
GÝRÝÞ 

Ýslam hukuku ilk ortaya 

çýktýðý dönemde ‘fýkýh’ 

kavramýyla ifade edilmiþ-

tir. Fýkýh kavramýnýn Ýslam 

hukuku kavramýna dönü-

þümü, pozitif bir hukuk sis-

teminde olmasý gereken her 

þeyin Ýslam hukukunda da 

bulunmasý gerektiði þeklin-

de bir ön kabulü beraberin-

de getirmiþtir. Oysa fýkhýn 

‘‘kiþinin lehine ve aleyhine 

olan hak ve sorumluluklarý-

ný bilmesi’’ biçiminde yapý-

lan en genel tanýmýnda ‘bil-

me’ sözcüðüne vurgu ya-

pýlmasý, fýkhýn hüküm koy-

mak anlamýna gelen istem-

sel bir eylem olmadýðý, aksi-

ne onun ilahî irade tarafýn-

dan öngörülmüþ olan belir-

li hükümleri ortaya çýkar-

ma, açýklama ve yorumla-

ma faaliyeti olduðunu gös-

termektedir. Ayrýca “þer’i 

amelî hükümler bütünü” 

biçiminde yapýlan fýkhýn bir 

diðer tanýmý da bu anlamý 

ortaya koymaktadýr.1 
Ýslam hukukunun genel özellikleri ve diðer hukuk sistemlerinden farklýlýðý bi-

linmeden sistemindeki bir noktanýn konumunu tespit etmek oldukça sýkýntýlýdýr. 

Ýslam hukuku alanýnda karþýlaþtýrmalý çalýþmalar yapýlýrken sýklýkla yapýlan hata, 

hukuk ilmine karþýlýk geldiði düþünülen fýkýh ilminin, batý ilim tasnifindeki hukuk 

sistemiyle doðrudan örtüþmemesinden kaynaklanmaktadýr. Ýslam fýkhýnýn, batý 

hukuk sisteminden hem kavram hem de mahiyet itibarýyla farklý olmasý birebir eþ-

1. Bkz. Murteza Bedir, “Fýkýh to Law: Secularization Through Curriculum”, Islamic Law and So-
ciety, sayý: 11/3, 2004, s. 378 401; Talip Türcan, “Fýkýhtan Ýslâm Hukukuna”, Ýslâm Hukuku 
Araþtýrmalarý Dergisi, sayý: 6, 2005, s. 11.
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leþtirmelerde ciddi sorunlarý beraberin-

de getirmekte ve bir kavram kargaþasý-

na sebep olmaktadýr.1 

Ýslam hukuku kavramý, yakýn dö-

nemlerde kullanýlmaya baþlanan bir 

kavramdýr. Yakýn zamana kadar bu kav-

ram yerine fýkýh kavramý kullanýlmak-

taydý. Fýkýh ise ilk ortaya çýktýðý dö-

nemde ‘nasslardan çýkarýlan hüküm-

ler’ þeklinde açýklanmýþ ve bu çýkarýlan 

hükümlerin en önemlileri de “Fýkhu’l-

Ekber” olarak ifade edilmiþtir. “Fýkhu’l-

Ekber”in ana konularýný inanç bahisle-

ri oluþturur. “Fýkhu’l-Ekber” dýþýnda 

“Fýkhu’l-Ebsat” kavramý da ayný konu-

larý anlatmak için kullanýlýr. Nitekim bu 

adlarla Ýmam-ý A’zam Ebû Hanîfe’nin 

de eserleri vardýr. Fýkýh kavramý, oryan-

talistlerce batý dillerinde Ýslam huku-

ku þeklinde ifade edilmiþ ve oradan da 

Türkçe literatüre girmiþtir.2 

Fýkýh normlarýnýn klasik sýnýflandýr-

mada ibadat-muamelat ve ukubat biçi-

minde üçlü tasnifinin yapýldýðý görül-

mektedir. Fýkýh kavramý yerine Ýslam 

hukuku kullanýlmaya baþlanýnca iba-

detlerin hukukun alanýna girmediði ön-

kabulüyle bu konular kapsam dýþý býra-

kýlmýþ ve bu alanda sadece muamelat ve 

ukubat konularý iþlenmiþtir. Bu anlayý-

þýn bir yansýmasý olarak ilahiyat fakül-

telerinde de ibadet konularý “Ýslam Hu-

kuku” derslerinin içeriðinin dýþýnda bý-

rakýlarak “Ýslam Ýbadet Esaslarý” adlý 

derse konu edilmiþtir. Bu makalemiz-

1. Muhammet Tayyip Kýlýç, Ýslam Hukukunda 
Kanunlaþtýrma Olgusu, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayýmlanmamýþ 

doktora tezi), Ankara 2008, s. 104.

2. Detaylý bilgi için bkz. Murteza Bedir, “Fýkýh 

to Law: Secularization Through Curricu-

lum”, Islamic Law and Society, sayý: 11/3, 

2004.

de Ýslam hukukunun temel özelliklerini 

çeþitli açýlardan pozitif hukukla karþý-

laþtýrmalý olarak ortaya koymayý amaç-

lamaktayýz.

1. Ýslam Hukukunda Kurucu Güç
Ýslam, her þeyden önce ilahî bir din 

olmasý nedeniyle salt dinî kurallarý be-

lirleme yetkisi onu gönderene aittir. 

