 

hukukuna da riayet edin. Şüphe yok ki Allah, sizi tamamıyla görüp gözetmededir.” (Nisa, 4:1.) 

“İnsanlar, ancak tek bir ümmetti, sonradan ayrılıklara düştüler. Rabbinin ezeli takdiri 

olmasaydı ayrılıklara düştükleri şeyler hakkında çoktan aralarında bir hüküm verilirdi, 

mücrimler, çoktan helak olup giderdi.” (Yunus, 10:19.) 

“Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi, tanışasınız diye 

aşiretler ve kabileler haline getirdik; şüphe yok ki Allah katında sevabı en çok ve derecesi en 

yüce olanınız, en fazla Allah’tan korkan takva sahipleridir; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, 

her şeyden haberdardır.” (Hucurat, 49:13.) 

Bu üç ayette yüce Allah insanların bir anne-babadan yaratıldığını ve aralarında hukuken 

eşitliğin olduğunu; ancak fazilet ve şerefte derecelendirme ve üstünlük olacağını ve buna göre 

mükafat ve ceza takdir edeceğini ifade etmektedir.  

 

2. Peygamberimizin Hadislerinden deliller: 

Peygamberimiz (asm) “Arabın aceme, beyazın siyaha takva dışında üstünlüğü yoktur.” 

(Acluni, Keşfu’l-Hafa, H. No:2847.) “İnsanlar kanun karşısında tarağın dişleri gibi eşittirler. 

Fazilet ve şerefte ise merdiven basamakları gibidirler.” (Müsned-i Ahmed, 5:411.) 

Peygamberimiz (asm) gerek Mekke’nin fethinde ve gerekse Veda Hutbesinde insanların 

eşit olduğunu açıkça vurgulamıştır. Mekke’nin fethinde okuduğu hutbede şöyle buyurur: 

“Bütün insanlar Âdem’den Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Bilmelisiniz ki cahiliye devrinde 

medar-ı iftihar telakki ettiğiniz şeyler, ırk, kan, mal ve can davaları şu ayağımın altındadır, 

ortadan kaldırılmıştır, yasaklanmıştır.” (İbn-i Mace, Menasik, 84; Müsned-i Ahmed, 3:410.) 

Bu hadis-i şerifte eşitlik prensibi en güzel şekilde ifade edilmiştir. Yine yönetici 

seçiminde toplumun seçtiği veya yöneticinin görevlendirdiği amir kim olursa olsun hatta hiç 

hazzetmediğiniz “Kıvırcık saçlı Habeşli bir köle de olsa dinleyin ve itaat edin!” (Buhari, 

Ahkam, H. No: 2124.) buyurarak idare ve memuriyete girme ve talip olma ve görevlendirme 

konusunda liyakat sahibi ise bir kölenin dahi bu eşitlikten istifade edebileceğini haber vermiştir. 

İnsanlar hukukta, ibadette, camide eşittirler. Bu eşitlik sosyal ve siyasi hayatta da eşitliği 

gerektirir. Ancak takva, ilim, fazilet, sanat ve maharette elbette eşit değillerdir ve buna göre 

toplumda imtiyaz sahibi olabilirler. Sanatlarını en güzel şekilde yapmakla toplumda saygınlık 

kazanır ve hürmet görürler ve kendilerine itaat edilecek duruma gelirler. 

Bu konuda da büyüklük “Tevazu, mahviyet ve maharete göredir.” “Herkes kendi 

sanatında büyüktür.” En alimi ve en üstünü en mütevazi ve en takvalı olup Allah korkusu ile 

hareket edendir.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “O Allah sizi, karakter, güç, bilgi, sosyal statü ve 

servetleriniz vasıtasıyla dünyaya mirasçı yapmış, bir kısmınızı diğerlerine derecelerle üstün 

kılmıştır ki, bahşettiği şeylerle sizi sınayabilsin. Şüphe yok ki, Rabbiniz cezalandırmada çok 

hızlıdır. Ama unutmayın ki, O gerçekten çok acıyan ve bağışlayandır” (En’am, 6:165.) 

buyurarak üstünlüğün takva, sanat ve maharete ve hizmete ait olduğunu ifade etmiştir. 

Peygamberimiz (asm) de “İnsanlar arasındaki fark, ilim, fazilet itibarıyladır” (Buhari, Enbiya, 

H. No: 1376.) buyurarak bu ayetin manasına dikkatimizi çekmiştir. 

İlim bakımından üstün olmayı da “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 

39:9.) ayeti ile ifade eder. Bilgi ise gerçeğe uygun ve hakikat olandır. Yanlış ve eksik bilgi, ilim 

sayılmaz. Bu sebeple ayette kast edilen doğru ve hakikati ifade eden bilgidir. 

Yine üstünlük iyilik yapmak ve hizmet etmekle elde edilir. İnsan ihsan sahibine minnet 

duyduğu gibi, saygı gören efendi olmak için de hizmet etmek şarttır. Peygamberimiz (asm) 

“Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463.) buyurur. Efendilik ise 

insanların kalbine taht kurmak sevgisini ve saygısını kazanmak demektir. 



Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Yoksa kötülük kazananlar, kendilerini de iman edenler ve 

salih amel işleyenlerle eşit mi tutacağız, hayatları da ölümleri de onlarla bir olacak mı 

sanıyorlar? Onlar ne de kötü hükmediyorlar” (Casiye, 45:21.) buyurarak salih amel sahiplerinin 

amelleri sebebiyle diğerlerinden üstün olduğunu ifade etmiştir.  

Allah sosyal hayatın mükemmel işlemesi için insanların bir kısmını diğerlerine çeşitli 

şekillerde muhtaç eder. Elbette çalışanların mertebesi yüksek olacak, güzel ahlak sahipleri de 

yüce makamlara terfi edeceklerdir. Nitekim yüce Allah çalışan ve aklını kullananların 

rızıklarını daha da artırarak tembel ve aklını kullanmayanlardan daha üstün olacaklarını şöyle 

ifade eder: “Allah, rızık bakımından bir kısmınızı, bir kısmınızdan üstün etmiştir.” (Nahl, 

16:71.) Sonra Allah’ın kendilerine fazlı ve lütfu ile verdiği her nevi rızkı ihtiyaç sahiplerine 

cimrilik etmeden verenlerin rızıklarını artırarak hem dünyada hem ahirette onları yücelteceğini 

ifade etmiştir.  

 

Hâkim Karşısında Eşitlik 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Müsavatsız adalet, adalet değildir” buyurur. İmtiyaz 

varsa, bazıları diğerlerinden daha üstün görülüyorsa orada adalet sağlanamaz. Mahkemede 

hâkim karşısında şah ve geda birdir. Bu konuda Halife Hz. Ömer’in (ra) bir sahabe ile ve Hz. 

Ali’nin bir Yahudi ile mahkemede eşit yargılanması ve davasını ispat edemediği için 

mahkemenin aleyhine hükmetmesi ve Fatih Sultan Mehmed’in Rum mimar ile eşit yargılanarak 

haksızlığı tespit edilerek aleyhine karar verilmesi gibi örnekler vardır. Avrupa’da ise asillerin 

yargılandığı ayrı mahkemeler vardır. Ülkemizde de Askeri Mahkemeler ve Devlet memurları 

muhakemat kanunları gibi farklı kanun hükümlerinin varlığı bu eşitliğe aykırı uygulamalar 

olarak devam etmektedir. İslam’da ise sadece bir mahkeme vardır ve herkes eşit şartlarda 

yargılanır. 

Hz. Ebubekir (ra) halife seçildiği zaman “Ben içinizde en iyiniz ve en faziletliniz 

olmadığım halde bu makam bana verildi. Ben Allah’a ve Resulüne itaat edersem siz de bana 

itaat ediniz; Allah ve Resulüne itaat etmediğim zaman sizin bana itaat etmeniz gerekmez. Şunu 

da ifade edeyim bundan sonra benim karşımda haklı olan bir aciz güçlüdür, haksız olan bir 

güçlü de haksız olduğu için güçsüzdür. Bunu bilmenizi isterim” demiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin 

ve sizden olup kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara da itaat edin ve herhangi bir konuda 

anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve peygambere götürün, eğer Allah'a ve ahiret gününe 

gerçekten inanıyorsanız. Bu sizin için en hayırlısıdır ve sonuç olarak ta en iyisidir” (Nisa, 4:59.) 

buyurarak itaati “Allah’a ve Resulüne itaat” şartına bağlamıştır. Bu hiyerarşik bir itaattir. Yani 

Allah’ın emri olan Anayasa ve Peygamberin sünneti olan yasalara uyma zorunluğu vardır. 

Allah’a ve Resulüne itaat eden ulu’l-emre de itaat edilir. Ancak ulu’l-emrin yasalara uygun 

davranması şarttır. Yasaya aykırı verdiği emirler ve çıkardığı yasalara uyma zorunluluğu 

yoktur. Bu isyan etme ve asayişi bozma hakkını vermez. Ancak pasif direniş hakkını verir.  

Yüce Allah ayrıca “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun; kendinizin, ana 

babanızın ve yakınlarınızın zararına bile olsa… Allah rızası için şahitlik yapanlar olun. Şahitlik 

yaptığınız kimseler, zengin de olsa, fakir de olsa adaletten ayrılmayın. Allah'ın hakkı, onların 

her birinin hakkının önüne geçer. Hislerinize uyup, adaletten şaşmayın. Şahitliği eğer, büker 

veya şahitlikten kaçınırsanız biliniz ki, Allah tüm yapmakta olduklarınızdan haberi olandır” 

(Nisa, 4:135.) buyurarak şahitlik konusunda da adaleti emretmiştir ki adalet gerçekleşsin. Hatta 

“Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, 

sizi adaletten saptırmasın, adil davranın, bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaya en yakın 

olan davranıştır. Ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Şüphesiz Allah yapmakta 

olduklarınızdan haberi olandır” (Maide, 5:8.) buyurarak adalet için hislerimizle hareket 

etmememiz gerektiğini emreder.  



Peygamberimiz (asm) “Sizden öncekilerin helakine sebep şereflilerin suç işledikleri 

zaman bırakılmaları, zayıflar suç işlediği zaman cezalandırılmaları idi. Allah’a yemin ederim 

ki kızım Fatıma hırsızlık etse Allah’ın hükmünü uygular elini keserdim ve asla cezasız 

bırakmazdım” (Buhari, Enbiya, 54; Müslim, Hudud, 2; Tirmizi, Hudud, H. No: 1454.) 

buyurarak yöneticinin ve hâkimin yasaları uygulama ve adaleti temin etme konusunda çok titiz 

olması gerektiğini fiilen göstermiştir. 

Yargılama konusunda Hz. Ömer’in (ra) Mısır Valisi Ebu Musa El-Eş’âri’ye yazdığı 

“Emirnâme” çok önemlidir ve yargılama konusunda önemli bir hukuki metindir. 

 

 

“Bismillahirrahmanirrahim 

Emire’l-Mü’minin Ömer’den Abdullah b. Kays’a 

Bundan sonra bil ki! Yargılama işi çok önemli bir görev ve uygulanması gereken bir 

sünnettir. Sana bir iş gelince iyice dinle ve anla. Çünkü tatbiki mümkün olmayan bir konuda 

konuşmak faydasızdır. İnsanlar arasında davranış, muamele ve hükümlerde eşit hareket et ki 

güçlü ve itibarlı olanlar, iltifatını istismar etmesinler, zayıf kimseler de adaletinden ümitsizliğe 

düşmesinler. 

Davacı iddiasını ispat etmelidir; yemin ise inkâr edene verdirilir. Müslümanlar arasında 

haramı helal, helali haram etmemek şartıyla sulh caizdir. Verdiğin bir hükümden sonra 

yanıldığını anlarsan ve doğrusunu bulursan hiçbir şey seni hakka dönmekten alıkoymasın. Hak 

asıl ve esastır. Hakka dönmek batılda ısrar etmekten hayırlıdır. 

Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetinde bulunmayan ve kalbinde tereddüte yol açan 

hususları iyice araştırır ve anla. Sonra misalleri ve benzer olayları bul ve benzerlerini kıyasla. 

Davacıya delilleri getirme ve bu suretle hakkını ispat edene hakkını ver. Hak ispat edenindir. 

İspat edemezse senin hükmüne bağlıdır. Bu durum tereddüt etmekten ve hiçbir hüküm 

vermemekten iyidir.  

Müslümanlar birbirlerine karşı adildirler; birbirlerinin lehindeki ve aleyhindeki 

şahitlikleri muteberdir. Ancak zina iftirası cezasına çarptırılan, daha önce yalan şahitliği bilinen, 

yakın akrabası için yalan söyleyebileceği tahmin edilenler hariçtir. Allah böylelerine yemin 

verdirmekten ve delillerini kabul etmekten hakimleri uzaklaştırmıştır. 

Kalbine vesvese veren şeylerden, dar kalplilikten ve taraflara öfkelenip kızmaktan kaçın. 

Adalet makamında hak ile hareket edeni Allah mükafatlandırır, iyilerden yapar. Kendi aleyhine 

de olsa kendi ile Allah arasında olan şeylerde Allah ona kafi gelir. Allah’tan bildiği ve öğrendiği 

şeylerle insanlar lehinde çalışana Allah yeter.  

Allah’ın selam ve rahmeti üzerinize olsun!” (İbn-i Kayyum, İ’lâmu’l-Muavvikîn, 1:85.) 

 

 

Hz. Ömer (ra) bir hac mevsiminde hacda halkı toplayarak şöyle hitap etti: 

“Ey Nâs! Ben valilerimi size zulmetsinler ve malınızı alsınlar diye göndermedim. Onları 

aranızda zulme mâni olsunlar, ganimetleri adaletle bölüşsünler diye gönderdim. İçinizden 

haksız muameleye maruz kalan varsa kalksın” dedi. 

Bunun üzerine birisi ayağa kalktı ve: 

“-Ya Emire’l-Mü’minin! Filan vali bana yüz kırbaç vurdu” dedi.  

Hz. Ömer valiye (ra) sordu: 

“-Ona niçin vurdun?” Cevap veremeyince şikayetçiye döndü ve: 

“-Kalk sen de ona kısas yap!” dedi.  

Bunun üzerine Amr b. Âs (ra) söz istedi: 

“-Ey müminlerin emiri! Sen böyle hareket edersen insanların çoğu şikayetçi olacaktır. Bir 

zaman sonra âdet olur, senden sonrakiler de böyle yaparlar” dedi. 

Hz. Ömer (ra): 



“-Resulullah’ın (asm) kendisine kısas yaptırdığını gördüğüm halde ben kısas 

yaptırmayayım mı” diye sordu. 

Amr:  

“-Bırak da rızasını alalım” dedi.  

Bunun üzerine Hz. Ömer (ra): 

“-Haydi onu razı edin. 200 dinar verin. Her kırbaç iki dinardır” dedi. (Muhammed Faruk 

Nebhan, İslam Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Terc. Prof. Dr. Servet Armağan, İstanbul-

1980, s.170.) 

Hz. Ömer (ra) şöyle diyordu: “İçinizde en zayıfınız, benim indimde hakkını alıncaya 

kadar en kuvvetli olanınızdır.” 

İslam hukukunda devlet idarecilerini yargılamak üzere özel bir mahkemenin kurulmasını 

emreden bir hüküm ve tatbikat yoktur. Şah ile geda birdir. Vali ile normal vatandaş arasında 

fark yoktur. Yüce Allah’ın idarecilerden istediği şey adalettir. Adaletin olmadığı yerde zulüm 

hakimdir. Zulüm ise vatandaşı ve toplumu huzursuz eder ve devleti tahrip eder. Kısacası, adalet 

sadece yargıda değil, devlet idaresinin her safhasında söz konusudur. 

 

Kamu Hizmetinde Eşitlik 

Kamu hizmetine girmede her fert eşittir. Gayr-i Müslimler de bu konuda eşit haklara 

sahiptirler. Kamuda görev almada ırk, kavim, renk, din sebebiyle bir ayırım yapılamaz. 

Ancak,  

a) Tahsil, tecrübe ve kabiliyet aranır, hizmet ve iş “ehil” olana verilir. Yüce Allah “Ey 

iman edenler! Emaneti ehline verin!” (Nisa, 4:58.) emrederek ehliyeti esas almamızı 

ister. Peygamberimiz (asm) “Biz görevi ancak ehil olana veririz” buyurmuşlardır. 

1982 Anayasa’sının 70. Maddesinde “Her Türk kamu hizmetine girme hakkına 

sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım 

gözetilemez” demektedir.  

 

b) Gayr-i Müslimler de gerek İslam devletinin ilk zamanlarında gerekse daha sonraki 

dönemlerde her nevi kamu vazifelerinde istihdam edilmişlerdir. (Philippe Hitti, Siyasi 

ve Kültürel İslam Tarihi, 2:544.) Osmanlı devletinde de Gayr-i Müslimlere valilik, 

kaymakamlık hatta bakanlık verilmiştir. Ancak dini görevler ve kazâ/yargı işleri, ordu 

komutanlığı ve devlet başkanlığı normal olarak verilemez. 

 

c) Kamu hizmetine girmede istenen vasıflara sahip olmak şartı ile herkes eşittir. Ancak 

Peygamberimiz (asm) “İmaret ve devlet hizmeti isteme, şayet ısrarla isteyerek hizmet 

alırsan tüm mesuliyeti de kendin yüklenirsin. Sen istemeden hizmet sana verilirse 

yardım görürsün” (Buhari, Eyman, H. No: 2067; Müslim, İmare, 3.) buyurur. Bu 

hadis-i şerif bir vecibe değil, takvâlı davranma ve uhuvveti tesis için tavsiye 

niteliğinde söylenmiştir.  

 

d) İmareti, yani memuriyeti bir menfaat kapısı olarak görmek, doğru değildir. 

Memuriyet halka hizmet aracıdır. Hizmeti değil, makam, mevki ve menfaati 

düşünerek görev isteyenlere Peygamberimiz (asm) “Amme hizmeti talebinde 

bulunanlara biz görev vermeyiz, layık olana veririz” (Müslim, İmare, 14; Tecrid-i 

Sarih, 12:232.) buyurarak reddetmiştir. Liyakat sahiplerinin de bu görevden kaçmaları 

doğru değildir. Nitekim Hz. Yusuf (as) “Yusuf, beni ülkenin hazinelerine memur et, 

şüphe yok ki ben onları iyi korurum ve ne yapacağımı bilirim dedi.” (Yusuf, 12:55.) 

ayeti ehil olanın görev talep etmesi gerektiğini ifade eder. Nitekim Yusuf (as) 

putperest bir toplumda gayr-i müslim bir kraldan görev talep etmiş ve topluma bu 

şekilde hizmet etmiştir. 



 

Fırsat Eşitliği 

Modern hukukun bir tabiri yeni ise de İslam Hukuku kaynaklarında ilk yıllardan itibaren 

tatbik edilegelmiştir. Bu hususta da müslim ve gayr-i müslim ayırımı gözetilemez. Allah’ın 

rahmeti sadece Müslümanlara değil bütün insanlara şamil olacak şekilde geniştir. Allah’ın geniş 

rahmetini dar bir daireye hapsetmemek lazımdır.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu hâlde 

yeryüzünde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır” (Mülk, 67:15.) 

buyurarak yeryüzünün tüm insanların istifadesine sunulduğunu ifade eder. Allah’ın 

nimetlerinden Allah’ın kullarını mahrum etmek doğru değildir. 

Peygamberimiz (asm) Yahudilere sadaka vermiştir. (Ebu Ubeyd, Kitabu’l-Emval, H. No: 

1994-1995.) Hz. Ömer (ra) dilenen bir Yahudi’yi görünce ona sadaka vermiştir. Veznedara 

emrederek Beytü’l-Malden sadaka almasını temin etmiş ve kendisinden cizyeyi kaldırmıştır.” 

(Ebu Ubeyd, Kitabu’l-Emval, s.107; Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, s.205-206.) 

Yine Ömer b. Abdulaziz valilere gönderdiği “Emirname” ile “Borçluların borcunu 

kapatınız” der. Valilerden birisi “İşçisi, atı, eşyası, evi olanında mı?” diye sorunca 

“Müslümanın evi, eşyası, hizmetçisi ve atı olmalıdır. O borçlu ise onun borcunu ödeyiniz” der. 

Ayrıca Basra Valisi Adiy b. Evtat’a “İhtiyar ve zayıf zımmileri gözet, onlara Beytü’l-Malden 

uygun ücret ver” demiştir. (Ebu Ubeyd, K. Emval, s.108, 541.)  

İslam hukukunda devlet ve tabiat imkanlarından istifade etmede fırsat eşitliği vardır ve 

bu uygulamada da öyle olmuştur. Peygamberimiz (asm) “Kişinin ölümünde bıraktığı mal, 

varislerine aittir. Borç ve fakir aile bırakanın da yükü bize aittir” (Tecrid-i Sarih, H. No: 1077.) 

buyurur. Zira Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini 

yoksula ve yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar” (İnsan, 76:8.) buyurarak müminlerin 

ayırım gözetmeden yoksula, yetime ve esirlere ihtiyaçlarını vermelerini istemektedir. 

Bu ölçüler ve prensipler devlet; sağlık, ulaşım, posta vb. hizmetlerini halkın eşit şekilde 

istifadelerinin sağlamakla yükümlüdür.  

 

Vecibelerde Eşitlik 

Hakkı olanın mükellefiyeti de vardır. Salahiyeti olanın da mükellefiyeti söz konusudur. 

Görev verilen kişiye hem yetki hem de sorumluluk verilmiş demektir. Sorumluluk verip yetki 

vermemek veya yetki verip sorgulamamak doğru değildir. Görevin gereği hem yetki hem de 

sorumluluk yüklemektir. Başarı da buna bağlıdır.  

Mecelle-i Ahkam-ı Sultaniye’de “Mazarrat menfaat mukabilindedir.” (Md.87) “Külfet 

nimete, nimet külfete göredir” (Md. 88) denilmektedir. Hak ve hürriyet sahiplerinin devlete ve 

topluma karşı vecibeleri, mükellefiyeti ve görevleri vardır. Salahiyeti olup sorumluluğu 

olmayan imtiyazlı sınıf İslam’da yoktur. Böyle eşitliği bozan bir durumun ortaya çıkmasına ve 

gelişmesine İslam izin vermez.  

Hür toplumun halka ve devlete karşı vecibeleri şunlardır: 

1. Yardımlaşma: Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İyilik etmek ve kötülükten sakınmak 

hususunda birbirinize yardım edin, suç işlemek ve düşmanlık etmek için 

yardımlaşmayın ve Allah'tan sakının, şüphe yok ki Allah'ın cezası, çok çetindir” 

(Maide, 5:2.) buyurur. Bu ayet toplumda yardımlaşmayı emreder. Filozofların iddia 

ettikleri gibi “Hayat bir mücadele” değildir. “Güçlünün zayıfı ezdiği ve yok ettiği” bir 

hayat da değildir. Kâinatta büyük bir yardımlaşma kanunu hakimdir. Bu yardımlaşma 

sonucu hayat mükemmel şekilde devam eder. Madenler bitkilerin, bitkiler 

hayvanların, hayvanlar ve tüm varlıklar da insanların yardımına koşarlar. Yüce Allah 

kainattaki bu yardımlaşma kanununa insanların da ayak uydurması için “zekat” ile 

“sadaka”yı emretmiştir. Yöneticilik de memuriyet de insanlara yardımcı olmak 

içindir.  



 

2. Vergiler: Vatandaşların kamu harcamalarına katılmasına vergi denir. Vatandaşlardan 

kazançları nispetinde vergi almak vergi eşitliği demektir. Geliri olandan devlet onun 

güvenliğini sağladığı, koruduğu için geliri nispetinde vergi alır. İslamiyet bundan 14 

asır öncesinde Kur’ân-ı Kerimin adilâne hükmü ile “Nisap miktarını” aşan mallardan 

1/40 nispetinde “Zekât” almayı farz kılmıştır. Zekât alabilmek için zengin olma ve 

nisap miktarı mala sahip olmayı esas almış ve nisap miktarını belirlemiştir.  

 

İslam yönetiminde devletin gelir ve giderleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş, ihtiyaca ve 

maslahata göre yeni vergileri belirlemeyi de yöneticilere bırakmıştır.  

 

S. No GELİRLER GİDERLER 

1. 
Zekât: (1/40) Paradan %2,5 

Kazançtan %2,5 

Tevbe Suresi 60. Ayette zekatların verileceği 

yerler belirtilmiştir. Bunlar: 

1. Fakirler 

2. Düşkünler 

3. Yetimler 

4. Borçlular 

5. Yolda kalanlar 

6. Allah yolunda olanlar 

7. Zekât memurları 

8. Müellefet-i Kulûb 

2. 

Öşür: Zirai mahsulattan 

masraflı ise %5; masrafsız ise 

%10. 

3. 
Altın ve gümüşten: (80 gr. 

Altın ve 200 gr. Gümüş) %2,5. 

4. Definelerden %20 

5. 
Fey: Cizye ve Haraç ile 

Ganimetler. 

Fey; yetimler, fakirler, yolda kalmışlar, ehl-i 

beyt ile beraber Müslümanların ihtiyaçlarına 

harcanır. 

6. 

Ganimetlerin %20’si hazineye 

bırakılır. 

 

Ganimetler muharip gazilere, şehit ailelerine, 

yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara ve %20’si 

de hazineye ve ehl-i beyte verilir. 

(Kaynak: Ö. N. Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu, 3:584 vd.) 

 

Ayrıca “Sadaka-i Fıtır” ve “Kefaretler” vardır ki bunlar da fakirlere ve borçlulara sarf 

edilirler. Gayr-i müslim tebadan (Zımmîler) cizye, yani fert başına konulan yaşama vergisi 

alınır. Haraç ise Müslümanların fethettikleri beldelerden veya sulh yoluyla alınan topraklardan 

ehl-i zimmeden veya toprağın işlenmesi için verildiği Müslümanlardan alınan vergilerdir. Bu 

vergi “öşürden” fazladır. Zira burada toprak sahibi devlettir. İşlemesi halka veya zımmîlere 

bırakılmıştır. 

Devlet güçlü olup buna ihtiyacı yoksa halktan hiç vergi almayabilir. Ancak zekâtları 

toplar ve hak sahiplerine dağıtır. Bu devletin görevidir. İslam hukukçuları “Gümrük Vergisi” 

“Rikaz” (Hazine ve Defineler) ve Mesken Vergisi gibi vergileri alır. İhtiyaç oldukça devletin 

maslahata ve yapacağı hizmetlere göre vergi koyması ve toplamasında bir mahzur yoktur. 

 

3. Askerlik: Askerlik fertlerin devlete karşı haklarından en önemlisidir. Diğer tüm 

vazifeler de askerlik görevinin en güzel şekilde yapılmasına bağlıdır. Zira askeri güç 

halkın güvenliğini sağlar. Güvenlik ise halkın tüm diğer haklarını kullanmasının 

güvencesidir. 

Yüce Allah “Cihada” izin vermiş (Hac, 22:39.) ve bunun için kuvvet hazırlanmasını ve 

hazır bulunmasını emretmiştir. “Allah düşmanlarıyla size düşman olanları ve bunlardan başka 

sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın bildiği düşmanları korkutmak için onlara karşı kullanmak 

üzere gücünüz yettiği kadar kuvvet ve besili at hazırlayın, Allah yolunda ne harcarsanız size 



karşılığı tamamıyla ödenecektir ve asla zulme uğramayacaksınız” (Enfal, 8:60.) ayeti bunu 

emreder.  

Peygamberimiz (asm) en büyük günahlardan birisi olarak da “Harpten, askerden 

kaçmayı” (Müslim, İman, 143, 146.) saymıştır. Bu hususta tüm vatandaşlar eşit muameleye 

tabidir. Bu konudaki gerekli düzenlemeyi yapma yetkisi devletin yöneticilerine aittir. 

 

Eşitlik Konusundaki İstisnalar 

Eşitlik mutlak değildir. Bünye, kabiliyet, mevki ve malî farklılıklar, hayâtî zaruretler 

mutlak eşitliğe imkân tanımaz ve bu âdil de olmaz. Bunları sırasıyla izah edelim. 

1. Müslim ve Gayr-i Müslim Tebâ 

İslam Devleti mantığına göre normal olan bu durum, modern devlet anlayışında da 

“Azınlıklar” ve “Ekalliyet” olarak vasıflandırılmıştır. Ancak modern demokratik yönetimlerde 

kanunen vatandaş olanlar için din farkı gözetilmemektedir. İslam’da da azınlıkların hakları ile 

Müslüman vatandaşların hakları arasında dinen belirlenen bir farklılık yoktur. Sadece maslahat 

gereği yönetime bu konuda yasa yapma hakkı verilmiştir.   Bir kimseye “hak” verilmiş, ancak 

mükellefiyet yüklenmemiş ise buna “imtiyaz” denir. Orta çağ Avrupa’sında asillere ve din 

adamlarına verilen haklar bu cümledendir. Sadece mükellefiyet yüklenmiş; ama hak 

verilmemişse bunun adı “zulüm”dür. O yönetime de dikta yönetimi denir. 

Bu genel prensipten sonra; 

a) Zımmîler, Müslümanlarla sulh yapan ve İslam hakimiyetini kabul eden, İslam 

devletinin koruma altına aldığı gayr-i müslimlerdir. 

b) Vatandaşlar hak ve vazifede eşittirler. Ne kadar hak verilmişse o derece sorumlu 

tutulmuşlardır. 

c) Azınlıkların verdikleri vergiye “cizye” denir.  

d) Hz. Ali (ra) “Onlar cizye ile canları ve malları korunsun diye veriyorlar, öyle ise eşit 

şekilde korunmalıdırlar” (Kasanî, Bedayiu’s-Sanaî, 7:111.) demiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe 

inanmayanlarla, Allah'la Peygamberinin haram ettiğini haram saymayanlarla ve hak dinini 

kabul etmeyenler sizinle savaşırlarsa, cizye vermeye razı olup bizzat kendi elleriyle ve alçalarak 

gelip size teslim oluncaya kadar savaşın.” (Tevbe, 9:29.) buyurarak onlardan alınacak vergiye 

cizye adını bizatihi vermiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Sizler bir kavimle savaşarak galip gelirseniz onların canlarını, 

mallarını ve çocuklarını onlardan aldığınız belli bir miktar cizye karşılığında korumalısınız. O 

zaman sizler kararlaştırdığınız miktardan fazlasını onlara yüklemeniz caiz olmaz” (Ebu Yusuf, 

Kitabu’l-Harac.) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) yine şöyle buyurmuştur: “Dikkat ediniz! Her kim bir zımmiye 

eziyet ederse, onun hakkını kısarsa, ona gücünün yetmediği bir şeyi yüklerse veya vermek 

istemediği bir şeyi zorla alırsa biz kıyamet günü o zımmınin sığınağı ve koruyucusu oluruz. 

Hakkını o Müslümandan alır ona veririz.” (Ebu Davud, Cihad, 161, 164-165.) 

e) Müslümanlar ehl-i zımmenin canlarını ve mallarını koruyamadıkları sürece onlardan 

cizye alamazlar. Almışlarsa iade etmeleri gerekir. Bu anlaşma muhtevası lazımu’l-

itibardır. Koruyamıyorlarsa cizye almaları adaletsizlik ve zulümdür. İmam Serahsî 

“Zımmî zimmet akdi ile bizim dârın ehli olmuşlardır” (Mebsut, 10:81.) demiştir. 

Nitekim Yermuk Muharebesinde kumandan Ebu Ubeyde (ra) geri çekilmek 

durumunda kalınca ehl-i zimmeden topladığı cizyeyi geri dağıtmıştır. Adıklarını iade 

etmişlerdir. (Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 111.) 

 

Ehl-i Zımmeden Cizye Alma Usulü Şöyledir 

1. Cizye ödeme gücüne göre tespit edilir. Hz. Ömer (ra) mali durumu iyi olandan 48 

dirhem, zayıf olandan ise bunun dörtte birini alırdı. 



2. Zımmînin savaşabilir durumda güçlü olması gerekir. Savaş kabiliyeti olmayan çocuk, 

kadın ve yaşlılardan cizye alınmaz. (Kasani, 8:111-113.) 

3. Cizye vermeyene eziyet edilmez. Peygamberimiz (asm) “Kim zımmiye eziyet ederse 

ben kıyamette onun hasmıyım. Kim beni hasım edinirse kıyamette karşısında bulur” 

(C. Sağir, 2:473.) buyurmuşlardır. 

4. Zımmîden cizye alındıktan sonra başka bir mali ödeme istenmez. Hz. Ömer (ra) 

“Onlardan cizye aldıktan sonra yapacak bir şey yoktur” (Kasani, 7:111.) demiştir. 

 

Zımmîlerin/ Azınlıkların Hakları 

1. Vatandaşlık hakları vardır. Ülkedeki Müslümanların tüm haklarından istifade ederler. 

Medenî hukukun gerektirdiği tüm haklardan eşit şekilde yararlanırlar. Ancak 

Müslümanlara açıktan domuz ve içki satmak gibi haram olan şeyleri aleni olarak 

yapamazlar. 

2. Din ve vicdan hürriyeti, yani onların kendi dinlerine göre ibadet etme, dinlerini 

anlatma, eğitim verme hak ve hürriyetleri vardır. İbadethanelerine, ayinlerine ve 

eğitimlerine ilişilmez. 

