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ÖNSÖZ 

İslam, yalnız inanç, ibadet ve ahlak kurallarını içeren; sadece kişi ile 

Allah arasındaki ilişkileri düzenleyen bir din değildir. O aynı zamanda, 

toplumsal hayatı düzenleyen hukuki kurallara da sahip olan, hayatın her 

alanına hitap eden bir dindir. İslam’ın ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de 

dini ve ahlaki kuralların yanında emanetin ehline verilmesi, adaletin 

sağlanması, kamu düzeninin korunması, kamu işlerinin müşavere ile 

yürütülmesi, yöneticilere iyilik yolunda itaat ve yardım edilmesi gibi 

anayasa hukuku ve kamusal alanla ilgili ilkesel kurallar da bulunmaktadır. 

Bu şekilde Kur’an’da anayasa hukuku alanında konulmuş hükümler yer 

almakla birlikte, bunlar ayrıntılı ve özel hükümler şeklinde değildir. Örneğin 

Kur’an hükümleri Müslümanlar için bir devletin varlığını gerekli kılarken, 

devletin şekli konusunda bir belirleme yapmamıştır. Bu durum, yönetim 

alanında uygulanacak kanun ve kuralların belirlenmesinde, fukahaya geniş 

bir faaliyet sahası yaratmıştır. Böylece İslam hukukunun farklı zaman ve 

toplumlarda uygulanması da sağlanmış olmaktadır. 

Her ne kadar anayasa hukuku alanında, müçtehitlere geniş bir sahada 

hüküm koyabilme yetkisi tanınmış olsa da, ne yazık ki tarihi süreçte belki de 

İslam hukukunun üzerinde en az çalışılan alanı da bu alandır. Bunun elbette 

çeşitli sebepleri vardır. Ancak bu sahanın tarihi süreçte yeteri kadar 

olgunlaştırılamamasının, İslam hukukunun yürürlüğü açısından olumsuz 

neticeler ortaya koyduğu da görülen bir gerçektir. 

Bu nedenle biz de, İslam hukukunun bu sahasında çalışmanın daha 

uygun olacağı düşünülerek, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

“İslam Hukukunda Devlet Başkanının Yetki ve Tasarrufları” konulu bir 

yüksek lisans tezi tarafımızdan hazırlanmış idi. Çalışmada İslam hukukuna 

göre devlet başkanın genel olarak yetkileri, bu yetkileri nereden aldığı, 

bunlara bağlı olarak nasıl tasarrufta bulunacağı, bu yetkilerin sınırları, kanun 
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koymada ve idarede dikkat edeceği ve göz önünde bulunduracağı hususlar 

ve benzeri konular bu çalışmada genel hatları ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın küçük çaplı da olsa bir kitap olarak yayımlanmasının 

uygun olacağı düşüncesi ile “İslam Hukukunda Ulü’l-Emrin Yetki Ve 

Tasarrufları” adıyla yayımı sağlanmıştır. Çalışmamız giriş ve iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak İslam siyaset ilişkisi üzerinde 

durulmuştur. Daha sonra bir devletin şeklinin, devlet başkanının yetkileri 

konusunda en belirleyici unsurlardan biri olması nedeniyle, İslam’ın 

belirlediği genel ilkeler çerçevesinde klasik fıkıh kitaplarında yer alan devlet 

şekli ve özellikleri üzerinde durulmuş ve devlet başkanlığı ile ilgili temel 

kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra fıkıh literatüründe yer alan devlet 

başkanında aranan şartlar, seçim şekilleri ve devlet başkanının hak ve 

görevlerine değinilmiştir.  

İkinci bölüm ise devlet başkanının yetki ve tasarruflarına ayrılmıştır. 

Çalışmanın esas kısmını oluşturan bu bölümde devlet başkanının yetkileri; 

yasama, yürütme ve yargı alanındaki yetkileri şeklinde ayrı ayrı bölümlerde 

genel hatları ile incelenmiştir. Yasama alanındaki yetkileri kısmının sonuna 

günümüzde yasama faaliyetlerinin parlamentolarda yürütülmesi nedeniyle, 

İslam hukukunda şura ve devlet başkanı ile karşılıklı konumlarına da yer 

verilmiştir. Sonrasında da ulü’l-emrin yargı ve yürütme alanındaki yetkileri 

ele alınmış, ayrıca devlet başkanının yargı dokunulmazlığı konusu da 

değinilmiştir. 

 

 Derviş DOKGÖZ 

2022 - MALATYA 
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GİRİŞ 

Klasik fıkıh kitaplarında, modern hukukta olduğu gibi kamu hukuku-

özel hukuk şeklinde bir ayırım yoktur. Yazılan eserlerde hukukun bu iki 

yönüyle ilgili bilgiler yer almakla birlikte, kamu hukuku alanın yeterince 

işlenmemiş olduğu görülmektedir. Kur’an ve Sünnet, bir devlet şekli 

belirleme veya tavsiye etme yoluna gitmemiştir. Ancak bu temel 

kaynaklarda yer alan kamu hukuku, anayasa, ceza hukuku alanıyla ilgili 

hükümler, Müslümanlar için bir devletin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Buna rağmen, İslam hukukçularının bu alanda fazla eserlerinin olmaması da 

dikkat çekicidir. 

Hayrettin KARAMAN bu konuda şu tespiti yapmaktadır: “Saltanat ve 

siyasetle ilgili kitaplar hem sayı, hem de muhteva bakımından yetersizdir. 

Bu kitaplar; Kur’an-ı Kerim’in, Sünnetin ve Raşit Halifeler devri 

uygulamalarının, lafız ve ruhundan hareketle, esas teşkilat ve idare 

konusunda İslam’ın getirdiği hükümleri ortaya koyacak ve tartışacak yerde; 

emri vakileri (saltanat ve istibdâtı) kitabına uydurmak ve meşrulaştırmakla 

uğraşmışlardır. Bunun sebepleri arasında iki şey belirleyici olmuştur: 

1- Raşit halifeler devrinin sonunda Hz. Hasan’ın, hilafeti 

Muaviye’nin saltanatı lehine terk etmesinden sonra saltanat ve 

istibdâtın bir sonucu olarak; düşünce, ifade, seçme ve seçilme 

hakları ortadan kalkmış, baskı ve devlet terörü hakim olmuştur. 

Böylesi bir ortamda, gerçek İslam kamu hukukunu yazıp söylemek 

de bir kahramanlık haline gelmiştir. 

2- Genellikle yazılan, işlenen, tartışılan hukuk; yaşayan ve uygulanan 

hukuktur. Saltanat yönetimi İslam amme hukukunu, özellikle de 

esas teşkilat hukukunu rafa kaldırdığı, bunun yerine kendi 
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hukukunu (saltanat hukukunu) ikame ettiği için hilafet, imamet, 

şura ve siyasi haklar ne okunmuş ne de yazılmıştır.”1 

 

Haşan ONAT da, “Şii İmamet Nazariyesi” adlı makalesinde, haklı 

olarak şu eleştiriyi yapmaktadır: “Üzülerek ifade etmek gerekir ki, tarihi 

seyir içerisinde Müslümanlar, siyasi ve idari meselelerin kendilerine 

bırakıldığı gerçeğini pek anlamak istememiş gibidirler. Şia, problemi Allah’a 

çözdürmek istemiş, ortaya kocaman bir imamet nazariyesi, nass ve tayinle 

gelen masum imamlar çıkmıştır. Ehli Sünnet uzlaşmacı tavrına uygun olarak, 

siyasi meseleleri ağırlıklı bir şekilde, hilafet noktasında ele almış ve işi 

Kureyş’e hallettirme yoluna gitmiştir. Hilafet-İmamet konusunda vahyi 

çizgiye en yakın görüşün, sadece Hariciler tarafından ortaya atıldığını 

belirtmekte yarar vardır. Fakat ne yazık ki Hariciler de, belki sadece bu 

konudaki takdire şayan çıkışlarını geliştirememişler, aşırılıkları yüzünden 

insan fıtratını zorlamışlar ve tarihin derinliklerinde kaybolup gitmişlerdir.”2 

 

Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere, amme hukuku alanında yapılan 

çalışmalar az ve yetersiz olup, bunun yanında yazıldıkları dönemlerin siyasi 

etkilerini de içerisinde barındırmaktadırlar. Günümüzde de bu alanda yapılan 

çalışmaların azlığı göz önüne alındığında, bu alanda çalışmanın önemi 

ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada ulü’l-emrin yetki ve tasarrufları, kitap ve sünnette yer 

alan hükümler ve Hulefa-i Râşidîn dönemi uygulamaları çerçevesinde 

açıklanmaya çalışılmıştır. Ulü’l-emrin yetkilerinin çok farklı alanlar da ve 

oldukça geniş olmasından dolayı, yasama yürütme ve yargı alanlarında 

gruplandırarak ele alınmıştır. Genel olarak Hz. Peygamberden günümüze 

kadar geçen süreçteki devlet başkanlığını ele almakla birlikte, çalışmanın 

 
1 Akyüz, Vecdi. Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1991. 

(Eserin Önsözünde). 
2 Onat, Hasan. “Şii İmamet Nazariyesi”, AÜİFD, c.32, Ankara, 1992, s.90. 
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alanını genişletmemek için ağırlıklı olarak Râşid Halifeler dönemi üzerinde 

durulmuş, diğer dönemlerdeki uygulamalara da gerekli durumlarda atıfta 

bulunulmuştur. Ayrıca bazı konularda modem hukuk anlayışı ile 

karşılaştırmalar da yapılmıştır. Konuyla ilgili genellemeler ise, ilkesel ve 

ahlaki ölçütler bazında ele alınmaya çalışılmıştır. İslam hukukçularının 

görüşlerinin alınmasında genellikle ehl-i sünnet çizgisini takip edilmiş, 

ancak gereklilik arz eden bazı yerlerde başka mezhep ve fırkaların 

görüşlerine de değinilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İSLAM FIKHINDA DEVLET 

1. İSLAM SİYASET İLİŞKİSİ 

İslam dini, sadece inanç, ibadet ve ahlak kurallarından müteşekkil bir 

din olmayıp, insan hayatının bütün yönlerini kapsayan, Allah-kul arasındaki 

ilişkiler yanında, insanlar arasındaki ilişkileri de düzenleyen hükümler içeren 

bir dindir. İslam’a göre hayatın cepheleri, birbirinden ayrılamaz. Çünkü 

hayatın her cephesi bir diğerinden ayrılamayacak kadar iç içe girmiştir. İnsan 

hayatında siyasi, içtimai, iktisadi, dini tesirlerin yekdiğerinden tefriki 

imkânsızdır. Bu nedenle İslam, emirlerinde hayatın diğer cepheleri ile 

toplumsal cephesini birbirinden ayırmaz.3 

İslami hükümlerin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim, öyle hükümler 

getirmiştir ki; bunların uygulanması bir kamu otoritesinin varlığını zorunlu 

kılar, yani bir devlet gücü olmadan bunların uygulanması imkânsızdır.4 

Şöyle ki; 

- Kur’an, Müslümanların üstün ve hâkim durumda olmalarını, kendi 

kendilerini yönetmelerini, gayr-ı müslimlerin mahkumu, mağlubu, 

esiri ve tebaası durumunda bulunmamalarını ister. Konuya dair 

ayetlerde; “Sakın gevşeklik göstermeyin. Daha üstün durumda 

iken, barış için kafirlere yalvarmayın. Allah sizinledir ve 

amellerinizi asla eksiltmez.”5 “Zaaf göstermeyin, üzülmeyin. Eğer 

inanıyorsanız en üstün sizsiniz”6 buyurulmaktadır. 

 

 

 
3 Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1991, c.I, s.58. Şirvani, 

Harun Han, İslam’da Siyasi Düşünce ve İdare, Ankara 1965, s.305. 
4 Uludağ, Süleyman, İslam Siyaset İlişkisi, İstanbul 1998, s.54. 
5 Muhammed 47/35. 
6 Ali İmran 3/139. 
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Hz. Peygamber, insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve hüküm 

vermekle; Müslümanlar ise aralarında çıkan anlaşmazlıkları Allah’a ve 

Resulü’ne götürmek ve verdiği hükme de itaat etmekle görevlendirilmiştir: 

“Allah uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamberleri gönderdi ve onlarla 

birlikte insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda hakem olması için hak ile kitap 

indirdi. ”7 “Hayır! Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık 

hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden hiçbir sıkıntı 

duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar.”8 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir 

sahiplerine itaat edin! Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve 

ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah ve Resulü’ne götürün...”9 

Hz. Peygamberin anlaşmazlıklar konusunda insanlar arasında hüküm 

vermesi ve bu hükümlerin uygulanması bir devletin mevcudiyetini zorunlu 

kılar. Ayrıca; “Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et.”10 ve düşmana 

karşı ordular hazırlanması emirleri11 hep bir devletin yerine getirebileceği 

görevlerdir. Yine Kur’an-ı Kerim’de; adam öldürme, yaralama, yol kesme, 

hırsızlık, zina gibi suçlar için getirilen cezai hükümler de ancak devlet eliyle 

yerine getirilebilecek hususlardır. 

Bu durumda Müslümanların düşmanlarına karşı zaaf göstermemeleri, 

devletin unsurlarından egemen ve bağımsız olmayı; kafirlere karşı cihadı 

emreden ayetler Müslümanların hakimiyetinde bir ülkenin bulunmasını; 

İslam toplumunda birlik ve beraberliği ve bütün Müslümanları kardeş kabul 

eden ayetler de halk unsurunu ifade ettiğinden, Müslümanların bir devlete 

sahip olmalarının kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. 

 
7 Bakara 2/213. 
8 Nisa 4/65. 
9 Nisa 4/59 Ayrıca bk. Nisa 4/51, 105; Maide 5/49. 
10 Enfal 8/65, Ayrıca bk. Tevbe 9/73. 
11 Enfal 8/60. 
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Bunun bir diğer göstergesi de, Hz. Peygamberin uygulamasıdır. Zira 

O, sadece vahyi insanlara ulaştıran bir peygamber olarak kalmamış, bunun 

yanında Kur ân-ı Kerim’i tefsir ve tatbik, temas etmediği meselelerin 

hükümlerini teşri, anlaşmazlıklar sonucu hükmüne müracaat edenler 

arasında hüküm verme, devlet tesisi ve idaresi vb. birçok fonksiyonu 

kendisinde bulundurmuştur. Hz. Peygamberin tebliğ görevine başladığında 

Mekke “şehir devleti” tarzında bir yönetime sahipti.12 Her kabile çeşitli 

devlet fonksiyonlarını yerine getirirdi. Mesela Benû Nevfel malî; Benû 

Teym adli işlere bakardı. Hz. Peygamber dini tebliğe başladığında, önce 

putperestliği ve batıl inançları hedef aldı. Devlet organizmalarına veya 

bunları ellerinde tutanlara dokunmadı. Mekke’de, Müslümanlara karşı 

gitgide büyüyen baskılara rağmen İslam’ı benimseyenler artmış, Hz. 