Kendi özgür iradesiyle bu dini kabul 

edenlerin, bu ön kabulü içlerinde hiç-

bir tereddüt bulunmadan peþinen be-

nimsemeleri gerekmektedir. Çünkü Ýs-

lam inancýnýn temeli yaratan ve yara-

týlan þeklindeki ikili (düal) bir yapý-

ya dayanmaktadýr.3 Ýslam hukuku, se-

mavi bir dinin emir ve yasaklarýnýn yo-

rumlanmasý sonucu oluþmuþ bir hukuk 

sistemi olmasý nedeniyle, hukukunun 

maddi kaynaðý ve temeli ilahî iradeye 

dayanmaktadýr. Allah, emir ve yasakla-

rýný peygamberleri aracýlýðýyla insanla-

ra bildirmiþ ve insanlardan da bu emir 

ve yasaklara uymasýný istemiþtir. Bir 

beþer olarak Hz. Peygamber’in görevi 

Yüce Allah’tan aldýðý emir ve yasaklarý 

ihtiva eden vahyi teblið etmek ve nasýl 

uygulanacaðýný göstermektir.4 

Ýslam hukukunun ikinci kaynaðý 

olan Sünnet, Hz. Peygamber’in yara-

týcý gücün nezaretinde oluþan söz, uy-

gulama veya baþkalarýnýn yaptýklarýný 

onaylama þeklindeki uygulamalarý ol-

duðundan yine ilahî kaynaklýdýr.5 Bu-

na göre Ýslam hukukunu diðer hukuk 

sistemlerinden ayýran en bariz özellik, 

ilahî kökenli bir hukuk sistemi olma-

3. Tevhit Ayengin, “Ýslam Hukukunun Köke-

ni Üzerine Bazý Düþünceler”, Usûl Dergisi, 
sayý: 204, 2005, s. 204.

4. 13/Ra’d, 40; 16/Nahl, 82. 

5. 53/Necm, 3.
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sýdýr. Ýslam hukukunda kural koyucu 

(Þârî) Yüce Allah’týr, insanlara düþen 

ise bu kurallara göre yaþamaktýr. Diðer 

hukuk sistemlerinde ise kanun koyu-

cu bizzat insanýn kendisidir, beþerî ira-

dedir. Bunun devlet veya yetkili organ-

lar tarafýndan yapýlmasý iþin mahiyeti-

ni deðiþtirmemekte insanýn akýl ve his-

leri kanunlarýn konulmasýnda veya hu-

kuk sisteminin oluþturulmasýnda birin-

ci derecede etkili olmaktadýr.1

Diðer hukuk sistemlerinde huku-

kun oluþturulmasýnda kurucu güç 

beþerî olup bu kurucu güç koyduðu hu-

kuka kendisi de uymaktadýr. Ancak Ýs-

lam hukukunda durum oldukça fark-

lýdýr. Zira Ýslam hukukunu oluþturan 

güç, kurucu güç olmasýnýn yaný sýra ya-

ratýcý güçtür.2 Ýslam hukuku, hukukun 

maddi kaynaðý olarak ilahî iradeye da-

yanmasý sebebiyle dinî bir hukuk siste-

midir. Buna göre Ýslam hukuku, diðer 

hukuk sistemlerinde olduðu gibi sade-

ce emir ve yasaklardan oluþan bir hu-

kuk sistemi deðildir. Esasen Ýslam hu-

kuku gücünü bu özelliðinden almakta-

dýr. Ýslam, bu dünyaya hukuk ve din ku-

rallarýnýn her ikisi ile birlikte bir düze-

nin kurulmasýný amaçlayarak din ile hu-

kuku birleþtirmiþtir.3 Ýslam’ýn getirdiði 

dinî, ahlaki ve hukuki kurallarýn arasýn-

da birbirini tamamlayýcýlýk özelliði ve 

amaç birliði olduðu görülmektedir. Ýs-

lam hukukunun kaynaðýnýn yazýlý ol-

masý, hukuksal güveni saðlamanýn ya-

ný sýra keyfiliði de önlemiþtir. Oysa Vol-

tair Kýta Avrupa’sýnýn hukuku hakkýn-

1. Kýlýç, s. 106.

2. Ayengin, s. 204.

3. Vasfi Râþid Sevig, “Fýkýh ve Medeni Kanun”, 

AÜHFD., VIII (3-4), Ankara 1951, s. 235; 

Kýlýç, s. 106.

da onun konaktan konaða atýn deðiþti-

rilmesi gibi deðiþtiðini ifade etmiþtir.4 

Ýslam hukukunda bu þekilde bir daðý-

nýklýðýn bulunmamasýnýn nedeni, onun 

ana kaynaklarýnýn yazýlý olmasýnýn pra-

tik bir sonucu olduðu söylenebilir.5 

Ýslam hukukunun ana hükümleri-

nin daðýnýk olmamasý, kanuni bir tarz-

da merkezileþmiþ bir yasama faaliyeti-

nin sonucu deðildir. Diðer hukuk sis-

temlerinin daðýnýk bir görünüm arz et-

mesi, merkezileþmiþ bir yasama faaliye-

ti ile aþýlmaya çalýþýlmýþken, Ýslam hu-

kukunda bu birlik, merkezileþmiþ bir 

yasama faaliyeti tarzýnda deðil, kuralla-

rýn ve ilkelerin ortak bir temele diðer bir 

ifadeyle fýkýh usûlüne dayanmasý sure-

tiyle saðlanmýþtýr.6

2. Ýslam Hukukunun Kaynaklarý 
Suyun bir kaynaktan yeryüzü-

ne çýkmadan önce topraðýn derinlikle-

rinde oluþmasý gibi, hukuk da ona þe-

kil verenlerden önce bir toplumun akýl 

ve vicdanýnda adalete, hakkaniyete uy-

gun olduðu yolundaki hukuksal inanç-

larla oluþmaktadýr. Ýnsanlardaki bu hak 

ve adalet düþüncesi, “hukukun kaynaðý 

(menþei)” olarak adlandýrýlýr. Hukukta 

kaynak terimi bu anlamda yaratýcý kay-
nak kavramýyla da ifade edilmektedir.7

Genel olarak hukukta kaynak deni-

lince üç ayrý anlam anlaþýlmaktadýr: 

4. Vasfi Raþid Sevig, “X. Asýrdan Günümüze 

Kadar Ceza Muhâkemeleri Usûlü ve Geliþ-

mesi”, AÜHFD., XIII(3-4), Ankara 1956, s. 

278.

5. Kýlýç, s. 106-107.

6. Türcan, Fýkýhtan Ýslâm Hukukuna, s. 11; Ký-

lýç, s. 107.