3. Can ve malları tüm vatandaşlar gibi devletin koruması ve güvencesi altındadır. 

 

Hürler ve Kölelerle İlgili Hükümler 

Kölelik İslam’ın getirdiği bir kurum ve durum değildir. İslam öncesi insanlık onur ve 

haysiyeti ile bağdaşmayacak şekilde uygulanan ve İslam’ın zamanla kaldırılması için hükümler 

getirdiği, kölelerin de diğer insanlar gibi eşit haklar verdiği bir kurumdur. Elbette asırlarca 

toplumlara yerleşmiş, sosyal ve ekonomik hayatın önemli bir parçası olmuş olan ve kökleşen 

bir kurumu birdenbire kaldırmak kolay değildir. İslam ülkelerinde kısa zamanda kalkmış olan 

bu kurumun batıda ancak 1900’lü yıllarda kalkmış olması bunun en açık delilidir. 

İslamiyet kölelikle ilgili getirdiği ve zamanla köleliği kaldıracak olan hükümler şöyledir: 

1. İslam’a göre insanlar doğuştan hürdür. Hürriyet Allah’ın insana ihsandır. İnsan için 

aslolan hürriyettir. Kölelik istisnâi bir durumdur. (Aclunî, Tarih, 1.)  

2. İslamiyet köleliği kaldıracak düzenlemeler yapmıştır. Yüce Allah Beled Suresinde 

“Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını 

göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle 

azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç-açık bir yoksulu 

doyurmaktır.” (Beled, 90:8-16.) buyurarak köle azat etmeyi tavsiye eder.  

a. İslamiyet önce kölelik kaynaklarını dondurmuştur. 

b. Köle azadı teşvik edilmiş ve genişletilmiştir. Ümm-ü veled efendisinin 

ölümüyle hürriyetine kavuşması sağlanmıştır. 

c. Katl, zıhar, yemin ve oruç kefareti için köle azadı şartı getirilmiştir.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İnanan birisinin, bir inanmış kişiyi öldürmesi caiz 

değildir, ancak yanlışlıkla olursa o başka. Yanlışlıkla bir mümini öldüren, mümin bir köle azat 

eder, öldürülenin ailesine de kan pahası verir, ancak ailesi, kan pahasını sadaka olarak 

bağışlarsa vermez. Öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman olan bir kavimdense 

öldüren, mümin bir köle azat eder. Öldürülen, aranızda ahitleşme olan bir kavimdense ailesine 

kan pahası vermek ve bir mümin azat etmek gerek. Bunları yapamayan, Allah'a tövbe ederek 

iki ay, birbiri ardınca oruç tutar ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir” (Nisa, 

4:92.) 

3. Köle azadı Allah’a yaklaştıran bir ameldir. “İyiliklerden birisi de köle azat etmektir.” 

(Bakara, 2:177.) Peygamberimiz (asm) köle azadının çok büyük sevap olduğunu 

belirtmiş ve müminler buna teşvik edilmiştir. Nitekim ilk Müslümanlar Hz. Ebubekir 

(ra) tarafından efendilerinden satın alınarak azat edilip hürriyetlerine kavuşturulan 

sahabelerdir. Bilal-i Habeşî (ra) da bunlardandır. 



4. Mükatebe yoluyla, yani efendileri ile anlaşarak belli bir bedel karşılığında hürriyete 

kavuşma imkânı getirilmiştir.  

5. Devlet hazinesinden köle alıp azat etme görevi vazife olan yüklenmiştir. 

Peygamberimiz (asm) kölesini hürriyete kavuşturmuştur. (Buhari, Itk, H. No: 1111; 

Camiu’s-Sağir, 1:127.) Zeyd b. Sabit (ra) bunlardan birisidir. Ayrıca “Hastaları ziyaret ediniz, 

açları doyurunuz ve esirleri serbest bırakıp hürriyetlerine kavuşturunuz” (Buhari, H. No: 1171.) 

Batıda ise 1789 Fransız İnsan Hakları Beyannamesinin 1. Maddesinde “İnsanların hür 

doğduğu ve hür yaşamaya devam edeceği” ifade edilmiş ve modern dünyada köleliğin resmen 

kaldırılması 1926 yılı “Millet Cemiyeti Misakı” ile kabul edilmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Müslüman bir Müslüman köleyi azat ederse Allah Teâla o kişinin 

her uzvuna mukabil olan uzvunu cehennemden azat eder” (Buhari, Itk, H. No: 1111; Müslim, 

Itk, 5.) Yine “Her kim kölesini tokatlar ve döverse, onun kefareti bu köleyi azat etmesidir.” 

(Müslim, Eyman, 8.) buyurmuşlardır. 

İslam hukukunda köle ve cariyenin cezâî mesuliyeti tam değildir. Zinadan dolayı 

recmedilmez, dayak cezası verilir. Kölenin diyeti de kıymeti kadar takdir edilir. Kölenin haksız 

yere katli halinde Hanefi mezhebine göre kısas uygulanır. Ancak Şafii, Malikî ve Hanbeli 

mezheplerine göre kefareti diyet ödenmesi şeklindedir. Yine efendisi kölesine ancak devletin 

izin vermesi ile had tatbik edebilir.  

Bütün bunlar kölenin hakları ve “mesuliyet, külfet ve nimet ölçüsüne göre” hürlerden 

farklı haklarıdır. Böylece kölenin hakları azdır, ancak cezâî mesuliyetleri de hürlere göre azdır.  

 

Köleleri Koruyan Hükümler ve Haklar 

 

Kölelik yaygın bir durumdu. Peygamberimiz (asm) köleliğin insan şahsiyetine ve 

haysiyetine uygun olmadığını ifade etmiş ve köleliği kaldıracak tedbirleri Allah'ın emriyle 

getirmiştir. Şöyle ki: 

 

1. Onlara “kölem” ve “cariyem” diye değil “oğlum” “kızım” diye hitap etmelidir. Bütün 

insanlar Hz. Âdem’in (as) çocuklarıdırlar ve bu cihetle kardeştirler. (Buhari, Itk, H. 

No: 1119.) Hz. Ömer (ra) Mısır Valisi Amr b. Âs’ın oğlunun bir Mısırlıya “Ben asil 

bir ailenin oğluyum” diye böbürlenmesine karşılık “Vur şu anası babası asil olan 

oğlana!” diye kısas yaptırmış ve Amr b. Âs’a dönerek “Ey Amr! Analarından hür 

doğanları ne zamandan beri köleleştirdin?” diye tekdir etmiştir. (İbn-i Cevzî, Sîret-ü 

Ömer b. Hattab) 

  

2. Sahibi kölesinin bütün ihtiyaçlarını kendisinden ve çocuklarından ayrımadan temin 

etmelidir. Peygamberimiz (asm) “Kölelerimiz kardeşlerimizdir. Allah onların bizim 

elimizin altına vermiştir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin ve 

onlara ağır yük yüklemeyin, yükleyecek olursanız siz de ona yardımcı olun” (Buhari, 

Itk, H. No: 1119; Müslim, Eyman, 10; Müsned-i Ahmed, 2:496.) 

 

Kölelerle ilgili yapılan bu düzenleme ve onlara verilen hak tarihte ilktir. (Kâmil 

Miras, Tecrid-i Sarih, 7:456.) Cevdet Paşa onun için “Müslümanlıkta köle almak, köle 

olmaktır” demiştir.  

 

3. Peygamberimiz (asm) “Kim bir cariyesini iyi şekilde eğitir ve onu kızı gibi görür ve 

evlendirirse ona dünyada ve ahirette iki sevap vardır. Birisi azat ettiği, diğeri de onu 

evlendirdiği içindir.” (Buhari, İtk, 14; Cihad, 145; Nikah, 12; Müslim, Nikah, 86.) 

 



4. Devlet kölesine kötü muamele eden efendisini iyi muamele etmeye veya azat etmeye 

zorlayabilir. Bu devletin görevleri arasındadır. (1267 Tarihli Ceza Kanunu, Md.19.) 

 

5. Peygamberimiz (asm) “Dostum Cebrail (as) bana köleye yumuşak muamele etmemi 

tavsiye etti. Zannettim ki insanlar köleleştirilmeyecek ve hizmetçi yapılmayacak.” 

(Nebhan, İslam Anayasa ve İdare Hukuku, s.178.) “Devlet zekâtın bir kısmını da 

köleleri azat etmek için ayırabilir.” (Tecrid-i Sarih, 8:405.) 

 

6. Peygamberimizin (asm) “Veda Hutbesi”nde “Herkese eşit muamele emredilmiştir. 

Ayırım yapmak yasaklanmıştır. 

 

Dünyada köleliğin yasaklanması ancak 23 Ağustos 1791’de, “Dünyada köle ticaretinin 

ve sömürgeciliğin ortadan kaldırılmasının başlangıcı” olarak akbul edilmiştir. 

 

 

3. İslam Hukukunda Kadın Erkek Farklılığı 

 

İslamiyet’in gelmesinden önce kadınlar değersiz birer varlık olarak görülüyordur. Hukuki 

bakımdan hiçbir hakka sahip değildi. İslamiyet kadına değer vermiş ve ona pek çok haklar 

vermiş ve onun korumasını sağlamıştır. Kadın erkek eşittir” dememiştir. Zira bu fıtrata 

aykırıdır. Ancak kadın ile erkek arasında adaleti sağlamıştır. 

Bu konuyu maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz. 

 

1. İnsanlar arasında mutlak eşitlik imkansızdır. Bu kainattaki ve sosyal hayattaki tabii 

nizama, varlıklar arasındaki uyuma, ahenge ve fıtrata aykırıdır. 

2. İnsanlar diğer varlıklar gibi kadın ve erkek şeklinde çiftler olarak yaratılmıştır. İkisi 

de birbirinin tamamlayıcısıdır. İkisi beraber olunca tam bir bütün teşkil ederler. Yüce 

Allah Kur’ân-ı Kerimde “Müminler kardeştir” (Hucurat, 49:10.) buyurur. Ayrıca “Ey 

İnsanlar! Ben sizleri bir erkek ve dişiden yarattım ve sizleri birbirilerinizle tanışıp 

yardımlaşasınız diye kabilelere ve milletlere ayırdım. Allah katında en değerli 

olanınız takvada en ileri olanınızdır” (Hucurat, 49:13.) buyurarak farklı şekilde 

yaratıldığını ve hikmetini açıklamıştır. 

3. Yüce Allah kadına ve erkeğe aynı değeri vermektedir. Ancak fıtratlarına göre onlara 

adil olanı emretmektedir. 

4. Fiziki ve tıbbî yönden kadın erkekten daha zayıf yaratılmıştır. Bunun hikmeti de 

birbirlerine muhtaç olsunlar ve aile teşkil ederek sağlıklı bir hayatı yaşasınlar. 

5. Sosyal bakımdan ve sosyolojik yönden de kadın erkek gibi değildir. 

6. Kadın ve erkek eşitliğinin kanuni yönünü Kur’ân-ı Kerim 14 asır önceden getirmiştir. 

Avrupa ise 1789 Hürriyet Beyannamesinde yer almış ve 10 Ocak 1948 İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesinde ilan edilmiştir. 

7. İslamiyet 14 asır önce kadınlara siyasi haklarını vermişken İngiltere 1928’de Fransa 

1946’da İsviçre 1921 yılında kadınlara siyasi haklarını tanımıştır. 

8. İslam kadının müstakil hukuki ve ticari muamele yapmasını 14 asır önce kabul 

etmiştir. Kadınlara mülkiyet, miras, nafaka ve mehir hakkı tanımıştır. 

9. Öğrenme, öğretme ve çalışma haklarını vermiştir. Ancak kadın erkek arasında adaleti 

sağlamak için eşit değil adil muamele yapılmıştır. Zira adalet hak sahibine hakkını 

vermektir. Eşitlik ise çoğu hak etmediğini vermek ve hakkından mahrum bırakmakla 

veya fazla hak vermekle haksızlık ve zulme sebep olmaktadır.  



10. Kadın erkek kardeşi ile mirasçı olursa kadın erkeğin yarısını alır. Yüce Allah “Allah, 

evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, iki kızın payı kadardır.” 

(Nisa, 4:11, 176.) Bunun sebebi adil olması içindir.  

a. Bir kadın evlenirse nafakayı bir erkeğe yükler. Erkek ise kendisi ile beraber 

eşinin ve çocuklarının nafakasını da yüklenir.  

b. Kadın evde otururken erkek babası ile malın kazanımında ve babası ile 

çalışarak malın kazanılmasına katkı sağlar ve kazançta emek sahibidir. 

c. Kadın boşanma durumunda babasının ve erkek kardeşinin evine dönmek 

durumunda kalır. Malın yarısını başkasına yedirerek baba evine dönmesi 

nazara alınmıştır. 

d. İslam’dan önce kadının miras hakkı yoktu. Zira o zaman “Eli kılıç tutmayan 

ve savunma gücü olmayanın miras hakkı yoktur” deniyor ve kadına miras 

hakkı vermiyordu. 

11. Ticari muamelelerde şahitlik konusunda iki kadın bir erkeğe eşittir. Yüce Allah 

“Borçlu, akılsız biriyse yahut aklı azsa, yazdırmaya gücü yetmezse velisi, doğru 

olarak yazdırsın. Adamlarınızdan iki erkeği de bu muameleye tanık tutun. İki erkek 

olmazsa biri unuttuğu vakit öbürünün hatırlatması için razı olacağınız kimselerden bir 

erkekle iki kadın tanık olsun. Tanıklar da çağrıldıkları vakit kaçınmasınlar.” (Bakara, 

2:282.) Bunun sebebi de “Birinin unutması halinde diğerinin ona hatırlatması” olarak 

belirtilmektedir. Zira kadında hissiyat fazladır ve etki altında kalması söz konusudur. 

Burada kadının zayıflığına ve hissi yönüne dikkat çekilmektedir. Hukuk hissiyatı 

kaldırmaz.  

12. Kadının devlet başkanı ve mahkemede hâkim olamayacağı Kur’an-ı Kerimle sabit 

değildir. Bu sebeple İmam-ı Azam şahitliğinin kabul edildiği hususlarda hâkim de 

olabileceğini ifade etmiştir. Taberî ise her konuda hâkim olabileceğini beyan eder. 

Devlet başkanlığı ise yönetimin tek elde toplandığı krallık ile parlamenter meşveret 

sistemin göre farklılığı nazara alarak değerlendirmek gerekir. “Ezmanın tagayyürü ile 

ahkam tagayyür eder” genel bir kuraldır. Bu sebeple Peygamberimiz (asm) “Bir 

toplum idareyi kadına verirse kesinlikle iflah olmaz” (Buhârî, Meğazi, H. No: 4425.) 

buyurmuştur. Ebu Bekir’den (ra) rivayet edilen hadis-i şerifte “Erkekler kadınlara 

itaat ettiğinde helak olmuştur” (Hâkim, Müstedrek, 4:291; Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, 5:45.) buyrulur. Ancak bu yönetimin tek elde toplandığı krallık için söz 

konusudur. Parlamenter meşveretle yönetimin olduğu sistemde kadının başbakan 

olması meşverete tabi olmasından dolayı caiz olur. Zira bu durumda kadının yönetimi 

değil “Meşveret ve Şura” kararlarının yönetimi söz konusudur. Nitekim Neml 

Suresinde Belkıs’ın yönetimi meşverete dayandığı için yönetimi övülmektedir. 

(Neml, 27:20-44.)  

13. Evin reisi erkektir ve kadın erkeğe bağlıdır ve tabidir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde 

“Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve mallarından mehir ve 

her türlü harcamada bulunması sebebiyle erkekler, kadınlar üzerine yönetici ve 

koruyucudurlar. Dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten itaatlı olanlardır. Allah kendi 

haklarını Kur'ân'da nasıl koruduysa, onlarda öylece kocalarının yokluğunda onların 

malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. Kötü niyetlerinden 

korktuğunuz kadınlara gelince, önce nasihat edin, vazgeçmezlerse, yataklarında 

yalnız bırakın ve bununla da yola gelmezlerse, son çare olarak şer'î ölçüyü 

kaçırmadan dövün. Eğer size itaat ederlerse, onları incitmekten kaçının. Allah 

gerçekten yücedir, büyüktür” (Nisa, 4:34.) Yüce Allah bu ayetle ev idaresinde yetkiyi 

erkeğe vermiş, kadını da erkeğe itaat etmeye çağırmış, itaat eden kadınların hayırlı 

kadınlar olduğu ifade edilmiştir. 



14. Erkek durumunda göre ve ihtiyaca binaen birden fazla kadınla evlenebilir. Kadın ise 

evlenemez. Zira ailenin korunması ve neslin terbiyesi ve temizliği ve asaleti buna 

bağlıdır. Yüce Allah bununla kadınının ve çocukların hukukunu korumuş, erkeği de 

zinadan korumuştur. Erkek 4 kadınla evlenirse çocuğun babası belli olur; ama kadın 

başka erkeklerle de evlense çocuğun babası belli olmaz. Çocuk kime baba diyecek ve 

hangi babanın mirasına varis olacaktır? Burada mülkiyet ve miras hakkının korunması 

söz konusudur. Kaldı ki İslam tek eşli evlilikten dörde çıkamamış, çok evliliği en fazla 

dörtle sınırlandırmıştır. Dörde kadar evlilik ise sosyal, psikolojik, ahlakî, insani 

sebepler ve hayatın olumsuz şartları, savaşlar, hastalıklar ve hasta ve sakatlıklar söz 

konusudur. Ayrıca doğurgan olmayan kadınların haklarının korunması vardır. Erkeğe 

de kadınların haklarının korunması ve aralarında haksızlık yapılmaması ve adaletli 

davranılması emredilmiştir. 

15.  Kural olarak boşanma yetkisi akıl, dirayet ve soğukkanlılık sebebiyle erkeğe 

verilmiştir. Zira kadın hissi olduğu için en küçük bir anlaşmazlıkta ailenin yıkılması 

söz konusu olabilir. Bu sebeple hissiyatı ağır olan kadına bu hak verilmemiştir. Ancak 

belli şartla dahilinde kadının mahkemeye müracaat etmesi durumunda hâkim haklı 

görürse boşayabilir. 

16. Bütün bunlar yanında kadının mükellefiyeti çok azdır ve sınırlıdır.  

a. Kadın nafakasını erkeğe yükler, nafaka için çalışma zorunluğu yoktur. 

b. Askerlik ve cihad gibi ağır sorumlulukları yoktur.  

c. Ceza hukukunda cezası erkeğin yarısı kadardır. 

d. Kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısıdır. 

e. Kadının izni ve rızası alınmadan evlendirilemez. 

f. Boşanan kadınlar nafaka alır ve beşikte çocuğu varsa çocuk babaya ait olduğu 

için çocuğunu emzirme zorunluluğu yoktur, emzirecek olursa ücretini alabilir. 

g. Kadınların korunması ayet ve hadislerle emredilmiştir. Yüce Allah “Onlara en 

güzel şekilde davranın” (Nisa, 4:19.) emreder. Peygamberimiz (asm) 

“Hayırlınız kadınlara iyi davrananlarınızdır.” (İbn-i Mâce, Nikah, 50.)  

h. Anneye hizmet hizmetlerini ve iyiliğin en değerli olanıdır. Peygamberimiz 

“Cennet annelerin ayakları altındadır” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 3:361.) 

buyurur. Ayrıca “Kime iyilik edeyim?” diye soran bir sahabeye “Annene” 

buyurmuş ve bunu üç defa tekrar etmiştir. Sonra babana demiştir. (Buhari, 

Edeb, 2; Müslim, Birr, 4.)  

17. Kadınlar ilâhi emirlere erkekler gibi muhataptır. Toplumda önemli vazifeleri ve 

fonksiyonları vardır. İstediği zaman memuriyet ve ticaret yapabilir ve sosyal hayatta 

faaliyet gösterir. Siyasi haklarından faydalanır. Yüce Allah “Erkek ve kadın 

müminler, birbirlerinin yardımcısıdır; iyiliği emrederler, halkı kötülükten 

vazgeçirmeye çalışırlar, namaz kılarlar, zekât verirler, Allah'a ve Peygamberine itaat 

ederler. Allah'ın rahmet edeceği insanlar, bunlardır. Şüphe yok ki Allah üstündür, 

hüküm ve hikmet sahibidir. Allah inanan erkeklere ve kadınlara içinde yerleşip 

kalacakları, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı cennetleri vaat etmiştir. Ayrıca 

Adn cennetlerinde güzel, gönül çekici konaklar da vaat etmiştir. O gün orada Allah'ın 

razı olması ise hepsinden büyük bir nimet. İşte budur en büyük ve en yüce 

bahtiyarlık.” (Tevbe, 9:71-72.) buyurur. 

Sonuç olarak “Bir Garplı Gözüyle Müslümanlık” isimli eserin sahibi Lora Vessiya 

Vaglieri şöyle der: “Kadın Avrupa’da içtimai bakımdan yüksek seviyeye çıkışsa da İslam 

aleminde Müslüman kadının kanunen haiz olduğu istiklali bu zamana kadar elde edememiştir.”  

 

  



 

HUKUKULLAH VE HUKUK-U İBAD 

 

“İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim âmâl-i salihadır. Salih amel ise, maddi 

ve manevi huku-u ibada tecavüz etmemek, hukukullahı da bi-hakkın ifâ etmekten ibarettir.” 

(Mesnevi-i Nuriye, 115.) 

Dinin en önemli prensiplerinden birisi de “Ta’zimu li-emrillah ve’ş-şefekatü alâ 

halkıllah”dır. Yani, “Allah’ın emrine saygılı olmak ve ifa etmek ve mahlukata şefkatle muamele 

etmektir.” 

İnsanların karşılıklı hakları ve borçları vardır. Bu haklar ve borçlar ancak tanzimli 

tasarruflar veya insanlar arasındaki hukukî muameleler ile ortaya çıkarlar. Seyahat, kira, 

toplanma, alışveriş, muamelât vb. gibi… 

Ayrıca iman, ibadet, emir ve yasaklara riayet etmek gibi Allah’ın kulları üzerinde hakkı 

vardır. Bunlara “Hukukullah” tabir edilir. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Allah’ın, kulları 

üzerindeki hakkı, onların sadece Allah’a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak 

tutmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak tutmayanlara 

azâb etmemesidir” buyurmuşlardır. (Buhârî, Cihâd, 46; Müslim, Îmân, 48, 49; Buhârî, Libâs, 

101, İsti’zân, 30, Tevhîd, 1; Tirmizî, Îmân, 18; İbni Mâce, Zühd, 35.) 

Bir diğeri ise insanların birbirlerine olan karşılıklı haklarıdır. Buna da “Hukuk-u İbad” 

adı verilir. Kul hakkının korunması idarî, kazâî ve siyasî başvuru kanalıyla olur. Kul hakkına 

hiçbir dini otorite müdahale edemez. Peygamberimiz (asm) de müdahale etmemiştir. Cenab-ı 

Hak da kul razı olmadıkça kul hakkını affetmeyeceğini bize haber vermiştir. Bu cihetle kul 

hakkı Allah’ın hakkından önce gelir. Allah Teâlâ affedicidir, kendine ait hata ve kusurları 

affeder, lütf-u keremi geniş, af ve mağfireti boldur. 

Kul hakkı tamamen hukuki münasebetlerin mevzuudur. Allah’ın hakkı ahireti 

ilgilendiren, hukukî bir iradenin, dünyevi bir otoritenin idaresine ihtiyaç duymadığı Allah’a 

karşı hesap verilen haklardır. Namaz ve oruç gibi… Allah dilerse cezalandırır, dilerse affeder.  

İslam’da Ahkam-ı İlâhi beş nevidir. 

1. İtikadî Hükümler: İmana taalluk eden hususlardır. 

2. İbadete Ait Hükümler: Namaz, Oruç, Hac, Zekât, Kurban. 

3. Muamelâta Ait Hükümler: Ticaret, Evlilik, Miras, Ortaklık, Cihad vb. 

4. Ahlâkî Hükümler: Doğruluk, Haya, Sadakat, Adalet, İffet, Hikmet, Şecaat gibi… 

5. Ukubat: Büyük günahların dünyevi cezaları: Hırsızlık, Zina, İftira, Katl, İçki vb. 

Bunlar İslam fıkhının ana konularını teşkil eder. Yalnız Ahlaki hükümler Ahlak İlminin 

konusudur. İtikadi hükümler ise Akaid ve Kelam ilminin konusudur. İbadetler de İlmihal 

konusu olarak ele alınmıştır. İbadetin büyük bir kısmı yine Hukuk ilminin konusudur. Diğer 

Muamelat ve Ukubat ise doğrudan Hukuk İlmini alakadar eder.  

Bu sebeplerden dolayı “Din, itikat, ibadet, ahlak ve hukuktur.” Bunun için ise “İlim” 

farzdır. İlim olmadan bunların hiçbiri olmaz. İlim ise “Düşünce ve Fikir Hürriyeti” ile gelişme 

kaydeder. Bundan dolayı “Din ve Vicdan Hürriyeti” “İlim ve Fikir Hürriyeti” hakların başında 

gelir. Bu haklar kemaliyle hür olmazsa “İstibdat” ortaya çıkar. Bütün gelişmelerin temelinde 

hürriyet, geri kalmışlığın temelinde ise istibdat ve baskı vardır. Din istibdat ve baskıyı 

kaldırarak insanların hür olmalarını sağlamak için Allah tarafından gönderilmiştir. 

 

Hukukullahın Korunması 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 

meneden bir ümmet/topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Âl-i İmran, 3:104.) 

buyurur. Ayrıca “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler 

olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah 

korkusuna/ takvaya/ sakınmaya daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. 



Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir” (Maide, 5:8.) buyurmaktadır. Buradaki ümmetten 

kast edilen toplumda emr-i marufu yapacak ve münkerden nehyedecek ve topluma rehberlik 

edecek olan ulema ve hukukçulardır. Böyle bir grubun ve sınıfın bulunması farz-ı kifayedir. 

Yoksa tüm Müslümanlar sorumlu olurlar.  

Onlar insanları hayra, iyiliğe, doğruluğa, güzel ve yararlıya çağıracaklar, kötülüklerden 

sakındıracaklar. Toplumun birlik ve bütünlüğüne dikkat edip fitne fesada sebep olmadan 

kötülüğe engel olacaklardır. Kur’ân-ı Kerîm’de sekiz âyette iyiliği emretme ifadesi yer alır. 

Peygamberimiz (asm) de “Bir kötülük gören kişi onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle 

karşı çıksın. Bunu da yapamayan kalben buğzetsin ve kızsın ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” 

(Müslim, Îmân, 78; Tirmizî, Fiten, 11.) buyurur.  

Bununla ilgili bir hadiste bildirildiğine göre böyle birini cehennemde görenler, “Ey filân, 

bu ne hal! Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?” derler. Adam 

şu cevabı verir, “Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım; kötülüğü yasaklar, ancak 

kendim kötülük yapardım” (Buhârî, Bed’ü’l-halk10; Müslim, Zühd, 51.) der. 

Müfessirler bu görevi üstlenecek kimselerin, bazı özelliklere sahip olmalarının şart 

olduğuna işaret etmişlerdir. Bu kimselerin her şeyden önce; hakkı üstün tutan, kuvveti hakta 

gören, güç ve kudret sahibi olmaları; iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edecek derecede ilim, 

basiret, feraset ehli olmaları ve beşerî münasebetleri güzel, iyi ahlâka sahip olmaları gerekir. 

Nitekim “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle 

mücadele et. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, 

doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir” (Nahl, 16:125.) buyurur.  

İslam’da hakkı müdafaa etmek ve hakkını aramak ve korumak önemlidir. Hak haktır, 

büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Hakkını aramak için ve fasık/facirlerin arkasından konuşmak ve 

onların kötülüklerini anlatıp insanları uyarmak ve arkadan çekiştirmek caizdir, günah değildir! 

Bediüzzaman da bu durumda gıybetin caiz olduğunu ifade eder. (Mektubat, s. 466.) Bir hadis-

i şerifte de “Dîni ölçüyü tanımayarak açıktan günah işleyen kimselerin fasık ve facirlerin 

ardından konuşmak gıybet değildir” (Camiü’s-Sağir, 3:243.) buyrulmaktadır. 

Sosyal hayatı ve Müslümanların umumunun hukukunu ilgilendiren hususlara “Hukuk-u 

Umumiye” yani “Kamu Hukuku” denilmektedir. Bu sebeple Bediüzzaman “Nasıl ‘hukuk-u 

şahsiye’ ve bir nevi hukukullah sayılan ‘hukuk-u umumiye’ namıyla iki nevi hukuk var. Öyle 

de mesâil-i şer'iyede bir kısım mesâil, eşhâsa taallûk eder; bir kısım umuma, umumiyet 

itibarıyla taallûk eder ki, onlara ‘şeâir-i İslâmiye’ tabir edilir. Bu şeâirin umuma taallûku 

cihetiyle, umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa, onlara ilişmek, umumun hukukuna 

tecavüzdür. O şeâirin en cüz'îsi (sünnet kabilinden bir meselesi) en büyük bir mesele hükmünde 

nazar-ı ehemmiyettedir” (Mektubat, 29. Mektup, s.564-565.) 

Bediüzzaman burada “Şeâir-i İslam” derken sadece şeklî olan kıyafet ve şahsi ibadete 

taalluk eden ezan, kurban, mezarlık, cami, sakal, cübbe değil; genel hukuka giren her şey; 

cadde, sokak, kamu alanları; hastane, postane, vergi dairesi tüm devlet daireleri, komşu, 

mahalle, yeşil, çevre, orman, trafik, sıraya girme, temizlik vb. sayısız alanlar da kamuya ait 

meseleler ve haklar hem “şeâir-i İslamiye” hem de “Hukukullah” kabul edilmektedir.  

Bediüzzaman ayrıca 1922 yılında TBMM’de okuttuğu “Beyanname”de TBMM’de 

seçilmiş mebusları kast ederek “Bu güruh-u mücâhidin ve bu yüksek meclisin ef'âli taklid edilir. 

Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek; ikisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, 

hukuk-u ibâdı da tazammun ediyor” (Mesnevi-i Nuriye, 133.) buyurarak topluma önder ve 

rehber olan şahsiyetlerin toplum tarafından taklit edilmesini nazara vererek onlara ait hukukun 

da “Hukukullah” olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda olan yöneticilerin hukuk-u 

umumiyeyi korumaları için kendilerinin örnek olması gerektiği gerçeğine dikkatimizi 

çekmektedir. 

Ehl- Beytin imamları ve İslam alimleri hukuku ve özellikle hukukullahı korumak için 

büyük mücadeleler vermişlerdir. Başta Hz. Ali (ra) Hz. Hasan ve Hüseyin (ra) Cafer-i Sadık 



(ra) ve üvey evladı ve talebesi İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) İmam-ı Şafi (ra) İmam Ahmed b. 

Hanbel (ra) mücedditler ve asrımızda Bediüzzaman Said Nursi (ra) çok büyük sıkıntılara 

girmiş, hapisler ve sürgünlere ve kendilerine yapılan baskı ve işkencelere rağmen 

“Hukukullahı” korumuşlar ve asla taviz vermemişlerdir. Bu sebeple ümmet onların yolunu ve 

izini takip ederek bu dine sahip çıkmış ve istikametini muhafaza etmiştir.  

 

Kamuya Ait Hukukun Önemi 

Kamunun ve toplumun hukukunu gözetmek, ihlal ve ihmal edenlerden hesap sormak 

kamunun ve bütün insanlığın sahib-i hakikisi olan Allah’a aittir. Bu yönüyle kamu hakkı 

Allah’ın hakkı ve hukuku hesabına geçmektedir. Meselâ bir çocuğun velayeti, bakımı ve eğitimi 

nasıl anne-babasına ait bir hak ise, kamunun da velayeti ve hukuku Allah’a aittir.  

Bu sebeple Allah’ı inkâr ve şirk bütün kamuya ve varlığa yapılmış bir tecavüz ve 

haksızlıktır. Allah’ın askeri ve memuru olan ve Allah’a intisapla değer kazanan varlıkları 

başıboş, değersiz, tesadüfün ve tabiatın oyuncağı olarak görmek en başta o mahlukata 

hakarettir. Bu sebeple Allah tüm varlıkların hukuku namına müşriki ebedi cehennemle 

cezalandırır.  

Bu yüzden kamu malı yemek, kamuya ait hakka tecavüz etmek, doğrudan Allah’a 

yapılmış bir hürmetsizlik, bir isyan niteliği taşıyor ve bunun hesabı çok acıklı ve çetindir. 

Birileri kamu malını peşkeş çeker ya da bu peşkeşe göz yumarsa, hukukullahı çiğnemiş oluyor. 

Bunun için Peygamberimiz (asm) “Beytü’l-male ait olan bir elbiseyi izinsiz aldığı için şehit 

olmayacağını buyurur şöyle der: “Hayır! Ben onu, ganîmet mallarından haksız yere aldığı bir 

hırka içinde cehennemde gördüm” buyurmuştur. (Müslim, Îman, 182.) 

“Amme hukuku” insanların, doğuştan gelen vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip 

olduğunun kabul edilmesinden beri, bu hak ve hürriyetleri devlete ve diğer insanlara karşı korur 

ve bunların karşılıklı ilişkisini tanzim eder. Bunu tazmin edecek Allah’tır. 

Yani, Allah’ın insana vermiş olduğu bir hakkı çiğnemek, zımni olarak Allah’ın hakkını 

çiğnemek anlamına geliyor. Hukukullah farzdır, terki haramdır.” Bediüzzaman bu sebeple 

“Hukukullah hukuk-u âmme hükmüne geçer” (Emirdağ, 2:149.) demiştir. 

