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BE�ER� HUKUKLA KAR�LA�TIRMALI OLARAK  CEZA  HUKUKUNUN  �SLAM  HUKUKUNDAK� 
YER� 

THE PLACE OF CRIMINAL LAW IN ISLAMIC LAW COMPARISON WITH HUMAN LAWS 

                                                                                                      Rifat USLU•••• 
  Öz 

        Be�eri hukuk, amme hukuku ve hususi hukuk diye ikiye ayrılır. Bunlar da kendi içinde çe�itli dallara 
ayrılmaktadır. �slam hukukunun tasnifi, amme hukuku ve hususi  hukuk ayrımı yerine ibadetleri de içine alacak 
�ekilde farklı bir ayrıma tabi tutulmu�tur. Buna göre fikhi hükümler, “ibadat”, “mualemat” ve  “ukubat” olmak üzere 
üç ana gruba ayrılır. �slam ceza hukuku,“ukubat” bölümünde ele alınır. 
          �slam ceza hukuku, �slam hukukçularının üzerinde en az durdukları saha oldu�u için ilk zamanlar suç ve ceza 
ile ilgili hususi eserler yazımı yerine daha ziyade klasik fıkıh kitaplarının de�i�ik ba�lıkları altında ele alınmı�tır. Daha 
sonra ceza hukuku ile ilgili müstakil eserler yazılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Be�eri Hukuk, �slam Hukuku, Ceza Hukuku. 
 
Abstract 
The lav for humans divided into two groups; “Civil Low” and “official Law”. They are also divided into 

many groups amangst them. 
Islamic Law is grouped in a different way that consists the praying rat-her than grouping it as “civil Law” 

and “official Law” For that reasan, the verdicts in Law divided into three groups;“ibadat”“Muamelat”and “Ukubat” 
The punishment Law of Islamic Law is considered in “Ukubat” part. 

At first, since the punishmentLaw of Islamic Law Was the subject which the lawyers studied on the least, it 
was considered in the subtitles of classical books of law rather than writing books about criminals and pu-nishments. 
Later, some individual books were written about the law of punishment. 

Keywords: Civil Law, Islamic Law, Law of  Punishment. 
 
 
             
           �slam Hukuku ve ceza hukukunun, �slam hukukundaki yerine geçmeden, genel olarak hukuk 
kavramına kısa bir göz atmamız yerinde olur kanaatındayız. 
          1 - GENEL OLARAK HUKUK: 
         �nsanlar toplu olarak ya�amak zorundadırlar. Toplu ya�am ise bir düzeni gerektirir. Toplum halinde 
ya�amak zorunda olan insanların düzenli bir hayat sürebilmeleri için kendilerini, uymaya zorunlu saydıkları 
kuralların en önemlilerini hukuk kuralları olu�turur.Hukuk kuralları de�i�ik yönlerden çe�itli tasniflere tabi 
tutulmu�tur. Bu tasnifler, bazen hukukun yürürlükte olup olmamasına   göre, bazan da ilahi olup 
olmamasına göre yapılmı�tır. Biz de burada be�eri ve ilahi hukukun tarifini verip, konularının bir 
kar�ıla�tırmasını yapmak istiyoruz. 
         A - HUKUKUN TAR�F� 
          Hukuk, Türkçeye Arapçadan geçmi� olup, “hakk” kelimesinin ço�uludur. Hakk, lugatta kaide, tayin 
edilen hisse, sübut ve do�ruluk gibi bir takım manalara gelmektedir.1 
         �lgili kaynaklarda bir ıstılah olarak hukukun çe�itli tarifleri yapılmı�tır. Bu tarifler birbirini tutmamakla 
beraber bunların hepsinde mü�terek bir nokta vardır ki o da hukuk mefhumunun “cemiyeti nizamlayan 
kaideler” mefhumu içinde yer almı� olmasıdır. Buna göre hukuku umumi olarak �öyle tarif  edebiliriz. 
Hukuk, “toplum hayatında ki�ilerin birbirleriyle ve toplumla olan ili�kilerini düzenleyen ve uyulması kamu 
gücü ile desteklenmi� bulunan sosyal kurallar bütünüdür”2 
        B - BATI MEN�E’L� HUKUK VE TASN�F� (S�STEMAT���) 
        Bugün memleketimizde de uygulanan ve hukuk fakültelerinde okutulan, genellikle de hukuktan söz 
edilince aklımıza gelen hukuktan farklı bir sistemi bulunan �slam Hukukunun tarif ve tasnifine geçmeden 
önce Batı Men�e’li Hukuk sistemine bir göz atmak istiyoruz. Çünkü, yer yer �slam Hukuku ile mukayese 

������������������������������������������������������������
•
�Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi �lahiyat Fakültesi Fıkıh Ana Bilim Dalı Ö�retim Üyesi 