Peygamber de doğal olarak Müslümanlar için lider olmuştur. O, sahabeler 

arasında dini hükümleri uyguluyor, problemleri çözüyor, izlenecek 

politikalar belirliyordu. Buna göre Müslümanlar Mekke’de devlet içinde 

devlet haline gelmişlerdi.13 

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde ise Medine’de etkin bir 

siyasi otorite bulunmuyordu. Bu durum Müslümanların teşkilatlanmasını 

kolaylaştırmış, kısa sürede Peygamberimiz bir devlet kurma yoluna gitmiştir. 

Zira, İslam davetinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve daha kalıcı 

özellikler taşıması sağlam temellere oturtulmuş bir devletin varlığına bağlı 

idi. Ferdi gayretlerin, bir devlet biçiminde teşkilata dönüşmediği sürece kısır 

birer çalışma olarak tarih sayfalarına geçeceği muhakkaktır.14 

 
12 Hamidullah, Muhammed, İslam Anayasa Hukuku, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 

1998, s.87. 
13 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku s.154. 
14 Yılmaz, M. Kazım, “Gönderilen Son Peygamber Ve Getirdiği Medeniyet”, 

Diyanet Dergisi, c.25, sy.4, Ankara, 1989, s.123. 
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Medine Devleti kurulduğunda Hz. Peygamber tartışmasız olarak 

devlet başkanı olmuştur. Ancak o asla bir maddi, dünyevi iktidar hırsı içinde 

olmamıştır. O, bir devlete sahip olmaktan ziyade yaşadığı toplumda kamu 

düzenini sağlamayı ve kendisine inananları teşkilatlandırmayı amaçlamıştır. 

Ona göre devlet bir gaye değil bir vasıta idi.15 

Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlar için bir devletin varlığını zorunlu 

kılan hükümlerin yer almasına ve Hz. Peygamberin devlet başkanlığı 

sıfatıyla siyasi bir vazifeyi yerine getirmesine rağmen; İslam dininin 

tamamen rûhî ve manevî bir din olduğu, dünya işlerine ait hüküm ve icra ile 

alakasının olmadığı, Hz. Peygamberin liderliğinin de tamamen dinî olduğu 

yönünde iddialar da yok değildir.16 

İslam dini inananlara hükümlerinin bir kısmını kabul, bir kısmını ret 

gibi bir keyfiyet tanımamıştır. “Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp da bir 

kısmını inkar mı ediyorsunuz.”17 ayeti de bu hususu açıkça vurgulamaktadır. 

İslam dininin alanını daraltarak, İslam’ı sadece vicdana indirgeyenler 

hakkında Süleyman Uludağ şu haklı tespiti yapmaktadır: “İslam, bir vicdan 

işidir ya da Allah ile kul arasında kalan bir şeydir’, diyenlerin İslam’da 

selefleri yoktur. İslam’ın kapsamını çok dar tutan bazı zümreler ve 

düşünürler daha önce de vardı ama bunlar, dini bir vicdan meselesi sayacak, 

onun sosyal boyutunu hesaba katmayacak kadar bu işi ileri götürmüş 

değillerdi. Bu görüşte olanların seleflerini İslam’da değil Batı’da aramak 

gerekmektedir... İslam’ın sadece vicdan işi olduğu iddiası hem tarihi, hem 

içtimai gerçeklere aykırıdır. Zira hemen hemen bütün dinler sosyal 

 
15 Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, çev. Salih TUĞ, İstanbul, 1993, c.1, 

s.871. 
16 Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku, c.I, s.82. (Abdurrazık, Ali, el-

İslam ve Usûlü’l- Hükm. s.25,39,82’den naklen). Ayrıca görüşün tartışması ve 

eleştirisi için bk. Karaman, Hayreddin, “İslam’da Din-Devlet İlişkisi”, Türkiye 

Günlüğü Dergisi, sy: 13, İstanbul, 1990, s.13-22. 
17 Bakara 2/85. 
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meselelerin çoğu ile ilgilenmiş ve toplumu belli bir yönde etkileme 

çabalarından geri durmamışlardır.”18 

Muhammed Hamîdullah ise, konuyla ilgili şu tespiti yapmıştır: 

“Politik anlamda İslam, dinî anlamda İslam ile aynı zamanda başlamıştır. 

Diğer din kurucularından farklı olarak Hz. Muhammed, manevi iktidar gibi 

maddi iktidarı da elinde bulunduruyordu. Ancak bu şekilde mensuplarına 

hayatın bütün alanlarında yol gösterebilirdi.”19 

2. İSLAM FIKHINDA DEVLET, DEVLETİN ŞEKLİ VE 

ÖZELLİKLERİ 

2.1. İslam Fıkhında Devlet ve Devletin Şekli 

Devlet; “Muayyen bir ülke üzerinde ve hükümetle temsil olunan üstün 

ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, muayyen hukuki ve 

otonom bir nizama bağlı olarak yaşayan insanlardan mürekkep siyasi ve en 

geniş birliktir.”20 Önceki bölümde de belirttiğimiz üzere Kur’an-ı Kerim, 

inanç, ibadet ve ahlaki kaideler yanında anayasa hukuku, devletler hukuku, 

usul hukuku, ticaret hukuku ve medeni hukuka esas teşkil edecek genel 

ilkeler de koymuştur. Bu hükümlerin tatbiki de ancak her yönüyle 

teşkilatlanmış bir devlet eliyle mümkündür.21 Hz. Peygamberin uygulaması 

da bu yönde olmuş, Medine’ye hicreti sonrası sevk ve idare edeceği bir 

devlet kurma yoluna gitmiştir. Bu siyasi teşkilatlanmada bir devleti meydana 

getiren unsurlar olan; ülke, halk ve iktidar unsurları vardı ve başkent, bayrak, 

resmi dil, anayasa gibi organlar da bulunmakta, ayrıca devletin yasama 

yürütme ve yargı fonksiyonları da tam olarak icra edilmekte idi.22 

 
18 Uludağ, İslam Siyaset İlişkisi, s.32. 
19 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, s.151. 
20 Başgil, Ali Fuat, “Devlet Nedir”, İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, sy.4, c. 

12, İstanbul, 1946, s.990. 
21 Akgündüz, Ahmet, Eski Anayasa Hukukumuz ve İslam Anayasası, İstanbul, 1995, 

s.114. 
22 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, s.53-57. 
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İslami hükümler bir devletin varlığını gerekli kılarken, acaba bir 

devlet şekli belirlemiş midir? Bulunması gerekli olan devletin şekli nedir? 

İslami devlet anlayışıyla ilgili birçok nazariyeler geliştirilmiş olup, bu 

nazariyeler beraberinde birçok indi (sübjektif) görüşler de içermektedir. 

Bunlarla ilgili şu örnekler zikredilebilir: 

 

1. “İslam devleti, Kur’an ve sünnetin esaslarına dayanan ve 

Allah’ın ilahi hukuk nizamından hakimiyetini tescil eden bir 

devlettir.”23 

2. “İslam devleti dahilde İslam dininin esas ve hükümlerini ikame 

ve dışarıda da meşru yollarla cihanşümul İslam davetini yaymak 

için kurulmuş devlettir.”24 

 

İslam’ın tavsiye ettiği belirli bir devlet şekli yoktur.25 Kur’ ân-ı Kerim, 

tarihi birer vakıa olarak sadece monarşilere atıflar yapmış,26 herhangi bir 

devlet ve hükümet şekli üzerinde durmamıştır. Hz. Peygamberin de kendi 

devri için devlet başkanını tespiti söz konusu olmadığından,27 devletin şekli 

konusunda bir belirleme onun tarafından yapılmamıştır. Ancak tarihi seyir 

içerisinde İslam Fıkhında devlet şekli konusunda, özellikle devrin genel 

kabul gören devlet şekillerinden etkilenilerek çeşitli yorumlar yapılmıştır. 