 

Sonuç 

İslam Ceza Hukuku kapsamındaki suç ve cezalar ihlal edilen haklar üzerinden 

sınıflandırılmaktadır. Bilindiği gibi din, can, mal, akıl, nesil gibi toplumsal maslahatların 

korunması, hadlerin icrası ve hakların kime ait olduğunun belirlenmesi ve her hakkın sahibine 

ulaştırılması, İslam hukukunun temel prensip ve gayelerindendir. (İbn-i Teymiye, Siyasetü’ş-

Şer’iye, Beyrut-1983, s.57; Şatıbî, Muvafakat, Beyrut-1997, 2:17-23; Tahir b. Aşur, 

Makasıdu’ş-Şeria, Amman-2001, s.421.) Haklar hem uṣūl hem de furū kitaplarında, Allah 

hakkı-kul hakkı şeklinde ikiye ayrılmakla birlikte, hak ihlaline yol açan fiillerin her iki hakkı 

da ihlal etmesi yönüyle ve ihlâllerde Allah hakkı veya kul hakkının galip oluşuna göre ayrıca 

dörtlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. (Şemsu’l-Eimme Serahsi, El-Usul, Beyrut-1993, 2:289; 

Abdulkerim Zeydan, El-Veciz fi Usuli’l-Fıkh, Bağdat-1976, s.82-86; Ali Bardakoğlu, Hak, 

DİA, 15:142-144.) Hukukullah ile toplumun tamamının maslahatını ilgilendiren haklar 

kastedilmekte ve bu kapsamdaki hakların Allah hakkı olarak nitelendirilmesi haklara verilen 

önemin göstergesi olarak kabul edilmektedir. (Alauddin el-Buharî, Usul-i Pezdevî, Beyrut-

1997, 4:195.) 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HÜRRİYET 

 

Giriş 

İslam literatüründe “Hürriyet” “İrade-i Cüz’iye” ile “Mesuliyet” mana ve mefhumu için 

kullanılmıştır. İnsana Allah’ın verdiği “İrade-i Cüz’iye” ile tasarrufunda hukukî olarak Allah 

katında mesuldür. İman ve itikada ait “Kader” meselesinde kişinin Allah’ın külli iradesi 

karşısında cüzî iradesi ile ne kadar hür olup olmadığı ve iradî fiillerinin sorumluluğu konusu 

olarak ele alınmıştır. Siyasi hürriyetler konusuna hiç girilmemiştir.  

Siyasi olarak “Hulefa-i Raşidin” döneminde yapılan seçimler dışında yöneticiyi seçme 

hak ve hürriyeti olmadığı ve “Hilafet” unvanı altında “Hanedan” yönetiminin hâkim 

olmasından dolayı “Yönetime kayıtsız şartsız itaat edilmesi”nin (Nisa, 4:59.) gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Muhalefete “ihanet” gözüyle bakılmış ve zorla, baskı ile susturulmuş ve “Allah’a 

itaat, resule itaatten sonra yöneticiye mutlak itaatin gerekliliği” üzerinde durulmuştur. 

Peygamberimizin (asm) “İtaat marufadır. Allah’a isyanda kula itaat yoktur” (Buhari Ahkam, 4; 

Müslim, İmara, 39-40.) hadisi ile sınırladığı yöneticiye itaat meselesini tevil ederek “Yönetici 

zaten Allah’a itaate davet ediyor. Öyle ise onun yaptıkları maslahat gereği ve asayişi korumaya 

yönelik tedbirlerdir. “Toplumun huzuru için şahıslarını hukuku nazara alınmaz” “Yöneticilerin 

tasarrufuna “Adalet-i İzafiye” olarak bakılmalıdır. Adalet-i izafiye de sonuçta adalettir” 

denilmiş ve muhalefete söz hakkı dahi verilmemiştir. 

 

İslâm’da Sorumluluk Şahsîdir 

Kur’ân-ı Kerîm şahıslara hitap eder ve sorumluluk şahıslar aittir. İslâm’da bir şahıs ile 

toplum arasında hukuk açısından fark yoktur. “Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanları 

öldürmek gibidir. Bir insanı ihya etmek de bütün insanları ihya etmek gibidir.” (Maide, 5:32.) 

Bu âyete göre şahsın hukuku toplumun hukukuna eşittir. 

Şirkten uzak, hak ve hakikat inancı üzere olan ve hukukî olarak haklı olan bir insan, bir 

ümmet, bir toplum gibidir. Nitekim yüce Allah İbrahim (as) için “Şüphesiz İbrahim, Allah’a 

itaat eden, hakka yönelen bir ümmet idi. Allah’a ortak koşanlardan değildi” (Nahl, 16: 120.) 

buyurarak bir kişi olsa da hakkı savunduğu için bir ümmet, bir toplum olduğunu ifade 

etmektedir. 

Peygamberimiz (asm) yüce Allah’ın “Mü’minler kardeştir” (Hucurat, 49:10.) ferman-ı 

İlâhisine o kadar önem vermiştir ki hadislerinde “Mü’minler sevgi, merhamet, şefkat ve 

yardımlaşmada bir vücudun azaları gibidirler. Vücudun bir organı hastalanınca diğer azalar 

ondan müteessir olur ve yardımına koşarlar” (Buhari, Edeb, 27.) buyurmuşlardır. Aralarındaki 

birlik ve beraberliği de “Kemerli binalardaki taşların birbirlerine destek olması” (Buhari, Edeb, 

36.) şeklinde ifade eder. 

Şahsın hukukuna bu derece önem veren İslâmiyet herkesin hak ve hukukunu savunmada 

aciz kalacağını bildiği için “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten insanları 

koruyacak olan bir topluluk bulunsun” (Âl-i İmran, 3:104.) ferman ederek güçlü bir topluluğun 

hukuk mücadelesi vermesini istemiştir. İslâm bilginleri bu güçlü topluluğun yetkisini 

toplumdan alan yöneticiler olduğunu söylemişlerdir. 

Toplumun sözleşme gereği içlerinden seçecekleri bir topluluğa geçici süre “iyiliği 

emretme ve kötülüğü yasaklama” görevini vermesi gerektiği de yine “Allah sizlere emaneti 

ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” 

(Nisa, 4: 58.) âyeti ile sabittir. Bu durumda ehil olanı tesbit ederek seçme görevi Müslümanlara 

aittir. 

Emanetin önemli bir nev’î kamu görevidir. Diğer emanetler Allah’ın insana verdiği 

azalar, nimetler ve dinî görevlerdir. Bu bakımdan insan bedeni ve azaları emanet olduğu gibi, 



Kur’ân-ı Kerîm başta olmak üzere insana verilen akıl ve ilim de emanettir. Allah’ın rızası 

dairesinde hareket edilmelidir. 

Toplum emanet olarak kamu görevini seçtiği yöneticilere verdikten sonra onların meşrû 

emirlerine itaat etmekle yükümlüdür. Bunu da yüce Allah “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. 

Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de itaat edin” (Nisa, 4: 59.) âyeti 

ile emretmiştir. 

İdareciye itaat ise mutlak değildir; bilâkis itaat maruf olanadır. Yöneticinin Allah’a isyanı 

gerektiren veya yasalara aykırı emirlerine itaat edilmez; ancak bu isyan etmek ve asayişi ihlâl 

etmek anlamında değildir. Nitekim Peygamberimiz (asm) “İtaat marufadır. Allah’a isyan 

hususunda kula itaat edilmez” (Buhari Ahkam, 4; Müslim, İmara, 39-40.) buyurmuşlardır. 

İslâm’da hak arama hürriyeti vardır ve ancak meşrû yönden mahkeme yoluyla aranır. Bu 

sebeple yüce Allah “Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret 

gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin.” (Nisa, 4: 59.) buyurarak 

kanunî yollardan hak aranmasını meşrû kılmıştır. 

İslâm’da yöneticinin ve devletin görevi şahsın hakkını savunmak ve haklarının 

kullanımına engel olan hususları ortadan kaldırarak tam bir hürriyeti temin etmektir. 

 

Hak ve Hürriyetlerin Kullanımında Gerekli Kurallar 

Hukuk-u İslamiye “Şer’î” bir hukuk sistemidir ve “İman” temeli üzerine kurulmuştur. 

Şer’î demek, mutlak bir hiyerarşi içinde “Kanun Hakimiyeti”ni sağlayan sistem demektir. Zira 

Yüce Allah “Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre itaat edin” 

(Nisa, 4:59.) burarak Anayasa, Yasa ve insan aklının Allah’a ve Resulüne itaati sağlayacak olan 

ve maslahat gereği yapmak zorunda kaldıkları “İçtihatlar” “Fetvalar” ve “Mahkeme Kararları” 

yanında Meşveretle oluşturulan yasaları, yani Şura Kararlarına da uyulmasını isteyerek tam bir 

“kanun hakimiyetini” emreder.  

Kanun hakimiyeti keyfi yönetimi kabul etmez ve adaleti sağlar. Kanun hâkim olmazsa 

şahıs hâkim olur, o da yetkisini kötüye kullanarak haksızlıklara ve zulme sebep olur. Zulmün 

ortadan kalkması ve adaletin ikamesi ancak kanun hakimiyeti ile sağlanır. İşte şeriat budur.  

Peygamberimizin (asm) Muaz b. Cebel’e (ra) “Ne ile hükmedeceksin?” diye sorunca 

“Kitap ve sünnete göre” cevabını alır. “Ya onlarda bulamazsan?” buyurması üzerine “Aklımı 

kullanırım” diye cevap vermesinden memnun olması ve “Allah’ın razı olacağı şeye muvaffak 

kılan Allah’a hamdolsun” (İbn Sâ'd, Tabakat, 3:583-590.) buyurması yasa yapma ve hüküm 

verme konusunda ilmin ve aklın önemini ortaya koymuştur. İslam bilginleri de bu ayet ve 

hadise dayanarak “Edille-i Şer’îye” denilen Dini delillerin ve hükümlerin kaynağını “Kitap, 

Sünnet, İcma ve Kıyas” olarak belirlemişlerdir. “İcma ve Kıyas” aklın ürünü olduğu için İslam 

hukuku vahiy ve akıl ikilisi ile oluşan hukuk olduğu için durağan değil, dinamiktir ve kıyamete 

kadar insanlığın bütün ihtiyacına kafidir. 

Bediüzzaman Said Nursi hürriyeti “Ne nefsine ne de başkasına zarar vermeden meşru 

fiillerinde şahane serbest olmak” (ESDE, Münazarat, s. 236.) şeklinde tarif eder.  

 

Hürriyet Nedir? 

Hürriyet başkasının yardımı ve müdahalesi olmadan kendi hareket şeklini seçebilmek, 

iradesi ile hareket etmek, aklını ve iradesini başkasının cebine koymamaktır. Ancak hürriyet 

hukuku korumak ve doğruyu yapmak için gereklidir. Yanlışı ve haksızlığı yapma hürriyeti 

yoktur. Hak ve hürriyetler haksızlığı yapmak ve başkalarına zarar vermek için kullanılamaz. 

Hürriyet Osmanlı’nın Meşrutiyet döneminde “Serbestî” şeklinde girmiştir. Bireyin hak 

ve hürriyetlerini korumak en başta devletin görevidir. Geçmişte hürriyet imtiyazlı sınıflara ve 

gruplara aitti. Zenginler, asilzadeler, baronlar ve seçilmişler hürdü; ama genel bir hürriyet hakkı 

söz konusu değildi. Hürriyet, çoğu zaman haklar ile beraber ifade edilir. Hayat hakkı, din ve 



vicdan hakkı, seyahat ve yerleşme hakkı, düşünce ve fikrini ifade etme ve yayma hakkı ve 

hürriyeti, eğitim hak ve hürriyeti gibi…  

Hürriyet kişinin haklarını özgür bir şekilde kullanabilmesi ve hakkının sınırını da 

aşmaması olarak ifade edilir. Hakları kötü amaçla, başkalarının hakkını sınırlamak için 

kullanma hakkı hiçbir şekilde yoktur. Bu nedenle hürriyetin sınırlarını diğer bireyin hürriyet 

alanı belirler. Bediüzzaman Said Nursi hürriyeti, “kanun-u adalet ve tedipten başka hiç kimse 

kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında 

şahane serbest olsun.” (ESDE, Münazarat, s. 237.) şeklinde tarif eder. Bu tarife göre bireyin 

davranışlarını ancak eğitim amacına ve hukukun üstünlüğünü sağlamaya yönelik olarak 

sınırlayabilirsiniz. 

Kişinin iyi olanı yapma hakkı ve hürriyeti vardır. Zulmetme, zarar verme ve kötüyü 

yapma hakkı ve hürriyeti yoktur. Bunlar suçtur ve suç işleme hürriyeti olmaz. Bu nedenle hak 

ve hürriyetler “adalet ve hakkaniyet” ölçüleri ile sınırlandırılmışlardır. 

Mutlak hürriyet, “vahşet-i mutlakadır.” Bu nefs-i emmareye, şeytana, heva ve hevese esir 

olmak demektir. Şeytanın istibdadıdır. Dağ komşularımız olan hayvanların sınırsız ve kuralsız 

özgürlükleridir. Tahdid-i hürriyet denilen sınırlı ve kurallı hürriyet insana yakışan ve sorumluğu 

içine alan hürriyettir. Toplumda yaşamak zorunda olan insanların arasındaki adaleti sağlayacak 

ve mütecavizlerin tecavüzünü önleyecek, hak ve hürriyetleri kullanmalarını sağlayacak olan 

kurallara uymakla gerçek hürriyet sağlanabilir. Buna “Hürriyet-i Şer’î” yani “Yasalar 

çerçevesindeki hürriyet” adı verilir. Bediüzzaman hürriyeti “Hürriyet-i Şer’î” olarak tarif eder. 

Dinin istediği ve yüce Allah’ın yasalarla belirlediği hürriyet budur. İnsanlara karşı hür olmak 

Allah’a abd ve asker olmakla mümkün olur. İnsan Allah’a karşı kul, nefsine ve insanlara karşı 

hür olmalıdır.  

Hürriyet, İslam toplumunun en önemli özelliğidir. Zira Bediüzzaman “Hürriyet Allah’ın 

insana verdiği en değerli ihsanıdır ve imanın da hassasıdır” demiştir. Müslümanın karakteri ve 

ayrılmaz parçası hürriyetidir. Hürriyet şahsîdir, devredilemez ve vazgeçilemez. İnsan için 

aslolan hürriyetidir; ancak toplumda yaşamak zorunda olan insan için hürriyet yasalarla 

sınırlandırılabilir. Yasalarla sınırlandırılırsa adil olur, keyfi olursa zulüm olur. Bu sebeple 

sınırlandırma istisnâî ve maslahat gereğidir. İnsanlar kanun karşısında eşittirler, fazilet ve 

ahlakta ise “Takva” ölçüsüne göre üstünlükleri söz konusudur. (Hucurat, 49:13.) Nihayet 

hürriyet siyasi ve sosyal hakları da içine alır. Sosyal ve siyasi haklar da hürriyetin gereğidir. 

 

Hürriyetin Tarifi 

İnsanın ne kendi nefsine ve ne de bir başkasına zarar vermeye hakkı yoktur. (ESDE, 

Münazarat, 236.) Nefis dediğimiz bedenimiz bizim kendi malımız ve mülkümüz değildir. 

Allah’ın birer emanetidir. Emaneti koruma gibi fıtrat gereği bir vazifemiz de vardır. Bu nedenle 

kişi kendi bedenine de zarar veremez. İntihar edemez, bir azasını kesemez ve bile bile tehlikeye 

kendisini atamaz. Ayrıca bedenine zarar verecek olan içki ve uyuşturucu gibi zararlı maddeleri 

kullanma hakkı yoktur. Bu gibi hususlar bir hak olarak görülemez. Bu hürriyeti kötüye 

kullanmaktır ve herkes iyiyi yapmaya değil de kötüye meyilli olduğu için bu durum yasalarla 

sınırlandırılır ve sınırlandırılmıştır. Yasaların amacı budur. 

Hürriyet, sınırlı devlet ve serbest piyasa ile aynı anlamları içerir. Devlet herkesin hür 

olmasını sağlarken, hürriyeti başkasının hürriyetini kısıtlayacak şekilde kötüye kullanmayı 

önlemek için vardır. Devlet hak ihlallerinin önüne geçmek için yasalar yapar ve insanların 

hürriyetlerini yasalarla sınırlar ve hürriyet alanlarını belirler. 

Serbest piyasada ve hürriyet ortamında ekonomik hürriyet ve seçme-seçilme hürriyeti 

temel hak ve hürriyetlerdendir. Bu nedenle üretim hürriyeti tüccarın fiyatları belirleme 

hürriyeti, tüketicinin satın alma hürriyeti ve fiyatları kabul etmeme, almama ve reddetme 

hürriyeti, işçinin işini ve mesleğini seçme hürriyeti, patronun istihdam edeceği kişileri seçme, 

çalıştırma ve çıkarma hürriyeti liberalizmin, hürriyetçiliğin gereğidir.  



 

Hürriyet İnsan Fıtratının Gereğidir 

Allah insanı hür yaratmıştır. Onu köle haline getirmek en ona yapılacak en büyük 

haksızlık ve zulümdür. Zira insanın tarifi “İradesi olan ve konuşan varlık” olmasıdır. Dil ve 

ifade insanın kendi iradesini ve düşüncesini ortaya koyan bir araçtır. Kişi kendisini ifade 

edemiyor, düşüncesini ve isteklerini hür bir şekilde dile getiremiyorsa ve bunu ifade etmekten 

korkuyorsa ona hür denemez. Böyle birisi insanlığın gereği olan iradesini hür kullanamadığı 

için insanlığını da kaybetmiş sayılır. Bu sebeple Hz. Ömer (ra) köleliği kaldırmak için “Allah’ın 

hür yarattığı insanları nasıl köleleştiriyorsunuz?” demiştir. 

Hürriyet sevdası insanları her türlü sıkıntılara severek katlanmaya mütehammil kılmış ve 

toplumlar hak ve hürriyetlerini kazanmak için müstebit yöneticilere karşı çok büyük 

mücadeleler vermiştir.  

 

1. Her insan kendi çıkarını dahi iyi bilir 

İsteklerinin, amaçlarının, arzu ve tercihlerinin ve çıkarlarının ne olduğunu ihtiyaç sahibi, 

yani kişinin kendisi daha iyi bilir. İhtiyaçlarını dile getirmesi ve gidermesi için iradesini 

kullanması kişinin hakkı ve hür iradenin de gereğidir. Diğer insanların da başkaları hakkında 

fikirleri olabilir; ancak kişinin kendisi kadar kendi faydasını bilemez. Bir de o kişiyi kendi amaç 

ve isteklerini gerçekleştirmek için yok etmeye ve öldürmeye çalışması onun hürriyetine 

müdahale anlamını taşır. Bilhassa kendisine sormadan fikri ve düşüncesi alınmadan onu 

yönlendirmek o insanı köleleştirmek sayılır. Kişi kendisi hakkında karar alamıyorsa o zaman 

onun hür olmasından nasıl bahsedilebilir? 

 

2. Hürriyet herkesin çıkarını destekler 

Hürriyet ile düzen veya diğer kişilerin ortak iyiliği veya çıkarları arasında bir çatışma 

bulunmaz. Uzun vadede hürriyet herkesin yararınadır. Jeremy Bentham’ın tarifine göre “Hür 

toplumun varacağı nihâî hedef en fazla sayıda kişinin en yüksek derecede mutluluğudur.” 

Hür bireyler “görünmez bir el” tarafından kendi amaçlarının parçası olmaya ve kendi 

hedefini desteklemeye yönlendirilmektedir. Kendi çıkarlarını takip etmeye serbest şekilde 

bırakılan bireyler karşılıklı çıkarlar ve toplumun çıkarlarına hizmet edecek ve bunu teşvik 

edecektir. Zira insan toplumda yaşamak durumunda olan ve ihtiyaçlarını gidermek için 

başkalarının da çıkarlarını da gözetmek mecburiyetinde olan medeni bir varlıktır. 

Soframızda bulunmasını istediğimiz şeylerde kasabın, fırıncının, bakkalın, çiftçinin ve 

çobanın bize olan iyiliğinden değil, kişisel çıkar ve faydalarını düşünmelerinden dolayı 

soframızı zenginleştirirler. Bununla beraber insanların çıkarları, menfaati ve faydası tüm 

insanların faydasınadır ve yerel faydanın bir parçasıdır. Faydayı artıran şey ise insanların 

çıkarlarını hür olarak takip edebilmeleridir. 

 

3. Hürriyet bilgi artışı sağlar 

Hürriyet kendi hakkını savunma hürriyeti ile beraber başkasının hakkını da savunma hak 

ve hürriyetidir. Fransız Profesörü Woltaire “Sözlerinizden tiksiniyorum; ancak ölümüne sizin 

hakkınızı savunacağım” diyordu. 

Hür bir toplumda düşünce ve inançlarda çeşitlilik, fikirlerde rekabet son derece çok 

fazlasıyla olmalıdır. Gerçekler böyle ortaya çıkar ve haklar böyle kazanılır. Şurası bir gerçektir 

ki daima gerçek yanlışı ortadan kaldırır. “Bir dane-i hakikat bir harman yalanı yakar.” Bu 

nedenle Avusturyalı filozof Hayek “Hür toplum bilgiyi artırır” demiştir. Zira bilgi bir yerde 

toplanmış değil, tüm bireylerin zihinlerinde dağınık vaziyettedir. Ancak ifade hürriyetinin 

olduğu hür zeminlerde ortaya çıkar. 



Hürriyet öngörülmeyen ve tahmin edilmeyen bilgilerin ortaya çıkmasına sebep olur. 

Merkezî planlama ve bireyi belirli hedefleri gerçekleştirmeye ve devletin amaçlarına uymaya 

zorlamak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına engel olur. Baskılar fikir ve ifade hürriyetini sınırlar. 

 

4. Pozitif haklar hürriyet değildir 

Hürriyet genel olarak kendi arzularını gerçekleştirme hürriyeti olarak tanımlanır. J. J. 

Rousseau hürriyeti “genel iradeye uyum ve kamu yararına itaat etme” olarak ele alır. Bu tarif 

otoriteye hürriyet adına muhalif olanları sindirme hakkı verdiği için doğru değildir. Gerçek 

hürriyet insanın ne kendisine ve ne de başkasına zarar vermemek, doğru ve adil olanı yapmaktır. 

Allah’ın iradesi doğru ve adildir. Bu nedenle Allah’ın emrine uymak tam hürriyettir. 

Bediüzzaman’a göre “insanlar Allah’a kul oldukça hür olurlar.” Zira Allah’ın memuru ve askeri 

olmak, Kur’ân-ı Kerimde Fatiha Suresinde ifade edildiği gibi, “Yalnız Allah’tan yardım 

istemek ve ancak Allah’a ibadet etmek, hiç kimseye tahakküm etmemek ve kimsenin 

tahakkümüne boyun eğmemektir.” (Fatiha, 1:5.) 

İkna etmek, bilgi vermek ve yönlendirmek hürriyeti kısıtlamak anlamına gelmez. 

Hayek’e göre hürriyet “zorlamanın olmamasıdır.” Oxford’lu Isak Berlin de hürriyeti “insanın 

kendi kendisinin efendisi olması” şeklinde tanımlamıştır.  

Bir insanın istediği kitabı alamamasının iki sebebi vardır. Birincisi, devletin 

yasaklamasından dolayı almamasıdır. İkincisi de kitabın baskısının tükenmiş olmasıdır. 

Birincisi otoritenin insanın hürriyetini kısıtlanması ve reddedilmesidir. İkincisi ise böyle 

değildir. Seçimin yapılamadığı yerde hürriyetten de ahlaktan da bahsedilemez. Hürriyet seçme 

hürriyetinin olmasıdır. 

Pozitif hak ve hürriyet birilerinin kendisinden daha aşağıda olan birisine hak ettiğinden 

daha fazlasını vermesidir. Bu ise adalet ilkesine aykırıdır. Adaletin olmadığı yerde ise haksızlık 

vardır. Adalet ise hakkı olana hakkını vermektir. Hak ettiğinden fazlasını vermek de daha azını 

vermek de haksızlıktır. Haksızlığa imtiyaz vermek ise zulümdür ve hürriyeti kötüye 

kullanmaktır. Bu nedenle pozitif hak ve hürriyet, hak ve hürriyet değildir. 

Hürriyet Allah’ın her insana verdiği temel, fıtrî hakkıdır. Kimsenin kimseye lütfu 

değildir. Birilerine fazladan hak vermek o insan üzerinde otorite kurmak anlamına da gelir. Bu 

da o insanı kendine köle etmek anlamı taşır. Bu da insan onuruna aykırıdır. Bu nedenle ahlakî 

değildir. Bu yönü ile de pozitif hak ve hürriyet gerçek hak ve hürriyet değil; bilakis haksızlık 

ve zulümdür. 

 

5. Hürriyetin kısıtlanması ve zarar ilkesi 

Devlet herkesin hürriyet hakkını korumak için vardır ve görevi de amacı da budur. 

Dolayısıyla herhangi biri bir başkasının hürriyetine zarar verdiği zaman kanun tarafından 

engellenebilir. Buna “zarar ilkesi” denilmiştir. Ancak bilgilendirmek, ikna etmek ve 

yönlendirmek hürriyeti kısıtlamak anlamına gelmez.  

 

Hürriyet İçin Yapılması Gerekenler 

Hürriyet başkalarının hak ve hürriyetlerine saygılı olmak şartıyla hayatımızın her alanına 

ilişkin seçim yapabilme hakkıdır. Tüm hürriyetleri sıralamak imkansızdır; ancak kategorize 

edilebilir. 

1. Din ve Vicdan Hürriyeti: İnsanları herhangi bir dine inanmaya zorlamamak ve farklı 

dinlerde olanlara hoşgörü ile bakmaktır. Din ve vicdan hürriyeti, dini öğrenmek, anlatmak, 

dinin yaymak, tebliğ etme hürriyetini kapsar. 

2. Düşünce ve Fikir Hürriyeti: Bu düşünme hürriyeti demek değildir. Zira düşünceyi 

kimse kısıtlayamaz. Herkes zihnen ve kalben düşünür. Zihne ve kalbe hiç kimse hükmedemez. 

Fikir hürriyeti, fikir ve düşünceyi ifade etmek, yazmak, yaymak ve propaganda hürriyetini 

kapsar. 



3. Sözleşme Yapma Hürriyeti: Bu hürriyet ticaret, dolaşım, yerleşme, iş kurma, işçi ve 

işveren ilişkilerinin hür olmasını kapsamaktadır. 

4. Birliktelik Kurma Hürriyeti: Evlenme, ortak iş yapma, siyasi parti, vakıf ve dernek 

kurma hürriyeti gibi insanların bir araya gelerek yapacakları iyi faaliyetleri korkusuzca yapma 

hakkı ve hürriyetidir.  

Hürriyet tüm değerler içinde en kıymetli olanıdır. Zira tüm değerlerin temelini hürriyet 

oluşturur ve hayatımızı istediğimiz gibi yaşamamızı sağlar. Ama ne ki bunu kolay kazanmak 

mümkün değildir. Asırlar boyu insanlık bunun mücadelesini vermekte ve hakkını büyük 

mücadelelerle elde edebilmektedir.  

 

Hürriyetin Engelleri 

Hürriyet bu kadar önemli olduğu, birey ve toplum için faydalı olduğu halde hürriyete 

engel olan pek çok sebepler olduğu için bunları aşıp tam olarak insanlığı aydınlatamamıştır. 

Hürriyetin hâkim olmasına engel olan pek çok sebepler vardır: 

Birincisi: Cehalettir. Hürriyetin en birinci engeli cehalettir. Cehalet ve bilgisizlik insanı 

başkalarına kul ve köle yapar. İnsanın cehaletinden istifade eden beyler, ağalar ve diktatörler 

hürriyete engel oldukları gibi, cehaletin kalkmasına da engel olmuşlarıdır.  

İkincisi: İnattır. Kendi fikir ve düşüncesini beğenen inatçılar, yanlışta ısrar ederek 

hürriyete engel olmuşlardır. 

Üçüncüsü: Garazdır. Belli amaç ve hedefleri takip edenler başkalarına olan 

düşmanlıklarından dolayı hürriyete engel olmuşlar ve olmaktadırlar.  

Dördüncüsü: İntikam alma duygusudur. Daha önceki düşmanlıkları devam ettirmek ve 

intikam alma sevdasına düşenler hürriyete engel olmaktadırlar.  

Beşincisi: Taklittir. Kendi iradesi ile hareket etmeyenler kolaycılığa kaçarak başkalarını 

taklit etme heveslisi olmaktadırlar. Bu da iradenin hür kullanımını engellemektedir. Pek çok 

insan iradesini hür olarak kullanmaktan ve sorumluktan korkmakta ve kaçmaktadır. Bu durum 

taklidi netice vermekte ve hürriyete engel olmaktadır. 

Bediüzzaman Said Nursi ayrıca “Bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine feda 

etmeyenlerin, menfaatini insanların zararında görenlerin, muvazene ve muhakemeden yoksun 

olanların, intikam ve şahsi garazlarını terk etmediği halde gururlu bir şekilde millete ruhunu 

feda etme iddiasında olanların, kendisinin gördüğü zulümler sonucu kin ve düşmanlıkla hareket 

ederek affetme ve toplumun rahatını ve istirahatini düşünmeyi gururuna yediremeyenlerin” 

(ESDE, Münazarat, 229-230.) de hürriyete engel olduklarını ifade eder. 

“Ümmeti, ümmeti” buyurarak kendisini insanlık için feda eden bir peygamberin ümmeti 

olan Müslümanların peygamberin bu fedakarlığını ve sünnetini kendilerine rehber edinmeleri 

gerekir. Bunun için Bediüzzaman “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” der. 

Ayrıca “Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenîdir. Ebna-i 

cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. 

Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan câni bir hayvan 

olur” demektedir. (Bediüzzaman, ESDE, Hutbe-i Şamiye, 353-354.) 

Sonuç olarak insanın insanlığı ve yüce ahlakı ancak hürriyet ortamında ortaya çıkar. 

Kabiliyetleri hürriyet içinde inkişaf eder. Hürriyetin olmadığı yerde kölelik vardır ve kölelik 

kabiliyetlerin sönmesine, insanlığın ölmesine sebeptir. Bu nedenle Allah’ın insana ihsanı ve 

imanın gereği olan hürriyete sahip çıkmak her insanın ve bilhassa Müslümanın en başta gelen 

görevlerindendir. 

 

Özgürlük Hürriyet Midir? 

Özgürlük, zorlama ve kısıtlamanın olmaması ve kişinin herhangi bir şarta bağlı 

olmamasıdır. Hürriyet ise kişinin her nevi dış etkenlerden bağımsız olarak kendi iradesini 

dilediği gibi kullanması, kendi iradesine göre hüküm vermesi ve akıllıca davranmasıdır. 



Hürriyet, iradenin kimseye bağımlı olmamasıdır. Bediüzzaman’ın “Reislerinizin cebindeki 

aklınızla konuşuyorum.” (Bediüzzaman, ESDE, s.273.) ifadesinde reislerine bağlı olanların hür 

olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Hürriyetin karşıtı istibdat, yani baskıdır. Kişi kendisini herhangi bir baskı altında 

hissediyorsa hür değil veya hürriyeti kısıtlanmış demektir. Nefis ve şeytanın esiri olan kişi de 

hür olmadığı gibi minnet altında kalan ve borçlu olan insan da gerçekte hür değildir. Hür 

olmayan iradesini hür şekilde kullanmakta zorlanacağı açıktır. 

İnsan isteklerinde özgür olabilir; ama kendisini herhangi bir baskı altında hissediyor ise 

hür değildir. Zira baskı ve korku altında olan kimse kendisini hür hissetmez. Kendi 

düşüncelerini açıkça ifade edemez. 

Ferdin hürriyeti kimseden zarar görmeme teminatıdır. Hiçbir korku ve endişe içinde 

olmamaktır. Yani, sabah erken kapı çalındığı zaman, kapıyı çalanın sütçü veya kapıcı 

olduğundan emin olmaktır hürriyet. 

Toplumun hürriyeti ise başkalarının hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, başkasının 

hürriyet alanına tecavüz etmemektir. Toplumun hürriyeti fertlerin hürriyetlerinin muhassalıdır. 

Hürriyet baskıyı kaldırır; ancak vazife ve yükümlülük bilincini kaldırmaz. 

Hürriyet iyiyi yapma serbestiyetidir. Kötüyü ve yanlışı yapma ve kendisine ve başkalarına 

zarar verme serbestiyeti değildir. Hiç kimse kötüyü, zulmü ve günahı işleme hürriyetine sahip 

değildir. Özgürlük ise buna da cevaz veren bir yaklaşımdır. 

Toplumun hürriyetini “âdil yasalar” sağlar. Zira yasaların amacı ferdî hak ve hürriyetleri 

güvence altına almak, başkalarının baskılarını ve tecavüzlerini önlemek ve adil paylaşımı temin 

etmektir. Bunu sağlayacak olan da fertlerin hür şekilde “İstişare” etmesi ve “Ortak” akılda 

buluşmasıdır. Bu sebeple âdil yasalar üstün akıl sayılırlar. 

Hürriyet; hukukî, ahlâkî, vicdanî, aklî ve kurallı hayat demektir. Kişinin Allah’a, ailesine 

ve topluma karşı hak ve sorumluluklarını belirleyen ve adaleti sağlayan kurallara uymaktır. Bu 

sebeple Bediüzzaman “İnsanlar hür oldular ama, yine abdullahdırlar” demekte bu 

sorumlulukları hatırlatmaktadır. 

Hürriyet irade sahibi insan için kullanılan bir terimdir ve kurallı bir serbestiyeti ifade eder. 

Özgürlük ise kuralsız serbestiyettir ki özellikle ehl-i dünyanın anladığı ve özendiği bu 

serbestiyet olup kuralsız “dağ komşularımız olan” hayvanların serbestiyetleridir. Hürriyet daha 

kapsamlı olup irade sahibi insanların kurallara uygunluğunu ifade eder. Özgürlük ise kuralsız 

bir hayvanî bir hayatı ifade etmektedir. 