7. Kemal Oðuzman, Medenî Hukuk, Ýstanbul 

1975, s. 26; Vecdi Aral, Hukuk Bilimi, Ankara 

1973, s. 94.
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1. Hukuk kurallarýnýn kökleri ve se-
bepleri. Örneðin hukukun tarihi, sos-

yolojik ve felsefi kökleri.

2. Hukuk kaidelerini vazeden kiþi ya 
da kurum. Örneðin mutlakiyetle yöne-

tilen rejimlerde devlet baþkanýnýn ira-

desi, demokratik rejimlerde ise yasama 

organý olan meclisin iradesi birer hukuk 

kaynaðýdýr. 

3. Hukuk kurallarýnýn þekil ve for-
mülleri.1 Hukukun bu üçüncü manada-

ki kaynaklarý gerçek kaynaklar ve mad-
di (þekli) kaynaklar olmak üzere iki ký-

sýmda deðerlendirilmektedir. 

Gerçek kaynaklar, hukuk kuralý ve 

kurumlarýna objektif bir varlýk temin 

eden olaylara denir. Diðer bir deyiþle 

maddi kaynaklar sayesinde belirli þekil 

ve formüllerle ifade edilen, hukuk kural 

ve kurumlarýnýn ruhunu, özünü ve te-

melini teþkil eden olaylardýr.2

Maddi kaynaklar, kural ve kurumla-

rý açýða çýkaran ve ifade eden þekiller ve 

formüller yani hukuk normu maddele-

ridir. Gerçek kaynaklarýn hukuk kuralý 

ve kurumlarýnýn özünü, çekirdeðini vü-

cuda getirmesine karþýlýk maddi kay-

naklar da onlarýn kalýbýný veya kabuðu-

nu meydana getirir. Maddi kaynaklar 

yazýlý ve yazýlý olmayan kaynaklar ol-

mak üzere ikiye ayrýlýr. Yazýlý kaynaklar 

anayasa, kanun, kanun hükmünde ka-

rarname, uluslararasý anlaþma, tüzük, 

yönetmelik ve benzeri unsurlardýr. Ya-

zýsýz kaynaklar ise örf-âdet, doktrin ve 

ictihadlardýr.3 

1. Zeki Mesut Alsan, Devletler Hukuku Dersle-
ri, Ankara 1947, s. 35.

2. Hüseyin Nail Kubalý, “Devlet Ana Hukuku”, 

ÝÜHFD., Ýstanbul 1950, s. 23.

3. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramlarý, 
Bursa 2008, s. 31.

Ýslam hukuku bir din olan Ýslam’dan 

elde edilmiþ kurallar bütünüdür. 

Ýslam’ýn bir din olmasý nedeniyle mut-

lak olarak hukuku vazetme yetkisi Þa-

ri iradesindedir. Þari irade açýklamasýný 

kendi sözleriyle kendisi doðrudan ifade 

ettiði gibi elçisi (peygamber) kanalýyla 

da iradesini açýklamýþtýr. Ancak Þârî ve 

yetki verdiði elçisi (peygamber) haya-

týn her alanýnda karþýlaþýlmasý muhte-

mel olaylarla ilgili olarak irade beyanýn-

da bulunmamýþtýr.4 Þârî ve elçisinin ira-

deleri Ýslam hukukunun yazýlý kaynaðý-

ný oluþturmaktadýr. Literatürde Þârî ve 

elçisinin bu irade beyanlarýna nass adý 

verilmektedir.5 Ýslam hukukunda gerek 

hakkýnda nass bulunan konularýn an-

laþýlmasý, yorumlanmasý ve uygulama 

esaslarýnýn belirlenmesinde gerekse de 

hakkýnda nass bulunmayan konularýn 

hükmünün belirlenmesinde Ýslam hu-

kukunun yazýsýz kaynaðýný teþkil eden 

unsur ise akýldýr.6 

Bir hukuk düzeninde var olan norm-

lar, daðýnýk hâlde ve rasgele deðil, alt 

alta, üst üste bulunur. Bu normlarýn 

arasýnda hiyerarþi denilen bir altlýk üst-

lük iliþkisi bulunur. Buna “normlar hi-

yerarþisi (hierarchy of norms)” veya 

“hukuk düzeni piramidi” denir. Bu hi-

yerarþide alt basamakta yer alan norm, 

geçerliliðini üst basamakta yer alan 

4. Tevhit Ayengin, “Ýslam Hukukunun Köke-

ni Üzerine Bazý Düþünceler”, Usûl Dergisi, 
2005, s. 204.

5. H. Yunus Apaydýn, DÝA., “Nass” maddesi, 

Ýstanbul 2006, s. 391-392.

6. Abdulvahhâb Hallâf, Ýslam Hukuk Felsefesi, 
çev. Hüseyin Atay, Ankara 1985, s. 67; Ali 

Bardakoðlu, “Tabii Hukuk Düþüncesi Açý-

sýndan Ýslam Hukukçularýnýn Ýstihsan ve 

Istýslah Görüþü”, EÜÝFD., sayý: 3, Kayseri 

1986, s. 122.
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normdan aldýðýndan ona uygun olmak 

zorundadýr.1 

Hukuk açýsýndan kaynak teriminin 

þeklî (formel) boyutunu ifade eden ta-

ným daha ziyade hukuki hükme ulaþ-

mamýza yarayan ya da delalet eden yol, 

usûl veya delildir. Bir baþka yaklaþýmla 

burada kaynak terimi ile kastedilen hu-

kuki bir meselenin hukuka göre çözüm-

lenebilmesi için neye müracaat edilmesi 

gerektiði, varýlacak sonucun neye daya-

nýlarak tespit edileceðidir.2 Ýslam huku-

kunda kaynak konusu fýkýh usûlünün 

en önemli konularýndan biridir. Bu ko-

nu fýkýh usûlü kitaplarýnda asl (usûl), 

masdar (masâdýr) ve delîl (edille) baþ-

lýklarý altýnda incelenmiþtir. Her bir te-

rim için farklý tanýmlamalar yapýlmýþ ol-

sa da ifade ettiði anlam bakýmýndan bir-

birine yakýn olduðu görülmektedir.3

Istýlahta “asl-usûl” kavramý bir-

kaç anlamda kullanýlmaktadýr. Asl te-

riminin konumuzu ilgilendiren anla-

mý kaynak/delil anlamýdýr ki, bununla 

þer’i hükümlerin dayanak ve kaynaðý-

ný teþkil eden Kitap, Sünnet, icmâ, ký-

yas ve diðer deliller kast edilmektedir. 