1 �bn Manzur, Ebu’l-fadl Cemaleddin Muhammed b.Mükerrem, Lisanu’l-arab,  Beyrut, tsz.I-XV, Hakk maddesi. 
2 Bilge, Necip, Hukuk ba�langıcı, Ankara,1983,s.24; Zevkliler, Aydın,Medeni Hukuk, Ankara,1989, s.7. 
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etmek durumunda oldu�umuzda, gerçekte bu iki hukukun konuları arasında bir farkın olup olmadı�ını da 
kolayca görmemiz mümkün olacaktır. 
         �slam Hukuku’nun konularının, �imdiki hukuk sistemlerinin hangi sınıfına girdi�ini anlayabilmemiz 
de bu sistemi tanımamıza ba�lıdır. Bundan dolayı burada be�eri hukuk sisteminin tasnifini de ele almamızın 
faydalı olaca�ı kanaatındayız. 
       Be�eri hukuk, âmme hukuku ve hususi hukuk diye iki ayrılır.3 Bunlar da kendi içinde çe�itli dallara 
ayrılmaktadır. 
          1- Âmme Hukuku 
          Devlet mekanizmasının i�leyi�ini, hakimiyet ve kudreti haiz hükmi �ahıs sıfatıyla devletin, hakiki ve 
hükmi �ahıslarla, yahut âmme hükmi �ahıslarla yahut di�er devletlerle olan münasebetlerini tanzim eden 
hukuka âmme hukuku denir.4 

Âmme hukukunun ba�lıca dalları ve ihtiva etti�i sahalar ise �unlardır. 
          a) Esas Te�kilat Hukuku 
          Bu hukuk, devletin �eklini tanzim, çatısını tespit eder ve devlet içindeki te�ri’, icra ve kaza 
kuvvetlerinin birbirleriyle olan münasebetlerini, bunların hangi organlar vasıtasıyla kullanıldı�ını, ayrıca 
ferdin devlete kar�ı olan haklarını ve sorumluluklarını tayin ve tespit eder.5 
          b - �dare Hukuku 
         Devlete ait kurum ve kurulu�ların i�leyi�ini, fertlerle olan ili�ki ve mesuliyetleri, devletin yetki verdi�i 
memurların vazife, salahiyet ve mes’uliyetlerini ve memurlarla ilgili tayin, terfi gibi konularda kaideleri 
tanzim eden hukuk dalına idari hukuk denir.6 
        c- Ceza Hukuku 
        Devletin, i�lenmesini yasak etti�i hususları i�leyenlere veya yapılmasını emretti�i hususları 
yapmayanlara tatbik edece�i cezai müeyyideleri tanzim eden hukuktur .7 
        d -Usul Hukuku 
        Yargılama ile alakalı kaideleri ve hakimlerin mahkeme esasında uymaları gereken usulü tanzim eden 
hukuktur. Bu da ikiye ayrılır .8 
         aa-Hukuk Muhakemeleri Usulü 
         Hususi Hukuka ait anla�mazlıkları çözerken mahkemelerin takip edece�i metodları tanzim eden 
hukuktur .9 
         ab-Ceza Muhakemeleri Usulü 
        Cemiyet nizamını bozanları takip ve cezalandırmada adli makamların ve mahkemelerin riayet etmesi 
gereken usulü tayin eden ve tanzim eden hukuk dalıdır.10 
  e-Devletler Umumi Hukuku 
       Sava�, barı� ve tarafsızlık gibi hallerde devletlerin uymak zorunda oldukları hukuk kaidelerini tanzim 
eden hukuk dalıdır.11  
              f-Umumi Âmme (Devlet)Hukuku 
            Devletin hukuki yapısını inceler. Fakat anayasa hukukunda oldu�u gibi mu�ahhas olarak devletin 
çatısını ve organlarını ve bunların  münasebetlerini de�il, mücerred olarak devleti devlet olarak ele alır. 
Ba�ka bir tabirle devletin hukuki ve felsefi izahını yapan bir hukuk dalıdır.12 
         2- Hususi Hukuk 
         Fertlerin fertlerle veya e�it bir �ekilde devletle olan münasebetlerini tanzim eden  hukuktut.13  Bu da üç 
kısma ayrılır. 
        a- Medeni Hukuk 
        Hukuk açısından e�it olan hakiki ve hükmi �ahısların hukuken ehemmiyeti haiz her türlü 
münasebetlerini tanzim eden hukuk dalıdır.14 

������������������������������������������������������������
3 Özçelik, Selçuk, Anayasa Hukuk (Umumi Esaslar) �stanbul,1961,s.12. 
 
4Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlü�ü, Ankara,1993 s.466; Karaman, Hayreddin, Mukayeseli �slam Hukuku, �stanbul,1991,I-III, c.1, s.21; 
Özcan, Hüseyin, Ansiklopedik  Hukuk Sözlü�ü, Ankara,1975,s.181. 
5 Özcan,s.175; Karaman,c.1, s.22; Yılmaz, s.65. 
 