Sonuç olarak özgürlük kavramı insan hak ve hürriyetlerini kapsayan bir ifade olmadığı 

için tam olarak insanların hak ve hürriyetlerin kapsamamaktadır. Hürriyet kavramı ise akıllı ve 

şuurlu insanın akıl ve iradesini de kapsadığı için insan hak ve hürriyetlerini ifade eden bir 

terimdir. İnsan için bu terimin kullanılması daha uygundur. 

 

Hürriyetin Su-i İstimali 

Meşru dairede hürriyetlerin kullanılmasına müdahale edilemez. Aynı şekilde muayyen 

bir hürriyetin kötüye kullanılmasına ve su-i istimaline de izin verilemez. Yasalar ve 

mahkemeler bunun için vardır. Hukuk sisteminin amacı hürriyetlerin meşru dairede 

kullanılmasını temin etmek ve hak ihlallerine, hürriyetin su-i istimaline engel olmaktır. 

Hürriyetin su-i istimali ondan mahrumiyeti netice verir. Sınırsız hürriyet sonuçta istibdadı 

doğurur. Ya hapsedilir veya hacir altına alınır.  

Hürriyetten tam istifade etmek ilimle olur. Bilgisizler haklarını ve hürriyetlerini ve 

bunların sınırlarını bilemezler, dolayısıyla istifade edemezler ve bilmeden başkalarının 

haklarına tecavüz ederler. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hukukunu bilmeyen millet ehl-

i hamiyeti de müstebit yapar” demiştir. 

Sonuçta hürriyeti yok etme hürriyeti verilemez. 

 



Hak ve Hürriyetleri Koruyan Sistem ve Müesseseler 

Haklar meşru yollardan mahkemeler ve kurumlar aracılığı ile alınırlar. İslam’da bizzat 

ihkak-ı hak memnudur, yani yasaklanmıştır. Peygamberimiz (asm) “İslam’da zarar görmek ve 

zarar vermek yoktur” (Muvaṭta, Akzıye, 31; Müsned, 1:313; İbn Mâce, Aḥkâm, 17.) buyurur. 

Bu sebeple “Mukabele-i bi’l-misil ve mukabele-i zarar verilemez.” Mecelle’de “Zarar misliyle 

izale olunmaz.” (Md. 25.) Hürriyet engellendiği, hak ihlal edildiği zaman devlet güçlerine 

başvurmak tek yoldur. Mahkemeye emniyete başvurulur ve dilekçe hakkı kullanır ve hakkı 

arama hakkına sahiptir. 

Hürriyeti ihlal devletten gelirse o zaman devletin aleyhine idârî, kazâî ve siyasî müracaat 

yolunu kullanmaya hiçbir engel yoktur. Hukuki tedbirlerle netice almak imkânı yoksa o zaman 

direnme hakkını kullanır. İslam dini başkasının hak ve hürriyetlerine müdahaleyi kesinlikle 

engeller ve her insana, insan olarak haklarına saygı duymayı emreder. Buna kesinlikle 

uygulanmalıdır. 

Toplumun hukuku ihlal etmeden ve asayişi koruyarak “Direnme Hakkı”nı kullanır. 

Peygamberimizin (asm) “Cihadın en faziletlisi zalim sultana hak söz söylemektir” (Camiu’s-

Sağir, 1:49.) hadis-i şerifi bunun delilidir. Bu görevi yaparken gerek idarecilerden gerekse 

halktan gelen eza ve cefalara katlanmak da bir nevi ibadettir.  

Toplumda hak ve hürriyetleri koruma görevi hukukçulara, ulemaya ve yöneticilere aittir. 

Onlar da bunu keyfi olarak değil yasalara uygun olarak mahkemeler, müessesseler ve kurumlar 

eliyle yaparlar.  

 

Hak ve Hürriyetlerden Herkes İstifade Eder 

İslam ülkesinde gayr-i Müslimler de hak ve hürriyetlerden tam olarak istifade ederler.  

Ancak zımmîler tam, müste’menler ise yabancı devlet vatandaşı oldukları için anlaşma 

şartlarına göre hareket ederler. Yine zımmîler ahvâl-i şahsiyede kendi dinlerine tabidirler. Bu 

sebeple İslam müesseselerinde görev alamazlar. Kamu düzenine ait hususlarda ise İslam 

ahkamına tabidirler. Hırsızlık ve zina gibi hususlarda İslam ahkamına göre cezalandırılırlar.  

 

  



ALTINCI BÖLÜM 

İSLAM’DA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 

 

İslam denildiği zaman “Kur’an ve Sünnet” akla gelir. Zira dinin temel kaynakları 

bunlardır. İtikadî, hukukî, ahlakî ve muamelat ve ukubat gibi dini hükümlerin tamamının 

kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Yalnız Kur’an değildir. Temel hak ve hürriyetlerin kaynağı da 

yine Kur’an ve Sünnettir. Biz bunu üç ana başlık altında inceleyeceğiz.  

A- Şahsî Hürriyetler.  

B- Manevî Hürriyetler. 

C- İktisadi ve Siyasi Hak ve Hürriyetler 

Her üçü de bireyin maddi ve manevî yapısıyla ilgilidir. Şahsî hürriyetler insanın insan 

olarak yaratılmış olması haysiyetiyle varlığının korunması, şahsiyetinin gelişmesi, yaşama 

garantisinin sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca bu hürriyetler diğer hürriyetlerden istifade 

etmek için de zorunludur.  

 

ŞAHSÎ HÜRRİYETLER 

1. Hayat Hakkı 

İnsan olarak doğan herkesin yaşama hakkı vardır. Fertler ve devlet kişinin hayat hakkını 

elinden alamazlar. Yüce Allah katli, adam öldürmeyi yasaklamıştır. “Haksız yere bir kimseyi 

öldürmeyiniz” (İsra, 17: 33.) emreder. Allah katında bir masumun hayatı bütün insanların hayatı 

gibi kutsaldır. “Kim, bir cana karşılık olmaksızın veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış 

birini öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa, sanki bütün 

insanları yaşatmış gibi olur” (Maide, 5:32.) ayeti bunu ifade eder.  

Haksız yere bir adamı öldürenin cezası kısastır. Yüce Allah “Ey iman edenler! 

Öldürülenler hakkında size kısas farz edilmiştir: Hüre karşılık hür, kula karşılık kul, kadına 

karşılık kadın. Fakat öldüren, kardeşinden azıcık bir affa nail olursa o zaman kısas kalkar; 

öldürülenin velisinin, akla ve örfe uygun olarak iyiliğe uyması, öldürenin de öldürdüğü kişinin 

velisine güzellikle bir şey vermesi kalır. Bu, Rabbinizden hükmü hafifletmedir, rahmettir. 

Bundan sonra da gene zulme kalkan ve aşırı giden olursa artık ona elemli bir azap vardır.” 

(Bakara, 2:178.) 

Peygamberimiz (asm) “Kim kasten öldürürse hükmü kısastır” (Ebu Davud, Diyet, 5.) 

buyurur. Yine “Üç şey dışında hiçbir müminin kanı helal olmaz. Zina eden evliye recm, kısas 

ve mürtet” (Buhari, Diyet, 6; Müslim, Kasame, 25-26; Ebu Davud, Hudud, 1.) Veda Hutbesinde 

Peygamberimiz (asm) “Canlarınız, mallarınız, nâmuslarınız öylece mukaddestir. Her nevi 

tecavüzden mâsundur” (Tecrit, 4:412.) buyurmaktadır. 

Bütün bunlardan dolayı islam hukukçuları olan fukaha adam öldürmenin cezası kısas 

veya diyettir. Varisler diyete razı olursa kısas uygulanmaz. (Ö. Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı 

Fıkhıye Kamusu, 3:28.) 

 

a) Hayat hakkı ve kişi dokunulmazlığı insanın hem maddi hem manevi hayatı 

bakımından söz konusudur. İnsanlara zulmedilemez, hakaret edilemez. 

Peygamberimiz (asm) “Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde 

zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden 

önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, 

haramlarını helâl saymaya sevk etmiştir” (Müslim, Birr, 56.) buyurur. 

b) Kişinin manevi şahsiyetini rencide etmek de yasaktır. “Ey iman edenler! Hiçbir insan 

başka insanları alaya alıp küçümsemesin, belki o alaya alıp küçümsedikleri, 

kendilerinden daha hayırlı olabilirler ve hiçbir kadın da başka kadınları küçümseyip 

alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbiriniz 



başka birinde ayıplar arayıp karalamasın, kınamasın. Kötü lakaplarla sataşıp, atışıp 

birbirinizi aşağılamayın” (Hucurat, 49:11.) buyurur. 

c) Yüce Allah şahsiyeti rencide eden gıybeti yasaklamıştır. “Ey iman edenler! Birbiriniz 

hakkında, yersiz zanda bulunmaktan kaçının. Çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki, 

günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve birbirinizi arkadan 

çekiştirmeyin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hayır, siz ondan 

iğrenirsiniz! Öyleyse adam çekiştirmekten de öylece iğrenin ve yolunuzu Allah'ın 

kitabıyla bulmaya çalışın. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul eden ve acıyandır.” 

(Hucurat, 49:12.)  

“Basın Ahlak Yasası”nın kaynağı bu ayetlere dayanır. Bir başka ayette “İnsanların 

Allah’tan başka taptıkları putlara sövmeyin ki onlarda nadanlık ederek aşırıya kaçıp Allah’a 

sövmesinler” (En’am, 6:108.) buyurarak hakareti yasaklamıştır. Zira hakaret bir eziyettir. 

Eziyetten men vardır. Din-i İslam hayvana eziyeti bile tecviz etmez. (Müslim, Edeb, 37.) 

İnsanları korkutmak bile yasaklanmıştır. Şaka dahi olsa bu durum bir ezadır. 

Peygamberimiz (asm) “Müslümanın bir Müslümanı korkutması helal değildir” (Ebu Davud, 

Edeb, 85.) buyurur. “Sizden biriniz kardeşine silahla işarette bulunmasın. Belki de şeytan 

sapıtır, bu durumda ateş çukuruna düşer.” (Buhari, Fiten, H. No: 2116.) buyurdular.  

d) İslam’da suçun şahsiliği ve suçu sabit olmayanın masumiyet karinesi vardır. Suçu 

sabit olmayan masumdur. Asıl olan temiz olması ve ismettir. İslam hukukçuları 

“Beraat-i zimmet asıldır” (Mecelle, Md-9.) hükmünü vermişlerdir. Hz. Ömer (ra) 

valilere gönderdiği genelgede “Müslümanları sövmeyiniz; onların şeref ve 

haysiyetlerini rencide etmiş olursunuz” der. 

1982 Anayasası da bu konuda “Hiç kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir ceza veya 

muameleye tabi tutulamaz” der. (Md. 17/3.) Böylece İslam’ın insana verdiği değerin modern 

hukuktan daha ileride olduğunu görürüz. 

 

2. Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti 

1982 Anayasasının 23. Maddesinde düzenlenmiş bulunan bu hürriyetin esasları İslam 

Hukukunda daha geniş şekilde bulunmaktadır. Şöyle ki:  

Kişiler yurt içinde ve yurt dışı seyahatlerinde hürdürler. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde 

“O yeryüzünü rahat yaşayabilmeniz için size sunandır. Artık onun köşe ve bucaklarında gezip 

dolaşın ve size verdiği her türlü rızıklardan yiyin, ölümden sonra da O'na döneceğinizi bilin” 

(Mülk, 67:15.) buyurarak seyahat etmemizi serbest bırakmıştır. 

Yine “Yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl 

olduğunu görsünler ve onlar bilmiyorlar mı ki, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışan 

kimseler için ahiret yurdu, bu dünyadan daha tercihe layıktır. Hâlâ akıllarını kullanmayacaklar 

mı?” (Yusuf, 12:107.) ayeti de yeryüzünde seyahat ederek geçmişten ibret alıp ahirete 

hazırlanmayı tavsiye etmektedir. Peygamberimiz (asm) de “Seyahat edin sıhhat bulun” 

(Camiu’s-Sağir, 2:30.) buyurdular.  

Modern hukuk bu hürriyetin hudutlarını sınırlayarak İslam’ın ölçülerine yakınlaşmıştır. 

Bunlardan birisi yurt dışına yapılan seyahatleri milli ve ekonomik çıkarlara göre sınırlayabilir. 

Yine hastalık ve savaş gibi durumlarda maslahata göre seyahat hürriyetini kısıtlayabilir. 

Nitekim Peygamberimiz de (asm) “Bir yerde veba hastalığı varsa oraya girmeyiniz, orada 

bulunuyorsanız hastalık geçene kadar oradan çıkmayınız” (Müslim, H. No: 2218; Tirmizi H. 

No: 1065; Tecrid-i Sarih, 9:206.) buyurarak seyahat hürriyetini salgın hastalık sebebiyle 

sınırlamıştır. 

Hz. Ömer (ra) maslahata binaen bazı sahabeleri kendisine müşavir yaparak, bazı 

sahabeleri fitneye düşmemeleri için ve fitnecilerin istismarına engel olmak için Medine dışına 

çıkmasına izin vermemiştir. (A. Zeydan, İslam Hukukunda Fert ve Devlet, s.121.) 



İslam hukukçuları “Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur” (Mecelle, Md. 22.) kuralını 

seyahat hürriyeti konusunda da geçerli olduğunu ifade ederek zaruretlerin bazı sınırlamaları 

gerektireceğini ifade etmişlerdir. 

3. Kişi Hürriyeti Güvenliği 

Hz. Ömer (ra) “İslam’da hiç kimse haksız yere tutuklanamaz. Ancak bir mahkeme kararı 

ile tutuklanabilir” (Mevdudi, İslam’da Hükümet, s.710.) demiştir. 1982 Anayasası 19. 

Maddesinde zanlıların kaçmasına engel olmak için bir müddet hapsedilebileceğini hükme 

bağlamıştır. İlgi maddenin ilgi fıkrası şöyledir: “Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan 

kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla 

veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla 

tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.” (Md. 19/b) 

Tutukluluk müddeti devletten devlete değişebilir. Hüküm almazsa serbest bırakılır ve 

zararı tazmin edilir.  

 

4. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ve Hürriyeti 

Özel hayatın gizliliği üzerinde durulmayan ancak durulması çok önem arz eden bir 

husustur. Özel hayatın gizliliği ilk olarak İslam’da üzerinde durulan bir hak ve hürriyet olarak 

ele alınmıştır. Kur’an ve Sünnet bu konu üzerinde önemle durmuştur. Medeni hukuk ve 

Anayasa hukukunun konusu olan bu hak Kur’ân ve Sünnette oldukça teferruatlı hükümlerle 

bağlanmıştır. 

Bu konuyu modern hukuk üç ana başlıkta inceler. 

1. Mesken masuniyeti  

2. Haberleşme Hürriyeti ve gizliliği 

3. Özel hayatın gizliliği 

İslam’da bununla ilgili hükümler şöyledir: 

 

a) Tecessüs, yani gizli halleri ve ayıpları araştırmak yasaklanmıştır.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kusurları ve ayıpları araştırmayın” (Hucurat, 49:12.) 

ferman eder. Peygamberimiz (asm) de “Bir kimse konuşurken bir başkası duymasın diye 

etrafına bakıyorsa o şey gizli sayılır” (Ebu Davud, Edeb, 32; Tirmizi, Birr, 39.)  

İslam hukukuna göre meskenlere izinsiz girilmez. Gizliliği açıkça belirtilen şeyler 

gizlidir. Gizli olan paranın ve sırların açıklanmasına zorlanmaz. İnsanların açıkça gizlediği 

şeylerin gizli kalması esastır, araştırılıp ortaya çıkarılmaz. Peygamberimiz (asm) “Bir örtüyü 

aralayıp izinsiz bakan kimse aşılması helal olmayan bir sınırı aşmış olur” (Tirmizi, İsti’zan, 16; 

Edeb, 76.) buyurmuşlardır.  

Yine hadis-i şerifte “Ey dil ile inanıp kalbiyle iman etmeyenler! Müslümanlara eziyet 

etmeyiniz. Onların gizli yönlerini araştırmayınız. Allah Müslümanların gizliliklerini araştıranın 

gizli taraflarını ortaya çıkarır. Evinin içinde dahi olsa Allah onu herkese karşı mahcup eder” 

(Tirmizi, Birr, 85.) buyrulmuştur. 

 

b) Su-i Zan, Gıybet ve Dedikodu yasaklanmıştır. 

Gıybet kişinin manevi şahsiyetine tecavüz olduğu için yasaklanmıştır. Yüce Allah 

Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Birbiriniz hakkında, yersiz su-i zanda bulunmaktan 

kaçının. Çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki, günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın 

ve birbirinizi gıybet edip arkadan çekiştirmeyin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? 

Hayır, siz ondan iğrenirsiniz! Öyleyse adam çekiştirmekten de öylece iğrenin ve yolunuzu 

Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın” (Hucurat, 49:12.) 



Yine bilmediğimiz konularda ileri geri konuşma yasaklanmıştır. Yüce Allah “Bilmediğin 

şeyin üstüne durup ısrar etme; çünkü kulak, göz ve kalp hepsi yaptıklarından sorumludur. 

Kıyamette yaptıklarından sorguya çekilecektir.” (İsra, 17:36.) 

Peygamberimiz (asm) “Gıybet odur ki hazır olsa ve işitseydi o sözünden darılacaktı” 

(Nevevi, Riyazu’s-Salihin, 3:103.) buyurarak hoşa gitmeyen sözlerin gıybet olduğunu ifade 

etmiştir.  

 

c) Kusurları Bağışlamak Fazilettir 

Af ve müsamaha, hoşgörü güzel bir ahlak ve fazilettir. Ancak bu kişiye karşı yapılan 

ayıpları kapsar. Allah’ın yasakladığı haramların işlenmesine ve farzların terkine, kamuyu 

ilgilendiren Şeâr-i İslam olan sünnetlerin terkine müsamaha edilmez ve hoşgörü ile bakılmaz. 

Hoş görü şahsa karşı işlenen kusurlara karşı gösterilir, affedici olunur. Nitekim, anayasa ve 

yasaların ihlaline ve yasaların çiğnenmesine hoş görü ile müsamaha edilmediği gibi… 

Af, müsamaha ve hoşgörü çok iyi bir ahlak ve insanların sevgisini kazandıran bir 

davranıştır. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah'a ve elçisine uyun ki, merhamet olunasınız. 

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan, yolunu Allah ve kitabıyla 

bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Onlar ki hem bolluk 

hem de darlık zamanında Allah için harcarlar, öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları 

affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever” (Âl-i İmran, 3:132-134.) buyurmaktadır. 

Bu ayet-i kerimeye göre başkalarına ait özel haller yayılmaz, bilakis af ve müsamaha ile 

muamele edilir. Peygamberimiz (asm) “İyilik güzel ahlaktır; kötülük ise vicdanınızın sizi 

rahatsız ettiği ve halkın duymasını istemediğiniz şeydir” (Müslim, Birr, 14-15.) buyurmuştur. 

 

d) Söz Getirip Götürmek (Koğuculuk) Yasaktır 

Söz getirip götürmek, dedikoduyu yaymak, her duyulan sözü gerçekmiş gibi başkalarına 

aktarmak dinen yasaktır. Peygamberimiz (asm) “Kişiye günah olarak her duyduğunu 

başkalarına aktarması yeterlidir” (Müslim, Mukaddime, 5.) buyurmuşlardır. Şahit olunan ve 

duyulan bir sözü veya fiili kötülük ve fesat maksadıyla başka yere yaymak ve nakletmek 

koğuculuktur. (Buhari, Ahlak, 1; Nevevi, Riyazu’s-Salihin, 3:119.) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Sürekli yemin edip duran, aşağılık hiçbir kimseye itaat 

etme. Devamlı kusur arayan, laf götürüp getirenlere boyun eğme” (Kalem, 68:10-11.) ferman 

eder ve söz taşımayı yasaklar. Peygamberimiz (asm) de “Arayı açmak için laf götürüp getiren 

cennete giremez” (Buhari, Edeb, H. No:1990.) buyurmuşlardır. 

 

e) Gizli ve ayıp olan şeyleri gizlemek bir vazifedir.  

Kapıların kitlenmesi ve pencerelere perdelerin takılması gizliliği korumak içindir. Ziyaret 

için gelen bilinmeyen ve tanınmayan kişiler olursa evlere alınmazlar. Peygamberimiz (asm) 

“Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter” (Tirmizi, 

Birr ve Sıla, 190.) buyurmuşlardır. Bundan dolayı yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Evlere 

kapılarından girin” (Bakara, 2:179.) emreder. Yine “Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından 

kutlu ve temiz bir selam ile selam verin. İşte Allah, size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki 

böylece aklınızı kullanırsınız.” (Nur, 24:61.) ferman eder. 

Evlere izin alınarak kapılarından girilir ve içeridekilere selam verilir. Bu Allah’ın ve 

Resulünün emridir. Başkalarının evlerine izinsiz girilmez. İzinsiz girmek, başkalarının 

mülkünde izinsiz tasarruf etmek gibidir. Ev kişinin ailesinin karargâhı ve sırlarının yatağıdır. 

Yüce Allah “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, sahipleriyle tanışmadan ve 

onlara selam vermeden girmeyin, bu sizin düşünüp öğüt almanız için daha hayırlıdır.” (Nur, 24: 

27.) buyurur.  

Peygamberimiz (asm) “İzin almak göz içindir” (Buhari, İsti’zan, 11) buyurdular. Yani, 

evin ayıplarının görülmemesi içindir. Yine “Üç defa kapıyı çalın, izin verilmezse geri dönün” 



(Müslim, Edeb, 33-37.) buyurmuşlardır. Ancak önceden girmeye ve oturmaya izin verilmiş ise 

bu evlere yeniden izin almadan girilebilir. (Mevdudi, İslamda Hükümet, s.146.) 

 

f) Sırların Saklanması Vecibedir 

Özel hayatın korunması en fazla sırların saklanmasına bağlıdır. Peygamberimiz (asm) 

“İşlerinizin ve hayatınızın başarıya ulaşması için gizlilikten istifade edin; çünkü her nimete 

haset edilir” (Buhari, Ahlak, 1.) buyurmuşlar ve akıllı insanların yapacakları önemli işleri 

kimseye duyurmadan gizlilik içinde yapılması gerektiğini, böylece haset ve fesattan 

korunabileceğini tavsiye etmiştir.  

Ayrıca “Kıyamette en fena duruma düşecek olanınız karı-koca beraberliğinden sonra 

ayrılıp kadının sırrını yayan erkeklerdir” (Buhari, Nikah, 123-124.) buyurmuşlardır. Hz. Ali 

(ra) “Sırrın senin esirindir; onu ortaya çıkarırsan sen onun esiri olursun” demiştir.  

Özellikle devlet memurları ve bir kurumda çalışanlar gizliliği olan ve gizlenmesi gereken 

hususları uluorta bahsetmeleri çok büyük yanlıştır. Bu o kuruma yapılacak en büyük kötülüktür. 

Buna göre cezası da ağırdır. Bu durumda çalışanın işine son verilebilir. 

 

g) Mahrem olan şeyleri göstermek de bakmak da yasaktır 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Mü'min erkeklere söyle: Hain bakışlardan sakınıp, 

zerâfetlerini koruyarak önlerine baksınlar. Irzlarını, namuslarını korusunlar, bellerine sahip 

olsunlar. Bu kendileri için daha nezih, günahtan ve haramdan daha arınmış bir davranıştır. Allah 

onların hile ile kurduğu gizli-açık düzenlerden, tuzaklardan, ilişkilerden haberdardır. İnanan 

kadınlara da söyle, onlar da gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffet ve namuslarını 

korusunlar, süslerini göstermesinler, elde olmayarak açığa çıkan ve görünen kısımları hariç, 

cazibe ve güzelliklerini açığa vurarak dikkat çekmesinler ve bunun için başörtülerini, göğüsleri 

üzerine sarkıtsınlar ki, boyun ve gerdanlarından bir şey görünmesin.” (Nur, 24:30-31.) 

buyurarak erkek ve kadınların mahremlerini göstermelerini ve bakmalarını yasaklamıştır. 

 

h) Yabancılardan Korunmak 

Yabancı, gizliliğe müdahale eden herkestir. Ancak ailede yabancı olan da nikahı 

düşmeyenlerdir. Bu sebeple anne ve baba dahi istemediğimiz bir sırra muttali olmaya mecbur 

değillerdir. Peygamberimiz (asm) “Kim bir kavmin evine izinsiz bakıp gizli hallerine muttali 

olmak isterse o aileye onun gözlerini çıkarmaları helal olur” (Buhari, Diyat, 23; Müslim, Edeb, 

43-44.) buyurmuşlar ve gizli şekilde bakmayı ve sırları araştırmayı yasaklamışlardır. 

Ayrıca gizli konuşmaları dinlemek, telefon ve ses kayıtlarını izinsiz dinlemek, 

başkalarına ait yazı ve mektupları izinsiz okumak bu hadise göre yasaktır. Peygamberimiz 

(asm) “Üç kişi bir arada iken ikisi birbirine bakıp fiskos etmesin” (Müslim, Selam, 36.) “Rızası 

olmadan gizli konuşmaları dinleyenlerin kulaklarına ahirette eritilmiş kurşun dökülerek 

cezalandırılır” (Buhari, Rüya, 45.) “Kardeşinin yazılı mektubuna izinsiz bakan ateşe, 

cehenneme bakmış gibidir” (Ebu Davud, Dua, 23.) buyurmuşlardır. 

Ancak yetkili kişilerin ve devletin tehlike, terbiye, suçluyu tespit ederek bulma ve adaleti 

sağlama gibi maslahatlardan dolayı resmi izin alınarak gizliliğe müdahale edilebilir. Bu da 

yasalarla belirlenir. 

 

5. Toplantı, Gösteri ve Yürüme Hakkı 

Herkes önceden izin almaksızın toplantı, protesto ve gösteri yürüyüşü tertip edebilir. 

Ancak bunun asayişi ihlal edici olmaması, silahsız ve saldırısız olması, başkalarının hukukuna 

tecavüz edecek şekilde olmaması gerekir. 1982 Anayasası “Herkes, önceden izin almadan, 

silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” (Md. 34.) 

demektedir. 



İnsanların kanaatlerini ve fikirlerini açıklama yollarından birisi de protesto ve gösteri 

yoludur ve bu bir haktır. Bilhassa modern beşerî münasebetleri sonucu ortaya çıkmıştır. Zira 

nüfus arttıkça ihtiyaçlar çoğalır ve ihtiyaçlar çoğaldıkça hak arama yolları da buna göre farklılık 

arz eder. Ancak bu hak kötü niyetliler tarafından kötüye kullanılmaya müsait olan bir haktır. 

Çoğu zaman provoke edilebilir. Bu sebeple devlet bu hakkı kullanmak isteyenler için gerekli 

tedbirleri alır, ama engelleyemez.  

İslam hukukunda bu hakların varlığı kabul edilmiş ve gösteri yapanlara ve hükümetin 

icraatlarını protesto edenlere müdahale edilmemiştir. Bunun bir örneği Hz. Osman’ın (ra) 

hilafetinde yönetim aleyhinde bir araya gelerek Medine’ye gelenlere Hz. Osman’ın (ra) 

müdahale etmemesi ve onlarla konuşması, istek ve arzularını dinlemesidir. Ancak kötü 

niyetliler bu durumdan istifade ederek provoke etmişler ve Hz. Osman’ın (ra) şehadetine sebep 

olmuşlardır. Şayet bu hak zorla engellemeye kalkışmış olunsaydı daha feci ve daha kötü 

sonuçların olacağını varsaymak gerekir. Bu sebeple Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) buna zorla 

ve devlet gücü ile müdahale etmemişlerdir.  

Hz. Ali (ra) Haricilerin kendisine muhalefet ve isyan etmesine karşı “Sizler fikirlerinizde 

hür ve serbestsiniz. Ancak kılıca sarılır, kendi görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye 

kalkışır, cana, mala ve namusa tecavüz ederseniz hukuk namına sizinle savaşırım ve sizi 

cezalandırırım” (Mevdudi, İslam’da Hükümet, s.724.) demiştir. 

 

6. Vakıf, Dernek ve Parti Kurma Hak ve Hürriyeti 

Dernek kurma hakkı hükmî şahsiyeti ile (tüzel kişilik / şahs-ı manevi) yakından ilgilidir. 

Zira dernekler ve vakıflar hükmî şahsiyeti ile, yani şahs-ı manevi olarak üçüncü kişilerle ilgi 

kurarak haklar elde edebilmekte, yükümlülük ve sorumluluk kazanmakta ve borçlar 

yüklenebilmektedir. Hükmî şahsiyet müessese olarak kabul edilmezse dernek kurma hakkının 

varlığı da kabul edilmemiş olur.  

 

Tüzel Kişilik / Şahs-ı Manevi Nedir? 

Tüzel kişilik bir şahs-ı manevîdir. Şahs-ı manevi Bir şahıs olmayıp, kendine bir şahıs gibi 

muamele yapılan şirket ve cemaat gibi ortaklıklar, bir şahsın değil şahısların teşkil ettiği 

topluluğun taşıdığı manevî bir kuvvet ve meziyettir. Şahıstan öte şahısların ayrı bedenlerde 

olsalar da bir amaç ve gaye için bir araya gelen aynı ruhu taşıyanların topluluğudur. 

Peygamberimiz (asm) “Mü’minler bir binanın taşları veya bir vücudun azaları gibidir, 

onlar birbirini destekler, sevindiğine sevinir ve üzüldüğüne üzülür” (Buhârî, Salât 88, Mezâlim, 

5; Müslim, Birr, 65; Tirmizî, Birr, 18; Nesâî, Zekât, 67.) buyurur. Bu hadis-i şerif şahs-ı 

maneviyi ifade etmektedir. Bu hadise göre İslamiyet İslam prensiplerinden oluşan bir şahs-ı 

manevidir. Aile, anne-baba ve çocuklardan meydana gelen bir şahs-ı manevi olduğu gibi, devlet 

de vatandaşlardan oluşan geniş bir şahs-ı manevidir. Öyle de şirket ve dernek de böyle bir tüzel 

kişilik ve şahs-ı manevidir. 

Evet, cüzde bulunmayan küllde bulunur, fertte bulunmayan cemaatte bulunur. 

Bediüzzaman “Bu zaman cemaat zamanıdır, kıymet ve ehemmiyet şahs-ı maneviye göre 

olmaktadır” (Kastamonu Lâhikası, 2006, s. 19.) derken hükmî şahsiyetlerin, derneklerin, 

şirketlerin ve tüzel kişiliği olan yapıların bu zamanda hâkim ve güçlü olduğunu ifade eder. Bu 

bir şirket-i maneviye sayılır. İslamiyet geçmiş zamanın şartlarına göre buna “Mezhepler” adını 

vermiş ve bu mezheplerin içinde “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” mezhebinin hakk ve hakikat 

noktasında en isabetli ve “Sırat-ı Müstakim” olup orta yolu, “Cadde-i Kübrayı” teşkil ettiğini 

ve toplumdaki tüm kesimleri kucaklayan ve içine alan müsamahalı bir hakikat yolu, Allah 

rızasına insanları ulaştırdığını ifade etmişlerdir. İslamiyetin şahs-ı manevisinin “Ehl-i Sünnet 

ve’l-Cemaat” olarak teşekkül ettiğini ifade etmişlerdir.  

Mütefekkir Cemil Meriç de “Bir milletin tahakkümü altına girmek arazisini değil 

mevzuat ve ananesini kaybetmekle olur” diyerek inanç, ideal, bilgi, ilim ve kültürün büyük bir 



şahs-ı manevi teşkil ettiğini ve milletlerin bu potada eriyerek kendi şahsiyetlerini kaybedip bu 

şahs-ı manevinin tahakkümüne girebileceğini ifade etmiştir. 

Kur’ân-ı Kerim “Toptan Allah’ın ipine sarılın, bölünerek dağılıp parçalanmayın” (Âl-i 

İmran, 3:103.) ferman ederken İslamiyet etrafında bir şahs-ı manevi ve bir cemaat oluşturun 

manasını ifade etmektedir. Bediüzzaman 1922’de Ankara TBBMM’de okuttuğu 

Beyannamesinde de bu ayetin muhatabının TBMM olduğunu ve milletin birlik ve dirliğini 

ancak TBMM etrafında toplanarak sağlanacağını ifade ediyor.  

İslam Hukukunda hükmî şahsiyetin kabul edilmediği tezi doğru değildir. Şahs-ı maneviyi 

temsil eden “Devlet” “Beytü’l-Mal” “Şirket” yani ticari ortaklıkları ve “Vakıf” gibi 

müesseseleri İslam’ın kabul etmediği söylenemez. Bu kurumları oluşturan ve özellikle “Vakıf” 

kurumunu ilk olarak uygulayan bizatihi Peygamberimizdir. (asm) Hayat-ı içtimainin ve sosyal 

hayatın tekamülü sonucu ortaya çıkan şirketler ve ortaklıkların ve derneklerin hükmî 

şahsiyetleri vardır. İslam ahkamının o zamanda cereyan etmemesi o kurumların o zamanda 

teşekkül etmemiş olmasındandır. Ancak ticari ortaklıklar ve vakıflar ile ilgili birçok hükmün 

bulunduğu da bir geçektir. Esasen dinin reddetmediği bir ahkamın bulunmaması bu konuda 

yeterlidir. İhtiyaçtan kaynaklanan meseleleri keşfetmek, müesseseleri kurmak ve gerekli 

hükümleri kabul etmek ve yapmak dinin akla yüklediği bir vazifedir. 