Masdar kelimesi ise, sözlükte “kaynak, 

kök” anlamýna gelmekte olup çaðdaþ 

fýkýh usûlü kitaplarýnda “masâdýru’t-

1. Gözler, s. 32.

2. Ýbrahim Kâfi Dönmez, Ýslam Hukuku’nda 
Kaynak Kavramý ve VIII. Asýr Ýslam Hukuk-
çularýnýn Kaynak Kavramý Üzerindeki Me-
todolojik Ayrýlýklarý, (doktora tezi), Atatürk 

Üniversitesi Ýslami Ýlimler Fakültesi, Erzu-

rum 1981, s. 20.

3. Ferhat Koca, “Ýslam Hukukunda Kaynak 

Kavramý ve Kaynaklar Hiyerarþisi Üzerine 

Bazý Düþünceler”, Ýlahiyat Fakülteleri I. Ýs-
lam Hukuku Ana Bilim Dalý Eðitim-Öðretim 
Meseleleri Koordinasyon Toplantýsý ve Ýslam 
Hukuk Usulünün Problemleri Sempozyumu, 

Çorum 2004, s. 20-35.

teþrî’i’l-Ýslâmî (Ýslam hukukunun kay-

naklarý)” þeklinde kullanýlmaktadýr. 

Çaðdaþ fýkýh usûlü kitaplarýnda bu baþ-

lýk altýnda klasik fýkýh usûlü kitaplarýn-

da “deliller” baþlýðý altýnda ele alýnan 

konular incelenmektedir.4

Ýslam hukukunda kaynak anlamýn-

da kullanýlan “delîl-edille”, sahih bir 

bakýþ ile þer’i hükme ulaþmayý müm-

kün kýlan þeydir. Delilin þer’i hükme ke-

sin ya da zanni bir yolla ulaþtýrmasýnýn 

tanýmdaki etkinliði tartýþýlmýþ ve zan-

ni yolla þer’i hükme ulaþtýran þeyin delîl 
deðil emâre olduðu iddia edilmiþ olsa 

da, usûlcülerin çoðunluðu delilde böy-

le bir kati niteliðin gerekli olmadýðýný 

savunmuþtur.5 

Þer’i deliller asli ve tâlî olmak üze-

re iki kýsýmda deðerlendirilmektedir. 

Asi deliller, Kur’an, Sünnet, icmâ ve ký-

yas olmak üzere dört tanedir. Tâlî de-

lillerin müstakil bir vasfý olmayýp, as-

li dört delilden birine dayanan çeþitli 

yöntemlerdir.6 Ýslam hukuk usûlündeki 

kaynaklarýn bir kýsmý delil olarak isim-

lendirilmekle birlikte, bunlar ayný za-

manda teþride yol gösterici ve rehber-

dir. Teþri ile meþgul olan kimse bunlar 

sayesinde kaynaklardan þer’i hükümleri 

çýkarýr. Esasen bunlarýn istinbat yollarý 

veya hüküm çýkarma metotlarý baþlýðý 

altýnda incelenmesi de mümkündür.7

3. Ýslam Hukukunun Amacý 
Ýslam hukuku teþkilatlý bir güç ta-

4. Koca, s. 25.

5. Abdulkerîm Zeydân, el-Vecîz fî Usûli’l-Fýkh, 

Beyrut ty., s. 147.

6. Sava Paþa, Ýslam Hukuku Nazariyatý Hak-
kýnda Bir Etüd, çev. Baha Arýkan, Ankara 

1955, s. 47.

7. Zeydân, s. 148; Paþa, s. 49; Koca, s. 26.
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rafýndan desteklenerek ortaya çýkýp ge-

liþmemiþ aksine sivil bir çabanýn ürü-

nü olarak geliþmiþtir. Bunun pratik bir 

sonucu olarak o güç denemesine giriþ-

memiþ ve kanonik hukukta olduðu gi-

bi onda bir hiyerarþi de oluþmamýþtýr.1 

Ýslam hukukunun, ibadet ve ahlakla il-

gili dinî hükümlerin yaný sýra siyasi ve 

hukuki hükümleri de içermesi nedeniy-

le onda hukuki konular, diðer kurallar-

la iç içedir. Dolayýsýyla Ýslam hukukun-

daki hukuki bir kurala uymak ayný za-

manda Allah’ýn emrini yerine getirme-

yi amacýný da içermekte olduðundan bu 

itaatin bir ibadet yönü de vardýr.2

Ýslam hukukunun ikili yapýsý suçun 

cezasýnýn uhrevi boyutunun olmasýný 

da etkilemektedir. Buna göre Ýslam hu-

kukunda, asýl amaç kurallarýna uyan ki-

þilerin ölüm ötesi yaþamda cennete git-

meleridir. Ýslam hukukunun ahiret he-

sabýnýn olmasý, özellikle suçun hukuki 

delillerle ispat edilemediði durumlarda 

çok önem arz etmektedir. Örneðin, iki 

kiþi arasýndaki alacak verecek davasýn-

da alacaklý kiþinin haklýlýðýný ispat ede-

memesi durumunda, borçlu kiþinin vic-

danýyla baþ baþa kalmasý en az maddi 

yaptýrým kadar önemlidir. Ýslam huku-

kundaki maddi ve manevi müeyyidenin 

varlýðý, vicdanlarýn eðitilmesini, toplu-

mun mevcut emir ve yasaklara azami 

derecede riayet etmesini saðlamasý yö-

nüyle orijinal bir nitelik taþýmaktadýr.3

Beþerî hukuk sistemlerinde hu-

1. Saffet Köse, Ýslam Hukukuna Giriþ, Ýstanbul 

2013, s. 63.