6 Yılmaz, s.376 Karaman,c.1, s.22. 
7 Karaman,.c.1, s.22;. 
8 Yılmaz, s.941; Özcan, s.679. 
 
9 Özcan, s.255;Karaman,c.1,s22; Yılmaz,.s.356. 
10 Kunter,Nurullah,Muhakeme Hukuk Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, �stanbul,1986,s.10; Karaman,c.1,s.22; Yılmaz,s.159 
11 Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara,1994,I-III,c.1,s.1;Yılmaz,s.212 
12 Uzunpostalcı,Mustafa,Hukuk ve �slam Hukuku, Konya,1987,I-II,c.1,s.48 
13 Özcelik,s.12 
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       Medeni hukuk, �ahıs, aile, miras, e�ya ve borçlar konularını içine almaktadır. De�i�ik bir ifadeyle 
medeni hukuk, ki�inin hayatında kar�ıla�tı�ı olaylar ve kar�ıla�tıkları davranı�ların pek ço�uyla ilgilendi�i 
gibi ki�inin hayat alanının dı�ına da ta�makta ve ki�inin do�umundan önceki ve ölümünden sonraki bir 
kısım olaylarla da ilgilenmektedir. Mesela ki�ili�in ba�langıcı do�umla oldu�u halde, medeni hukuk henüz 
dünyaya gelmemi� olan ana rahmindeki ceninle de ilgilenmekte ve ona ili�kin düzenlemeler getirmektedir. 
Bunun yanında, ki�ilik ölümle sona erdi�i halde,medeni hukuk, ki�inin geride bıraktı�ı malıyla ilgilenip bu 
malın kimlere nasıl ve ne miktarda verilece�ini tanzim etmektedir.15 
          Yukarıda da belirtti�imiz gibi medeni hukuk, �ahıs, aile, miras, e�ya ve borçlar kanununu içine 
almaktadır. �lgilendi�i konular bu kadar geni�tir. Konunun daha fazla uzamaması için her birini ayrı ayrı ele 
almayıp bu kadarla iktifa edece�iz. 
         b-Ticaret Hukuku 
        Hususi hukukun bir dalı olan “ticaret hukuku” da, ticari i�letme, ticaret ortaklıkları, kıymetli evrak gibi 
iktisadi ve ticari münasebetleri tanzim etmektedir.  
           c-Devletler Hususi Hukuku 
          Bu hukuk dalı da, de�i�ik devlet tebaaları arasındaki hususi hukuk münasebetlerinde hangi devletin 
özel hukukunun tatbik edilece�ini ve tabiiyetle ilgili konuları tanzim eder.16 
          II - �SLAM HUKUKU 
          �slam Hukuku, Kur’an ve Sünnet gibi kayna�ı bulunan ve fakihlerin ictihatlarıyla geli�tirilmi�, 
Hz.Peygamber.(S.A.V.) zamanından itibaren zamanımıza kadar �slam ülkelerinde tamamen veya kısmen 
uygulanan bir hukuk sistemidir. “�slam Hukuku” tabiri yeni bir tabir olup, “fıkıh” kar�ılı�ı olarak 
kullanılmaktadır. Eskiden hukuk anlamında fıkıh kullanılırdı. Bugün Arap literatüründe fıkıh terimi 
genelde hukuk ilmi kar�ılı�ında kullanılmakta ise de, hukukun içine aldı�ı konularla fıkhın konularının 
neler oldu�unu göz önüne aldı�ımız zaman, �slam Hukuku kavramının, fıkıh kavramının tam kar�ılı�ı 
olmadı�ını görürüz. Çünkü hukuk, insanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden hükümleri ifade etti�i 
halde, fıkıh hem insanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden hükümleri, hem de insanla Allah arasındaki 
münasebetler demek olan ibadetleri içine almaktadır. Hukukun ise ibadetlerle herhangi bir ilgisi yoktur. 
           �u halde �slam Hukuku,fıkhın ibadetler dı�ında kalan konularını içine alan bir terimdir. Fakat 
ba�langıçtan itibaren �slam Hukuku kavramı kullanılmayıp, fıkıh kavramının kullanılması itibariyle bu 
bölümde zaman zaman �slam Hukuku tabiri yerinde fıkıh tabirini de kullanaca�ız. 
            A - �SLAM HUKUKU  (FIKIH) NUN TAR�F� 
           Fıkıh kelimesi lugatta bir �eyi bilmek, anlamak manalarına gelir.17 Kur’an’da fıkıh kelimesi mutlak 
ilim için de�il, ince anlayı�, keskin idrak ve konu�anın gayesini anlamak manasında kullanılmı�tır. Nitekim 
�u ayetlerde fıkıh kökünden kelimeler bu manada kullanılmı�tır. 
 ‘Bu kavme ne oluyor da kendisine söylenen hiçbir sözü anlamaya yana�mıyorlar.’18 
 “(�uayb (a.s)in kavmi kendisine) ey �uayb biz senin söylediklerinin ço�unu iyice anlamıyoruz, 
dediler”.19 
               “Her �ey O’nu hamd ile tesbih eder, fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız”.20 
           Lugatta bu manalara gelen fıkhın, lugat manasını da göz önüne alınarak �slam alimleri tarafından bir 
ilmin adı, bir ıstılah olarak çe�itli tarifleri yapılmı�tır. �mam A’zam Ebu Hanife (v.150/767)fıkhı, akaid, ahlak 
ve tasavvufu da içine alacak �ekilde: “Nefsin lehine ve aleyhine olan �eyleri bilmesidir”.21 diye tarif etmi�tir. 
        �mam A’zam Ebu Hanife devrinde ilimlerin bir ço�u �imdiki gibi müstakil de�ildi. Akaid, ahlak, fıkıh 
ve tasavvuf ayrı birer ilim olmayıp, hepsine birden fıkıh deniliyordu. Nitekim bu Ebu Hanife’nin “el-
Fıkhu’l-ekber” isimli eseri fıkıh ismini ta�ımasına ra�men içinde �imdiki manada bir tek fıkhi konu 
bulunmamakta, aksine tamamen itikadi konular yer almaktadır. 
            Zamanla ilimler ba�ımsızlı�ını kazanınca fıkhın içerisinden akaid ile tasavvuf adıyla müstakil ilimler 
ortaya çıktı. Fıkıh ise, ibadet ve ahkama dair meselelere hasredilmi� oldu. Dolayısıyla da Ebu Hanife’nin 
yapmı� oldu�u tarif de de�i�ikli�e u�radı. Daha sonraki alimler, adı geçen tarife(amelen ) veya (min ciheti’l-