Dernekler “şahıs birliktelikleridir.” Siyasi partiler de böyledir. Bunların görev yetki ve 

sorumlulukları hukukçuların akıllarına bırakılmıştır. Bunlar kanunlarla ve yönetmenliklerle 

düzenlenir. Sendikalar, işçi ve işveren kuruluşları da aynen bunlar gibidir. İslam hukukundan 

dernek kurma hürriyetine aykırı bir hüküm mevcut değildir. İhtiyaç sonucu ortaya çıkan bu 

müesseselerden istifadeyi men edecek bir hüküm yoktur.  

Dermek kurma hürriyetinin sınırları vardır. Bunlar; hiç kimse herhangi bir derneğe 

girmeye zorlanamaz. Dernekler ve vakıflar Vakıf ve Dernek senedi ve tüzüğü çerçevesinde 

faaliyet yaparlar. Gaye ve amaçları dışına çıkamazlar ve yasaların kendilerine tanıdığı sınırlar 

içinde faaliyet gösterirler. 

1982 Anayasasında da derneklerle ilgili hüküm şöyledir: “Herkes, önceden izin 

almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç 

kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.” (Md. 33.) 

Bu zamanda ilmin, hürriyetlerin ve akla verilen değerin yaygınlaşması, sosyal ve siyasi 

hayatın çok genişlemesi ve ihtiyaçların çoğalması sebebiyle insan aklının bulduğu ve İslam’ın 

temel hükümlerine aykırı olmayan ve yasaklanmayan hususların İslam Hukukunda cari olduğu 

ve ihtiyaca göre yasaların yapılabileceği bir gerçektir. İslam bu gibi insanlığa fayda sağlayan 

hususlara engel olmaz, bilakis teşvik eder. İnsana, ilme, fenne ve akla değer verir. Sosyal 

hayatın en güzel şekilde işlemesine yardım eder. 

 

  



 

MANEVİ HÜRRİYETLER 

 

Bu gruptaki hürriyetler insan kalbi, zihni ve vicdanı ile ilgili hürriyetlerdir. Akıl, kalp ve 

vicdan kendine has ve hür bir şekilde yaşamak ister. Zihin düşünür, hisseder, inanır ve ibadet 

eder. Bir hami-i meçhulüne iltica eder. Bu hak Allah tarafından insanın yaratılması ve 

düşünmeye başlamasıyla hak olarak kendisine verilmiştir. Kimsenin kimseye bir lütfu değildir. 

Bu hakkın elinden alınması ve kullandırılmaması zulümdür. 

İdareciler bu hakları kendi makam ve mevkilerini korumak ve dünyevî istikbal endişesi 

ve hükmetme duygusu “istibdadı” doğurmuştur. Baskıcı bir şekilde bu haklar insanların 

ellerinden alınmaya ve sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Bu durum hakların elde edilebilmesi 

mücadelesini netice vermiştir. İnsanlar hür düşünebilmek, düşüncelerini yayabilmek, hür bir 

şekilde inanmak ve inancını yaymak, inancına göre ibadet edebilmek için asırlarca kan ve göz 

yaşı dökmüşlerdir.  

Kendini geliştirmiş şahsiyetler ve gelişmiş uygar milletler bu hürriyetin kemaliyle 

uygulanması ile medeniyetleri oluşturmuşlardır. Uygarlık ve medeniyet hak ve hürriyetlerin 

kullanılması ile doğru orantılı olarak gelişir. Cehalet ve istibdat bu hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılmasını ve yok edilmesini netice vermiştir.  

Allah’a hakiki kul olan hiç kimseye kul ve köle olmayacağı gibi, hiçbir kimseyi de 

kendisine kul ve köle yapmaya çalışarak onlara haksızlık ve zulüm yapmaya tenezzül etmez. 

Onun için Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hürriyet Allah’ın Rahman isminin en parlak 

tecellisi ve insana ihsanıdır. Çünkü hürriyet imanın hassasıdır” (ESDE, Münazarat, s. 178.) 

demiştir. “Bir büyük adama, bir velîye, bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız? 

Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz” 

diyenlere cevaben “Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir; tekebbür ve 

tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir; siz de büyük tanımayınız” 

(Age, 178.) şeklinde cevap vermiştir. 

 

1. Din ve Vicdan Hürriyeti 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne 

hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına 

veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla 

açıklama serbestliğini de kapsar.” (Md. 18.) denilerek bunun insanların tabii hakkı olduğunu 

hükme bağlamıştır.  

1982 Anayasasında da bu hak “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir” (Md. 

24.) şeklinde ifade edilir ve 14. Madde hükümleri ile sınırlandırılmıştır. 14. Madde ise 

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan 

kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” şeklinde olup tarifi ve sınırları belli 

olmayan “Laiklik” ilkesine bağlanmıştır. Bu da Din ve Vicdan Hürriyetinin kullanılması 

konusunda büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. 

Hukukçulara göre Din ve Vicdan Hürriyetinin muhtevasında “İnanç hürriyeti, inancına 

göre amel ve ibadet etme hürriyeti, dinini öğrenme, öğretme, tebliğ ve neşretme hürriyeti, dinin 

emir ve yasaklarına uyma ve uygulama hürriyeti” vardır. (Walter Hamel, Din ve Vicdan 

Hürriyeti, Terc. Servet Armağan, 1973-İstanbul, s.20.) 

Kur’ân-ı Kerimde bu hakka oldukça geniş şekilde yer verilmiştir. “Dinde zorlama yoktur, 

akıl sahipleri için hak batıldan ayrılmıştır. Selim kalpler ve salim akıllar hak ve hakikati görünce 

hemen kabul ederler” (Bakara, 2:256.) buyrularak din ve inanç hürriyetine yer verilir. Ayrıca 

“Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi de inanırdı. Artık inansınlar diye insanları 



zorlayıp duracak mısın?” (Yunus, 10:99.) buyurarak Peygamberimizi (asm) insanları inanmaya 

zorlamaktan sakındırmıştır. Peygamberimize (asm) “De ki: Kur'an Rabbinizden hak ve gerçek 

olarak inmiştir, artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin. Şüphe yok ki biz, zalimlere öyle bir 

ateş hazırladık ki etrafındaki duvarlar, onları çepeçevre kuşatır, susayıp su istedikleri zaman 

onlara irin gibi bir su sunulur ve bu su, yüzlerini bile yakıp kavurur, o ne de kötü bir sudur ve 

o cehennem ne de kötü dayanılacak, kalınacak yerdir” (Kehf, 18:29.) buyurarak hak ve hakikati 

insanlara haber vermiş ve sonucuna katlanmak şartıyla inanmakta serbest bırakmıştır. 

Peygamberin görevi Allah’ın emirlerini tebliğ etmek, anlaşılmayan hususları izah ve 

beyan etmek, emir ve yasakları uygulayarak ve örnek olarak göstermektir. Bu sebeple yüce 

Allah “Resulüm de ki: Ey insanlar! Gerçekten de size Rabbinizden hak ve hakikat gelmiştir. 

Artık kim doğru yola giderse faydası kendisinedir ve kim saparsa zararı kendinedir. Ben bir 

peygamber olarak sizi koruyucu değilim” (Yunus, 10:108.) buyurarak insanların hür iradeleri 

ve akılları ile hak ve hakikati anlayıp kabul edip iman etmelerini istemiş ve zorla imanı kabul 

etmemiştir. Ta ki insanlar mükafatı ve cezayı hak etsinler. Zorlama, ikrah ve icbar olursa insan 

iradesi ve hürriyeti ile kabul etmediği için cezayı ve mükafatı hak etmezler. 

Allah katında imanın makbul olması hürriyet şartına bağlıdır. Zorlama ile hürriyetin 

ortadan kalktığı durumlarda iman makbul değildir. Bu sebeple Din ve Vicdan Hürriyeti 

hürriyetlerin en önemlisidir. 

 

a) Dinde Zorlama Yoktur 

İman, yaratıcının varlığını ve birliğini kabul etmek, onun mesajlarını tebliğ etmek üzere 

insanlardan seçtiği elçilerini ve kitaplarına inanarak bu inancın gereğini yapmaktır. İslam hak 

ve en ulvi din olduğu için insanları hür bırakır ve dine girmeye zorlamaz. Yüce Allah hiç 

kimseye de zorlama hakkı vermemiştir. Zira zorlama “Din ve Vicdan Hürriyetine” aykırıdır. 

Hürriyet vicdanlar üzerinde zorlamayı reddeder, kabul etmez ve zorlama, ikrah ile iman makbul 

olmaz. Zorlamadan “Nifak” ortaya çıkar, nifak ise küfürden daha dehşetli bir alçalma 

durumudur ve insanlığı bozar. Her nevi kötülüğün, fitne ve fesadın kaynağıdır. Bu sebeple yüce 

Allah zorlamayı yasaklamış ve Din ve Vicdan Hürriyetini en geniş manada korumuştur. 

Dinde zorlama yoktur; ancak “Hakkı tebliğ” “Emr-i Maruf Nehy-i Ani’l-Münker” ve 

“Nasihat” vardır. O da akla ve vicdana hitap ederek, en güzel delillerle ve güzel şekilde yapılır. 

Muhataba değer verilir ve muhatabın ihtiyacına ve seviyesine göre yapılır. Peygamberimiz 

“Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” buyurmuştur. Dinde esas olan 

“Ahlak-ı İslamiye” ile “Dini mahbup ve ulvi göstermektir.” Hak din bu şekilde akılları ikna 

ederek ve kalpleri tatmin ederek vicdanlarda makes bulur ve bulmuştur. Selim akıllar ve salim 

kalpler hak ve hakikati delilleriyle gördükleri zaman hemen cazibesine kapılarak kabul eder. 

Dinde tebliğin esası budur. 

Peygamberimiz (asm) Necran Hıristiyanlarına “Eman” vermiş ve “Din ve Vicdan 

Hürriyetini” en güzel şekilde tanımıştır. Medine’ye gelenlere mescidinde ayin yapmalarına ve 

ibadet etmelerine izin vermiştir. Hz. Ömer (ra) Kudüs’ü Hıristiyanlardan alınca onlara “Eman” 

vermiş, en büyük kiliselerinde namaz kılmayı reddetmiştir. Sebebi sorulunca “Ömer burada 

namaz kıldı diye sizin elinizden kilisenizi almalarından korktum” demiştir. Aynı şekilde kilise 

ve Havralarda ibadete engel olanları cezalar verilmiştir. 

Peygamberimiz (asm) Necran halkı ile yaptığı anlaşmada “Necranlılar ve onlara tabi 

olanların dinleri, malları ve cemaatleri, kiliseleri ve malik oldukları diğer şeyleri hususunda 

Allah’ın himayesi ve Muhammed’in teminatı vardır” (İmam Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 72-

91.) buyurmuştur. 

 

b) İslam Hukuku Gayr-i Müslimlere baskının yapılması durumunda, Müslüman 

yöneticilerin baskı yapan mütecavizlere savaş açılmasını kabul eder. 



Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Baskı zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetlerinin 

engellenerek, zulmedilerek kendilerine fiilen savaş ilan edenlere, mü'minlerin savaşmalarına 

izin verildi. Allah'ın yardımıyla mü'minleri daima zafere ulaştırmaya kesinlikle gücü kudreti 

yeter. Onlar “Bizim Rabbimiz Allah'tır” dedikleri için, haksızlıkla yurtlarından çıkarıldılar. 

Eğer Allah insanların bir kısmını diğeriyle savmasaydı, şüphesiz o zaman içlerinde Allah'ın 

isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler çoktan yıkılıp gitmiş olurdu. 

Ve şüphesiz Allah, kendi dinine yardım edenlere, mutlaka yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah, 

çok üstündür, çok güçlüdür” (Hac, 22:39-40.)  

Bu ayet-i kerime savaşın dini kabul ettirmek için değil, zulmü savmak ve tecavüzü 

önlemek, masumları, barış ve huzur ortamını koruyarak insan hak ve hürriyetlerinin en kâmil 

manada uygulanmasını sağlamak içindir. Bu sebeple savaş emir değil izindir. Şayet emir 

olsaydı namaz gibi terkinde tüm inananlar günahkâr olur, savaşmak için bahaneler üretilirdi. 

Dinin amacı hürriyeti ve barışı korumak ve tecavüzü ve zulmü önlemektir. Tecavüz ve zulüm 

yoksa savaş caiz değildir. Bu tecavüz Müslümanlardan da gelse onlarla savaşmak caiz olur. Bu 

sebeple Müslümanlar daima barışı korumayı amaç edinmiş, ancak mütecavizlerin tecavüzünü 

önlemek için son çare olarak savaşa ruhsat vermişlerdir. Müslümanlar barış şartlarına uyarlar 

ve asla barışı bozan taraf olamazlar. Zira yüce Allah “Ey iman edenler! Akitlerinize ve 

anlaşmalarınıza sadık kalın!” (Maide, 5:1.) ferman etmiştir. 

 

c) “Dinde zorlama yoktur” prensibi İslam’ın “Müsamaha” esası ile paraleldir. 

İmam-ı Gazali bu konuda “İslam’da Müsamaha” isimli bir eser kaleme almış ve bu 

konuda detaylı bilgilere yer vermiştir. Bu husus “İslam’da Tebliğ” esası ile de uyumludur. Yani, 

Peygamberin görevi yalnız tebliğdir. (Âl-i İmran, 3:64; Maide, 5:99; Nahl, 16:125.) Tebliğ en 

güzel şekilde delillerle ve güzel öğütle olur. Akıllara ve kalplere hitap ederek yumuşak bir dille 

yapılır ve ikna metodu takip edilir. (Gazali, İslam’da Müsamaha, 91-93.) Bediüzzaman da bu 

asırda akıl, ilim ve fennin hâkim olduğunu ve insanların medenileştiğini ifade ederek 

“Medenilere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşilere olduğu gibi icbar ile değildir” 

demiştir. 

Ancak ebeveyn velayeti altındakilerini baliğ olana kadar terbiye etmek, öğretmenin 

öğrencisini eğitmek ve öğretmek için zararlı davranışlardan vaz geçirmek amacı ile zorlama 

yapabilir. Zira eğitim ya cebirle veya hevesatını okşamakla yapılır. Aynı şekilde kurumların 

düzenli hizmet vermesi, memuriyet ve askerlik hizmetlerinin düzenli aksamadan yapılması için 

suç işleyenlere yönelik “Disiplin” işlemlerinin yapılması dinde zorlama değil hukukun gereği 

içindir. Aynı şekilde hukuk zorlayıcıdır. Hak sahibi gönül rızasın ile hakkını alamazsa 

mahkeme yoluyla almaya çalışır. Hukuk da haksıza gerekli zorlamayı yaparak hakkı alır ve 

sahibine teslim eder ve haksıza gereken cezayı verir.  

Bu sebeple dinde zorlama yoktur; ancak hukuk zorlayıcıdır.  

 

d) İnanmak “Din ve Vicdan Hürriyeti” kapsamındadır; ancak “İnanmamak ve 

İnançsızlığı yaymaya çalışmak” Din ve Vicdan Hürriyeti muhtevasına girmez.  

“Din ve Vicdan Hürriyeti” inancın inkârı hürriyeti değildir. Laiklik perdesi altında dine 

ve inanca müdahale edilemez. İnsanlar inanmaya zorlanmadığı gibi, inancını inkâr etmeye, dini 

eğitimden mahrum bırakılmaya, dini tebliğ etme hakkını elinden almaya zorlanamaz. İnancın 

aksini ileri sürmek, inanca ve dine karşı savaş açmak, inanan ve ibadet edenlere baskı yapma 

hürriyeti olamaz. Hürriyet dini savunmak içindir. Din ve Vicdan Hürriyeti dini ortadan 

kaldırmak için kullanılamaz. Bu durum Alman Fillozofu Kant’ın tabiriyle “Vahşî Hürriyettir” 

anarşi ve vahşettir. Anarşi ise dini kuralları kabul etmediği gibi devletin yasalarını da kabul 

etmez, başıboşluğu ve kargaşayı netice verir. Bu ise en büyük haksızlık ve zulümlere sebep 

olur. (Walter Hamel, Din ve Vicdan Hürriyeti, s. 68-69.) 



Din ve Vicdan Hürriyetinde asıl olan dinin ve imandır. Dinsizlik ve imansızlık değildir. 

Dinsizliği ve kuralsızlığı yaymaya çalışmak toplumda anarşi, fitne ve fesat çıkarmak demektir. 

Tarihte bütün isyanlar ve fitneler dinsizlikten kaynaklanmıştır. Bunun en dehşetli şekli İran’da 

Melik Kubad zamanında yaşanmış ve Mazdek denen birisi dinsizliği terviç ederek büyük 

fitneye sebep olmuş Nuşirevan-ı Adil tarafından hilesi ve desisesi ortaya çıkarılarak idam 

edilmiş ve bu fitne ateşi söndürülmüştür. Ancak Mazdek’in fikirleri XX. Asırda “Komünizm” 

şeklinde yeniden Karl Marx tarafından ortaya çıkarılmış Rusya’da uygulanmış ve dünyayı 

Anarşi ve fesada boğmuştur. Bu sebeple dinsizliği yaymak ve neşretmeye çalışmak “Din ve 

Vicdan Hürriyetini” ortadan kaldırmak olduğu için hukuken buna izin verilemez, müsamaha 

gösterilemez.  

Dinsizlik bu derece zehr-i katil olduğu ve bir Müslüman inancını kaybeder ve dinsiz 

olursa başka hiçbir dine giremediği ve hiçbir kuralı kabul edemediği, “Anarşist” ve “Zındık” 

olduğu için ona “Mürted” denilir. Dinsizliği ve anarşiyi yaymaya çalıştığı için hukuken ona 

hayat hakkı tanınmaz. İnançsızlığını gizleyen ve mütecaviz olmayana zaten dokunulmaz. Zira 

inanç ve inançsızlık vicdan işidir. Bu sebeple İslam Hukukunda “Münafık” ve “Kafir” hayat 

hakkına sahip olduğu halde “Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur.” Onun vicdanı tamamen tefessüh 

ettiği zulüm ve anarşiden zevk alır hale geldiği için hayra kabiliyeti kalmaz. Yeryüzünde fesat 

aleti olur.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Fitne çıkarmak adam öldürmeden de beterdir. Onların 

gücü yeterse sizi dininizden döndürmedikçe sizinle savaştan geri kalmazlar. Sizden birisi 

dininden döndü de kafir olarak öldü mü işlediği hayırlı işler, dünyada da heder olup gitmiş 

demektir, ahirette de. Onlar ateş ehlidirler ve orada da ebediyen kalırlar” (Bakara, 2:217.) 

buyurarak bu durumu ifade etmiştir.  

Peygamberimiz (asm) bu ayet-i kerimenin hükmünü şöyle açıklar: “Her kim dinini 

değiştirir ve fitneye sebep olursa onu öldürün” (Tirmizi, Hudud, H. No: 1485; Fiten, H. No: 

2247.) Ancak bu fitneye sebep olması, kendisine dinin hakikatleri tebliğ edilmesi ve 

şüphelerinin izale edilmesi için gayret gösterildikten sonra tecavüzüne devam ederse uygulanır.  

(Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, s.132.) 

 

e) İslam Hukukunda dini öğrenme, öğretme, telkinde bulunma ve yayma hak ve hürriyeti 

vardır.  

Bu konuda Gayr-i Müslimlere ilişilmez. Onlar da dinlerini istedikleri gibi öğretir ve 

yayarlar ve telkinde bulunabilirler. Ancak Müslümanlar için bu görev ulemanın üzerine “Farz” 

bir görevdir. İslam hükümeti bu hakkın kullanılması için gayr-i Müslimlere de yardımcı olur. 

Okullarına izin verir, kiliselerini korur ve ibadetlerini hür bir şekilde yapmalarını sağlar. Dinin 

emirlerini yerine getirmede karşılaşılan engelleri ortadan kaldırır.  

 

Din ve Vicdan Hürriyetinin Sınırları 

Hürriyetlerin hepsi gibi “Din ve Vicdan Hürriyeti” de su-i istimalini engellemek ve yanlış 

uygulamalardan kurtarmak için sınırlanabilir. Devletin bunu yapma yetkisi vardır. Dinin 

kendisi de bunun sınırlarını çizmiştir. Peygamberimiz (asm) “Dini dünya menfaatine alet 

edenlere yazıklar olsun!” buyurmuş ve dinin dünyaya alet edilemeyeceğini ifade ederek bir sınır 

koymuştur. Yine din riya ve sum’a için kullanılamaz. Bunun manevi mesuliyeti ve Allah 

katında büyük cezası vardır. Din siyasete de alet edilemez. Yani, din üzerinden siyaset 

yapılamaz. Bütün bunlar Peygamberimizin (asm) “Dini menfaat aracı yapmayın!” emrine 

aykırıdır.  

Her fert telkin sonucunda kendi aklı ve iradesi ile aklını kullanarak tercihini yapar ve 

aklen, vicdanen, ruhen kabul ettiği dinin esaslarını gönül huzuru ile yerine getirir. Din ve 

Vicdan Hürriyetinin sınırları şöyledir: 



1. İnsanlara dini bilgiler veren ve din eğitimi yapanlar yanlış inanç ve düşünceleri, dine 

ve inanca uymayan hususları din bilgisi adı altında vererek dinin tahrip edilmesine 

izin verilemez. Kur’an ve Sünnete muhalif helali haram, haramı helal kılan davranış 

ve sözler bizatihi o dini tahrip etmeye yönelik olduğu için o dinin bozulmasını netice 

verir. Din buna asla izin vermez. İmam Maverdi “Ahkâm-ı Sultaniye” isimli eserinin 

“Hisbe” bölümünde bunu açıklamıştır. (Ahkâm-ı Sultaniye, s.243.) 

 

2. Bir dini zorla kabul ettirmeye çalışmak, inancını zorla yaymaya çalışmaya da izin 

verilemez. Bu dinin ruhuna ve hürriyet amacına zıttır. Yüce Allah dinler ile akla kapı 

açar ama ihtiyarı, iradeyi insanın elinden almaz. Dinin “imtihan” yönü bunu 

gerektirir. Ayrıca zorlama toplumda huzursuzluğa ve asayişini bozulmasına sebep 

olur. Bu da zulme kapı açar. Dinin en fazla kaçındığı şey ise zulümdür. Toplum 

düzenini bozan ve asayişi ihlal eden durumlar anarşiye yol açar, bu durumda devlet 

buna müdahale eder.  

 

3. 1982 Anayasasının 24. Maddesinde belirtilen sınırlama İslam Hukuku açısından ele 

alındığı zaman şu netice ortaya çıkar. Kamu düzenini ihlal eden dini ayin ve törenlerin 

yasaklanması mümkündür. Çünkü İslam dininin amaçlarından birisi de “kamu 

düzenini” muhafaza etmek ve “asayişi bozmamak” prensibidir. İslam’ın temel 

ahkamına aykırı ve kamu düzenini ihlal eden âyin ve ibadet zaten İslam dininde 

mevcut değildir. Bu sebeple kamu düzenini bozmak bahanesi ile dine ilişilemez. 

Dinin amaçlarından birisi de âmme intizamını temin etmek, insanların müşterek 

hukukunu korumaktır. (Maverdi, Ahkam-ı Sultaniye, s.243-253.) 

 

Hiçbir dini mesele, ibadet ve telkin “Genel Ahlaka” aykırı olamaz. Ar ve haya 

duygularını rencide eden ve ahlaksızlığı netice veren dini bir telkin yoktur ve olamaz. 

Din adına bunu yapana devlet müdahale eder ve onu hem ahlakı hem dini tahrip 

etmekten dolayı cezalandırabilir.  

 

Devletin temel düzenini dini esaslara uydurmak hukuka aykırı bir davranış şekli ise 

de bu mümkün değildir, zira hukuk onun önlemini alır. İslam’da Hıristiyanlıkta 

olduğu gibi ruhani bir reislik ve Ruhani reislerin otoriter ve baskıcı yönetimi zaten 

yoktur. Din devlete dünyaya ait bir kurum ve bir ihtiyaç olarak bakar ve yönetimi 

insan aklına bırakır. Dinin devletten istediği hürriyet ve adalettir. Zaten devletin 

amacı da budur. Dinin devleti yönettiği “Teokratik” bir yönetim ise muharref 

Hıristiyanlığın ve kilisenin ürünüdür. İslam dininde böyle bir durum tarih boyunca 

vaki olmamıştır. Din adamları devletin işlerine karışmamışlardır. Ancak “Şia” ve 

“Harici” anlayış dini dünyaya ve siyasete alet ettikleri için “Ehl-i Sünnet” uleması 

tarafından dinin kaynakları olan “Kur’an ve Sünnete” aykırı bulunarak reddedilmiştir. 

Bu sebeple onların iddialarının dinde yeri yoktur ve dinden kaynaklanmaz, kendi 

yanlış anlayışlarından kaynaklanır. Onların dini istismar etmeleri ile din doğrudan 

suçlanamaz. 

 

Dinin emir ve yasakları uygulamak ise hukukun temel kuralları gereğidir. Dinin 

yasakladığı şeyler hukukun da yasaklarıdır. Dinin emrettiği şeylerin de modern 

hukuka aykırı olan bir yönü yoktur ve hukukla çelişmez. Dinin hiçbir meselesi 

Demokratik Hukuk Devletine aykırı değildir. Şayet aykırılık varsa bu dinden değil, 

devletin demokratik hukuk devleti olmamasından ve baskıcı, dayatmacı 

davranmasından kaynaklanır. 

 



4. Dinin iman ve ibadet yanında ahlak ve hukuk yönü de vardır. Din sadece akıl ve 

vicdana hitap eden “ilim ve imandan” ibaret değildir.  Dinin bu yönüne “Amel-i 

Salih” denir ki bu da “ibadet, muamelat, ahlak ve hukuku” içerir. Dinin bu yönünün 

modern hukukla ve demokratik hürriyetçi hukuk devleti ile çelişen hiçbir yönü yoktur 

ve olamaz. Şayet bir çelişki ve yanlışlık varsa bu dinden değil, modern hukukun 

eksikliğinden ve noksanlığından, yöneticilerin de baskıcı tutumundan, yani istibdattan 

kaynaklanır. Dinin emrettiği hiçbir mesele devletin amaçlarına ve hukuka aykırı 

değildir. Dinin suç saydığı ve yasakladığı katl, zina, hırsızlık, gasb, aldatma gibi 

yasaklar hukukun da yasakları arasındadır. Ancak bu suçlara verilen cezalarda din 

“Adalet-i Mahzayı” esas alır ve tam adalet eder. Beşerî hukuk ise “Adalet-i İzafiye” 

ve “Maslahat”ı esas aldığını iddia ederek hakiki adaletten uzaklaşmaktadır. Çoğu 

zaman da suçluğu korumaktadır. Bu sebeple suçlarda azalma olmadığı gibi artmasına 

sebep olmaktadır.  

 

Din adalet prensibini uygularken eşitlik prensibi, suç işleyenin ıslahı ve mağdur 

olanın da vicdanen rahatlamasını ve düşmanlığın ortadan kalkmasını esas alır ve 

cezayı buna göre takdir etmiştir. Kısas ve had cezalarının hikmeti budur. Modern 

hukuk ise bu temel prensipleri düşünmeden ceza verdiği için hem adaleti 

sağlayamamaktadır hem de suçu azaltamamaktadır. İslam dinini bu yönünü 

anlayanlar “Demokrasi çok gelişme kaydetti, biraz daha ötesi İslamiyet’tir” deme 

hakkaniyetini gösterebilmiştir.  

 

5. Dinin mevkii çok yücedir. Dünya menfaatlerine ve çıkarlara, siyasi meselelere alet ve 

tabi olamaz. Siyaset dini yüce tutarak ve dine hizmet ederek toplumda barış, adalet ve 

huzuru sağlayabilir. Bu sebeple siyasiler dini alet etmek yerine dine hizmet 

etmelidirler. Dini siyaset alet etmek değil, siyaseti dine alet tabi kılmakla gerçek 

hürriyeti ve adaleti sağlanabilir. Bunun en güzel örneği “Hulefa-i Raşidin” 

yönetimidir. 

 

2. İlim ve Fikir Hürriyeti 

Batıda ancak XVIII. Yüzyılda tanınan “Fikir Açıklama Hürriyeti” İslam hukukunda 

İslamiyet’in doğuşu ile kabul edilen en önemli hak ve hürriyetlerden birisidir. İslam’da ilim ve 

fikir hürriyetinin kaynakları vahiy, akıl, istişare, muhalefet ve yönetimi tenkit etme ve hakkını 

arama hürriyetleridir. İslam bütün bunları kabul eder. Hulefa-i Raşidin zamanındaki muhalefete 

tanınan hürriyet, yönetimi murakabe ve tenkit, istişare mekanizması ilim ve fikir hürriyetinin 

varlığını göstermektedir. 

 

Bunları sırasıyla ele alalım: 

 

1. Akla verilen önem: Yüce Allah insan aklına değer vermiş ve insanlar düşünsünler ve 

akıllarını çalıştırarak Kur’an-ı anlasınlar, okusunlar, ilim öğrensinler, yeryüzünde 

dolaşsınlar ve tarihten ibret alsınlar, geleceğe hazırlansınlar buyurmaktadır. Kur’an-ı 

Kerimde “Hiç düşünmez misiniz?” “Ey akıl sahipleri ibret alınız.” “Tefekkür ediniz.” 

“Sizler düşünesiniz diye biz ayetlerimizi size böyle beyan etmekteyiz” (Bakara, 

2:219.) buyurmaktadır. “Bu meseleleri ancak akıllılar anlar” (Âl-i İmran, 3:7; Raad, 

13:19.) ferman etmektedir.  Peygamberimiz (asm) de “Aklı olmayanın dini yoktur” 

(Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 2:362) buyurur. 

 

2. Din nasihattir: Peygamberimiz (asm) “Din nasihattir” buyurdular. “Kim için?” 

denilince “Allah için, Allah’ın kitabı için, Peygamber için, Müslümanların idarecileri 



ve tüm Müslümanlar için…” (Ebu Davud, Edeb, 59.) cevabını verdiler. Nasihatın esas 

anlamı “Balı mumdan süzmektir.” Allah ve Resulü insanlara nasihat ediyor. Doğru 

yolu en güzel şekilde gösteriyor. İdarecilere de Müslümanlara da nasihatle muamele 

edilmelidir. Ayrıca her Müslüman da diğer Müslümanlara hayırhah olmalı ve hayrını 

isteyerek nasihatte bulunmalıdır. Hak ve hakikati söyleyerek faydalı nasihatlerde 

bulunmalıdır. Nitekim Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Asra yemin olsun ki insanlar 

hüsranda, zarar ve ziyandadır. Ancak iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı 

tavsiye edenler müstesna!” (Asr, 103:1-3.) buyurarak sabrı hakkı tavsiye etmeyi 

emretmektedir. Bu sebeple nasihat farz-ı kifayedir; muallimlerin ve vaizlerin vazifesi 

budur. Devlet bu görevi yapacak olanları memur olarak istihdam eder. 

 

3. Ümmetin yöneticileri kontrol ve murakabe hakkı vardır. Bu vazgeçilmez bir haktır. 

Hz. Ömer (ra) “Ben yanlış yaparsam beni ikaz edin!” demiştir. Hz. Muaviye (ra) de 

“Halkın ikaz etmediği ve nasihat etmediği idareci zulme sapar” demiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Cihadın efdali zalim sultana hak söz söylemek ve onu ikaz 

etmektir” (Ebu Davud, Melahim, 17; Tirmizi, Fiten, 13.) buyurarak ümmete bu görevi 

vermiştir. Bu sebeple İslam bilginleri ve hukukçuları “Nasihat farz-ı kifayedir” 

demişlerdir. Peygamberimiz (asm) “İnsanlar zalimi görürler de ona engel olmazlarsa 

Allah’ın umumi bir cezasına uğramaları yaklaşmıştır” (Tirmizi, Fiten, 8; İbn-i Mâce, 

Fiten, 20.) buyurmuşlardır. 

 

4. Aday olma, seçme ve seçilme hakkı: İslam ilk yıllarından itibaren her Müslümana 

seçme ve seçilme hakkını vermiştir. “Şura” bunun ispatıdır ve herkes şurada vazife 

alabilir. Peygamberimiz (asm) her konuda sahabilerle istişare ederek ve Bedir ve 

Uhud gibi önemli konularda gençler dahil herkesi Şura’ya katarak kararları alımı ve 

bu kararları sonuna kadar uygulamış ve uygulamasını takip etmiştir.  

 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Hak üzere durup adaleti yerine 

getirmeye çalışan hâkimler ve Allah için doğruyu söyleyen şahitler olun!” (Nisa, 

4:135.) ferman eder. Ayrıca “Allah sizlere emaneti ehline vermenizi emreder” (Nisa, 

4:58.) Sonra “İçinizden seçmiş olduğunuz ulu’l-emre itaat etmeyi” (Nisa, 4:59.) de 

emrederek seçme ve seçilene itaat etmek ve yardımcı olmayı müminlere bir hak 

olarak vermiştir.  

 

Bu hak aday olma ve seçilme hakkını da beraberinde getirir. Kur’an’a göre sadece 

yönetici olmak için değil, herhangi bir vazifeyi yapmak için aday olmak herkesin 

hakkıdır. Ancak şartlarını taşıması ve uyması gerekir. Liyakati olmayan bir işe 

teşebbüs ederse o işi karıştırır ve bozar. Bu sebeple yüce Allah “Emaneti ehline 

vermeyi” emretmiştir. Halk da ehil olanı tercih etmelidir. Peygamberimiz (asm) 

“Emanet ehline verilmezse maddi ve manevi kıyamet kopar” buyurdular. “Emanet 

nedir?” diye sorulunca “Yönetimdir” buyurdular. (Buhari, İlim, 2; Rikak, 35.) 