2. Joseph Shacht, An Ýntroduction to Ýslamic Law 
(Ýslam Hukukuna Giriþ), çev. Mehmet Dað, 

Abdulkadir Þener, Ankara 1977, s. 10-11. 

3. Hüseyin Esen, “Ýslâm Hukuku ve Uhrevi 

Sorumluluk”, Ýslâm Hukuku Araþtýrmalarý 
Dergisi, sayý: 8 (99) 2006, s. 112.

kuk, insanlarýn birbirleriyle ve devletle 

olan iliþkilerini düzenlerken Ýslam hu-

kukunda hukukun konusu sadece mu-

amelat dediðimiz beþerî konularý de-

ðil ibadet ve ahlakla ilgili konularý da 

kapsamaktadýr.4 Buna göre Ýslam hu-

kuku diðer hukuk sistemleri gibi sade-

ce beþerî muameleleri düzenleyen bir 

hukuk sistemi olmayýp, uhrevi ve vic-

dani yönü de bulunan ve ibadet gibi 

beþerî iliþkilerin dýþýnda kalan konularý 

da düzenleyen çok yönlü bir hukuk sis-

temidir. Temel amacý insanýn yaratýcý-

sýyla olan iliþkilerini düzenlemek olan 

bu hukuk sistemi buna gidiþ yolu ola-

rak da önce insanýn bu dünya ile ve di-

ðer insanlarla iliþkilerini düzenlemeyi 

öngörmektedir.5 

Beþerî hukuk sistemlerinin nihai 

amacý mevcut kurallara itaat eden iyi 

vatandaþ yetiþtirmek iken, Ýslam huku-

kunun nihai amacý, iman ve inanç esas-

larý, hukuk ve ahlakýyla ahiret kaygýsý 

taþýyan ve her türlü eylem ve deðerlen-

dirmelerin, her þeyin hesabýnýn sorula-

caðý bir din gününün varlýðýna inanan 

bir insan modeli ortaya koymaktýr.6

Ýslam hukukunun ortaya koymayý 

hedeflediði insan modeli, kendine has 

özellikler taþýmaktadýr. Ýslam hukuku, 

sadece normatif kurallara uymayý em-

retmemekte ayný zamanda insanýn ruh 

dünyasýna ve vicdanýna hitap ederek, 

kiþinin ahlak, fazilet, erdem gibi deðer-

leri de gözetmesini istemektedir. Söz 

4. Hayreddin Karaman, Mukayeseli Ýslâm Hu-
kuku, Ýstanbul 1997, I, 25; Kýlýç, s. 39.

5. Kýlýç, s. 117.

6. Ahmet Yaman, “Ýslâm Hukuk Ýlmi Açýsýndan 

Makasýd Ýctihadýnýn ya da Teleolojik Yorum 

Yönteminin Ýlkeleri Üzerine”, Marife, sayý: 

2/1, 2002, s. 32-33; Kýlýç, s. 118.
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gelimi, iyiliði tavsiye edip kötülükten 

sakýndýrma (emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i 

ani’l-münker) ilkesi baþlý baþýna orijinal 

bir prensiptir. Ýslam hukukunda kiþinin 

sadece birtakým kurallara riayet etmesi 

yeterli görülmemekte ayný zamanda ki-

þinin topluma karþý görevlerinin de ol-

duðu hatýrlatýlmaktadýr. Ýslam huku-

kunun bu özelliði ayný zamanda bilinç 

düzeyi yüksek bir toplumun oluþmasý-

ný da saðlamaktadýr.1

Ýslam hukuku, adalet, hakkaniyet, 

özgürlük, güvenlik, erdem, mutluluk, 

insan onuru, mülkiyetin korunmasý gi-

bi ilkeleri korumayý amaçlar. Nitekim 

Kur’an’da akitlere uymak, ahde vefa 

göstermek, emanetleri ehline vermek, 

emanete hýyanet etmemek, dürüst ol-

mak ve hiçbir þekilde insanlarý aldat-

mamak, Allah’ýn adýný dünyevi menfa-

atlere alet etmekten kaçýnmak, dünya 

malý hususunda aþýrý mal hýrsýndan ka-

çýnmak, hak sahibine hakkýný vermek, 

gayr-i meþru kazançlardan uzak dur-

mak, birey ve kamu haklarý konusunda 

titizlik göstermek, güzel ve temiz ka-

zanca yönelmek gibi bu amaçlara refe-

rans olacak deðerler emir olarak sýra-

lanmaktadýr. Ýslam hukukunun ilahî bir 

hukuk olmasýnýn bir sonucu olarak ki-

þilerin bu deðerlere uygun davranma-

sýnda Allah’ýn rýzasýný kazanma amacý-

nýn uygulamada önemli bir saik olduðu 

görülmektedir.2 Dolayýsýyla bu durum, 

Ýslam hukuku normlarýný yerine getir-

1. Kýlýç, s. 118.

2. Beþir Gözübenli, “Ýslam Hukukunda Ýs-

tihsanen Meþru Görülen Borç Ýliþkilerine 

Dair Bazý Mülahazalar, Ýslami Ýlimlerde 

Metodoloji(Usûl) Meselesi”, 3. Tartýþmalý 
Ýlmî Ýhtisas Toplantýsý, Ýstanbul 2009, s. 188.

mede Allah hakký kavramýný ortaya çý-

karmaktadýr.