Mesela İslam hukukunda devlet başkanının yetkilerinin Kur’an’da belirtilen 

esaslar çerçevesinde sınırlandırılmış olması, bu sınırlar dışına çıkamaması, 

bunun neticesi Allah’ın egemenliğine ve şer’i hükümlere dayanan bir devlet 

olması nedeniyle, İslam devletinin tümüyle teokratik bir yapıya sahip olduğu 

 
23 Akgündüz, İslam Anayasası, s.114. 
24 Özel, Ahmet, İslam Hukukunda Ülke Kavramı Daru’l-Harb Daru’l-İslam, 

İstanbul, 1998, s.222. 
25 Akgundüz, İslam Anayasası, s.10. 
26 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.46; Hamidullah, Muhammed, İslam 

Müesseselerine Giriş, çev. İhsan Süreyya Sırma, İstanbul, 1992, s.193. 
27 Hülagu, Orhan, Farabi ve İbni Sina’da Devlet Düşüncesi, İstanbul 1999, s.25. 
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ileri sürülmüştür.28 Abdulvehhab el-Efendi ise, bugün veya herhangi bir 

zamanda İslam devletinin demokratik olmak zorunda olduğunu, 

demokrasilerde halkın iradesinin her türlü hukukun üzerinde olmasının 

İslâmî esaslarla çelişmediğini savunmuştur.29 Mısırlı alim Ali Abdurrazık 

ise, İslami bir devlet olamayacağını, dolayısıyla da İslami bir devlet ve 

hükümet şeklinin bulunmadığını ileri sürmüştür.30 

Şunu belirtmek gerekir ki, yaygın olarak bilinen mevcut devlet 

şekillerinden hiçbiri İslam’ın öngördüğü devlet şekillerine uymaz.31 İslam’da 

teokrasi olamaz. Zira teokrasi; siyasal iktidarın hiyerarşik biçimde 

örgütlenmiş bir din adamları zümresinin (ruhban sınıfının) elinde bulunması 

demektir.32 Ayrıca teokratik rejimlerde yöneticinin bu görevi doğrudan 

Tanrıdan aldığı, dolayısıyla idarecinin halka karşı, değil; Tanrıya karşı 

sorumlu olduğu kabul edilir. 

İslam’da din ve dünya işleri birbirinden ayrılmamıştır. Yasamanın 

kaynağının Kitap ve Sünnet olmasından da anlaşılacağı üzere İslam 

Hukukuna göre devlet, şer'i hükümlere göre hareket etmek durumundadır. 

Halifenin görevleri arasında sadece dini özellik taşıyan (namaz kıldırmak 

gibi) görevler de vardır. Bununla birlikte İslam fıkhındaki devlet anlayışının, 

batılı anlamda bir teokratik devlet olduğunu söylemek de mümkün değildir. 

Çünkü teokratik devlet, biraz önce de belirttiğimiz gibi iktidarın doğrudan 

Tanrı’dan alındığı, böylece Tanrı’nın temsilcisi durumunda bulunan bir 

hükümdarın veya din adamının idaresi altında bulunan devlettir. Bu devletin 

başkanı fertleri üzerinde manevi bir sultaya sahiptir. Hükümdarın veya 

 
28 Kapani, Münci, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutu, Ankara, 1987, s.121. 
29 el-Efendi, Abdulvehhab, Nasıl Bir Devlet, çev. Haşan Kösebalaban, İstanbul, 

1994, s.113. 
30 Karaman, Din-Devlet İlişkisi, s.14. 
31 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.84; Akgündüz, İslam Anayasası, s.12. 
32 Erdoğan, Mustafa, Modern Türkiye’de Anayasal ve Siyasal Hayat, Ankara, 1997, 

s.10. 
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papanın yapmış olduğu dini yorumlar, Tanrı’nın iradesini anlama gücüne 

sahip kimseler tarafından yapıldığından tartışmasız kabul edilen birer 

dogmadır. İslam devlet anlayışında ise, bu özellikler yer almaz. Bütün sünnî 

ekollere göre halife, iktidarı Allah’tan alan ve onun yeryüzünde temsilcisi 

olan bir kimse değildir. O sadece Müslüman toplumların temsilcisi 

mahiyetindeki ehlü’l-hal ve’l-akd tarafından seçilen ve azledilebilen bir 

kişidir. Dolayısıyla iktidarının kaynağı ümmettir.33 

İslam’da devletin mutlak monarşi olarak nitelenmesi de mümkün 

değildir. Zira monarşide hakimiyet hükümdardadır, hükümdarın kendisini ise 

bağlayıcı hiçbir kural yoktur. İslam hukukunda ise devlet başkanının seçimle 

gelmesi, iktidarını milletten alması ve hukukun çizdiği sınırları ihlal ettiği 

takdirde yine millet tarafından azledilebilmesi yönüyle monarşiye uymaz.34 

Yine Kur’an’ın emrettiği, yönetimin şuraya dayanması ilkesi de monarşi ile 

bağdaşmayan bir durumdur. Tarihi tatbikatta bazı halife ve devlet 

başkanlarının istibdat ve zulme saptıkları olmuşsa da bu, İslam’ın tasvip 

etmediği bir davranıştır35 ve bunu İslam’a mal etmek de yanlıştır. 

Uygulamada ortaya çıkan ve yöneticilerden kaynaklanan sapmaların, İslâmî 

nazariyeye halel getirmeyeceğini de belirtmek gerekir. 

İslam Fıkhındaki devlet anlayışının, batı anlayışındaki demokrasi ile 

de birebir bağdaştığı söylenemez. Halifenin, Müslüman toplum tarafından 

seçilmesi ve denetlenmesi demokrasi ile benzerlik gösterir. Ancak batı 

demokrasisinin temel savunusu “halkın hakimiyeti”dir. Kanun yapma yetkisi 

 
33 Aydın, M. Akif, “Anayasa” Maddesi, DİA c.3, İstanbul, 1991, s.162, Karaman, 

Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.83 Mağruf Devalibi ise bu konuda şu yorumu 

yapmıştır: “Hiçbir Müslüman halife Allah’ın şeriatını tatbik ettiğini söylerken 

iktidarını Allah’tan aldığını söylememiştir... Halifeler iktidarı bey’at yoluyla 

bizzat halktan almaktadırlar... Hz. Peygamberin de dünyevi iktidarı bey’ate 

dayanıyordu. Halifeler için de durum aynı idi.” İslam’da Devlet ve İktidar, çev. 

M. Sait Hatipoğlu, İstanbul, 1985, s.52-53. 
34 Aydın, “Anayasa”, DİA, c.3, s.162. 
35 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.82. 
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seçimle oluşturulan meclislere, dolayısıyla halka aittir. Bu sebeple halk hem 

kanun koyucu hem de kanunun muhatabıdır. Yasaların ve 

değerlendirmelerin tayin hakkı onun elindedir. Yasa yapma onun 

imtiyazıdır. Bu yasaların, halkın eğitim düzeylerine ve meşreplerine uyması 

esastır. Kalabalıklar tarafından istenen özel bir yasa, dini açıdan ne kadar 

kötü görülürse görülsün, onun kanun kitabına konulması için gerekli 

teşebbüslerin yapılması zorunludur. Eğer halk herhangi bir yasayı sevmez ve 

onun kaldırılmasını talep ederse, o yasa ne kadar mükemmel ve doğru olsa 

da hemen kaldırılmalıdır.36 Bu durumda demokratik sistemler, halk 

iradesinin sınırlandırılamaması ve çoğunluğun her istediğini yapma 

yetkisinin bulunması yönüyle İslam fıkhında devlet anlayışına 

uymamaktadır. 