 

Yöneticilik ağır sorumluluğu olan, güçlü, liyakatli ve bilgili kimselerin yapabileceği 

bir görevdir. Zayıf fıtratlı ve zaafları olan birisinin kaldırabileceği bir vazife değildir. 

Bunun için Peygamberimiz (asm) Ebu Zerr’in (ra) memuriyet istemesi üzerine “Sen 

zayıfsın, bu ağır sorumluluğu taşıyamazsın” diye görev vermemiştir. Abdurrahman b. 

Semüre’ye (ra) de “Ya Abdurrahman! Devlet hizmeti isteme. Şayet sen isteyerek 

alırsan bütün sorumluluğu yüklenirsin. Eğer istemeden sana verilirse yardım 

görürsün” (Buhari, Ahkam, 5,6; Müslim, Eyman, 19.) buyurmuştur. Bu sebeple 

hukukçular “Başkaları tarafından aday gösterilmesi caizdir ve bu sorumluluk ortak 



olur” (Zeydan, s.53.) demişlerdir. Halkın seçimi ile meydana gelen heyetlere aday 

gösterilme ise hukukçular “zaruret” olarak görmüşlerdir. Liyakatli olan kimselerin 

aday olmaları da gerekir. Bu vazifeyi yapacak durumda ise ve liyakatsizlerin 

seçilmesi söz konusu ise aday olmayıp onlara bırakmak caiz olmaz. Zira Hz. Yusuf 

(as) hazine bakanlığını kendisi istemiş ve “Beni ülkenin hazinelerine memur et, 

şüphesiz ben onları korurum ve bu işi iyi bilirim” (Yusuf, 12:55.) demiş ve vazifeye 

talip olduğunu açıkça ifade etmiştir.  

 

5. Yönetimi tenkit etme ve muhalefet hakkı: İslam âmme idaresinde yöneticiyi tenkit 

etmek, aksi görüşler ileri sürmek, bunları dillendirmek kabul edilen ve çokça 

rastlanan bir tatbikattır. Hz. Ömer (ra) başta olmak üzere devlet başkanları 

kendilerinin murakabe edilmesini ve tenkit edilmesini bizzat kendileri istemişlerdir. 

(Zeydan, 77.) 

 

Hz. Ebubekir (ra) hilafete seçilince yaptığı ilk konuşmasında “Ey İnsanlar! Ben sizin 

hayırlınız olmadığım halde yöneticilik görevi bana verildi. Beni hak üzere görürseniz 

bana yardım ediniz. Şayet hatalı görürseniz bana engel olunuz. Allah’ın kitabı ve 

Resulünün sünneti ile amel ettiğim sürece bana itaat ediniz, Allah’a ve Resulüne itaat 

etmezsem bana itaat etmeniz gerekmez” demiştir. 

 

Hz. Ömer (ra) bir konuşmasında kadınların fazla mehir istemelerinden dolayı bunu 

sınırlandırmak ister. Dinleyiciler arasından bir kadın Nisa Suresinin 20. Ayetini delil 

getirerek “Yüce Allah ‘yığınlarla mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey almayın’ 

(Nisa, 4:20.) buyurmaktadır. Sen nasıl bu ayete aykırı bir sınır koyarsın?” demiş Hz. 

Ömer (ra) sözünü geri almış ve “Hakka dönmek hatada ısrardan daha hayırlıdır” 

demiştir. (Nebhan, 236-237.) 

 

Hz. Ömer (ra) bir hutbesinde “Ey İnsanlar! Kim bende bir hata görürse düzeltsin” der. 

Dinleyenlerden birisi kalkar ve “Vallahi seni kılıçlarımızla doğrulturuz!” der. Bunun 

üzerine Hz. Ömer (ra) “Allah’a hamdolsun ki Ömer hata edecek olursa onu 

doğrultacak olanlar vardır” diye Allah’a hamd etmiştir.  

 

Adamın birisi bir gün Hz. Ömer’e (ra) “Ya Ömer! Allah’tan kork!” dedi ve tenkide 

başladı. Yanındakiler “Bu münasebetsizi susturalım!” dediler. Hz. Ömer (ra) “Bırakın 

konuşsun. Şayet yöneticiler hata eder de halk onu tenkit edip düzeltmeye çalışmazsa 

o halkta hayır yoktur. Şayet yönetici kendisini tenkit edenleri dinlemezse o yöneticide 

hayır yoktur. İçinizden bildiği gerçeği söylemeyen hayırlınız değildir; sizin haklı 

sözlerinizi kabul etmezsek biz de hayırlı idareci olmayız” buyurdu.  

 

Muhalefet hakkı Emeviler zamanında halifeye isyan olarak görülüp yasaklanmış ve 

muhaliflerin üzerine baskı kurulmuştur. Yezid Hz. Hüseyin’i biata zorlamış, kabul 

etmeyince muhalefeti ortadan kaldırmak için Kerbela’da şehit etmiş ve Kufe ve 

Medine halkından zorla biat almıştır. Mekke valisi Hz. Zübeyir (ra) ise Yezid’e biat 

etmemiştir. Daha sonra Haccac-ı Zalim Kabeyi dahi taşa tutarak Hz. Zübeyir’i şehit 

etmiş ve zorla Mekke’yi ele geçirerek muhalefeti tamamen susturmuştur. 

 

Fikir açıklama hürriyetini de Abbasiler döneminde Halife Mansur çıkarttığı 

fermanlarda çok sınırlamıştır. İslam dünyasında muhalefet ve fikir açıklama hürriyeti 

ortadan kaldırıldığı ve muhalifler hain ilan edildiği, yönetim de istibdada yöneldiği 

ve taklitçilik esas alındığı için ilim ve teknikte geri kalmıştır. 



 

 

6. Şûrâ Prensibi: Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Müslümanlar arasında işleri şura 

iledir” (Şura, 42:38.) buyurarak işlerini meşveret ve şura ile yapmalarını istemiştir. 

Uhut mağlubiyeti sonunda da “Onlara yumuşak davran, onları affet ve yine onlarla 

meşveret et” (Âl-i İmran, 3:159.) emretmiştir. Peygamberimiz (asm) de buna titizlikle 

uymuş ve ümmete örnek olmuştur. Bu sebeple şura ve meşveret Müslümanlar için 

“vaciptir.” 

 

İslam’a göre her kademede idarecilerin görevi “Şûra esasına göre” yönetmektir. 

Devlet yönetimindeki şuranın tatbiki de günümüz “Parlamento” sistemine benzer. 

Peygamberimiz (asm) yerine göre dar manada ileri gelen sahabelerle meşveret eder, 

gerekirse tüm Müslümanları Mescid-i Nebevi’de toplayarak umumi bir “Şûra” ile 

karar verirdi. Alınan kararı da sonucu ne olursa olsun Allah’a tevekkül ederek 

uygulardı.  

 

Nüfusun arttığı ve ihtiyaçların çoğaldığı, meslek ve meşreplerin farklılık arz ettiği 

günümüzde herkesin şûraya katılması mümkün değildir. Bunun için halkın seçtiği 

liyakatli ve işi bilen temsilciler bir araya gelerek meşveret yapmaları zaruridir. 

Şuranın teşekkülü ise zaman ve şartlara göre değişiklik arz eder. “Şûrâ prensibi fikir 

açıklama hürriyeti olmadan uygulanamaz.” (Zeydan, 77.) Meşveret meclisinde 

yöneticiler dışında kimse hür bir şekilde fikrini ifade edemezse ona “ikna toplantısı” 

denir. Katılımcılara yöneticilerin fikirleri ve yapacakları işler dikte edilmiş ve 

isteklerinin yapılması için ikna edilmiş olurlar. Sonra yöneticiler işler kötüye gidince 

“Benim ne suçum var, bu sizin içinde bulunduğunuz meşveret kararıdır” diye 

sorumluluktan kurtulmayı sağlar. Bu durum ise meşveret ve şuranın istismarıdır.  

 

İslam hukuku başta devlet başkanı olmak üzere idarecilerin halkla meşveret etmesi 

zorunlu dini bir görevdir. Buna dinen “vacip” denir. Bu ümmetin ve halkın idareciler 

üzerindeki hakkı olduğu gibi, idarecilerin de en birinci vazifesidir. Yüce Allah’ın 

meşveret emri evleviyetle idarecilerin görevidir.  

 

İstişare emri ümmetin ve halkın istişareye katılmasını gerekli kılar. Hz. Ebu Hureyre 

(ra) “Ben Allah Resulünden çok sahabeleri ile istişare eden birisini görmedim” 

demiştir. Peygamberimiz (asm) yalnız Müslümanlarla istişare etmiyordu. Medine’ye 

geldiği zaman Müşriklerin ileri gelenleri ve Yahudilerin ileri gelenleri ile istişare 

ederek “Medine Sözleşmesi” adı verilen 52 Maddelik Anayasa’yı beraber 

yapmışlardır. Medine halkı Peygamberimize (asm) “Yürütme” görevi verdiği için bu 

yasanın uygulanmasını takip etmiş ve savaşları bu yasanın gereği olarak yapmış, yine 

Yahudileri bu yasaya aykırı davrandıkları ve sözleşmeye uymadıkları gerekçesi ile 

sürgüne göndermiştir. Bu durum da yönetim yetkisinin halktan alınacağı ve 

sözleşmelere uyularak hareket edileceğini göstermektedir.  

 

Hz. Ömer (ra) kendisine bir “Şûra” heyeti oluşturmuş ve kendileriyle istişare edeceği 

sahabelerin Medine dışına çıkmasını yasaklamıştır. (Buhari, İ’tisam, 1328.) Bu 

sebeple Hz. Ömer (ra) “Encümen-i Şûra”yı kuran ve sistemleştiren halife olarak tarihe 

geçmiştir. 

 

 



Meşveret ve Şûra kararları bir nevi akit ve sözleşme sayılır. Sözleşme “akit” demektir. 

Akit ise “Tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüt etmeleridir ki icap ve kabul 

irtibatından ibarettir” (Mecelle, Md. 103.) Yüce Allah “Ey insanlar! Akitlerinizi 

titizlikle yerine getirin.” (Maide, 5:1.) ferman etmiştir. Bu ayet Müslümanların 

sözleşmelere kesinlikle uymaları ve bozan taraf olmamalarını emreder. Bu sebeple 

Müslümanlar anlaşma ve sözleşmeleri bozan taraf olmamıştır. Alimler “Müslümanlar 

sözleşmelere ihanet ederlerse Allah onları düşman istilası ile cezalandırır” demişler 

ve yöneticileri ikaz etmişlerdir. İslâm hukukunun ana kaynaklarından biri olan sünnet, 

“isimli akid”lere ait zengin açıklama ve hükümler getirmiş olmasına rağmen 

genellikle akid terimini, fert ile fert veya toplum arasındaki himaye ve dayanışma 

antlaşması için kullanmıştır. (Ebû Dâvûd, İmâre, 18, 38; Buhârî, Kefâlet, 4; Müsned, 

4: 325.) Bu sebeple Anayasalar birer akit ve sözleşmedir. 

 

Peygamberimiz (asm) “Biliniz ki Allah ve Resulü müşavereden herhalde 

müstağnidirler. Lakin Allah beni ümmete rahmet olarak gönderdi ve istişareyi 

ümmetime rahmet kıldı. Her kim istişare ederse rüşdden, akıldan mahrum kalmaz. 

Her kim de terk ederse hatadan kurtulamaz” (Tuhfetu’l-Ahvezî, Tirmizi Şerhi, 5:375.) 

buyurdular. Bu hadiste “Allah ve Resulü istişareden müstağnidir” ifadesinin anlamı 

ortada Allah’ın emri ve Peygamberimizin (asm) hadisi varsa ona uyulur ve o bir 

istişare konusu olamaz demektir. Kur’an ve Hadis dışındaki hususlar ise istişare ve 

akılla halledilir demektir. Bu sebeple Hz. Ali (ra) “Sen bizimle istişare etmiyorsun” 

diyenlere “Ben Kur’an ve Sünnet üzere sizlere emrediyorum. Bunları istişare edilecek 

tarafı yoktur. Sizler ise buna uymuyorsunuz” demiş ve Kur’an ve Sünnette belirtilen 

hususların istişare konu olmayacağını ifade etmiştir. 

 

7. İçtihat Hakkı ve Vazifesi: İçtihat hak ve vazifesi ilmî araştırma yapma ve bunu hür bir 

şekilde açıklama ve yayma hürriyeti ile iç içe bir durumdur. İçtihat, araştırma yapmak, 

delillerden hüküm çıkarmak için tüm çabayı sarf etmek ve bu konuda müzakere ve 

mücadele yapmayı da gerektirir. (Ebu Zehra, İslam Hukuku Metodolojisi, s. 370.) 

 

İçtihat ilmî ve fikrî bir faaliyettir. Sonuçta bu fikirler açıklanacaktır. Yine bu zaruri 

bir faaliyettir. İçtihat iki sahada yapılır. Birincisi, hakkında hiçbir nass bulunmayan 

hususlarda. İkincisi de nassın açık ve kesin olmadığı sahalardadır. “Mevrid-i Nass’da 

içtihada mesağ yoktur.” (Mecelle, Md. 14.) Yani hakkında ayet ve hadis olan 

hususlarda içtihat yapılmaz, o ayet ve hadisin gereği yapılır demektir.  

 

İçtihat İslam’da teşvik edilmiştir. Peygamberimiz (asm) kendi huzurunda dahi buna 

izin vermiştir. İçtihatta isabet eden iki sevap alır, hata eden bir sevap alır” 

buyurmuşlardır. Ancak içtihat için ilimde ihtisas sahibi olma şartını getirmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Bir konuda alim olup neyi emredeceğinizi ve neyden nehy 

edeceğinizi kesinlikle bilmeden bu işe girişmeyin” emretmiştir.  

 

İçtihat ferdî yapılacağı gibi meşveret ve şuralarla toplu olarak da yapılabilir. Meşveret 

ve şuralarla yapılan içtihatlar daha sıhhatli ve hatadan daha salimdir. İmam-ı Azam’ın 

(ra) talebeleri ile beraber müzakere ederek verdiği hükümler bu açıdan daha güvenilir 

olmuştur.  

 

İçtihat kapısı prensip olarak her zaman açık olmakla beraber sınırlandığı dönemler de 

olmuştur. Zira şartlarına uygun olmayan ve ehil olmayanların yaptığı veya yapacağı 

içtihatlar semavi olmayacağı ve arzî olup insanların heva ve heveslerine göre olacağı 



için geçerli olmaz. Hüdâyı esas almayan ve hevaya dayanan içtihatlar dini ve hukuku 

tahrif eder ve zararlı olur. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Her müsatit nefsi için 

içtihat edebilir; ancak teşri edemez” yani, herkesi kendi içtihadını kabul etmeye 

zorlayamaz. “Bir fikre davet cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir; yoksa davet 

bidattır, reddedilir” demiştir. Bu zamanda da içtihat kapısı açıktır; ancak 

Bediüzzaman “Oraya girmeye dehşetli manialar var” buyurarak dinde yeni içtihatlara 

gerek olmadığını ve bu zamanda ehl-i dalalet ve ilhadın imana hücum ettiğini, 

farzların ihmal edilip haramların alenen işlendiğini belirterek imana hizmete, farzların 

yapılmasına ve haramlardan kaçmaya ihtiyaç olduğunu ifade etmiş ve İslam binasına 

düşmanın girmesine vesile olacak yeni içtihatlarla yeni deliklerin ve kapıların 

açılmaması gerektiğini izah etmiştir. (Sözler, İçtihat Risalesi, s.543-553.) 

 

İslam dünyasında içtihat yapan müçtehitler hiçbir zaman kendi görüşlerini ve 

kanaatlerine uyulmasını istememişlerdir. Harun Reşit İmam Malik’e (ra) 

“Toplumdaki ihtilafları kaldırmak için sizin görüşlerinizi esas alalım diğerlerini 

yasaklayalım” dediği zaman kabul etmemiş ve “Bu durumda ilmin gelişmesine ve 

yayılmasına engel olursunuz. Meseleleri bizden daha iyi araştıran, anlayan ve daha 

güzel sonuçlara ulaşanlara engel olmayalım” demiştir. Mezheplerin teşekkülü de 

mezhep imamlarının vefatlarından çok sonra olmuştur. O imamların içtihatlarını haklı 

bulan ve uygulayan ulemanın ekseriyetinin kabulü ile mezhep olarak sistemli hale 

gelmiştir. 

 

1982 Anayasasında da İlim ve Fikir Hürriyeti “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, 

yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma 

hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya 

fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” (Md. 26.) şeklinde ifadesini 

bulmuştur.  

 

Fikir ve İfade Hürriyetinin Özellikleri 

Maddeler halinde sıralarsak; 

1. Fikir hürriyeti bir hak ve bir vecibedir. Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker 

farzdır. Bu ancak fikir ve düşünce hürriyeti ile yapılabilir. Baskı ve korkunun olduğu 

durumlarda yapılamaz. Yüce Allah Benî İsrail’in felaketinin sebebini “Onlar 

birbirlerini fenalıktan sakındırmazlardı” (Maide, 4:74.) ayeti ile bize açıklamıştır. 

Demek ki ilim ve fikir hürriyetinin olmadığı ve yapılamadığı zaman toplumlar 

felaketlere sürüklenirler. 

2. Düşünce hürriyeti teşvik edilmelidir. Konuşma ve fikrini ifade etmekten 

korkulmamalıdır. Fikirler böyle gelişir ve ilim teknik böyle inkişaf eder, medeniyetler 

bu şekilde oluşur. 

3. Fertler bu haklarından vaz geçemezler. İnsan düşünen ve konuşan varlıktır. 

Düşünemeyen ve konuşmaktan korkan bir insan insanlıktan çıkar, ya köleleşir veya 

insanî değerlerinin kaybeder. İnsanın iradesinin ve aklının kullanımı ile insandır. 

İnsanın insanî değerleri, insanlığı, ahlakı, himmeti ve gayreti terakki eder ve hakiki 

insan olur.  

4. İslam düşünceyi yasaklamaz, yanlış düşünceyi de yasaklamaz. İslam dünyasında 

farklık düşünce akımlarının ve mezheplerin bulunması ve sapık mezhep ve 

düşüncelerin de yaygın olması bunun delilidir. Ancak bu düşünce sahipleri toplumda 

huzur ve asayişi bozacak, cana, mala ve namusa tecavüz edecek olursa hukuk 

karşılarına çıkar ve gereken yapılır. Bu da devletin hukuku adil şekilde işletmesine 

bağlıdır. Nitekim Hz. Ali (ra) kendisini tehdit eden ve yanlış fikirlerini yaymaya 



çalışan Haricilere “Sizler fikirlerinizde hürsünüz; ancak cana, mala ve namusa 

tecavüz ederseniz ve kan döker fesat çıkarırsanız hukuk namına sizi cezalandırırım” 

demiştir. Fikirler ancak fikirlerle ve delillerle dini, aklî ve mantıkî burhanlarla 

çürütülerek değeri ve değersizliği ortaya çıkarılır. Bu da sapkın ve absürt/saçma 

fikirlerin olmasını da gerektirir.  

5. Peygamberimiz (asm) “Allah ümmetimin yapmadıkları, fiiliyata geçirmedikleri 

sürece düşüncelerinden dolayı cezalandırmaz” (Buhari, Itk, 6; Talak, 11; Eyman, 15.) 

buyurmuşlardır. Bunun yanında yüce Allah batıl düşünce, inanç, gıybet, dedikodu, 

yalan söylemek gibi şeyleri yasaklamıştır; ancak bunun cezası manevidir ve ahirette 

Allah tarafından verilecektir. Bu fiilen asayişi bozmadığı ve bir insanın hukukuna 

tecavüz etmediği ve şikâyet konusu olmadığı zaman yönetimi ve hukuku ilgilendiren 

bir durum değildir. 

6. Peygamberimiz (asm) bütün insanlığın peygamberidir. Dinimiz de son din olup tüm 

insanlığa hitap eder ve bütün insanlık için rahmettir. Bu sebeple tüm insanlık 

peygamberimizin ümmetidir. Ancak inananlara “Ümmet-i İcabe” inanmayanlara da 

“Ümmet-i Da’ve” denilir. Kıyamete kadar inanan müminlerin görevi inanmayanları 

imana ve İslam’a davet etmektir. Bu sebeple başka peygamber de olmadığı için tüm 

insanlık Hz. Muhammed’in (as) ümmetidir. Bunun için fikir hürriyeti, din ve vicdan 

hürriyeti gibi hak ve hürriyetler gayr-i Müslimler ve tüm insanlar için geçerlidir. İslam 

ülkesinde de tüm insanlara şamildir ve herkes bu haktan istifade eder.  

7. Devlet yönetiminde bulunan idarecilerin murakabesi ve tenkit edilmesi fikir 

hürriyetinin gereğidir. Bu hürriyet muhalefet hürriyetinin meşruiyetini gerekli kılar. 

8. Peygamberimiz (asm) fikir üretmeyi teşvik etmiş ve müminlere vacip kılmıştır. “Bir 

kötülük gördüğünüz zaman elle düzeltin, gücünüz yetmezse dille düzeltmeye çalışın, 

buna da gücünüz yetmezse kalben buğzedin ve o kötülükten sakının” (Müslim, İman, 

78.) “Cihadın en faziletlisi zalim hükümdara hak söz söylemek ve hakkı tebliğ 

etmektir” (Nesai, Bey’a, 37.) buyurarak bunu emretmiştir. Ayıca meşveretlerde fikir 

üretmeyi ve farklı düşünceleri ortaya koymayı teşvik etmiştir. 

9. Fikir hürriyeti basın, yayın, medya ve sosyal medya gibi tüm haberleşme ve iletişim 

vasıtaları ile fikrini açıklamayı da gerektirir. 

 

Fikir Hürriyetinin Vasıtaları ve Sınırları 

1982 Anayasasının 26 Maddesi fikir hürriyetini açıklarken vasıtalarını ve sınırlarını şöyle 

belirtmiştir.  

 

“Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 

resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 

hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek 

serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan 

yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, 

Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün 

korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce 

belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile 

hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin 

gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. Haber ve düşünceleri yayma 

araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümlere, bunların yayımını engellememek 

kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve 

usuller kanunla düzenlenir.”  



  

Hiçbir hak sınırsız değildir. Hakkın su-i istimali her zaman vakidir ve su-i istimalden 

kurtarmak için belli ölçülerde bir sınırlama getirilmesi zaruridir. Ancak bu sınırlama iyiyi 

yapmaya engel olacak şekilde olmamalı, kötüyü yapmaya engel olmalıdır. Sınırlandırma 

insanlar arasında sevgi, kardeşlik ve hürmetin gelişmesine, yardımlaşmanın artmasına vesile 

olmalıdır. Fikir hürriyetinde ise fikrin gelişmesine, ilmi araştırmaların kısıtlanmasına ve ilmin 

gelişmesine mâni olmayacak şekilde olmalıdır.  

Sınırlandırmalar genellikle “Asayişin korunması” adına yapılır. Fikir hürriyeti konusunda 

ise şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:  

1. Fikirler hür bir şekilde söylenmeli ve fikir sahiplerinin herhangi bir korkusu ve 

kaygısı olmamalıdır. Korkular ve kaygılar fikirlerin ortaya çıkmasına engel olur, bu 

da ilmî ve fikrî gelişmeleri önler. Bu sebeple fikirler asla suç olmamalıdır. Allah rızası 

ve toplum menfaati bunu gerektirir. “Din nasihattir” hadisi Müslümanların 

vazifelerini serbestçe yerine getirmelerini gerekli kılar.  

2. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256) buyurarak her 

konuda zorlamayı, zorla dini ve fikri kabul ettirmeyi yasaklamıştır. Nasihati da 

“İnsanların Rabbin yoluna en güzel şekilde davet et ve onlarla en güzel şekilde 

mücadele et” (Nahl, 16:125.) ayeti ile ahsen şekilde incitmeden sevdirerek ve faydalı 

olacak şekilde yapılmasını emreder.  

3. Fikir hürriyeti “Emr-i maruf ve nehy-i ani’l-münker” şartlarına uygun olmalı ve 

“Onlar boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler, uzak dururlar” (Müminun, 23:3.) 

ayeti çerçevesinde olmalıdır.  

4. İlim ve fikir hürriyeti iyi niyetli ve insanlara fayda verecek şekilde olmalıdır. Genel 

ahlakı tahrip edecek, yeryüzünde fitne ve fesat çıkaracak, düşmanlıkları körükleyecek 

şekilde olmamalıdır. Fikir hürriyetini başka fikirleri yok etmek amacı ile 

kullanılmamalıdır. “O kişilerdir onlar ki onları yeryüzünde kendilerine makam verdik 

mi namaz kılarlar, zekât verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye 

çalışırlar ve bütün işlerin sonucu, Allah'a varır.” (Hac, 22:41.) ayeti çerçevesinde 

olmalıdır. Yani din ve vicdan hürriyetine engel olmayacak, din ve ibadetle alay 

etmeyecek şekilde olmalıdır.  

5. Bu konuda müsamahayı esas almalıdır. Nitekim yüce Allah peygamberine “Ey 

peygamber! Sen affetme yolunu tut, iyilik ve güzel davranışla emret, cahillerden yüz 

çevir” (Araf, 7:199.) ayetinin ifade ettiği şekilde olmalıdır. 

   

Fikir Suçları 

Fikir suçları ya ferde karşı olur veya dine karşı olur. Şahıslara karşı fikir beyanı suretiyle 

ağır hücumlar yapılmıştır. Bu durum tehdit, şantaj ve tecavüz olmamak şartıyla sadece fikir 

planında kaldığı sürece hukuk alanına girmez.  Kişinin kendisine bırakılır. Peygamberimiz 

(asm) kendi şahsına karşı yapılan hakaretleri affetmiştir. Aynı şekilde Hz. Ömer (ra) ve Hz. Ali 

(ra) gibi sahabeler de peygamberimize ittiba ederek şahıslarına yapılan hakaretleri 

affetmişlerdir. Hz. Ali (ra) kendisini ölümle tehdit eden birisi için “Neden onu hapsetmiyor 

cezalandırmıyorsun” diyenlere de “O henüz fiiliyata geçmedi ve beni öldürmedi. Öldürürse suç 

sabit olur, siz de gereken cezayı verirsiniz” demiştir.  

Eyleme dönüşmeyen bu nevi fikir ve düşüncelerin ifade edilmesi hukuken suç sayılmaz. 

Ancak bu hakareti önleyici yasaların yapılmasına engel değildir. Şayet kişi kendisine yapılan 

hakaretten dolayı manevi şahsiyetinin korunması için tazminat davası açabilir. “Manevi 

zararların tazmini istenebilir. (Ö. Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu, 8:269-285.) 

Hakaret dinen suçtur ve ahirette cezası vardır, zira kul hakkıdır. Allah kul haklarını 

affetmeyeceğini ve cezalandıracağını haber vermiştir. Cehennem azabı onun için kafidir. 

Dine ve inanca aykırı fikirler suç kapsamına girer ancak; 



1. Kişinin aklına gelen düşünceler ve inanca aykırı fikirler suç sayılmaz. Düşünme hayal 

etmeye kimse müdahale edemez.  

2. İslam dinini ve inancı yıkıcı düşünceler “Ulema” tarafından çürütülür ve bunlar 

kitaplarla, vaaz ve nasihatlerle insanlara anlatılır. Doğru ve sahih bilgiler küçük 

yaştan itibaren çocuklara ve gençlere öğretilir. Doğru İslam inanç ve itikadı 

yaygınlaştırılır.  

3. “Riddet” yani, dinden çıkma inanç ve düşünce olarak kalırsa buna kimse müdahale 

edemez. Nitekim küfür ve nifak manevi suçtur, affedilmez günahtır, ancak bunları 

hukuki bir cezası yoktur. Mürtet irtidadını yaymaya çalışır ve insaniyeti tefessüh 

ederek anarşi çıkarır, asayişi ihlal ederse önce nasihat edilir, kabul etmez fesadını 

zorla yaymaya çalışırsa hukuk gereken cezayı verir. İslam bu gibi anarşistler için 

“Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur” hükmünü getirmiştir.  

4. Bid’aların istilası ve dinin ifsadında da müsamaha ile bakılamaz ve gerekli önlemler 

alınır. Bu önlemlerin başında dini en güzel şekilde anlatmak ve öğretmek gelir. Bunun 

gereği yapılır. Hak ve batıl, doğru ve yanlış faydası ve zararları ile açıkça öğretilir. 

İman ve İslam hakikatleri akılların kabul edeceği ve kalplerin tatmin olacağı şekilde 

anlatılır. Bunun için basın ve yayından istifade edilir. Vaaz ve nasihatlerle hakikat 

anlatılır. Hz. Ali (ra) Hariciler ile fikirlerinden ve sapkın inançlarından dolayı değil, 

can, mal ve asayişi korumak amacıyla, kendisine savaş açtıkları için savaşmıştır. 

Amaç kamu düzeninin ve asayişi korumak, zulme mâni olmaktır. Şafi ve Malikilerce 

böyledir. Hanefilere göre bid’alar için propaganda yapanlar silaha sarılmadıkça ve 

zorlamaya gidilmedikçe onlarla savaşılmaz. Silahlandıkları zaman baği/terörist 

sayılırlar. Terörden dolayı devlet kendilerine savaş açabilir. 

 

3. İlim ve Sanat Hürriyeti 

Her insan ilim ve sanat öğrenme ve öğretme hak ve hürriyetine sahiptir. Bunlara eğitim 

ve öğretim imkânı sağlamak ve hazırlamak devletin asli görevleri arasındadır. Devlet bu hakkı 

kullananları denetlemekle de yükümlüdür. 1982 Anayasası bu hakkı şöyle tanzim etmiştir. 

“Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her 

türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 

hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.” (Md. 27.)  

İlim ve sanat hürriyeti “Fikir Hürriyeti”nin gereğidir. Zira ilmin kaynakları üçtür. 

Birincisi temel bilgileri bize sağlayan ve insanın varlıkla alakasını kuran salim duyulardır. 

Bunların başında “Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma” duyusu olan “Beş duyu” gelir. 

İkincisi “Haber”dir. Haber de “Mütevatir haber” ve Mucize ile müeyyed peygamber haberi 

şeklinde ikiye ayrılır. Zira peygamberler asla yalan ve yanlış bilgi vermezler. Mucize onların 

Allah’tan bu haberleri aldığının delilidir. Ayrıca peygamber haberi bize yine “Mütevatir” olarak 

gelmiş olmasıyla iki derece daha güçlü ve sağlamdır. Üçüncüsü ise “Akıl” yoluyla eşya ve 

varlık üzerinde fiziki alemde yapılan araştırma ve deneylerle, akıl yürütme ile elde edilen 

bilgilerdir. İlim ve fikir hürriyeti sayesinde akıl doğru bilgi üreterek medeniyetlerin oluşmasını 

sağlar. Teknik ve teknolojik gelişmelerin sağlanması yoluyla insanlığın hayatını kolaylaştırır 

ve ihtiyaçlarına cevap verir.  

“Merak ilmin hocasıdır. İhtiyaç medeniyetin üstadıdır.” İhtiyaçlara cevap verecek olan 

ise akıldır. Akıl hem haberleri değerlendirerek doğru ile yalan haberi birbirinden ayırır, hem 

peygamber haberlerinin doğruluğunu tasdik eder, dine sokuşturulmak istenen batıl ve yanlış 

düşünceleri ayırır. Hukuk ve iktisat alanında insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bilgileri 

üretir. Aklın ve bilimin sağlıklı bilgi üretmesi için hürriyete ihtiyaç vardır. Hürriyetin olmadığı, 

baskı ve istibdadın hâkim olduğu yerde akıl sağlıklı düşünemez ve doğru bilgiyi üretemez. O 

toplumlar da medeniyette ve teknolojide geri kalır. Topluma taassup hâkim olur ve birbirleri ile 

savaşarak var olan medeniyetleri de tahrip ederler.  



İnsanın manevi şehsiyetinin gelişmesi ve toplumların vahşetten kurtulup medenileşmesi 

de ilim ve sanat hürriyetinin gelişmesi ile doğru orantılıdır. Nitekim İslamiyet getirdiği “Din ve 

Vicdan Hürriyeti” “Düşünce, İlim ve Sanat Hürriyeti” ile “Cahiliye Asrı” denilen “Orta Çağda” 

kısa zamanda büyük “İslam Medeniyeti”nin oluşmasını sağlamıştır. Ne zaman İslam dünyasına 

istibdat hâkim olmuş ise, ilimde de istibdat hâkim olmuş ve İslam dünyası gerilemiş, ilim ve 

sanat, fikir ve düşünce hürriyetinde değer veren batı toplumları ilerlemiştir. 

İlim ve sanat hürriyetinin muhtevasında öğrenme, öğretme ve istediği ilim ve sanat dalını 

tercih etme hak ve hürriyeti vardır. Bu haklar da ilmi yayma, sanatı yaygınlaştırma, ticaretini 

yapma hak ve hürriyetini de beraberinde gerekli kılar. Zira “Marifet iltifata tabidir; müşterisiz 

meta zayidir” denilmiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde ilk olarak “Okumayı” “Allah adına okumayı ve kalemle 

ilmi tahsil etmeyi” (Alak, 96:1-5.) emretmesi dinimizin ilim ve sanat hürriyetine verdiği değeri 

ispat eder. Yüce Allah insanların ilim öğrenmelerini, akıllarını kullanmalarını ve yarattığı 

eşyayı ve ham maddeyi keşfederek onları ihtiyacını karşılayacak medeniyeti oluşturacak 

mamul madde hale getirmesini istemekte ve emretmektedir. Aklın verilmesinin hikmeti ve 

amacı budur. Allah bilgiye değer verir ve ilim adamlarını üstün tutar. “Hiç bilenle bilmeyen bir 

olur mu? Bunu ancak aklı başında olanlar düşünür, öğüt alır.” (Zümer, 39:9.) buyurur. 