Beþerî hukuk sistemlerindeki kamu 

ve özel hukuk þeklindeki genel bir ayrý-

ma karþýlýk, Ýslam hukukunda kamu hu-

kukuna karþýlýk ‘hukûkullâh’, özel hu-

kuka karþýlýk olarak da ‘hukûku’l-ibâd’ 

ayrýmý bulunmaktadýr. Buna göre Ýs-

lam hukukunda sorumlunun, kendisi-

ne Allah’ýn hükmü baðlanan fiilleri, sýrf 

Allah hakký olan hükümler, sýrf kul hak-

ký olan hükümler, kendisinde iki tür-

lü hak birleþmekle beraber Allah hakký-

nýn galip olduðu hükümler ve kendisin-

de iki türlü hak birleþmekle beraber kul 

hakkýnýn galip olduðu hükümler þeklin-

de dört kýsma ayrýlmaktadýr.3 

4. Ýslam Hukukunun Ortaya 
Çýkmasý ve Geliþmesi 

Ýslam hukukunun bir hukuk siste-

mi olarak diðer hukuk sistemlerine gö-

re çok farklý özellikleri olmakla birlikte 

en önemli özelliklerinden birisi bir icti-

had hukuku olmasýdýr. Ýslam hukuku, 

Kuran, Sünnet, icma ve kýyas gibi kay-

naklar ýþýðýnda bir ictihad hukuku ola-

rak geliþimini sürdürmüþ ve günümü-

ze kadar gelebilmiþtir. Bununla birlik-

te, Ýslam hukuku kendi kendine geliþen, 

kendi içinde bir bütünlük arz etmeyen, 

müctehidlerin keyfî yorum ve deðerlen-

dirmeleri ile meydana gelen bir hukuk 

sistemi de deðildir.4

Çaðdaþ hukuk tekniði bakýmýndan 

deðerlendirildiðinde Ýslam’ýn bütün 

emir ve yasaklarý hukuki nitelikli birer 

norm deðildir. Ýslam hukukunun ilahî 

bir hukuk sistemi olmasý nedeniyle, hu-

3. Karaman, Mukayeseli Ýslam Hukuku, I, 20.

4. Kýlýç, s. 103. 
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kuki yaptýrýmlarýnýn dünyevi ve uhrevi 

yönü bulunmaktadýr. Bu durum insan-

larýn Ýslam hukuku kurallarýna özen-

le ve gönül hoþnutluðuyla uymalarýn-

da çok önemli bir etkendir. Hükümle-

rin diyani ve kazai biçimindeki ikili ya-

pýsý, beþerî hukuk sistemlerinde bu-

lunmayan bir özelliktir.1 Ýslam hukuku 

normatiflik bakýmýndan da diðer hukuk 

sistemlerinden ayrýlmaktadýr. Ýnsan 

iradesine dayanan hukuk sistemlerin-

de hukuk kurallarý genel olarak belir-

li bir þeyin yapýlmasýný emretmekte ve-

ya yasaklamaktadýr. Ýslam hukukunda 

ise þer’i delillerden çýkarýlan hükümler 

teklifî ve vad’î þeklinde bir ayrýma ta-

bi olmakta, teklifî hüküm de kendi için-

de farz, vacib, mendub, haram, mekruh, 

mubah þeklinde sýralanmaktadýr.2 

Ýslam hukukunun iki ana kaynaðý olan 

Kur’an ve Sünnet sadece hukuk kuralla-

rýndan oluþan bir kanun kitabý deðildir. 

Bu nedenle, Ýslam’ýn bütün emir ve ya-

saklarý, çaðdaþ hukuk tekniði bakýmýndan 

hukuki nitelikli birer norm kapsamýnda 

deðerlendirilmemelidir. Do layýsýyla, sis-

tem ve muhteva özellikleri bakýmýndan 

modern hukuklarla Ýslam hukuku arasýn-

da bir benzerlik kurmak kýyas açýsýndan 

uygun deðildir. Çünkü hukuk tarihinde 

örneði görülen kanunlaþtýrma faaliyetle-

ri ile hukuk yeni baþtan inþa edilirken Ýs-

lam hukukunda bu yönde bir amaç hiçbir 

zaman meydana gelmemiþtir. Ýslam hu-

kukunun temel amacý, Allah’ýn, peygam-

berleri aracýlýðýyla insanlara bildirdiði hü-

kümler çerçevesinde yaþamalarýný saðla-

mak olmuþtur.3

1. Ekrem Buðra Ekinci, Ýslâm Hukuku, Ýstan-

bul 2006, s. 208.

2. Þaban, s. 235-236.

3. Joseph Schacht, “Problems of Modern Is-

Ýslam hukukunun, hukukçulara il-

ham kaynaðý olan ve onlara yön veren 

bir hukuk sistemi olduðu görülmekte-

dir. Bunda devletin deðil, hukuk ilmi-

nin ve hukuk metodolojisinin önem-

li bir etkisi söz konusudur. Nitekim Ýs-

lam hukuk biliminde derinleþmiþ kiþiler 

tarafýndan yazýlmýþ olan bilimsel eserler 

önemli yol gösterici eserler olmuþtur.4 

Mücehid hukukçular, ana kaynaklarýn-

dan fýkýh usûlü ilmi prensipleri çerçeve-

sinde usûlüne uygun olarak hükümler 

çýkartmýþ ve her meseleyi ayrý ayrý ele 

alan çok önemli eserler telif etmiþlerdir. 

Böylece Ýslam hukuku meseleci, diðer 

bir ifadeyle kazuistik bir formda geliþ-

miþtir. Kazuist metot, hukuk sistemle-

rinde çokça tartýþýlan bir metottur. Her 

mesele için ayrý ayrý hükümler koyma-

nýn, daha ince ve adaletli çözüm yollarý 

getireceðini savunan hukukçulara kar-

þýlýk, bu metodun kullanýldýðý hukuk 

sistemlerinin çabuk eskidiði ve çok hýz-

lý geliþen günlük hayattaki olaylara hu-

kukun hýzýna yetiþemediðini ifade eden-

ler de vardýr. Ayrýca kazuist yöntemde 

birbiriyle ilgili pek çok hukuk kuralý çok 

daðýnýk bir görünüm arz etmekte bu da 

ilgili kurallarýn çok farklý yerlere daðýl-

masýna sebep olmaktadýr.5 

Ýslam hukukunun geliþim seyrinde, 

hükümlerin ortaya konmasý ve uygu-

lanmasýnda lafýz ile birlikte amaca bü-

yük önem verilmiþtir. Amaçsal yorum 

veya fonksiyonel yorum da denilen bu 

metoda göre, hukuk normu, uygula-

manýn yapýldýðý zamandaki toplumun 

lamic Codification”, Studia Islamica, 1960, 

sayý: XII, s. 106; Kýlýç s. 156.