İslami öğretide doğrudan devlet şekline atıfta bulunan bir nass mevcut 

değilken, yönetimle ilgili yer alan genel esaslar çerçevesinde halk iradesine 

dayanan bir cumhuriyetin daha makul gözüktüğü söylenebilir. İslami idare 

şeklinin, “İslami cumhuriyet”37 veya “dindar bir cumhuriyet”38 olduğu da 

ifade edilmiştir. İslam devlet düzeninin, çeşitli yönetim şekillerine benzer 

yönleri olmakla birlikte kendine has bir düzen olduğunu kabul etmek en 

isabetli görüş olsa gerektir.39 Hz. Ebubekir’in dar bir çevrenin seçimi ile; Hz. 

Ömer’in veliaht usulü ile; Hz. Osman’ın 7 kişilik bir şuranın aldığı kararla iş 

başına gelmeleri İslam’da belli bir devlet şeklinin olmadığını 

göstermektedir.40 Ayrıca ilk dört halifenin iş başına gelme usullerinin 

sonraki dönemlerde siyasi iktidarın oluşumunu belirlemede ölçü alınması, o 

dönemle ilgili görüş ve uygulamaların, sosyal yapı ve telakkilerin çok 

 
36 el-Mevdudî, Ebu’l-Âlâ, İslam’da Siyasi Sistem, çev. Ahmet Seçkin, İstanbul, 

1997, s.33. 
37 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.84. 
38 Akgündüz, İslam Anayasası, s.13. 
39 Aydın, “Anayasa”, DİA, c.3, s.162. 
40 Uludağ, İslam Siyaset İlişkisi, s.127. 
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farklılaştığı ileri ki dönemlere aynı şekliyle taşınmasının da doğru olmadığı 

açıktır. Çünkü toplumlarda siyasi iktidarın oluşumu ve yönetim biçimiyle 

mevcut gelenek ve kültür birikimleri arasında sıkı bir bağ mevcuttur.41 

Sonuç olarak Kur’an, devletin nasıl olması gerektiği üzerinde değil, ne 

yapması gerektiği üzerinde durmuştur. Kur’an’a göre devletin şeklinden çok, 

yapacağı işler önemlidir. Her devlet nizam ve asayişten yanadır, başsızlığa 

ve kargaşaya karşıdır. Adil ve merhametli olmalıdır... Bu ve benzeri 

hususları gerçekleştiren her devlet İslam nazarında meşru ve makul 

sayılabilir.42 Ayrıca devlet ve hükümet şeklinin belirtilmemiş olması, 

Müslümanlara sosyal hayatın akışı içerisinde bulundukları şartlara uygun 

olarak, amaca ulaştıran şekli seçme imkânı da vermektedir.43 

 

2.2. Devletin Özellikleri 

İslam fıkıh literatüründe bir devlette bulunması gereken özellikleri şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

2.2.1. Hakimiyet  

“Hüküm, hükmetme” kavramları Kur’an-ı Kerim’de çeşitli anlamlarda 

kullanılır. Örneğin; “O, kulları üzerinde yegane hakimdir. Size koruyucular 

gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın 

onun canını alırlar, sonra Mevlalarına döndürülürler. Bilin ki hüküm 

O’nundur. O, hesap görenlerin en hızlısıdır.”44 “Göklerin ve yerin 

hükümdarlığı Allah’a aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.”45  

 
41 el-Ensarî, Abdulhamid İsmail, “Ehlü’l-Hal ve’l-Akd” Maddesi, DİA, c.10, s.541. 

Watt bu konuda şu iddiayı dile getirir. “Dinlerin kendilerine ait politik anlayışları 

yoktur. Ancak bazen bir dinin, ortaya çıktığı bölgenin siyasi anlayışlarını 

onayladığı görülür. İslam’ın durumu da kesinlikle budur.” İslam’da Siyasal 

Düşüncenin Oluşumu, çev. Ulvi Murat Kılavuz, İstanbul, 2001, s.54. 
42 Uludağ, İslam Siyaset İlişkisi, s.42. 
43 Karaman, Hayreddin, İslam Işığında Günün Meseleleri, İstanbul, 2002, s.860. 
44 En’am 6/62, Ayrıca bk. En’am 6/57, Yusuf 12/40,67, Kasas 28/70,88. 
45 Ali İmran 3/189. 
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Allah’ın kudretini ve egemenliğini yansıtan bu ayetlerdeki hüküm 

kelimesine, hakimiyetle ilgili bir anlam verilecekse, ancak “kevni 

hakimiyetten (kainat hakimiyeti; kozmolojik/ontolojik hükümranlıktan)” söz 

edilebilir. Kevni hakimiyet, hiç şüphesiz Allah’ındır. Kainatın işleyişi ve 

bütün yaratıklar üzerinde Allah, mutlak hakim ve mutlak hükümrandır.46 

Kur’an’da geçen Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyi emreden 

ayetler47 de ise Allah’ın hakimiyeti, ilahi teşri alanında ve şeriatın içerdiği 

emir ve yasakların, kendisine inanan toplum için uygulanması ve uyulması 

gerekli hükümler olması anlamındadır. Kendinden çıkarılan kanunlar, 

içtihatlar ve gereğine göre hüküm verme şeklinde şeriatı anlatma, sonuçta 

şeriatın hükmünü kanun kalıbına dökücü yasama faaliyeti anlamındaki 

düzenlemeleri uygulayan, bu düzenlemeye uygun olarak yargılama yapan ve 

hükümleri yürüten ise insanlardır.48 “Allah’ın indirdiği ile hükmetme”, 

devletin yasama, yürütme ve yargılama güçlerine hakim bir prensiptir. Bu 

durumda Kur’an’da geçen yasa ve hükümler ihtilaf konusu değildir, onların 

gereğince hüküm verilmelidir.49 

İlahi hakimiyet ile kastedilen ilahi yasama ve gereğine göre hükmetme 

ise, bunda hiçbir tartışma yoktur. Ancak bu teori Allah’ın indirdikleri ile 

hükmettiği için yöneticinin veya müçtehidin şahsına mukaddes bir nitelik 

verilmesi aracı olarak kabul edilirse bu, dinin siyasi amaçlara hizmet için 

kullanılmasına yol açar. Çünkü böyle bir görüş siyasi görüş sahibini, 

Allah’ın vekili, naibi, halifesi ve gölgesi konumuna getirir. Oysa yönetici 

esasen yasamanın yürütücüsü ve kanunun uygulayıcısından başka bir 

niteliğe sahip değildir.50 

 
46 Akyüz, Vecdi, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, İstanbul, 1998, s,45. 
47 Maide 5/45,47,49. 
48 Nevin, A. Mustafa, İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, çev. Vecdi Akyüz, 

İstanbul, 1990, s.91,92. 
49 Nevin, İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, s.91. 
50 Nevin, İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, s.92. 
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Fıkıh usulünde hükmün kaynağı anlamında hakimiyetin Allah’a ait 

olmasına karşılık, İslam âmme hukukunda ise yetki ve hakimiyetin kaynağı 

ümmet olup; halifenin ilahi bir gücü mevcut değildir.51 Kur’an’a göre siyasi 

egemenlik insana aittir.52 Sahabe Hz. Peygambere, onu dinlemek, ona itaat 

etmek ve yardımcı olmak üzere bey’at etmişlerdi. Peygambere bey’atın 

kritik durumlarda yenilendiği de olmuştur. Şu halde Hz. Peygamberin 

dünyevi (siyasi) iktidarının bey’ate dayandığı rahatlıkla söylenebilir.53 

İslam hukukunda siyasi iktidarın tek sahibi millettir. Ancak bu iktidar 

sınırsız olmayıp şu şartlara bağlıdır: 

1- Günümüzde dünyadaki her anayasal iktidarın anayasalarla sınırlı 

olduğu gibi, Müslümanların devleti de İslam’ın temel esasları ile, 

2- Beyne’l-milel insan hakları beyannamelerinde belirtilenlerden daha 

geniş olarak; insanın siyasi, kültürel, iktisadi ve sosyal sahalardaki 

temel haklarıyla, 

3- Kur’an-ı Kerim’de zikredilen zorunlu müşavere (şura ile), hayır 

yolunda ve elverdiğince şahsın ve toplumun menfaatine göre 

hareket etme zorunluluğuyla kayıtlıdır. 