Allah ilim sayesinde insanlığı ve medeniyetin gelişeceğini ve üstünlük, rüçhaniyet ve 

değer kazanacağını ifade ederek “Biz ilim sahiplerinin derecelerini yükseltiriz” (Mücadele, 

58:11.) buyurur. “Rabbim ilmimi artır” (Taha, 20:114.) diye dua etmemizi istemiştir. 

Peygamberimiz (asm) Kur’an-ı Kerimin nazil olması ile okuma ve yazmaya değer vermiş 

ve iman edenlerin evlerinin birer okul olmasını ve her mü’minin okur yazar olmasını 

sağlamıştır. Bunun için Kur’an okumayı ve ezberlemeyi teşvik etmiştir. Medine’de “Suffa” 

adında mescidinin yanında bir mektep açarak burada sahabelerini eğitmiş, İman, ibadet, hukuk, 

ahlak, edebiyat, tefsir, hadis, yönetim sahasında pek çok değerli sahabe yetiştirmiş bunlara 

“Ashab-ı Suffe” denilmiştir. Bu sahabeler bütün dünyaya örnek olmuş ve kısa zamanda büyük 

bir medeniyetin temellerini atmıştır. 

Peygamberimiz (asm) ilmi teşvik için sadece Kur’an ve Din ilmi değil her nevi fenni 

ilimlerin de öğrenilmesi ve nerede olursa olsun sahip çıkılması için “İlim müminin yitik malıdır, 

nerede bulursa alınmalıdır” (Tirmizi, İlim, 19; Ali Nâsıf, Tac, 1:46.) “İlim Çin’de de olsa 

gidiniz alınız” (Camiu’s-Sağir, 1:310; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 2:254.) “Beşikten mezara kadar 

ilim öğreniniz.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 1:542-543.) “İlmi öğrenmek her erkek ve kadına 

farzdır” (İbn Mace, Mukaddime, 17.) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) ayrıca “İlminden istifade edilen alim şeytana bin abidden daha 

güçlüdür, onu aldatamaz. Her şeyi ayakta tutan bir direği vardır; dinin direği ise ilimdir” (Tac, 

1:46; Tergib-Terhib, 1:202.) buyurarak dinin esasları olan iman, ibadet, ilim, hukuk ve ahlakı 

ayakta tutacak olanların alimler olacağını ifade eder. Bu sebeple “İlim tahsili için yolculuk 

yapanın Allah yolunda olduğunu ve günah olmayan tüm çalışmalarının hatta uykusunun dahi 

ibadet olduğunu” haber verir. (Tac, 1:68; Gazali, İhya, 1:343; Tahricu Ahadisi’l-İhya, 1:231; 

Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2:393; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 10:77.) 

 

İlim ve Sanatı Öğretme Hakkı 

Devlet vatandaşların ilim ve sanat eğitimi için gerekli imkanları temin edecek ve 

önündeki engelleri kaldıracaktır. Bu konuda gerekli altyapıyı ve imkanları sağlamak, ilim ve 

sanat ve eğitimi için çalışan gönüllü kuruluşlara yardımcı olmak, belediyelerin kültür 

hizmetlerinin gelişimi için çalışmaları yapması ve yardımcı olması aslî vazifelerindendir.  

1982 Anayasasında bu hak şöyle ifadesini bulmuştur: “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe 

öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.” 

(Md. 27.) “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu 



görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde 

yerine getirir.” (Md. 65.) 

İlim ve sanat erbabının öğrendiklerini isteyenlere ve ihtiyacı olanlara öğretmesi ve bunun 

için kurslar, okullar, atölyeler ve sanat sergileri açması dini bir vecibedir, görevdir. Nitekim 

Peygamberimiz (asm) “Kim bildiği bir şeyi isteyenden gizlerse kıyamet gününde Allah ona 

ateşten bir gem vurur” (Tirmizi, İlim, 3.) buyurarak bunun uhrevi mesuliyetini de haber 

vermiştir.  

Yine “İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak sadaka-i cariye, salih evlat ve 

alimin yaydığı ilim o ilimden istifade edenler bulundukça amel defteri kapanmaz” (Müslim, 

Vesaya, 14.) buyurarak ilmi gerek kitap yazarak gerekse insanı eğiterek yayanların amel 

defterinin kapanmayacağı ve sevapların yazılmaya devam edeceğini haber verir.  

Peygamberimiz (asm) Bedir esirlerine Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında 

hürriyetlerine kavuşmalarını sağlayarak bu konuda mükemmel bir örnek davranış sergilemiş, 

eğitimin ne derece önemli olduğunu fiilen göstermiştir. (İbn-i Hazm, El-Muhalla, 6:156.) 

İlim ve sanat öğrenme hakkı kişinin istediği ilmi ve sanatı seçme ve öğrenmek isteme 

hakkını ve hürriyetini de beraberinde getirir. Kişi istediği yerden, istediği ilmi ve sanatı almakta 

hürdür. Devlet bu konuda öğrenmek isteyene yardımcı olur, okullar, kurslar ve sergiler açar, 

sanatkarları ve öğretmenleri himaye eder. Devletin görevi yardımcı olmaktır. Devletin yardımcı 

olma vazifesi denetleme hakkını ve vazifesini de beraberinde getirir. Ta ki su-i istimal edilmesin 

ve amacına uygun eğitim verilsin. 

 

4. Düzeltme ve Cevap Hakkı ve Hürriyeti 

Yayın ve basın yoluyla veya Medya kanalıyla kişilik haklarına tecavüz edildiği zaman 

kişinin düzeltmeyi isteme hakkını gerekli kılar. 1982 Anayasası bu konuda da “Düzeltme ve 

cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe 

aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.” (Md. 32.) şeklinde ifadesini 

bulmuştur. 

Bu hak basın ve yayın faaliyetlerinin genişlemesi ile doğmuştur. Yine bu hak basın 

faaliyetlerinin korunmasına dair tedbirlerin en müessiri ve en önemlisidir. Mecelle-i Ahkâm-ı 

Sultaniye’de “Davâ, bir kimse diğer bir kimseden huzur-u hâkimde hakkını talep etmesidir” 

(Md. 1613.) diye hak arama hürriyetini ifade eder. Yine Mecelle’de “Kizb ile maruf olan 

kesanın şehadetleri makbul olmaz. İftira ile cezalandırılanların da şehadetleri merduttur.” 

(Mecelle, Md. 1705.) denilerek yalancının ve müfterinin şahitliğinin kabul edilemeyeceği ifade 

edilmiştir. 

 

5. Hak Arama Hakkı ve Hürriyeti 

Vatandaşlar gerek özel şahıslardan gerekse kamu organlarından şikâyet hakkına ve 

haksızlığa uğradığı zaman hak arama hak ve hürriyetine sahiptirler. Ancak bu talep üç şekilde 

olur.  

Birincisi, idari mercilere müracaat etmek şeklindedir. Bu durumda ilgiliye cevap verilir. 

İsterse mağdur olan kişi yargıya müracaat edebilir.  

İkincisi, yasama organına müracaat etmek şartıyladır. Bu da dilekçe ile ilgili mercie 

müracaat edileceğini 1982 Anayasasında yerini bulmuştur. İlgi Anayasa maddesinde 

“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar, 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir” (Md. 74.) denilmektedir. Bu siyasi 

bir müracaat şeklindedir. 

Üçüncüsü yargı merciine müracaat edilir. Bu yol ile özel ve resmî tüm kuruluşlar ve 

şahıslar hakkında dava açılabilir. İskandinav ülkelerinde parlamentonun tayin ettiği bir şahıs 



vardır. Vatandaşların şikâyet dilekçelerini alır ve parlamento faaliyetlerinin ve araştırmasının 

neticesinde hesap ve bilgi verir.  

Hak arama İslam hukukunda “Kaza” veya “Dâvâ” diye geçmektedir. Mahkemeler 

kendilerine takdir edilen ihtilaflara bakmakla yükümlüdürler. Mecelle-i Ahkâm-ı Sultaniye’de 

“İhkâk-ı haktan imtina caiz değildir” (Md. 1800.) Bir başka maddesinde “Hüküm sebep ve 

şartları tamamıyla bulunduktan sonra hâkimin hükmü tehir etmesi caiz değildir” (Md.1828) 

denilmektedir. 

 

6. Kanunî Yargı Yolu 

1982 Anayasası “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma 

sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz” (Md. 38) denilerek 

düzenlemiştir. 

 

7. Cezalar Kanunî ve Şahsîdir 

Cezalar ve cezaî tedbirler ancak ancak kanunla konulabilir. Kanunun suç saymadığı bir 

konuda ceza verilemez. Ayrıca cezaî mesuliyet şahsidir. 1982 Anayasası bunu şöyle 

düzenlemiştir: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 

dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 

cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkumiyetinin 

sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.” (Md. 38.)  

Suçun şahsiliği esastır ve suçu sabit olmayan kimse masumdur, ona ceza verilemez. Bir 

kişinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Mecelle-i Ahkam-ı Sultaniye’de “Beraat-i zimmet 

asıldır” (Md. 8) hükmü vardır. Buna göre suçlu olduğu delillerle ispat edilmedikçe masum 

sayılır. Bir kişinin borcunun olmaması asıldır, aksini kabul için ispatı gerekir.  

Bu konu Kur’an-ı Kerimde daha kapsamlı ve geniş olarak şöyle tanzim edilmiştir. 

“Günahın açığa vurulanından da vazgeçin, gizli kalanından da. Günah kazananlar, kazançlarına 

karşılık cezalanacaklardır” (En’am, 6:120.) Bu ayet suç sabit olduğu zaman ceza verileceğini 

belirtir. Yüce Allah adil-i mutlaktır; gizli suçlara zaten ahirette adil cezayı verecektir.  

İsra Suresinde “Kim doğru yolu bulursa, ancak kendisi için bulmuştur ve kim de doğru 

yoldan sapmışsa, kendisi sapmıştır. Hiç kimse bakasının suçunu üstlenemez. Ve biz bir 

peygamber göndermedikçe, hiçbir topluluğa azap etmeyiz” (İsra, 17:15.) buyrulmaktadır. Bu 

ayet-i kerime bize üç husus ders vermektedir. Birincisi, iyilik yapan da suç işleyen de kendi 

lehine ve aleyhine amel etmektedir. Sorumluluğu ve mükafatı amelinde bağlıdır. İkincisi, suçun 

şahsiliği esastır, hiç kimse babası ve annesi dahil başkasının suçundan dolayı cezalandırılamaz. 

Üçüncüsü de sorumluluk mükellefiyetle başlar. Bir konuda yasa çıkarılmadan ve halka tebliğ 

edilmeden o yasadan sorumlu tutulamazlar. 

İslam bilginleri ve hukukçuları olan fakihle “Allah tarafından suç sayılanlar dışında suç 

yoktur” (Cessas, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2:139; İbn-i Hambel, 3:491.) demişlerdir. Zira 

Peygamberimiz (asm) “Muhakkak ki Allah üzerimize yüklediği miktarı belli suçlar dışında 

cezâlar hariç kan akıtmayı, mal almayı ve ırzların ihlalini haram kılmıştır” (Müslim, Birr, 32.) 

buyurmuşlardır.  

Batılı hukukçular da suçu “kanunun cezalandırdığı fiildir” şeklinde tarif ederler. İslam 

hukukçusu Maverdî de suçu “Allah’ın had veya tazir ile cezalandırdığı yasaklardır” demiştir. 

(Karaman, İslam Hukuku, s.148.)  

Bu durumda; 

1. Cezalar kanunîdir ve cezaya tabi suçlar “adam öldürme, hırsızlık, içki, zina, iftira, 

irtidat ve anarşi, yol kesme ve isyan çıkarıp kan akıtarak asayişi ihlal etmedir.” Bu 

suçlar da cezaları da Kur’an ve Sünnetle sabittir. Aynı şekilde kısas ve diyet 

uygulanacak suçlar da bellidir. Hâkim bunların dışına çıkamaz. Ancak tazir 



cezalarından uygun olan bir cezayı seçmek, ceza vermeyi tecil etmek ve infaz etmek 

yetkisine sahiptir. (Karaman, s.159.) 

 

2. Cezalar şahsîdir. Toplu suç ve şahs-ı maneviler olan kurumlar, müesseseler, tüzel 

kişilikler suçlu sayılmazlar. Meselâ, suç işleniyor diye bir kurum kapatılamaz ve o 

kurumda çalışanların tamamı suçlu sayılmaz. Ancak suçu kim işlemiş ise o tespit 

edilir ve orada itham altında kalanlar töhmetten ve zan altında kalmaktan kurtarılır. 

Devletin görevi, mahkemelerin ve hakimlerin işi budur. Yüce Allah “İnsanların 

işlediği kötü fiiller yalnızca kendilerini ilgilendirir. Ve sorumluluk taşıyan hiç 

kimseye başkasının sorumluluğu yüklenmez” (En’am, 6:164.) buyurur. Yine Necm 

Suresinde “Hiçbir suçlu, bir başkasının suçunu yüklenemez. İnsan için, yalnızca 

çalışmasının, gayretinin, hâlis niyetlerinin karşılığı vardır. Bu gayretinin semeresi de 

ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir” 

(Necm, 53:38-40.) buyrulmuştur. 

 

Peygamberimiz (asm) “Kendisinden başkasının suçundan mesul tutulmamak her 

Müslümanın hakkıdır. Hiç kimse ne babasının ne de kardeşinin suçundan dolayı 

mesul tutulamaz” (Müsned-i Ahmed, 3:479.) buyurmuşlardır. Ayrıca “Dikkat edin! 

Bir suçlu ancak kendi aleyhine suç işler” (İbn-i Mace, Diyât, 26.) buyurarak suçun 

ancak işleyeni mesul edeceğini ifade etmiştir.  

 

3. Kur’an-ı Kerim suçun şahsiliğine çok önem vermiştir. Zira adaletin gereği budur. 

Aksi haksızlık ve zulümdür. Yüce Allah zulümden münezzehtir ve “Adil” ismi 

zulmün yasaklanmasını gerektirir. Kur’an-ı Kerimde “zulüm” en büyük günahlardan 

sayılmıştır. Birinin hatası ile bir başkasını cezalandırmak çok büyük zulümdür. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri buna “Adalet-i Mahza” der ve şöyle izah eder:  

 

“Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün 

insanları öldürmüş gibidir.” (Maide, 5:32.) âyetin mânâ-ı işarîsiyle, bir mâsumun 

hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda 

edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne 

bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası 

bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka 

meseledir. (Mektubat, s.57.) 

 

4. Yüce Allah “Allah, hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazla bir şey teklif etmez. 

Herkesin kazandığı sevap kendisine aittir, elde ettiği suç gene kendisine aittir” 

(Bakara, 2:286.) buyurarak hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklememiş ve 

sorumluluğu da ancak yapabileceği kadar emretmiştir. Ayrıca “Kim iyi bir amel 

işlerse faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisine aittir. Rabbin, 

kullarına asla zulmetmez” (Fussilet, 41:46.) buyurmuştur. 

 

5. Kanunî / Şer’î cezalar tatbik edildikleri kimseler için birer kefarettir. Dünyada çektiği 

adil cezalardan dolayı ahiretteki cezaları kaldırır. Bir suçun adil cezası eşit olması, 

ıslah edici olması ve mağduru memnun edici olmasıdır. Yüce Allah Kur’ân-ı 

Kerimdeki cezaları buna göre tespit etmiştir. 

 

6. Devletin görevi emniyet ve ıslah tedbirlerini almaktır. Delillerin bulunmaması ile ve 

zanla cezalar verilemez. Peygamberimiz (asm) “Müslümanlardan cezaları gücünüz 

yettiği kadar kaldırmaya çalışınız. Şayet bir çıkış yolu varsa onu affedin. Şüphelerle 



hadleri kaldırın. Zira idarecinin yetkisini af yönünde kullanması daha uygundur. 

Hâkimin afta yanılması cezada yanılmasından daha hayırlıdır” (Tirmizi, Hudud, 

1457.) buyurmuşlardır. Yine “Her kim bir bir müminin kusurunu örterse Allah da 

dünyada ve ahirette onun ayıbını örter. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da 

ona yardım eder” (Müslim, Zikir, 38; İbn-i Mâce, Hudûd, 5.) buyurmuşlardır. 

  



 

 

İKTİSADİ VE SOSYAL HAK VE HÜRRİYETLER 

 

Tüm hak ve hürriyetler gibi iktisâdî ve sosyal haklar ve hürriyetler de İslamiyet’in gelmesi 

ile bundan 1400 sene önce düzenlenmiştir. Avrupa ise bu hakları ancak zenginlerin Kapitalist 

düzenine tepki olarak düzenlemek zorunda kalmışlardır. Bunu yaparken de İslamiyet’ten çokça 

istifade etmişlerdir. Bunun izah ve ispatı bundan sonraki bahislerde güzelce ifade edilecektir. 

 

1. Ailenin Korunması 

Aile toplumun temelidir. Anayasa da bu bir hüküm olarak geçer. (1982 Anayasası, Md. 

41.) İlgi madde şöyledir: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile 

planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” 

İslam hukuku aileyi toplumun temeli saymanın da ötesinde evlenerek aile kurmayı 

emreder. “Hoşunuza giden başka kadınlardan iki, üç ve dört kadınla evlenin. Fakat bunların 

arasında adaleti gözetmeyeceğinizden korkarsınız o vakit bir zevceyle iktifa edin. Bu, 

doğruluktan sapmamanıza daha yakın ve size daha uygundur.” (Nisa, 4:3.) “Sizden bekar 

olanları ve kölelerinizden, cariyelerinizden temiz olanları nikahlayıp evlendirin; yoksulsalar 

Allah, lütfuyla zengin eder onları ve Allah'ın lütfu boldur ve o, her şeyi bilir.” (Nur, 24:32.) 

Peygamberimiz (asm) “Bir kimse evlendiği zaman dinin yarısını tamamlamış olur. 

Takvalı davranış dinin diğer yarısıdır” (Hatip Tebrizî, Mişkatu’l-Mesabih, 2:161.) buyurmuşlar 

ve evliliği teşvik etmişlerdir. Bir başka hadisinde “Dünya bir metâdır. Kişi için dünya metaının 

hayırlısı da saliha kadındır. Kocası kendisine bakınca onu sevindirir, emrettiği zaman itaat eder, 

yalnızken iffetini kocasının malını korur.” (Müslim, Radâ, 17.) buyurmuşlar ve kadınların 

hayırlı olanlarını da haber vermişlerdir. 

Aileyi koruyucu tedbirleri almak devletin görevidir. Bu görevler arasında zina, haneye 

tecavüz ve müstehcen neşriyat vardır ve bu Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanununda suçlar 

arasında sayılmıştır. 

İslamiyet evliliği kolaylaştırıcı tedbirleri de almıştır. Bunlar arasında mehrin az olması ve 

buna bir sınır konmaması hayırlı görülmüştür. Peygamberimiz (asm) “Nikahın hayırlısı kolay 

olandır” (Keşfu’l-Hafa, 1:236) “Gıybeti ve “Kazfu’l Muhasnatu’l-Gafilât” yani, iffetli 

kadınlara iftirayı en büyük suç ve günah saymıştır. 

Kur’ân-ı Kerimde ailede aile reisi olan babanın sorumlulukları çok fazladır. Ailenin 

geçimini sağlamak için çalışması, eşinin, çocuklarının ve yaşlı ana-babasının nafakasını 

yüklemesi, çocukların eğitimi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi büyük sorumlulukları vardır. 

Bu sebeple ailenin reisi görevi verilmiş ve babaya itaat istenmiştir. Yüce Allah Nisa Suresinde 

“Erkekler kadınlar üzerinde, kocalar da eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun 

sebebi, Allah’ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının 

mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar: 

itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda, onların 

hukuklarını koruyan kadınlardır. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince: Onlara evvela 

öğüt verin, vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın ve bunlarla da yola gelmezlerse onları hafifçe 

dövün. Şayet size itaat ederlerse, onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki 

üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır.” (Nisa, 4:34.) Ailenin dirlik ve düzeni de buna 

bağlıdır. Zira insanların bir arada bulunduğu yerde düzeni sağlamak için bir yönetici olmalı ve 

ona itaat edilmelidir ki faydalı çalışmalar ve faaliyetler yapılsın. Başıboşluğun olduğu yerde 

hiçbir faydalı gelişme kaydedilemez. Dinimiz buna değer vermiştir.  

 

 



2. Mülkiyet Hakkı 

Hukukun temelini teşkil eden ve üzerinde en çok konuşulan konu mülkiyettir. İslamiyet 

mülkiyeti en kutsal haklardan sayar. Mülkiyet, insanın eşya ile münasebetini tesis eden, eşya 

mübadelesi olan ticareti elinde tutan hukuki bir kavramdır. Mülkiyet insanın yaratılması ile 

kendisine verilen ilk haktır. Bu sebeple insanlık tarihi kadar eski bir haktır. 

Materyalizm ve Sosyalizmin eşyaya kutsallık vererek insanı eşyanın ve tabiatın kölesi 

yapması ve Kapitalizmin mala aşırı değer vermesi ile bu hak su-i istimal edilmiş olmasından 

önemi daha da artmıştır. 

Sosyalist sistem mülkiyet hakkını tanımaz. Mülkü devlete verir. Halbuki mülkiyet fıtrî 

bir haktır ve İslam’a göre kutsaldır. Helal mal kazanmayı emreder ve malı müdafaa için öleni 

şehit kabul eder. Peygamberimiz (asm) “Malını korumak için öldürülen şehittir; canını korumak 

için uğrunda öldürülen şehittir, dinini korumak için öldürülen şehittir; ailesini korumak için 

öldürülen şehittir” (Buhârî, Mezâlim, 33; Müslim, Îmân, 226; Ebû Dâvûd, Sünnet, 29; Tirmizî, 

Diyât 21.) buyurur.  

“Maliku’l-Mülk” mülkün gerçek sahibi Allah’tır. (Maide, 5:120; İsra, 17:111; Nur, 

24:33.) Ancak Allah dünyada malı ve mülkü insana emanet olarak vermiş ve bununla dünya 

ahiret saadetini temin etmesi ve hukukunu koruması için çalışmayı emretmiştir. Yarattığı ham 

maddeyi işleyerek ihtiyacını karşılayacak mamul madde haline getirmesini, üretmesini, zengin 

olmasını, insanlara yardımcı olmasını ve bununla kabiliyetlerini geliştirerek cennete layık hale 

getirmesini istemiştir. Bunun için mülkiyeti insanın tasarrufuna vermiştir. Mülkiyet fıtrî bir 

haktır, insanın hayatını devam ettirmesi ve insanlık şeref ve haysiyetine uygun yaşaması için 

şarttır. (İbn-i Abidin, s.108.) Hz. Ömer (ra) “Dünyanın izzet ve şerefi helal mal ile, ahiretin 

izzet ve şerefi ise salih amel iledir” demiştir. 

Yüce Allah insanın çalışması, ham maddeyi mamul hale getirip zenginleşmesini temin 

için insan kalbine mal sevgisi (tamahkarlık) vermiştir. Bunu “Malı çokça seviyorsunuz” (Fecr, 

20.) ayeti ile ifade eder. Mal konusunda insanın cimriliğini de “Rabbimin rahmet hazineleri 

elinizde olsaydı harcayıp tükenmeden korkar, cimrilik ederdiniz, zaten de insan, pek cimridir.” 

(İsra, 17:100.) ayeti ile ifade eder. 

Mal konusunda insanın durumunu da “Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın 

ve gümüşlere, güzel ve cins atlara, hayvanlara ve ekinlere karşı insanların aşırı sevgisi vardır 

ve bu sevgi, insanlar için bezetilmiş bir sevgidir. Fakat bunlar, dünya yaşayışına ait birer 

matahtan ibarettir. Sonucu varılıp gidilecek yerin güzelliğiyse ancak Allah katındadır” (Al-i 

İmran, 3:14.) ayeti ile ifade eder.  

Dünya hayatının ahiretin ebedi hayatı içi bir hazırlık olduğunu ve dünya hayatının insanı 

aldatıp ahiret hayatını unutturmaması gerektiğini de “Mal ve oğullar, dünya hayatının 

ziynetidir. Ebedi olarak kalan hayır ve hasenat ise hem mükafat bakımından Rabbinin katında 

daha hayırlıdır, hem sonucu bakımından daha hayırlıdır” (Kehf, 18:46.) ayeti ile ifade eder ve 

ahiret amacına yönlendirir. Böylece helal kazanıp ve adil davranmasını ve kul hakkına 

girmemesini emreder.  

Mülkiyet hakkı mal sahibinin vefat etmesi durumunda “Miras Hakkını” gerekli kılar. Bu 

sebeple 1982 Anayasası da “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir” (Md. 35.) hükmünü 

getirmiştir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Miras hakkına önem verdiği gibi taksiminin nasıl 

olacağını da açıkça belirtmiştir. (Nisa, 4:7, 11, 12, 176.) 

  

Mülkiyet Hakkı Konusunda Bilmemiz Gerekenler 

1. Mülkiyet hakkı sınırlıdır. Mülkiyetin çalışma, emek, ticaret ve miras yoluyla elde 

edilmiş olması gerekir. Kur’ân-ı Kerim “Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan 

şeyleri yiyin. Şeytan'ın izini izlemeyin. Şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır.” 

(Bakara, 2:168.) emretmektedir.  



2. Malın kullanılmasında “israf” ve “cimrilik” yasaklanmıştır. “Ey Âdemoğulları, 

namaz kılacağınız her vakit, elbisenizi giyin, süslenin ve yiyin, için, israf etmeyin, 

şüphe yok ki o, müsrifleri sevmez.” (Âraf, 7:31.) ayeti israfı yasaklamıştır. 

“Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver ve israfta ileri giderek boş yere, haksız 

yere malını saçma, savurma” (İsra, 17:26.) ayeti yakınlara haklarını vermelerini ve 

israfı yasaklamıştır. “Gerçekten de malını boş yere saçıp savuranlar, Şeytanlara 

kardeş olurlar ve Şeytan, Rabbine karşı nankördür” (İsra, 17:27.) ayeti de malın boşa 

harcanmasının insanlığın faydasına değil şeytana uymak olduğunu ifade etmektedir. 

3. Emeği olmayan ve hak edilmeyen bir malın alınmaması gerekir. Yüce Allah “Malları 

aranızda haksız bir şekilde yemeyin!” (Bakara, 2:188.) emrederek hırsızlık, kumar, 

rüşvet, ihtikar ve tefecilik yoluyla mal edinmeyi yasaklamıştır. 

4. Yüce Allah yine malı biriktirip hapsetmeyi ve insanları mahrum etmeyi ve 

muhtaçlardan mahrum etmeyi de yasaklamıştır. “Ey iman edenler! Bilginlerle 

rahiplerin çoğu, boş sebeplerle insanların mallarını yerler ve halkı Allah yolundan 

menederler. Altını, gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elemli bir azapla 

müjdele!” (Tevbe, 9:34.) buyurarak malı biriktirip toplumdaki insanları bundan 

mahrum etmeyi yasaklar. Faizi yasaklamasının bir hikmeti de budur. Malların Allah 

yolunda harcanması ise insanların faydasına harcanması olduğunu ifade eder. 

Malların fazlasını fakir ve muhtaçlara vermeyi ve insanların yararına harcamayı ise 

övmüştür. “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan, zekâtı veren 

kimselerin karşılıkları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir” (Bakara, 2:277.) buyurur. 

5. Bir sene içinde biriken ve nisap miktarını aşan maldan kırkta bir zekât vermeyi en 

önemli farz mali ibadet olarak emretmiştir. Zekât miktarından fazla malı sadaka 

olarak vermeyi de övmüştür. Bununla ilgili onlarca ayet ve emirler vardır. 

6. Mal toplum yararına kullanılmalıdır. İslam hukukçuları “Zaruret ve genel menfaat” 

prensibi ile malın toplum yararına kullanılması için devletin toplum yararına 

istimlakini kabul etmişlerdir. “Zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar” (Mecelle, 

21.) “Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur.” (Madde, 22.) “Ehven-i şer ihtiyar 

olunur.” (Madde, 29.) kuralları bunu ifade etmektedir. 

7. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde insanlara “Adalet-i Mahza” denilen adalet-i hakikiyeyi 

emreder. Ancak dünyanın olumsuz şartları ve insanların sosyal ve siyasi durumları, 

ahlakın bozulması sonucu hakiki adaletin sağlanamayacağı durumlarda “Ehven-i şer” 

kuralına göre “adalet-i izafiyeye” gidilebilir. Nitekim yüce Allah “Allah size kolaylık 

diler zorluk dilemez” (Bakara, 2:185.) buyurarak kolaylık göstermiştir ve “Allah 

dinde hareç ve zorlama kılmamıştır.” (Hac, 22:78.) Bu sebeple adalet-i hakikiyeye 

gidecek şekilde “maslahat” gereği hükümler verilebilmektedir. Müçtehit hukukçular 

buna göre bir çözüm üretme yetkisine sahiptirler.  

8. İslam hukuku zarardan korunmak ve kamuya fayda sağlamak üzere istimlaki kabul 

eder. Nitekim Ensar’dan birisinin bahçesinde Semüre b. Cündüb’ün (ra) bir ağacı 

varmış. Bahçe sahibi kendisine zarar verdiği için şikayetçi olur. Peygamberimiz (asm) 

Semüre’ye “Bu ağacı kardeşine sat” buyurur. “Hayır satamam!” der. “O zaman söküp 

at!” buyurur. “Onu da yapamam!” deyince “Sen kardeşine zarar vermek istiyorsun” 

buyurur ve bahçe sahibine “O ağacı söküp atmasını emreder.” (Ebu Davud, Akdiye, 

31.) Hz. Ömer (ra) Mescid-i Nebeviyi genişletmek için etrafındaki arsaları istimlak 

eder bedellerini de öder. (Mütevelli, 325.) Hz. Ömer (ra) istimlak ederek kamu 

yararına geçit hakkı vermiştir. (Vehbe Zuhayli, 204.) 

9. Kamuya zarar veren sanayi ve ticaret müesseseleri devletçe satın alınarak zarar 

ödenir. Bunlarda dinen bir sakınca yoktur. Peygamberimiz (asm) “İnsanlar üç şeyde 

ortaktır: Su, ot ve tuz” buyurdular. Bir rivayette “ateş” de vardır. (Ebu Davud, Büyû, 



26.) Kamulaştırmada ve devletleştirmede mal sahibine adil, uygun tazminat 

verilmelidir. Zira “Iztırar gayrın hakkını iptal etmez” (Mecelle, 33.) genel bir kuraldır. 

İslam’da zarar ve mukabele-i zarar yoktur. (İbn-i Mace, Ahkam, 17; Mecelle, 19.) 

“Zarar bil-kaderi’l-imkân def olunur.” (Mecelle, 31.) 

 

3. Çalışma ve Kazanma Hürriyeti (İşçi – İşveren Hukuku) 

İslam dini çalışmayı ve kazancı teşvik etmiş, tembelliği ve ataleti zemmetmiştir. İşçi ve 

işveren münasebetleri sanayinin de gelişmesiyle hukuk literatürüne girmiştir. Yüce Allah 

Kur’ân-ı Kerimde “İnsan için çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığını mutlaka 

görecektir” (Necm, 53:39-40.) buyrulur. 

Yüce Allah yeryüzünü insanın geçimi için yaratmıştır. “O Allah ki, yeryüzünü sizin 

yaşamanız, yerleşmeniz, menfaatiniz için yeryüzünü tarıma elverişli ovalar, iskana uygun 

araziler haline getirmiş, göğü de yükseltip düzenleyerek gökten su indirerek depolamıştır. O su 

ile, size rızık olarak topraktan çeşitli ürünler çıkarmaktadır. O halde bile bile, Allah'a şirk 

koşmayın” (Bakara, 2:22.) ayeti bunu ifade etmektedir. 

Peygamberimiz (asm) “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı lokma yememiştir” 

(Buhari, Büyu, 15.) buyurarak emeğe değer verir ve en helal kazancın el emeği olduğunu söyler. 

“Kim helal rızık talebinde yorgun yatarsa günahları affolunmuş olarak gecelemiş olur” 

(Camiu’s-Sağir, 2:167.) buyurur.  

Ticaret ve sanayi, çalışma ve kazanma hak ve hürriyeti vardır. Kişinin çalıştığı işi meşru 

olduğu müddetçe hukukun teminatı altındadır. Gayr-i meşru ticaret himaye edilemez. İşçinin 

hakkı da koruma altındadır. Peygamberimiz (asm) “İşçi çalıştıran kimse, işçisine ne kadar ücret 

vereceğini bildirsin.” (Nesaî, Eymân ve Nuzûr, 44; Zeyd b. Alî, Müsned, H. 654.) “İşçinin 

ücretini alın teri kurumadan versin” (İbn-i Mâce, Rehin, 4.) ferman etmiştir.  

 

4. Sendika Kurma Hakkı 

İslam devleti sosyal bir devlettir ve hedefi de sosyal adalettir. Çalışanlarının geçim 

şartlarını sağlamak devletin görevidir. Angarya yoktur. Bunun için derneklerin, işçi ve esnaf 

teşekküllerinin kurulması İslam Hukukunda meşru kabul edilmiştir.  

Sendikalar ve Dernekler 

a) Günlük politika ile meşgul olmazlar.  

b) Yıkıcı, zarar verici ve asayişi ihlal edici faaliyetlerde bulunamazlar, 

c) İslam’da grev hakkı tanımlanmamıştır, ancak hak arama yolları açıktır. 