4. Shacht, An Introduction to Islamic Law, s. 

113.

5. Ekinci, Ýslâm Hukuku, s. 41.



slam Hukukunun Karakteristik Özellikleri

Jorunal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 7 No. 7 (2015, 7), p. 77 

77

deðiþen ve geliþen ihtiyaçlarýna cevap 

verecek þekilde yorumlanmýþtýr.1 Hü-

kümlerin hem lafzýný hem de ruhunu, 

birini diðerine feda etmeden beraberce 

ele alan anlayýþ metoduyla Ýslam huku-

ku, ana kaynaðýndan kopmaksýzýn can-

lýlýðýný sürdürmüþ ve toplumun talep ve 

ihtiyaçlarýna cevap verebilmiþtir. Ýslam 

hukukunun bu özelliði, hukukun belirli 

birtakým kalýplar hâlinde standartlaþtý-

rýldýðý diðer hukuk sistemlerinden fark-

lýlýk arz etmektedir.2 

Ýslam hukukunda mükellefler Müs-

lüman olup olmamalarýna göre fark-

lý hükümlerle yükümlü kýlýnmýþtýr. Bu 

durum, kanun önünde eþitsizlik ola-

rak deðil, aksine adaletin tam olarak 

saðlanmasý, Ýslam devletindeki yaban-

cý unsurlarýn Müslümanlarýn muhatap 

olduklarý kurallarla mükellef olmama-

sý için konulmuþ, adaleti saðlamayý he-

defleyen bir prensiptir. Buna göre Ýs-

lam devletinde yaþayan gayr-ý müslim-

ler, Müslümanlarýn muhatap olduðu 

pek çok hükümle yükümlü deðildirler. 

Buna karþýlýk Ýslam devletinin kendileri 

için belirlemiþ olduðu hüküm ve pren-

siplere riayet etmekle mükelleftirler.3 

Her iki tarafýn hak ve yükümlülük-

leri, birbirlerine haksýzlýk etmeyecek 

þekilde garanti altýna alýnmýþtýr. Çok 

farklý coðrafyalarda, çeþitli din men-

1. Ali Himmet Berki, Hukuk Mantýðý ve Tefsir, 

Ankara 1948, s. 3.

2. Ý. Kâfi Dönmez, “Ýslam Hukukunda Müç-

tehidin Naslar Karþýsýndaki Durumu ile 

Modern Hukuklarda Hâkimin Kanun Kar-

þýsýndaki Durumu Arasýnda Bir Mukayese”, 

Uluslararasý XVII. Ýslam Düþüncesi Semine-
ri, Cezayir/Konstantin 1983, s. 25.

3. Ahmet Yaman, “Hukukun Üstünlüðü Baðla-

mýnda Çok Hukukluluk Tartýþmalarýna Fýkhî 

Bir Yaklaþým”, Ýslâmî Araþtýrmalar, sayý: 14 

(2), 2001, s. 285-290.

suplarýnýn belirli sorumluluklarý çerçe-

vesinde bir arada yaþadýðý Ýslam dev-

letinde herkesin ayný hak ve sorumlu-

lukla muhatap kýlýnmamasý Ýslam hu-

kukunun engin hoþgörüsünün ve aza-

mi adaleti gerçekleþtirme hedefinin bir 

göstergesidir.4

5. Ýslam Hukukunun 
Deðiþtirilemezliði 

Ýslam hukuku ilahî kaynaklý bir hu-

kuk olmasý nedeniyle hüküm Þârî tara-

fýndan konulmuþsa o hüküm ancak Þârî 

tarafýndan deðiþtirilebilir. Bu durum, 

Þârî’nin hem kurucu güç hem de yaratý-

cý güç olmasýnýn doðal sonucudur. Söz-

gelimi muhkem bir ayetle sabit olan bir 

hükmü hiçbir siyasi iktidarýn deðiþtirme 

yetkisi yoktur. Bu açýdan birinci kaynak 

olan Kuran’a aykýrýlýk o hükmün geçer-

sizliðini doðurur. Nasýl ki pozitif hu-

kukta normlar hiyerarþisinde en tepe-

de anayasa vardýr ve daha alt sýrada yer 

alan kanun, tüzük, yönetmelik vs. ana-

yasaya aykýrý olamaz.5 Ýslam hukukun-

da da daha alt sýralarda yer alan Sünnet, 

icmâ, kýyas ve diðer fer’i delille elde edi-

len hükümler, hiyerarþinin en tepesinde 

yer alan Kur’an’a aykýrý olamaz.

Ýslam hukukunun diðer dikkat çe-

ken bir özelliði ise hukuku yaratan 

Þârî’in bu hukuku yaratýrken özel el-

çilerle bunu mükelleflere teblið ede-

rek oluþturmasýdýr. Ýslam hukuku iman 

esaslarýyla beraber yaþanan bir hukuk 

olmasý nedeniyle bu imanýn bir esa-

sý olarak en son teblið elçisi gelmiþ ve 

görevini tamamlamýþtýr.6 Bir daha da 

4. Kýlýç, s. 122

5. Gözler, Hukukun Temel Kavramlarý, s. 31.

6. 5/Mâide, 3.
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Þârî kýyamete kadar verdiði hükümle-