4- Bu iktidar Kur’an hükümlerine uygun olarak herkese tanınmış 

murakabe ve tenkit imkanlarıyla bağlıdır. İslam’dan önce hiçbir 

millet bunu tanımıyordu ve sorumlu iktidar bugünkü dünya 

anayasalarının ideali olarak kalacaktır.54 

 
51 Avcı, Casim, “Hilafet” Maddesi, DİA, İstanbul, 1998, c.17, s.540. 
52 Fığlalı, Ethem Ruhi, “Egemenlik Kimin”, Türkiye Günlüğü Dergisi, İstanbul, 

1997, sy:45, s.21-26. 
53 Devâlibî, İslam’da Devlet ve İktidar, s.53. 
54 Devâlibî, İslam’da Devlet ve İktidar, s.54. 
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Devlet başkanının yetkileri anlamında hakimiyeti ve bunun sınırlarını 

“Devlet Başkanının Yasama Alanındaki Yetkileri” bölümünde ele 

alacağımızdan hakimiyet konusunda bu kadar açıklama ile yetiniyoruz. 

2.2.2. Adalet Prensibi ve Emanetin Ehline Verilmesi 

Kur’an-ı Kerim birçok ayette, Peygamber ve onu takip edenlere eşitlik 

ve adaletten ayrılmamaları emredilmektedir: 

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik 

edenler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya 

sevk etmesin. Adaletli olun; bu takvaya en çok yakışan davranıştır. ”55  

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-

babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için doğru şahitlik eden 

kimseler olun... ”56 

Adaletin yanı sıra yerine getirilmesi istenen diğer bir ilke de; 

“emanetin ehline verilmesi”dir ki ayette; “Şüphesiz Allah size emanetleri 

ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emreder.”57 

2.2.3. Devlet Nizamına İtaat 

Merkezi bir otoriteye itaat edilmeden, devletin teşekkül etmesi 

mümkün değildir.58 Kur’an-ı Kerim’de de; “Ey iman edenler! Allah’a itaat 

edin, Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir 

hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahirete gerçekten 

 
55 Maide 5/8. 
56 Nisa 4/135. 
57 Nisa 4/58. 
58 Cin, Halil-Akgündüz, Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 1990, c.1, s.181; 

Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.51. 
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inanıyorsanız- onu Allah ve Resulü ne götürün... ”59 ayetiyle, masiyet dışında 

idareciye itaat gerekli kılınmıştır. Zaten bu da devletin maksatlarını 

gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine kavuşabilmesi için bir zarurettir.60 

2.2.4. Şura 

İslam, devlet işlerinin yürütülmesinin istişareye dayalı olmasını ister. 

Devlete ait önemli işlerin, bir danışma meclisinde karara bağlandıktan sonra 

yürütülmesini emreden ayetler gayet açıktır: “İş hususunda onlarla istişare 

et...”61 , “...İşleri aralarında şura iledir...”62  İlk ayette geçen “iş” kelimesi, 

öncelikle “kamu-devlet işi” olarak anlaşılır.63 Şura emri, hem siyasi iktidarı 

elinde tutanların dikta ve istibdada sapmalarını önleyici, hem de Müminlerin 

doğru bildiklerini söylemelerini özendirici niteliktedir. Şura ilkesinin 

uygulanması, ayrıca siyasi sistemin işleyişinde muhalefetin de söz hakkını 

bulunduğunu, görüşlerini açıklamada hiçbir engelleme ile 

karşılaşmayacağını ortaya koymaktadır.64 

2.2.5. Bey’at 

Bey’at, “karşılıklı anlaşma” ve “akitte bulunma” anlamına gelmekte 

olup, Müslüman toplumun seçtiği idareciye her türlü şartta itaat edeceğine 

dair verdiği akittir.65 Bu durumda bey’at, siyasi otoriteye, kapsamı belli 

konularda söz verme, bir sadakat yemini, bir bağlılık andı, başka bir deyişle 

siyasi destek sağlayıcı irade açıklaması görünümündedir.66 Halk bey’at 

gereği devlet başkanına itaat etme durumunda iken, devlet başkanı da halka 

 
59 Nisa 4/59. 
60 Demicî, Süleyman, İslam’da Devlet Başkanlığı (el-İmâmetü’l-Uzmâ), çev. 

İbrahim Cücük, İstanbul, 1996, s.339. 
61 Ali İmran 3/159. 
62 Şura 42/38. 
63 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.96. 
64 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.96. 
65 Kapar, Mehmet Ali, İslam’ın İlk Döneminde Bey’at ve Seçim Sistemi, İstanbul, 

1998, s.13-14. 
66 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.204. 
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karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Böylece 

karşılıklı sorumluluklar garanti altına alınmış, idarecinin ve toplumun huzur 

ve refahı sağlanmış olacaktır.67 Ayrıca bey’at halifeliğin (devlet 

başkanlığının) meşruiyet sebebi olarak görülebilir.68 

3. İSLAM HUKUKUNDA DEVLET BAŞKANLIĞI İLE 

İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

İslam hukukunda devlet başkanlığı kurumunu ifade etmek için 

“imamet” ve “hilafet”; devlet başkanı için de halife, imam, ulü’l-emr 

kavramları kullanılmıştır.69 

3.1. İmamet ve Hilafet 

“İmam” kelimesi; “ister doğru ister yanlış yolda olsun, önder kabul 

edilen, kendisine uyulan kimse” demektir.70 Toplumun başında bulunan ve 

toplumun fertlerini yönlendiren kişiler imam diye anılmıştır. İmamın sevk ve 

idare ettiği toplum ise ümmet kelimesi ile karşılanmıştır. Bu durumda imam; 

“ümmetin idaresini üstlenen kişi”, imamet ise; “imamın üzerine aldığı 

görev” anlamına gelmektedir.71 

Siyasi ve hukuki bir terim olarak imamet, Hz. Peygamberden sonra 

İslam toplumunun idaresini en yüksek seviyede üstlenen kişinin görev ve 

makamını ifade eder.724 

“Hilafet” kelimesinin “h-l-f'’ kökü; “Biri adına onunla birlikte veya 

sonrasında iş yapmak” anlamına gelir.73 Bu kökten türeyen hilafet ise 

 
67 Kapar, İslam’ın İlk Döneminde Bey’at ve Seçim Sistemi, s.15. 
68 Akyüz, Vecdi, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, İstanbul, 1991, s.190. 
69 İbn Teymiye, es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 1999, s.9. 
70 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.127; Öz, Mustafa-İlhan, Avni, “İmamet” 