 

5. Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 

Büyük işletmelerin ve fabrikaları kurulması ile işçiler çoğalmıştır. İşçilerin çokluğu da 

“Kolektif İş Hukukunu” o da işçi ve işveren temsilcilerinin varlığını gerekli kılmıştır. Bu 

bakımdan; işçi temsilcileri ile işveren temsilcileri toplu iş görüşmeleri yapabilirler, ancak bu 

bir zorunluluk değildir. 

Grev Hakkı İslamî değildir. Zira, işçi akdini yaptığı kimsenin emrinde muayyen şartlar 

altında çalışır, işveren işçiyi belli şartlarla kiralamıştır. Grev işverene zarar verir. İslamda ise 

“Zarar vermek de zarar görmek de yoktur.” (Mecelle, Md. 19) Ayrıca grev bir zorlamadır. Akit 

ise karşılıklı rıza iledir. (Tirmizi, Büyû, 27.) İşçilerin grev yaparak çalışmadan para almaları da 

caiz olmaz. Ücret ancak çalışmanın karşılığıdır. (Mecelle, Md. 424, 425.) 

Buna rağmen devlet âdil ücret için işverene müdahale edebilir. İbn-i Cevzî’ye göre 

“Devlet başkanı sanat ve sanayi işçilerini halkın ihtiyacı olan hususlarda çalışmazlarsa ecr-i 

misil ile çalışmaya zorlayabilir.” (El-Bayâtî, Nizamu’l-Siyaseti’l-İslamiye, 210.)  

Grevde ne işçinin ve ne de işverenin bir faydası olmadığı gibi ülkeye de bir fayda 

sağlamaz.  

 



6. Sağlığı Koruma Hakkı 

Beden ve ruh sağlığı ile ilgili hizmetlerin devletten talep hakkı vardır. Devletin varlık 

sebebi insanın temel haklarını güvence altında almak, güvenliği ve adaleti sağlama yanında 

eğitim ve sağlık hizmetlerini de muhtaç olanlara, yani fakir ve yoksullara sağlamaktır. 

Peygamberimiz (asm) “Biz velisi olmayanın velisiyiz” (Nesai, Sünen, Feraiz, 14.) buyurmuştur. 

Bu hizmetleri alabilecek zenginliğe sahip olanlara devletin bunları sağlama vazifesi yoktur. 

Devletin vazifelerinden birisi de sağlık hizmetlerini vermektir. İslamiyet sağlığa büyük 

değer vermiştir. Bu sebeple sağlığı bozan işler ve davranışlar yasaklanmıştır. Leş, içki, 

uyuşturucu, her nevi sarhoşluk veren alışkanlıklar yasaktır. 

 

7. Sosyal Güvenlik Hakkı  

Anayasa Mahkemesi bir kararında “Sosyal güvenlik herkes için bir hak ve devlet için bir 

ödevdir” (Resmî Gazete, 2.4.1965.) demiştir. Bu konudaki genel prensipler şöyledir: 

a) İslam dinin dünya ve ahiret saadetinin tüm prensiplerini insanlığa getirmiştir. Bu 

sebeple Kur’an ve Sünnette sosyal, ekonomik ve siyasi tüm düsturları beyan etmiştir. 

b) Bunun için; 

a. İçki ve sarhoş edici her şey yasaktır. (Maide, 5:90.) 

b. Zina ve fuhuş yasaklanmıştır. (İsra, 17:32; Araf, 7:80-81.) 

c. Hırsızlık yasaklanmıştır. (Maide, 5:38.) 

d. Ölçü ve tartıda hile yasaktır. (Hud, 11:84; Mutaffifun, 83:1-3.) 

e. Haksız kazanç olan faiz yasaktır. (Bakara, 2:275-280; Al-i İmran, 3:130.) 

f. İhtikar, karaborsa yasaklanmıştır. (Müslim, Müsâḳât, 129; İ. Mâce, Ticârât, 6) 

g. Yalan yere yemin yasaklanmıştır. (Hac, 22:30; Furkan, 25:73.) 

h. Rüşvet ve gayr-i meşru menfaat temini yasaktır. (Bakara, 2:188; En’am, 

6:152; Tirmizi, Ahkam, 9.) 

i. Adalet emredilmiştir. (Nahl, 16:90.) 

j. Maddi ve manevi zararlar yasaklanmıştır. (İbn-i Abidin, s.103.) 

c) İnsanlar arasında sevgi muhabbet, kardeşlik ve güven duygusu ve yardımlaşma 

emredilmiştir. Müminler birbirlerini koruyan (Feth, 48:29.) kardeşlerdir. (Hucurat, 

49:10.) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İyilik ve takvada birbirinizle yarışın, kötülük ve 

düşmanlıkta birbirinizle yarışmayın! Bilin ki Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Maide, 5:2.) “İbadet 

edin Allah'a ve ona hiçbir şeyi eş etmeyin. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, 

yakın komşulara, uzak komşulara, yolda kalmışlara ve sahibi olduğunuz köle ve cariyelere 

iyilik edin, çünkü Allah, kendini beğenip övenleri sevmez.” (Nisa, 4:36.) buyurdular. 

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiğini kardeşi 

için de sevip istemedikçe hakiki mü’min olmaz ve imanı kemale ermez.” (Buhari, İman, 7.) 

“Müminler birbirini sevmede ve birbirine yardımcı olmada kemerli bir binadaki taşlar gibi ve 

bir vücudun azaları gibidirler. Organlar birisine bir zarar isabet etse bütün beden onun acısına 

iştirak ederler ve onun yardımına koşarlar.” (Buhari, Birr, 37.) “Müminler kemerli binanın 

taşları gibi birbirlerine destek olurlar ta ki düşmesinler” (Buhar, Salat, 88.) 

Yine buyurdular: “Komşusu aç iken tok uyuyan kâmil bir mümin sayılmaz.” (Ebu Davud, 

Büyu, 9.) “Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, ona dargın olmaz. Kim mümine 

yardım ederse Allah da ona yardım eder. Kim bir müminin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını 

örter. Kim bir müminin sıkıntısını giderirse Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir.” 

(Nevevi, Riyazu’s-Salihin, 1:276.) “Ben ve yetimi koruyan cennette bu iki parmak gibi 

beraberiz.” (Buhari, Tecrid, 12:168.) 

Bu ve benzeri ayet ve hadisler göstermektedir ki İslam hukukunun kaynakları olan Kur’an 

ve Sünnette toplumdaki sosyal ve iktisadi haklarla ilgili insanlığın tüm ihtiyaçlarına cevap 

verecek her şey vardır.  



İslam’da Sosyal Güvenlik Müesseseleri  

1. Nafaka: Akraba arasındaki yoksullara verilir. (Bakara, 2:232; Nisa, 4:63.) 

2. Zekât: Zekât malî bir ibadettir. Zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Yüce Allah 

“Onların mallarından muhtaç ve yoksullar için de bir hak vardır” (Zariyat, 51:19.) 

buyurarak zekâtı emretmiştir. İbn-i Hazm der ki: “Her beldenin zenginleri üzerinde o 

beldenin fakirlerini gözetmeleri farz-ı kifayedir. Şayet zekât kâfi gelmezse zaruri olan 

yiyecek, yazlık ve kışlık giyecek ve buna benzer ihtiyaç maddeleri ile yağmurdan, 

soğuk, sıcak ve kötü gözlerden koruyacak şeyleri temin etme hususunda devlet onları 

icbar edebilir.” (Karaman, 118.) 

3. Sadaka-i Fıtır: Ramazan ayında fakirlere verilir. 

4. Adak (Nezir): Yüce Allah “Akitlerinizi ifa edin!” (Hac, 22:30.) buyurur. Kişi adakla 

yükümlü olmadığı halde kendi üzerine vacip kılmıştır. Yerine getirmekle 

yükümlüdür. Yüce Allah “Allah yolunda sarf ettiğiniz nafakayı ve adadığınız adağı 

şüphesiz Allah bilir.” (Bakara, 2:270.) 

5. Fidye ve Kefaretler: Oruç tutamayan fakire fidye vermekle mükelleftir. Yeminini 

bozan, Ramazan orucunu bozan ve zıhar yapan kişiler de kefaret ödemekle 

mükelleftirler.  

6. Kurban: durumu iyi olan zenginlerin Kurban Bayramı’nda kurban kesmeleri vaciptir. 

Yüce Allah “Bayramda namaz kıl ve kurban kes!” (Kevser, 108:2.) emretmiştir. 

Bunda da fakirlerin hakları vardır.  

 

Sosyal Güvenliği Gerçekleştiren Müesseseler 

Dinimiz Müslümanlara yapılması zorunlu olan mali ibadetlerini yapabilecek ve ihtiyarî 

yardımları yerlerine ulaştıracak müesseseler de kurmuşlardır. Bunlar; 

1. Sadakalar, 

2. Vakıflar, 

3. Vasiyetler, 

4. Ziyafetler, (Düğün, Mevlit vs.) 

5. Eşyanın emanet verilmesi, 

6. Başkalarını kendi nefsine tercih etmek olan îsâr hasleti. 

7. Hediye ve hibeler… 

8. Komşu hakkı “Cebrail (as) öyle tavsiye etmiştir ki mirasçı yapacak sandım” (Buhari, 

Edep, 28.) 

9. Karz-ı Hasen, yani faizsiz borç verme gibi hususlar dinimizce emredilmiştir.  

 

8. Öğrenim Hakkı 

İslam’da eğitim ve öğretime büyük değer verilmiş olduğu açıktır. Zira insanın vazifesi 

“Taallümle tekemmüldür.” Bu da “Okumakla” elde edilir. Bu sebeple Allah muallim olarak 

“Peygamber” okumak için de “Kitap” göndermiştir.  

Öğrenme temel bir hak olunca öğrenim müesseselerini açmak da bir vazife olur. Bu da 

devletin en önemli görevleri arasındadır. Anayasamızda da bu hak “Kimse, eğitim ve öğrenim 

hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.” 

(1982 Anayasası Md. 42.) şeklinde ifadesini bulmuştur.  

 

9. Yardımlaşma Kurumları 

Toplumda yardımlaşma kurumları ve müessesleri kurulabilir. Yüce Allah “İyilikte, 

hayırda ve takvada yarışın” (Maide, 5:2.) ferman eder. Vakıfların kurulmasına bizzat 

Peygamberimiz (asm) çalışmıştır. Vakıflar dışında “Cemiyet-i Teâvün” adı verilen dernekler 

ve cemiyetler kurulmuştur. Böylece köylüyü, çiftçiyi, esnaf ve sanatkarı ve meslek erbabını 

korumayı amaçlanır. 



 

 

 

SİYASİ HAK VE VAZİFELER 

 

Siyasi haklar aynı zamanda bir vazifedir. Vatandaş ve yurttaş olmanın ve yurttaş olmanın 

bir gereğidir. Tabii ki bu vazife ancak “Hürriyet” ortamında yapılabilir. Hürriyet olmadan 

vatandaşları siyasi vazifelerini vicdanlarının gerektirdiği gibi yapmaları mümkün olmaz. 

Bu haklar başlıca şöyledir: 

 

1. Vatandaşlık Hakkı 

Devlet haline gelmiş her toplumda bir “Vatandaşlık” statüsü vardır. Resulullah (asm) 

Medine’ye hicret edince %90 Müşrik ve %10 Yahudi toplumundan oluşan Medine’nin 

korunması için toplumun ileri gelen müşrik ve Yahudileri ile bir araya gelerek “Medine 

Sözleşmesi” yaparak imza altına aldılar. Daha sonra nüfus sayımı da yaptırmıştır. Böylece 

vatandaşların durumları ve sayısı belirlenmişti. 

Osmanlı devleti 1869’da “Tabiiyyet-i Osmaniye Kanunu” çıkarmış ve 1876’da 

Meşrutiyetin ilanı ile “Vatandaş” anlamında “Teb’a” terimini kullanmaya başlamıştır. Modern 

anlamda “Vatandaş” tabiri 1929’da yürürlüğe giren 1312 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu” 

iledir. 

Günümüze kadar İslam ülkelerinde vatandaşlar “Müslim” ve “Gayr-i Müslim” olarak iki 

gruba ayrılırdı. Başka ayırım yapılmazdı. Ancak Meşrutiyet ile azınlık kabul edilen gayr-i 

müslimler de Müslümanlar gibi aynı haklara sahip olmaya başladılar ve Cumhuriyet döneminde 

her ikisi de “Vatandaş” olarak toplumda yerlerin almış oldular. Bunun İslam’a aykırı bir yönü 

de yoktur. Bu gibi ayrımlar zamanın ve toplumun şartlarına göre ayarlanmıştır. Bu zamanda bu 

ayrıma gerek kalmamıştır. “Din ve Vicdan Hürriyeti” ile beraber diğer hak ve hürriyetlerin 

kullanımında bütün vatandaşlar aynı kabul edilmiştir. 

Kur’ân-ı Kerim insanların tamamına hitap eder. Ancak muhataplarının inanca göre 

“Mümin, kafir ve münafık” olarak üçe ayrıldığını bize bildirir. (Bakara, 2:1-18.) İnanları bir 

“Ümmet” olarak kabul eder; ancak bu devletin içindeki vatandaş olarak değil, aynı dine 

inananlar olarak “inanç birliği” içinde kabul eder. Bu diğer insanları dışlama anlamında 

değildir. “İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Siz de bir ümmetsiniz. Rabbiniz de Ben'im. Öyle 

ise yalnız Bana ibadet edin!” (Enbiya, 21:92.) Bu ayette “ümmet” kelimesi din olarak 

kullanılmıştır. (Taberî, Tefsir, 17:85; Şevkânî, Tefsir, 3: 478-479.) Bazı müfessirler ise ilâhî 

dinlerin tamamının İslâm olduğu inancından hareketle buradaki ümmet kelimesini “tek bir din 

topluluğu” olarak yorumlamışlardır. 

Peygamberimiz (asm) “Medinde Sözleşmesinde” “Müslümanlar tek bir ümmet teşkil 

ederler” (Md. 2.) maddesini yazdırarak Müslümanları aynı dine inanan ayrı bir ümmet ve 

topluluk olduğunu belirtmiştir.  

Bir yabancının veya yabancı bir Müslümanın bir ülke ve şehir vatandaşı olabilmesi için 

en az orada on beş gün kalmış olması gerekir. Bu seferilik müddeti kadardır. (Müslim, Cihad 

ve Siyer, 3; Hamidullah, İslamda Devlet İdaresi, s.199.)  

Bir kişinin vatandaşlığa kabulü de iki şekildedir. 

1. Kişinin talebi ve müracaatı sonucu, 

2. Evlenme ile vatandaşlığa geçmiş olmasıdır.  

Müslümanlar sözleşme ve anlaşmalara ve uluslararası hukuka saygılıdırlar ve öyle 

olmaları da Allah’ın emridir. Nitekim yüce Allah “Akitlerinize ve sözleşmelerinize uyun!” 

(Maide, 5:1.) Bu emre itaatin gereği hiçbir Müslüman anlaşmayı bozan taraf olamaz. Olsa 

Allah’a isyan etmiş olur. 

 



2. Siyasi Parti Kurma ve Yönetim Talebi Hakkı 

Partiler siyasi amaçlı derneklerdir. Modern demokraside oynadıkları rol sayesinde 

Anayasal düzenlemeye konu olmuş ve “Siyasi Partiler Kanunu” çıkarılmıştır. Partiler bu kanun 

çerçevesinde kurulur ve faaliyetlerini yaparlar.  

İslamiyet hükmî şahsiyeti ve tüzel kişiliği reddetmediği ve “Şahs-ı Manevi” olarak kabul 

ettiği için derneklerin, vakıfların ve siyasi partilerin varlığını reddetmez. Bilakis seçim ve 

parlamento’yu “Şûra” emri ve prensibi ile kabul eder. Şuranın ve şuraya ehil olanların seçimi 

kabul edilince onun sistemli şekli olan siyasi partilerin varlığı da zarureten gereklidir. 

 

İslam’a göre; 

1. Hukuken partilere ve particiliğe hiçbir engel yoktur. “Allah’ın ipine sarılın bölünüp 

parçalanmayın” (Âl-i İmran, 3:103.) emri vakıflar, dernekler kurmayın, meslek 

grupları ve çalışma grupları oluşturmayın şeklinde anlaşılamaz. Ancak amaç ve hedef 

birliği için bir araya gelen hizmet gruplarının kendi aralarında amaç ve hedef sapması 

yaşamamasını emreder. Bunların başında “Parlamento” gelir. Milletin meclisi millete 

hizmet amacı dışında, milletin milli ve manevi değerlerine ve hizmet amacına aykırı 

davranmaması, milletin de Parlamento dışında herhangi bir alternatif oluşturmaması 

ve parlamentoya sahip çıkması anlamında anlaşılabilir. Nitekim Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri 1922’de Ankara TBMM’de yaptığı konuşmada bu ayeti bu anlamda 

açıklamış ve şöyle demiştir:  

 

“Meclis elinde bulunmayan ve Meclis tarikiyle olmayan böyle bir kuvvet, inşikak-ı 

âsâya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı âsâ ise ‘Allah’ın ipine sarılın;bölünüp 

parçalanmayın’ (Âl-i İmran, 3:103.) âyetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. 

Cemaatın ruhu olan şahs-ı mânevî daha metindir. Ve, tenfiz-i ahkâm-ı şer'iyeye daha 

ziyade muktedirdir. Halife-i şahsî, ancak ona istinad ile vezâifi deruhte edebilir. 

Cemaatin ruhu olan şahs-ı mânevî eğer müstakim olsa, ziyade parlak ve kâmil olur. 

Eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduttur. Cemaatin 

ise gayr-ı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği, dahildeki fenâlıkla 

bozmayınız. Bilirsiniz ki, ebedî düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslâmın 

şeâirini tahrip ediyorlar. Öyleyse, zarurî vazifeniz, şeâiri ihyâ ve muhafaza etmektir. 

Yoksa, şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeâirde tehâvün, zaaf-ı milliyeti 

gösterir. Zaaf ise, düşmanı tevkif etmez, teşci eder.” (Mesnevi-i Nuriye, s.134.)  

 

2. Siyasi muhalefet meşru bir muvazene-i adalet unsurudur. Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri “Malûmdur ki, her hükûmette muhâlifler bulunur. Âsâyişe, emniyete 

dokunmamak şartıyla, hiç kimse vicdânıyla, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir 

metoddan dolayı mes’ul olmaz. Bu hukûkî bir müteârifedir.  

 

Dîninde çok mutaassıb ve cebbâr bir hükûmet olan İngilizlerin yüz sene hâkimiyetleri 

altında bulunan yüz milyondan ziyâde Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini 

kabul etmeyip Kur’ân ile reddettikleri halde, İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar 

onlara o cihetten ilişmedi. Burada ve bütün İslâm hükûmetlerinde eskiden beri 

Yahudîler, Nasrânîler tâbî oldukları memleketin dînine, kudsî rejimine muhâlif, zıt ve 

mûteriz bulundukları halde, o hükûmetler hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten 

ilişmediler.  

 

Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhâlefet, hiçbir hükûmette suç 

sayılmaz; bilâkis, muhâlefet meşrû ve samîmi bir muvâzene-i adâlet unsurudur.” 

(Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı, s. 999.) 



3. Siyasi partilerin amacı “Seyyidu’l-kavme hâdimuhum” “Kavmin efendisi ona hizmet 

edendir” (Deylemî, el-Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, 2: 324.) hadis-i şerifi 

gereği vatana ve millete hizmet aşkı olmalıdır. Tarafgirlik, menfaat hırsı ile topluma 

hizmet edilemez. Ayrıca toplumun birlik ve dirliğini sarsacak olan ve baskıyı netice 

veren ideolojik, ırkçı, milli ve dini değerleri istismar edici bir metot takip etmemesi 

gerekir. Temel ölçü “Aşk-ı İslamiyet ve Hamiyet-i Milliye” olmalıdır.  

 

4. “Siyasi Partiler Kanununda” partilerin amacı, hizmet prensipleri ve kapatılmasını 

gerekli kılan düzenlemeler yapılmalıdır. Kapatılmayı gerekli kılan hususlar ise 

bölücülük, isyana teşvik, ırkçılık, din ve mezhep ayrımı ve yıkıcı faaliyetlerdir.  

 

Bütün bunlar İslam’ın reddetmediği ve kabul ettiği hususlardır. 

 

3. Seçim Hukuku 

a. Seçme Hakkı: İslam’da saltanat ve baskıcı bir yönetim şekli yoktur. İslam 

yöneticiyi halkın seçmesini esas alır. Halk yöneticiyi seçer, murakabe eder, 

tenkit de eder, nasihat eder ve gerekirse azleder. Bu da seçimle olur. Demokratik 

yönetim bunu sistemli hale getirmiştir. Cumhurî Demokrasinin en geniş anlamda 

temelleri “Asr-ı Saadette” “Hulefa-i Raşidin” döneminde atılmış ve en geniş 

manada uygulanmıştır. Asr-ı Saadet bu yönü ile de insanlığın önünde çok 

mükemmel bir model olmuştur.  

b. Dinin amacı her nevi baskı ve istibdadı kaldırıp Allah’ın fıtraten insana verdiği 

hayat hakkı, mülkiyet hakkı, aile hukuku, düşünce ve fikir hürriyeti, din ve 

vicdan hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetleri korumaktır. Bu da hürriyet içinde 

insanın irade ve aklını en geniş şekilde kullanmasında bağlıdır. Bunun sonucu 

Allah’ın verdiği kabiliyetlerini geliştirir ve medeniyetler oluşturur. 

c. Yönetim Allah’ın emri olan “Meşveret ve Şura” (Âl-i İmran, 3:159; Şura, 

42:38.) ile gerçekleştiği gibi yöneticiler de yine meşveret ve şuralarla toplumu 

yönetmelidir. Doğrudan demokrasi ancak küçük kabilelerde mümkün olur. 

Modern ve gelişmiş, nüfusu oldukça artmış olan toplumlarda meşveret ve şura 

ve onun sistemli şekli olan demokrasi ancak halkın temsilcileri vasıtasıyla 

mümkün olur ki buna “Temsili Demokrasi” denilir. Ancak tüm halkı ilgilendiren 

hususlarda “Referandum” yoluyla tüm halkın iradesi belirlenebilir. Bu da 

gelişmiş demokrasinin bir organıdır.  

d. Seçim sistemi ile devlet başkanı, parlamenterler, mahalli idareler, valiler ve diğer 

idari yapılar belirlenebilir. Bu o ülkenin Anayasa ve Yasalarına göre olur. 

İslam’da da devlet başkanı ya doğrudan veya “Ehl-i Hal ve Akd” denilen 

temsilcilerle belirlenir. Bütün bunların hiçbirisi İslam anlayışına ters değildir. 

Zaten dünyaya ait hususlar örfe ve maslahata göre belirlenir. Maslahat ve örf de 

dinin reddetmediği ve kabul ettiği hususlardır. Toplumun ve zamanın şart ve 

ihtiyacına göre en güzel şekli tercih edilebilir. 

e. İslam’da yönetimin temel prensipleri ve meşruiyetin kaynağı “Hürriyet, Adalet, 

Meşveret ve Kanun hakimiyetidir.” İslami yönetimin temel prensipleri bunlardır. 

Bunlardan birisi olmazsa o yönetim islâmî sayılmaz. Kanun hakimiyeti demek 

şahıssın keyfine göre değil hiyerarşik olarak “Kitap, Sünnet” yani “Anayasa ve 

Yasalar” “İcma, Kıyas, Maslahat, Örf, Sedd-i Zerayi” gibi akıl ve nakil 

birlikteliği ile Şuralardan çıkan yasalar ve kararlardır. Bunlar da Yasalar ve 

Yönetmelikler şeklindedir. Yasalar hâkim olmalı ve yasalar yöneticiler dahil 

herkesi bağlamalıdır. Yasaların hâkim olmadığı yerde keyfî yönetimler hâkim 

olur o da istibdat ve baskıyı doğurur.  



f. İslam’da yasalara uyma zorunluluğu vardır. Yüce Allah “Ey iman edenler! 

Akitlerinize uyun!” (Maide, 5:1.) ferman eder. Tabii ki yasalar meşruiyetini adil 

olması, temel hakları koruyucu olması ve dinin emir ve yasaklarına ve halkın 

örfüne aykırı olmamasından alır. Şayet aykırı olursa bu toplumda çatışmayı 

doğurur, bu da baskıyı netice verir. Bu durumda yönetim adaleti sağlayamadığı 

gibi istibdada yönelmeyi netice verir ve yönetimi meşru olmaktan çıkararak 

tartışmalı hale getirir. 

g. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Emaneti ehline veriniz. 

Allah’a, Resulüne ve sizden olan, sizin seçtiğiniz ulul-emre itaat ediniz! Onlar 

da size adaletle hükmetsinler” (Nisa, 4: 58-59.) ferman eder. Bu ayet-i kerime 

Müslümanlara ehil olanı seçme, Allah’a ve Resulüne uyan ve adil olan 

yöneticilere itaat etmeyi emretmektedir. İtaat mutlak değildir. Peygamberimiz 

(asm) “İtaat marufadır. Allah’a isyan olan hususlarda kula itaat yoktur” (Buhari 

Ahkam, 4; Müslim, İmara, 39-40.) buyurarak itaatin sınırlarını belirlemiştir. 

h. İslam’da seçime 15 yaşını doldurmuş kadın-erkek, işçi-köylü, cahil-alim herkes 

iştirak eder. Herkesin bir oy hakkı vardır. (Maverdi, Ahkâm-ı Sultaniye, 6; 

Mevdudi, İslamda Hükümet, 171, 430.) İslamda “Eşitlik Prensibi” ve “Çoğunluk 

Sistemi” vardır. “Hüküm ekseriyete göre verilir.” Peygamberimizin (asm) 

tatbikatı böyle olmuştur. Zira Peygamberimizin (asm) meşveretlerine herkes 

katılmış ve fikrini açıkça ifade etmiş, peygamberimiz (asm) de çoğunluğa göre 

hükmetmiştir.  

 

b) Aday Olma ve Seçilme Hakkı: Seçmen şartlarına haiz herkes seçilmek için aday 

olabilir. Ancak liyakat şarttır. İslam, reşit olma, adil olma, rey ve tedbir sahibi olmayı 

şartlarını esas almıştır. Yönetimin amacı “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” 

hadisine göre kamu hizmeti yapmak ve “İyiliği emredip kötülüğü yasaklamaktır.” 

İslam fakihleri “İdarecileriniz emr-i marufu yapan ve münkerden nehy 

edenlerinizdir” demişlerdir. Ancak kamu hizmeti için aday gösterilmek, aday 

olmaktan iyidir.  

 

Peygamberimiz (asm) “Memuriyet isteme. Çünkü siz istemeden size bir vazife teklif 

edilirse yardım görürsün. Kendin talip olursan yalnız kalırsın, mesuliyeti de kendin 

yüklenirsin” (Buhari, Eyman, 1; Müslim, İmare, 13.) buyurmuşlardır. Ancak 

olağanüstü şartlarda kendinizi yetkili görüyorsanız ve o işi yapmanız gerekiyor, 

başka liyakat sahibi yoksa vazifeden kaçmak mesuliyeti mucip olur. Talip olmanız 

gerekir. Zira Hz. Yusuf (as) Mısır kralına “Beni hazinlerin başına memur tayin et, 

çünkü ben bu işi bilirim ve üstesinden gelirim” (Yusuf, 12:55.) buyurarak görev 

talebinde bulunmuştur.  

 

c. Propaganda Hakkı: Meşru dairede kalmak, muhaliflerine iftira, karalama 

yapmamak, yalan söylememek şartıyla yapacağı hizmetleri projelendirerek 

propaganda yapmak meşrudur. Yalan, iftira, karalama zaten dinen ve ahlaken meşru 

değildir, büyük günahlardandır. 

 

4. Âmme Hizmetine Girme Hakkı 

Kamuda çalışmak ve devlette memur olmak için herhangi bir ayrım yapılamaz. Her 

vatandaş liyakat ve meslekte ehliyet sahibi olmak şartıyla şartlarına uygun memuriyet 

hizmetine talip olabilir.  

İslam’da âmme hizmeti bir mükellefiyettir. Yapılması “Farz-ı Kifaye”dir ve bu sebeple 

zaruri vazifelerdendir. Bunda esas olan “Ehliyet” ve “Liyakattir.” Yüce Allah “Ey iman 



edenler! Emaneti ehline verin!” (Nisa, 4:58.) “İyilik ve takvada yardımlaşın” (Maide, 5:2.) ayeti 

ile emredilmiştir. Peygamberimiz (asm) “Emanet zayi olunca, iş ehline verilmeyince kıyameti 

bekleyiniz!” (Buhari, İlim, 2; Rikak, 35.) buyurmuşlardır.  

Kamu hizmetine girip memur olan; 

a) Mal beyanında bulunmalıdır. Hz. Ömer (ra) ve Ömer b. Abdulaziz (ra) bunu 

uygulamışlardır.  

b) Memurun âmirine ve yöneticiye itaat etmelidir. Peygamberimiz (asm) “Başınızda 

sizin istemediğiniz kıvırcık saçlı Habeşli bir köle dahi olsa dinleyin ve itaat edin!” 

(Tecrid-i Sarih, 2:666.) buyurmuşlardır.  

Anayasamızın “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, 

görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez” (1982 Anayasası, Md. 70.) 

maddesi ile her Türk vatandaşının bu haklardan yararlanabileceğine hükmetmiştir.  

 

5. Dilekçe Verme Hakkı 

Vatandaşların şikayetlerini yetkili mercilere bildirme ve müracaat etme hakkı vardır. 

Avrupa’daki gelişimi oldukça enteresandır. Anayasamızın ilgi maddesi şöyledir: “Vatandaşlar 

ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, 

gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla 

düzenlenir” (1982 Anayasası, Md. 74.) denilerek yasalaştırmıştır. 

Bu yasal bir hak olduğu kadar islam’ın da emri, vatandaşın hakkı, amirlerin de görevidir. 

Şöyle ki: 

a) Emr-i Maruf ve Nehy-i Ani’l-Münker görevinin gereğidir.  

b) Şura emrinin ifasının şartıdır. 

c) Fikir hürriyeti ve hak arama hürriyetinin gereğidir. 

d) İdarecilerin halkın şikayetlerini dinleme ve giderme vazifesi icabıdır. 

e) Zararı giderme ve iyilikte yardımlaşma gereğidir.  

Dilekçe hakkı âdil bir topluma giden zarurî bir yoldur. Eskiden şifahi olan ifade edilen bu 

hak nüfusun artması ve ihtiyaçların çoğalması ile daha sistmeli hale gelerek dilekçe ile baş 

vurma şekline girmiştir.  

Hz. Ömer (ra) “Adalet mülkün temelidir” buyurur. Adalet ise halkın istek ve ihtiyaçlarına 

cevap vermek, şikayetleri dinleyerek hak sahibine hakkını vermek ve haksızı cezalandırmak 

şeklindedir.  

 

Devletin Vatandaştan İstediği Haklar 

Devletin de vatandaşlarından istediği haklar vardır. Bunlardan en önemlileri şöyledir: 

 

a) Askerlik Görevi:  

İslam’da vatandaşların güvenliğini sağlamak, can, mal ve namusunu korumak, iç ve dış 

tehditlerden halkını korumak için cihad ve askerlik vazifesi farz olarak emredilmiştir. Devletin 

ilan ettiği meşru savaştan kaçmak en büyük günahlardandır. Gayr-i Müslimlerin de askere 

alınmasında dinen bir engel olmadığı gibi onların da vatandaşlık vazifelerindendir.  

1982 Anayasasında da bu görev şöyle belirlenmiştir: “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı 

ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine 

getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” (Md. 72.)  

 

b) Vergi Mükellefiyeti ve Görevi 

İmam Ebu Yusuf “Kitabu’l-Haraç” isimli eserinde ve Ebu Ubeyd “Kitabu’l-Emvâl” 

isimli eserinde devletin gelir kaynakları ve vergiler konusunu ele alarak bunun meşru olduğunu 



ve devlerin vatandaşlardan alacağı hakkı olduğunu beyan etmişlerdir. Dinen bunun sakıncası 

olmadığı gibi devlet adil ve eşit olmak şartıyla ihtiyacı olan vergileri koyabilir. Burada esas 

olan halkın refah ve huzuruna hizmet etmek ve toplanan vergilerin israf edilmeden yine halkın 

hizmetine sunmaktır.  

Hz. Ömer (ra) bir mecliste “Ben halife miyim, yoksa kral mıyım?” diye sorar. 

Sahabelerden Ebu’d-Derdâ (ra) “Ya Ömer! Halk seneden korkuyorsa, halktan aldığın vergileri 

israf ediyor yerli yerinde harcamıyorsan sen kralsın. Şayet halk senden korkmuyor, halktan 

aldığın vergileri israf etmeden yerli yerinde harcıyorsan sen halifesin” demiştir. Bu cevap Hz. 

Ömer’in çok hoşuna gitmiştir.  

Anayasamızda bu hak şöyle ifadesini bulur: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 

mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 

maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla 

konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, 

istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” (1982 Anayasası, M. 

73.) 

c) Vatandaşın Devlete İtaati Devletin Hakkıdır 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resulüne itaat edin 

ve sizden olan ulul-emre itaat edin” (Nisa, 4:59.) ferman eder. Ancak bu mutlak itaat değildir; 

peygamberimiz (asm) “İtaat marufadır, Allah’a isyanda kula itaat yoktur” buyurarak itaatin 

sınırlarını belirlemiştir.  

Hz. Ali (ra) “İtaat halkın, adalet devletin görevidir” demiştir.  

 

 

 