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
14 Özcan,s.144; Karaman,c.1,s.23 
15 Zevkliler,s.42 
16 Nomer, Ergin, Devletler Hususi Hukuku,�stanbul 1990,s.5; Özcan , s.147 
 
17 �bn Manzur, fıkıh maddesi;el-Cevheri,�smail b.Hammad,es-Sıhah Tacu’l-lu�a ve Sıhahu’l-arabiyye,Beyrut,1984,I-VI,fıkıh maddesi. 
18 en-Nisa,4/78 
19 Hud,,11/91 
20 el-�sra,17/44 
21 Molla Husrev, Muhammed b.Feramuz,Mir’atü’l-usul Fi �erhi Mirkati’l vusul, �stanbul1967,I-II,c.1,s.18;�afak,Ali,�slam Hukukuna 
Giri�(Abdülkerm Zeydan’ın el-Medhal Li Diraseti’�-�eriati’l-�slamiyye isimli eserinin tercümesi)�stanbul,1995,s.109. 
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amel) kaydını ilave ederek fıkhın tarifine “amel yönünden nefsin, lehine ve aleyhine olan �eyleri bilmesidir” 
diye zamanımıza kadar geçerlili�ini koruyan son �eklini vermi�lerdir.22 
      �afii’ler fıkhı:“�er’i-ameli hükümleri (ibadet,munakehat ve ukubata dair hükümleri) tafsili delillerden 
çıkararak bilmektir”23 �eklinde tarif etmi�lerdir. 
             Bu iki tarifin lafızları farklı olsa da ifade ettikleri mana aynıdır. Çünkü Hanefiler tarifte geçen 
“ma’rifet” kelimesiyle, delilinden çıkararak bilme manasını kast etmi�lerdir.24 
              Fıkhın �u �ekilde de tarifi yapılmı�tır. “Fıkıh,ibadet,muamalat ve ukubata ait �er’i hükümlerin 
hey’et-i mecmuasıdır”.25        
            Mecellede de aynı noktalar muhafaza edilerek fıkıh �u �ekilde tarif edilmi�tir. “Fıkıh, mesaili 
�er’iyyeyi ameliyyeyi bilmektir”.26 
            �er’i hükümleri delillerinden çıkararak bilen alime “fakih” denir ki müctehid demektir. Bu tabirlerin 
bugünkü literatürde kar�ılı�ı hukukçu demektir. Daha önce de ifade etti�imiz gibi zamanımızda terim 
olarak fıkıh, �slam Hukuku kar�ılı�ında da kullanılmaktadır. 
           B - �SLAM HUKUK S�STEM�N�N TASN�F� 
           �slamın amel yönünü ve insanlar arası münasebetleri inceleyen fıkhın, di�er �slami ilimlerde oldu�u 
gibi kendisine has bir tasnifi vardır.�slam Hukuku, tasnifinde âmme hukuku ve hususi hukuk ayrımı yerine 
ibadetleri de içine alacak �ekilde bir ayrıma tabi tutulmu�tur. 
            Fıkhi hükümler, ibadet, muamelat ve ukubat olmak üzere üç ana gruba ayrılır. 
           �bn Abidin’in (v.1252/1836)daha geni� çapta yaptı�ı taksim dahi bugünkü hukuk tasnifine uygun 
de�ildir. �bn Abidin, din i�lerinin temelini, itikad, adab, ibadet, muamelat ve ukubat olmak üzere be�e ayırır. 
Sonra da itikad ve adabı mevzu dı�ı bırakarak, ibadatı, namaz, oruç, hac, zekat ve cihad olmak üzere be�e, 
muamelatı, mali ili�kiler, munakehat, muhasamat,  emanat, ve terikattan ibaret olmak üzere be�e, ukubatı 
da, kısas, haddi sirkat, haddi zina, haddi kazif ve ridde olmak üzere be�e ayırır.27  
         Klasik hukuk kitaplarında, �slam Hukuku’nun konuları genellikle �u üç grupta ele alınır. 
                    1 - �badat 