Maddesi, DİA, c.22, s.203. Kur’an-ı Kerim’de önder anlamında; İsra 17/71, 

Bakara 2/124, Kasas 28/4-6, Enbiya 21/72, Secde 32/24. 
71 Öz-İlhan, “İmamet”, DİA, c.22, s.203-207. 
72 Öz-İlhan, “İmamet” DİA, c.22, s. 203-207. 
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sözlükte; “Birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini 

almak, birinin ardından gelmek-gitmek, yerini doldurmak, vekalet veya 

temsil etmek” gibi anlamlara gelir.74 Halife ise; “Bir kimsenin yerine geçen, 

peşinden gelen, onu temsil eden kimse” demektir.75 

Kur’an-ı Kerim’de “hilafet” kelimesi yer almadığı gibi, “Halife” de 

terim anlamı ile geçmemektedir. Ancak “halife, halaif ve hulefa”76 

kelimeleri kullanılarak insanın Allah’ın yeryüzündeki halifesi olduğu sıkça 

tekrarlanır. Kur’an’da sadece uEy Davut! Şüphesiz seni, yeryüzünde halife 

(hükümran-iktidar sahibi) kıldık. Öyleyse insanlar arasında adaletle hüküm 

ver, hevese uyma.”77 ayetinde, halife kavramı siyasi bir içerikle 

kullanılmıştır.78 

Hilafetin terim anlamını, Maverdî (ö.450/1058) şöyle tarif etmiştir; 

“İmamet ismi verilen hilafet, din ve dünyaya ait işlerin yürütülmesi için, 

nübüvvete halef olarak konulmuş, bir müessesedir.”79 Halife de; toplumu 

sevk ve idare de Hz. Peygambere halef olan kişidir.80 Hilafet kelimesi, Hz. 

 
73 İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muh. B. Mükerrem, Lisanü’l-Arab, Beyrut 

1968, c.9, s.84,85; Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.130. 
74 Avcı, “Hilafet” Maddesi, DİA, c.17, s.539. 
75 el-Maverdî, Ebu’l-Hasan Habib, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, çev. Ali ŞAFAK, 

İstanbul, 1994, s.29. 
76 İlgili ayetler için bk. Bakara 2/30; En’am 6/165; Fatır 35/39; Neml 27/62; Yunus 

10/73; Araf 7/69,74. 
77 Sâd 38/26. 
78 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.135. 
79 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.29. 
80 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.50. Daha geniş bir tanım da şudur; dini ilimleri 

ihya etmek, canlandırmak, İslam’ın rükünlerini uygulamak, cihadı yerine 

getirmek, buna bağlı olarak orduları düzenlemek, askerleri maaş ve harcamalarını 

tayin ve tespit etmek, fey ve ganimetlerden haklarım vermek, yargıyı yürütmek, 

adaleti uygulamak, zulümleri ortadan kaldırmak, Marufu emredip, münkerden 

sakındırmak suretiyle Hz. Peygambere vekaleten dini uygulamak için gerekli olan 

genel başkanlıktır.” Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa çev. 

Mehmet Erdoğan, İstanbul, 2003 s,379-380, Zuhayli,Vehbe, İslam Fıkıh 

Ansiklopedisi, çev, Ahmet Efe, Bekir Eryarsoy - Komisyon, İstanbul, 1993, c.8, 

s.393. 
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Peygamberden sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder. Hz. 

Peygamberin vefatı sonrası, idaresini üslenen ilk halifeler için, Hz. 

Peygamberin hukuki ve dünyevi görevinin vekili anlamında “Halifetü 

Rasulillah” tabiri kullanılmıştır.81 Bu kavram, Hz. Peygamberin yerini alan 

şahsiyetlerin, O’nun yargıç ve cemaatinin dünyevi reisi olma görevlerini 

yüklendikleri fikrinden hareketle kullanılmıştır.82  

Müslüman toplumlarda devlet başkanlığına hilafet denmesi, halifenin 

risalet görevi hariç, Hz. Peygamberin yerine geçerek onun dünyevi 

otoritesini temsil etmesi, yeryüzünde dinin hükümlerini uygulamak, dünya 

işlerini düzene sokmak üzere Allah’ın yeryüzündeki hakimiyetini veya bütün 

müminlere ait olan hilafet yetkisini temsil etmesi gibi sebeplerle 

açıklanmıştır.83 

Hilafet ve imamet terimlerinin açıklamasından ortaya çıkan sonuç; 

“İmamet” ve “Hilafet” kavramları çoğunlukla eş anlamlı olarak kabul 

edilmiş ve Hz. Peygamberin vefatını müteakip Müslüman toplumun liderliği 

yani günümüz devlet başkanlığı anlamında kullanılmıştır.84 İmametin daha 

çok nazari manada devlet başkanlığını, hilafetin ise fiili otoriteyi ifade ettiği 

de söylenmiştir.85 Buna göre devlet başkanına, Resulü Ekrem’in vekili 

olarak toplumu yönettiği için halife; önder olması ve kendisine uyulması 

sebebiyle de imam dendiği görülmektedir.  

 

 
81 Fığlalı, Egemenlik Kimin, s.23. 
82 Kayaoğlu, İsmet, “Halifelik”, Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Ankara, 1980, s.133; Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 

İstanbul, 1998, s.155. 
83 Avcı, “Hilafet”, DİA, c.17, s.539. 
84 Onat, Şii İmamet Nazariyesi, s.89. 
85 Öz- İlhan, “İmamet” Maddesi, DİA, c.22 s.203. Şia’nın hilafet yerine daha çok 

imamet lafzını kullanması ve ehli sünnet kelamcılarının da Şia’nın iddialarına 

cevap vermek tarzında konuyu kelam kitaplarına almaları sonucu, İmamet lafzı 

daha çok kelam kitaplarında kullanılmış, hilafet ise daha çok tarih kitaplarında 

kullanılmıştır. Demicî, İmamet’ül-Uzma, s.46. 
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 3.2. Ulü’l-Emr Kavramı 

İslam Fıkhında siyasi yönetim alanında kullanılan temel kavramlardan 

birisi de, “Ulü’l- Emr” kavramıdır. Bu kavram Kur’an-ı Kerim’de; “Ey iman 

edenler! Allah ’a itaat edin, Rasulüne ve sizden olan Ulü’l-Emre itaat 

edin....”86 ayetinde geçmektedir. Kelime olarak “emir sahipleri” anlamına 

gelen ulü’l-emr, ‘veliyyü’l-emr’in çoğuludur. Ayetteki “ulü’l-emr” ifadesi 

ile kimlerin kastedildiği konusu müfessirler arasında tartışılmış olup, “raşid 

halifeler, ordu komutanları, fukaha, müçtehitler, müçtehit bilginler meclisi, 

imamlar, yöneticiler” şeklinde manalar verilmiştir.87 

Ulü’l-emr tabirinin geçtiği bu ayetten bir önceki ayette, emanetlerin 

ehline verilmesi ve adaletli hüküm verilmesi emredilmektedir. Nisa 4/59. 

ayeti bunun devamı niteliğinde, itaat konusunu ele almakta ve itaatin 

Allah’a, Resulü’ne ve ulü’l-emre gösterileceğini, çekişme durumunda 

çözümün, Allah’a ve Peygambere götürülerek bulunacağını belirtmektedir. 