ri deðiþtirmeyecektir. Bu noktada Ýs-

lam hukukunun bir kanunlar manzu-

mesi olmayýþýnýn verdiði durumun bü-

yük faydasý ortaya çýkar. Zira Ýslam hu-

kuku bir kanunlar manzumesi deðil il-

keler bütünüdür.1 

Pozitif hukukta her hukuk sistemi-

ni oluþturan kurucu güç kendi kuruluþ 

felsefesine uygun anayasalar hazýrlar 

ve bu felsefeye aykýrý olabilecek deði-

þiklikleri çeþitli tedbirlerle engeller. Ör-

neðin anayasa mahkemeleri bu felsefeyi 

korumak amaçlý oluþturulan kurumlar-

dýr. Demokratik yönetimler, halk ira-

desinin her þeyin üzerinde olduðu ka-

bul edilen yönetim þeklidir. Millet ira-

desinin yansýmasý ise meclisteki mil-

letvekilleri ile olur. Oysa milletvekille-

ri oybirliðiyle karar alsalar bile anayasa 

mahkemesi kanun deðiþikliðini kurucu 

felsefeye aykýrýlýk nedeniyle iptal ede-

bilmektedir. Nitekim Türkiye Cumhu-

riyeti Anayasasý’nýn 10 ve 42. madde-

lerinde yapýlan deðiþikliðin iptali buna 

örnek olarak gösterilebilir.2 

Hukuki bir normun ahlaki, dinî, si-

yasi, sosyolojik, psikolojik, ekonomik 

deðeri bulunur. Georges Burdeau, Pi-

erre Wigny, L. Giacometti gibi anaya-

sa hukukçularý, hukuk normlarýnýn bir 

“ruhu” olduðunu ifade ederek çýkarý-

lacak kanunlarýn bu ruhun prensipleri-

ne uygun olmasý gerektiðini belirtmiþ-

lerdir. Buna göre, bu prensipler ana-

yasal, hatta anayasa üstü deðerdedir. 

Dolayýsýyla yasama faaliyeti, anayasa-

1. Kýlýç, s. 126.

2. Bkz. Anayasa Mahkemesi 05.06.2008 tarih, 

E.2008/16, K.2008/116 sayýlý kararý.

nýn ruhundan çýkarýlan bu prensipler ile 

sýnýrlýdýr.3

Anayasa Mahkemeleri’nin yaný sýra 

anayasaya konulan birtakým hükümler 

de kurucu felsefenin korunmasýna ma-

tuf olabilmektedir.4 Pierre Wigny’e gö-

re hukuk düzeninin temeli olan anaya-

salarýn metninde bu deðiþtirilemeyecek 

ilkelerin olmasý bir gerekliliktir. Zira bu 

ilkeler siyasal rejimin özünü oluþturur. 

O bu özün ne olduðu sorusuna, “Bu 

demokrasidir. Demokrasi her þeyden 

önce bireysel demokrasidir ve özgür-

lük ilkesini içerir. Anayasanýn hüküm-

lerinden her biri deðiþtirilebilir. Ancak, 

ruh korunmalýdýr. Bu siyasal felsefe-

den çýkar.”5 þeklinde cevap verir. Bura-

dan hareketle þunu ifade etmek gerekir 

ki Ýslam hukukunda, bu hukukun ruhu-

nu oluþturan bazý hükümlerin deðiþti-

rilemezliði gayet olaðandýr. Zira benzer 

durumlar beþerî hukuklar için de söz 

konusu olduðu gibi hukukun bir yer-

den sonra dogmatik olmasý hukuk dü-

zeninin varlýðý ve istikrarý için zorun-

lu bir durum oluþturmakta ve buna da 

dogmatik hukuk adý verilmektedir.6 

Sonuç
Kurucu gücünün ayný zamanda ya-

ratýcý güç olduðu Ýslam hukukunun kay-

naðý ilahî olup beþerin anlama, yorumla-

ma ve uygulamasýna göre þekillenmiþtir. 

Ýslam hukuku sivil bir çalýþmanýn ürünü 

olarak geliþim seyrini sürdürmüþ olup 

3. Kemal Gözler, Anayasa Normlarýnýn Geçer-
liliði Sorunu, Bursa 2008, s. 219.

4. Bkz. T.C. Anayasasý ilk 4 madde. 

5. Gözler, Anayasa Normlarýnýn Geçerliliði So-
runu, s. 221.

6. A. Þeref Gözübüyük, Hukuka Giriþ ve Huku-
kun Temel Kavramlarý, Ankara 2005, s. 20.
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ilk vazedildiðinde kanun þeklinde olma-

dýðý gibi ortaya konulan müdevvenat da 

kanun formunda deðildir. Ýslam hukuku 

deðiþmez, genel geçer ilkeler getirmiþ ve 

bu ilkelerin hayata geçirilmesiyle hem 

dünya hem de ahiret mutluluðunun el-

de edilmesini amaçlamýþtýr. 

Hükümlerinin ikili bir yaptýrýma sa-

hip olmasý Ýslam hukukunun diðer hu-

kuk sistemlerinden önemli bir farký ola-

rak karþýmýza çýkarmaktadýr. Bu yapý, 

kiþilerin haklarý kazanmada ve yetkile-

rini kullanmada bu dünyada karþýlaþa-

caklarý hukuki sonuçlarý ve öteki dün-

yada hesap verme sorumluluðunu he-

saba katarak hareket etmelerini saðlar. 

Bu durum, kiþileri hak ve sorumluluk-

lar konusunda daha dikkatli olmaya ve 

davranýþlarýnda da yüksek sorumluluk 

duygusuyla hareket etmeye sevk eder. 

Abstract
(Characteristic Features of Islamic Law)
In this article, Islamic Law is examined 

with its basic features. Islamic Law is a 

holy law and its foundation power is also 

its forming power. By civil men, the Isla-

mic Law has been developed on its main 

sources namely the Qur’an and Sunnah. 

There are faiths and moral roots behind 

all the laws. For that reason the main 

principles of Islamic faith has affected the 

emergence, development, understandings 

and applications of Islamic Law. Although 

conditions of the life always change and 

situation of the world develop, the Islamic 

Law is dynamic because of its main prin-

ciples are durabile.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, 

Public Order
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