     �badet, insanın ahirete tealluk eden i�leridir. Taharet, namaz, oruç, hac, zekat, kurban ve cihadla 
ilgili hükümler bu kısma dahildir. �badetler de yapılı� �ekline göre, namaz ve oruç gibi bedenle yapılan 
ibadetler, zekat ve sadaka-i fıtır gibi malla yapılan ibadetler, hac gibi hem beden hem de malla yapılan 
ibadetler ve yemin keffareti, adam öldürme keffareti, zıhar ve oruç keffareti gibi kusuru örtmeye yönelik 
ibadetler diye ikiye ayrılır. 
                  2 - Muamelat 
                �nsanın dünya ile ilgili i�leri ve muamelelerine de “muamelat” denmektedir. Akitler, kaza, feraiz, 
iflas, hacr, rehin, �irketler, siyer ve bazı hukukçularca ayrı bir bölüm olarak mutalaa edilen munakahat ve 
mufarekat konuları da bu kısma dahildir. 
           3 - Ukubat 
          �nsanların nizam ve intizam içinde ya�amaları için, kanunları ihlal edenlere, yasak olan ve suç sayılan 
i�leri yapanlara uygulanacak cezaları düzenleyen bölüme de “ukubat” denir. Üzerinde ileride geni�çe 
durulaca�ı üzere, cinayet, hudud, ta’zir ve �ehadetlerle ilgili hükümler de bu bölüme dahildir. 
         Fıkha (�slam Hukukuna) Mecellede de, klasik hukuk kitaplarında yapılan tasnife yakın bir tasnif 
yapılmı�tır. Mecelle’de yapılan tasnife göre, fıkhî meseleler, önce ahirete tealluk eden meseleler, dünyaya 
tealluk eden meseleler diye ikiye ayrılır. Ahirette tealluk eden meseleler ibadetlerdir. Dünyaya tealluk eden 
meseleler de, munakehat, muamelat ve ukubat kısımlarına ayrılır.28   �lk yazılan �slam Hukuku (fıkıh) 
kitaplarında yukarıda zikretti�imiz �ekilde yapılan hukuk tasnifi, daha sonraları önemli bir de�i�ikli�e 
u�ramı� ve konular �u tasnife göre ele alınmaya ba�lanmı�tır. 
         1 - �badetler 
          2 - Ahvali �ahsiyye (�ahıs ve aile hukuku) 
         3 - Muameleler 

������������������������������������������������������������
22 Büyük Haydar Efendi,Usulu Fıkıh Dersleri, �stanbul,tsz.s.7,; Molla Husrev, c.1,s.18 
 23Zeydan,Abdülkerim,el-Veciz fi Usuli’l-fıkh,Ba�dat,1976,s.8.Amidi,Ebu’lHasen Seyfeddin Ali b.Muhammed,el-�hkam fi Usuli’l-
ahkam,Kahire,1967,I-II,c.l,s.7. 
23 Molla Husrev,c.l,s.15.�afak,s.110 
24 Atar,Fahreddin,Fıkıh Usulü,�stanbul,1988 
25 Bilmen,c.l,s.14 
26 Ali Haydar Efendi,Dü�rarü’ll-Hukkam �erhu Mecelleti’l-Ahkam,�stanbul,1330,l-lV,c.l,s.14. 
27 �bn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz, Beddü’l-muhtar Ale’ddürri’l-muhtar �erhu Tenviru’l-ebsar,�stanbul,tzs,I-
V,c.1,s.58 
 
28 Mesud Efendi, s.11. 
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         4 - Ahkamı sultaniyye ve siyaseti �er’iyye 
         5 - Ukubat 
         6 - Siyer 
         7 - Âdab 29 
         C - �SLAM HUKUKUNUN ÖZELL�KLER� 
        �slam Hukuku da,di�er hukuk sistemleri gibi cemiyet hayatının en önemli müessese ve kaidelerini 
tanzim etmekle beraber, buraya kadar verdi�imiz bilgilerden anla�ıldı�ı üzere, �slam Hukukunu di�er 
hukuklardan ayıran, kendine has bir takım vasıf ve özellikleri vardır. Bu özellikleri �öyle sıralamamız 
mümkündür. 
         1 - �slam Hukuku Dinidir 
        �slam Hukuku, �slam Dininden ne�’et etmi� bir hukuk sistemidir. �ki ana kayna�ı Kur’an ve Sünnettir. 
Di�er kaynaklar bu iki kayna�a tabidir. �slam Hukuku bu kaynaklarıyla,her asrın ihtiyacına cevap verecek 
mükemmelli�e sahiptir.   
         2- Cezanın yanında mükafata yer verir 
        �slam Hukuku, sadece kötü ve suç sayılan fiilleri cezalandırmakla kalmamı�, iyi fiil ve davranı�lara 
kar�ılık olarak da manevi mükafat koymu�tur. �slam Hukukunda hukuk düzeniyle ilgili her hareketin bir 
mükafat veya bir cezası vardır. Bu ceza veya mükafat hem dünyevi hem de uhrevidir. �slam Dini,insanın 
manevi yönünü ihmal etmedi�i için ibadetlerle insanı temiz tutmayı ve Allah’a kar�ı da vazifesini yapmasını 
öngörmü�tür. 
           3- Kanun Yapma �lim ve Ehliyet i�idir 
          Islam Hukukunda kanun yapma yetkisi di�er hukuk sistemlerinde oldu�u gibi, seçim, tayin ve taht i�i 
de�il, ilim ve ehliyet iledir. Bu ilim ve ehliyet sahiplerine “müctehid” denir. Mücdehidlerin çıkardıkları 
hükümleri kanunla�tırmak ise devlet ba�kanı ve �ûra üyelerine aittir.Devlet ba�kanı müctehid ise kendisi de 
ictihad edebilir. Müctehid de�il ise, �slami hükümlere muhalif kanun vaz’ edemez. 
          4 - Donmu� Bir Hukuk De�ildir 
          �slam Hukuku, durgun ve donuk bir hukuk de�ildir. Her devrin ihtiyacına cevap verecek bir özelli�e 
sahiptir. Bu hukuk sisteminin ana kayna�ı olan “Kitap” meseleleri icmali ve ana hatlarıyla zikretmi�, 
teferruatın bu kaynaklardan çıkarılma i�ini müctehidlere bırakmı�tır. �slam Hukukunda kaynak de�i�mez, 
fakat ictihatlar farklı olabilir. �ctimai ve iktisadi müesseseler ile bunları nizamlayan hukuk kaideleri zaman 
ve mekana göre de�i�ebilir. 
           �slam Hukukunda bu özelli�i Mecelle’nin “Zamanın ta�ayyuruyla ahkamın ta�ayyuru inkar 
olunmaz”30 maddesiyle formülle�tirilmi�tir.  Zira zaman de�i�tikçe insanların ihtiyaçları, halleri, örf ve 
adetleri de�i�ece�inden, delile dayanmayıp örfe bina edilmi� hükümler de de�i�ebilir. Nass ile sabit olan 
hükümler ise de�i�mez. Çünkü nass örften daha kuvvetlidir.31 
           5 - �slam Hukukunun tasnifi nev’i �ahsına münhasırdır 
          Yukarıda da geçti�i üzere, fıkıh kar�ılı�ı olarak kullanıldı�ında �slam Hukuku, insan ile insan, insan ile 
devlet, insan ile Allah arasındaki münasebetleri tanzim eder. Bu bakımdan sahası, be�eri hukuk 
sistemlerinden daha geni�tir.��te bu gibi özellikleri sayesinde �slam Hukuku, Peygamber Efendimizin 
zamanından beri �slam aleminde tamamen veya kısmen tatbik edilegelmi�tir. Son zamanlarda ileri sürülen 
“�slam Hukuku zamanın ihtiyaçlarına cevap vermiyor” gibi iddialar haklı de�ildir. Haklı gibi görünmesine 
sebep ise, �slam Hukukunun mahiyeti de�il, �slam Hukukunun i�lenmemesidir. 
              D - �SLAM CEZA HUKUKUNUN �SLAM HUKUKUNDAK� YER�        
              �slam Hukuk sisteminin tasnifini yaparken gördü�ümüz gibi, �slam Ceza Hukuku, �slam 
Hukukunun �badet, muamelat ve ukubat �eklindeki klasik üçlü tasnifinden üçüncüsünün konusunu te�kil 
eder.  
           �slam Ceza Hukuku, �slam hukukçularının üzerinde en az durdukları saha oldu�u için ilk zamanlar 
suç ve ceza ile ilgili hususi eserler tedvini yerine daha ziyade klasik fıkıh kitaplarında “kitabu’l-ukubat” gibi 
genel ba�lıklar altında veya suç ve ceza nev’ilerine göre, topluma kar�ı i�lenen suçlar olarak kabul edilen 
haddler, “kitabu’l-hudud” bölümünde, �ahsa kar�ı i�lenen suçlar , “kitabu’l-cinayet, diyat, cirah ve kısas” 
gibi bölümlerde, ta’zir suç ve cezaları ise “kitabu’l-ta’zir” bölümünde i�lenmi�tir. 
          Ayrıca âmme ve idare hukuku alanında yazılmı� “kitabu’l-harac”, “el-ahkamu”s-sultaniyye”, “es-
siyasetü’�-�er’iyye”, “hisbe” ad ve türündeki eserlerde de bugünkü anlayı�a göre ceza hukuku sahasına 
giren konular ele alınır. 

������������������������������������������������������������
29 ez-Zerka, Mustafa, el-Fıkhu’l �slami Fi Sevbihi’l-Cedid, Dıme�k,1959,I-I,c.1,s.55. 
 
30 Mes’ud Efendi,s.22 
31 Erdo�an, Mehmet, �slam Hukukunda Ahkamın De�i�mesi, �stanbul,1990,s.3. 
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           Ceza muhakemeleri usulüne gelince, klasik eserlerde ceza muhakemeleri, hukuk muhakemeleri 
�eklinde kesin bir ayırım bulunmayıp her iki alan, mü�terek olarak, “edebü’l-kadi” veya “edebü’l-kaza”, 
“�ehadet”, “beyyinat”, “dâvâ” ve “ikrar” gibi ba�lıklar altında, bazan da bu alanda “edebü’l-kazi” ve 
“edebü’l-kaza” türünde yazılmı� eserlerle, �bn Ferhun’ un (v.799/1397) “Tebsıratü’l-hukkam” ve Alaeddin 
et-Trablusi’nin (v. 1302 /1623) “Muinu’l-hukkam Fi ma yeteradedü beyne’l-hasmeyni Mi-ne’l-ahkam”ı gibi 
müstakil yazılmı� çe�itli eserlerde yer alır.�slam Ceza Hukukunda kanunla�tırma çok geç ba�lamı�, ilk ceza 
kanunu Fatih devrinde hazırlanmı�tır. Daha sonra de�i�ik zamanlarda ihtiyaca binaen hazırlanan ceza 
kanunlarının sayısı yedidir.32 
  Ülü’l-emre tanınan içi bo� yasama yetkisinin en fazla kullanıldı�ı saha ceza hukuku 
olmu�tur.Asrımızda gerek �slam Ceza Hukuku genel ve özel hükümleriyle, gerek Ceza muhakemeleri 
hukukuyla ilgili olarak yapılan müstakil çalı�malar, �slam Ceza Hukuku alanında yeni bir devir niteli�i 
kazanmaktadır.Bu türde yapılan çalı�malardan bazılarını, ara�tırmacılara kolaylık olması açısından burada 
anmakta fayda olaca�ı kanaatındayız.Muhammed Ebu Zehre’nin “el-Cerime” ve  “el-Ukube”, Abdülaziz 
Amir’in “et-Ta’zir Fi’�- �eriati’l-�slamiyye”, Abdülkadir Ude’nin “et-Te�-riu’l-Cinai’l-�slamî Mukarenen bi’l-
kanuni’l-Vaz’î”, Ahmet Fethi Beh-nesi’nin “Medhalü’l-Fıkhi’l-Cinai’l-�slamî ve “ el-Mevsuatü’l-Cinaiyye Fi’l-
Fıkhi’l-�slamî” ve “et-Ta’zir Fi’l-�slam” ve Abdülkerim Zeydan’ın “el-Ukube Fi’�-�eriati’l-�slamiyye” adlı 
eserlerini zikredebiliriz .33 
            E-�SLAM HUKUKU �LE BE�ER� HUKUK KONULARI  ARASINDA GENEL B�R KAR�ILA�TIRMA 
           Yukarıda be�eri hukuk ile �slam Hukukunun tasnifi üzerinde geni� bir �ekilde durulmu�tu. �imdi ise, 
�slam Hukukundan hangi konunun, be�eri hukuk sisteminin hangi bölümünde yer alabilece�ini belirtmeye 
çalı�aca�ız.  
            Medeni hukuk içine giren konular:Muamelat hükümleri, borçlar ve alacak haklarıyla e�ya hukuku, 
ayni haklardır. Muamelat kısmının ba�ında mali ili�kiler gelmektedir. Bugünkü Medeni  Hukukun haklar ve 
borçlar bölümleri bu kısma dahildir. Mali akitlerin ba�ında bey’i, selem ve icare gelir. Fıkıh kitaplarında 
oldu�u gibi Mecellede de bey’i ve icareyi ba�a alarak bunlara geni� yer vermi�tir. Bunları kefalet, havale, 
vekalet, rehin, emanet, vedia, ariyet, hibe, vasiyet konuları takip eder. Munakahet ve mufarekat ismi altında 
aile hayatının tesis ve tanzimi, nikah ve talak meseleleri ele alınmı� olup, bu kısım Medeni Hukukun aile 
hukuku bölümünü te�kil eder.Fıkhın feraiz bölümü ise, Medeni Hukukun miras ve intikal kısmına tekabül 
eder. 
          Medeni Hukukun �ahsi hukuk bölümü,ahvali �ahsiyye konuları  ile ilgilidir.Hukuki tasarrufa 
ehliyet,istifade ve isti’mal ehliyeti, ehliyeti dü�üren haller, usulü fıkhın ahkam ve mahkumun aleyh 
konularında incelenir. Hususi hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, fıkhın �irketler, mudarebe, muzaraa ve 
musakat bahislerinde ele alınır. �flas ile ilgili konular ise hacr bahsinde incelenir . �cra ve iflas hukuku çe�itli 
münasebetlerle miras ve kısmet konularında da geçer. Fıkhın sarraf ve simsar bahisleri de Medeni Hukukun 
ticaret hukukuna girer.Âmme hukukunun yargı ile alakalı konuları, fıkhın dava, kaza, beyyinat, �ehadet, 
yemin, sulh, ibra ve ikrar bahislerinde ele alınır. 
           Ukubat adı altında toplanan cinayetler, kısas, diyet ve nakdi cezalarla, sirkat,zina, kazif, sekr, riddet, 
yol kesme haddleri ve di�er ta’zirler be�eri hukukun, ceza hukuku bölümünü te�kil eder. Esas te�kilat ve 
idare hukuku, fıkıhta siyaseti �er’iyye ve ahkamı sultaniyye adı altında mutalaa edilir. Devletler hukuku ise 
siyer ve cihad bahislerinde i�lenir. Muahedeler, sulh �artları, zimmi, müste’min, harbi ve esirlere ait 
hükümler de bu ba�lıklar altında i�lenir. Vakıf ile alakalı hükümler müstakil bir his halinde fıkıhta yer alır. 
Arazi hukuku ise çe�itli münasebetlerle de�i�ik yerlerde incelenmektedir. 34           
     SONUÇ 
 Bugün  ülkemizde de uygulanan be�eri hukuk,amme hukuku ve hususi hukuk diye ikiye 
ayrılmakta,her birinin de kendi içerisinde çe�itli dalları bulunmaktadır.�slamın amel ve insanlar arası 
münasebetlerini  ilgilendiren  fıkhın kendine özgü bir  tasnifi vardır.Fıkhın,ibadetleri de içine alacak bir 
�ekilde tasnifi yapılmı�tır.Özü itibariyle bir olmakla beraber fıkhi hükümlerin, farklı tasnifleri yapılmı� olsa 
da genel manada,ibadat,muamelat ve  ukubat �eklinde yapılan üçlü tasnif en yaygın olanıdır.�slam ceza 
hukuku ile ilgili hükümler genelde  ukubat ba�lı�ı altında ele alınmaktadır.�slam ceza hukuku,ba�langıçta 
hukukçuların üzerinde az durdukları bir alan oldu�u için,�slam ceza hukuku ile ilgili  müstakil eserlerin 

������������������������������������������������������������
32 �nalcık,Halil, Osmanlı Hukukuna Giri�. Örfi-Sultani Hukuk ve Fatihin Kanunları,SBFD, Ankara,1958, c.XIII,  No. 2, s.121-122; 
Karaman,Mukayeseli �slam Hukuku, c.I, s.163. 
33 Ebu Zehre,Muhammed, el-Cerime, Kahire, tzs;el-Ukube,Daru’l-fikr,tzs.Amir,Abdülaziz, et-Ta’zir Fi’�-�eriati’l-�slamiyye, Mısır, 1375  
Ude,Abdülkadir,et-Te�riu’l-Cinai’l-�slami Mukarenen Bi’l-Kanuni’l Vaz’i,  Beyrut,tzs.I-II. Behnesi,Ahmet fethi,Medhalu’l-Fıkhi’l-Cinai’l-
�slami;Beyrut,1972; el-Mevsuatü’l-Cinaiyye Fi’l-Fıkhi’l-�slami, Beyrut,1991, I-IV. Zeydan, Abdülkerim,el-Ukube Fi’�-�eriati’l-�slamiyye, 
Beyrut,1988. 
34 El-Kuduri,Ebu’l-Hüseyin Ahmed b.Muhammed,el-Muhtasar,�stanbul,1966,s.94;Keskio�lu,Osman,Fıkıh Tarihi ve �slam 
Hukuku,Ankara,1980,s.16-17. 
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tedvinine geç ba�lanmı�tır.�slam ceza hukukunda kanunla�tırma da Fatih  döneminde ba�lamı�tır.Ülü’l-
emre tanınan yasama yetkisinin en çok kullanıldı�ı saha da �slam ceza hukuku olmu�tur.Asrımızda konu ile 
ilgili yapılan  müstakil çalı�malar,�slam ceza hukuku sahasında yeni bir devir niteli�i ta�ımaktadır. 
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