Daha sonra gelen Nisa 4/60. ayeti ise, Kur’an’a ve önceki kitaplara 

inandıklarını iddia eden bazılarının, putların (Tağut’un) önünde muhakeme 

olunmak istediklerini açıklıyor. Bu durumda peş peşe gelen bu üç ayetin, 

öncelikle “kamu işlerini” ele aldığı düşünülebilir. İşin ehline verilmesi, 

adaletle hükmedilmesi, ulü’l-emre itaat edilmesi. Bu sebeple, ayette geçen 

ulü’l-emr ifadesinin de, öncelikle kamu/siyaset işlerini yürütenler biçiminde 

anlaşılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.88 

Ulü’l-emrin, alimler olduğu görüşü esas alındığında, ayetteki itaat 

konusu yeterince açıklanamaz. Çünkü emir sahibi, yaptırım gücünü de elinde 

bulundurmalıdır. Oysa alimlerin halk üzerinde bağlayıcı bir emir ve yetkisi 

 
86 Nisa 4/59. 
87 Sâbunî, M. Ali, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesir, İstanbul, ts., c.1, s.408; Özalp, 

Ahmet, “Ulü’l-Emr” Maddesi, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, c.8, 

s.122; Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.136-138. 
88 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.137. 
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yoktur. İtaat söz konusu olduğunda da, ister istemez ulü’l-emrin yöneticiler 

olduğu görüşü ağırlık kazanır.89 

Bu açıklamalara göre, günümüzde devlet başkanlığı, hükümet veya 

benzeri kavramlarla ifade edilen, devletin yüksek otoritesini temsil eden kişi 

ve organlara ulü’l-emr denmiş olup, bu organ, yürütme yetkisini elinde 

bulunduran kurum (bakanlar kurulu, meclis, konsey) veya kişiler (devlet 

başkanı, bakan, vali) olabilir. Bu durumda ulü’l-emr kavramı, halife ve 

imamet kavramlarına göre daha geniş anlamlı olmakta, devlet başkanı da 

dahil, yönetmeye yetkili kişi ve kuramların tümü hakkında 

kullanılabilmektedir. 

3.3. Devlet Otoritesinin Lüzumu 

Bütün Ehl-i sünnet, Mürcie, Şia ve Havaric zümreleri hilafetin gerekli 

olduğu, Resulüllah’ın getirdiği esaslara göre ümmeti idare eden adil bir 

imama itaatin vacip bulunduğu hususunda ittifak etmişlerdir.90 

İslam’ın emrettiği şeylerden bazılarının yerine getirilmesi, insanların 

her birinin gücü dahilinde değildir. Had cezalarının uygulanması, İslam’ı 

yaymak ve savunma için ordular hazırlanması, zekâtın toplanıp sarf edecek 

yerlere verilmesi, sınırların korunması, adaletin sağlanması, zulmün ortadan 

kaldırılması, insanlar arasında meydana gelebilecek davaların çözüme 

kavuşturulması vb. hususlar bunlardandır. Bu vaciplerin yerine getirilmesi 

için, bir kuvvetin varlığı zorunlu olacaktır ki; o da imamettir.91 

Müslümanlar için bir halifenin (devlet başkanının) gerekliliğine aykırı 

ilk görüş, Haricilerden gelmiş olup; “Eğer insanlar karşılıklı olarak iyi 

davranır, iyilik ve takva üzere yardımlaşır ve birbirini kollayacak olur ve 

mükelleflerin her biri de kendi görev ve yükümlülükleri ile ilgilenecek 

 
89 Özalp, “Ulu’l-Emr”, Şamil İslam Ansiklopedisi, c.8, s.122. 
90 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.l, s.213-215. 
91 Demicî İmametü’l-Uzmâ, s.64; Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.398. 
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olursa, bir imama ve ona tabi olmaya ihtiyaçları olmaz.”92 şeklinde bir görüş 

ortaya koymuşlardır ki, bu mantık ilkelerine dahi aykırı bir görüştür. İbn 

Haldun (ö. 808/1406) bunları, üstün idealleri gerçekleştirmenin hülyasını 

kuranlar olarak nitelendirir.93 

Maverdi’ye göre ise devlet başkanlığının lüzumu, onun hakkında 

bilgi, harp ve ilim öğrenmek gibi farz-ı kifâyedir. İslam toplumunun bir 

kısmı bu görevi yerine getirince diğerleri sorumluluktan kurtulur.94 

4. İSLAM HUKUKUNDA DEVLET BAŞKANINDA 

ARANAN ŞARTLAR 

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde, hakka ve adalete bağlı olma, meşveretle 

iş görme, zulmü önleme, İslam’ın emir ve kurallarına uygun davranma ve 

onları uygulamada birlik ve bütünlükten ayrılmama gibi kamu yönetimini de 

ilgilendiren genel ilkelerden söz edilse de devlet başkanlığı, devlet 

başkanında bulunması gereken şartlar, kişilerin görev ve sorumlulukları gibi 

konularda ayrıntılı hükümler yer almaz. Hz. Peygamber’in tatbikatında ise, 

devlet ve kamu yönetimi ile ilgili birçok örnek vardır. Hz. Peygamber’den 

sonra ilk dört halifenin iş başına geliş usulleri ve yönetim tarzları, bunu takip 

eden Emevi ve Abbasi iktidarları, fukaha için önemli bir bilgi birikimi olmuş 

ve hilafetle ilgili görüşler de bu bağlamda dile getirilmiştir.95 

İslam devletinde başkan olacak kişinin kendisinde bazı şartları 

bulundurması gerekir. Fukahanın üzerinde ittifak ettiği şartlar şunlardır: 

1. Müslüman olmak: İslam devletinin başkanının Müslüman olması 

fıkıhta en başta aranan niteliktir. “Ey iman edenler! Allah’a itaat 

 
92 Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.398-400 (Şehristanî, Nihâyetü’l-İkdâm 

fil-Milel, s. 482’den naklen). 
93 İbn Haldun, Mukaddime, çev; Z. Kadiri Ugan, İstanbul, 1989, Bölüm 26, s.192. 
94 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniye, s.30. 
95 Avcı, “Hilafet”, DİA, c.17, s.539. 
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edin. Resulü’ne ve sizden Olan Ulül-Emr’e itaat ediniz...”96 

ayetinde, devlet başkanının Müslümanlardan olacağı; “....Allah, 

müminler aleyhinde kafirlere asla yol vermeyecektir,”97 ayeti ile de 

Müslümanlar üzerinde kafirlerin hakimiyetinin olamayacağı 

vurgulanmıştır. 

2. Mükellefiyet Çağına Gelmiş Olmak: Çocuk, akıl hastası ve deli, 

devlet başkanı olamaz. Çünkü bunlar, tam ehliyet sahibi 

değillerdir, velayetleri bulunmaz, sorumlulukları yoktur. Deliden, 

ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar 

uyuyandan mesuliyetin kaldırıldığını bildiren hadis de98 bunun 

delilidir.99 

3. Erkek Olması: Bu şart, Hz. Peygamberin, “Bir kadını devlet 

başkanı yapan millet iflah olmaz.”100 hadisinin, İslam siyasi 

kültürüne etkisi ile ortaya konmuştur. Kurtubî (ö. 671/1273) bu 

konuda icma olduğunu söylese de,101 Haricilerden bunun aksi 

görüş rivayet edilmiştir. 

4. Adil Olmak. Bu şarta göre fasığın ve şahitliği bozan bir noksanlığı 

bulunan kimsenin idareciliği caiz değildir.102 Maverdî, adaletten 

ayrılmayı; “şehvetini kuvvetlendirmek ve arzularına boyun eğmek 

suretiyle kötü işler işlemeye, yasak edilen şeyleri yapmaya 

başlamak ve şüpheyi çeken (inançla ilgili, inanç bozukluğu gibi) 

 
96 Nisa 4/59. 
97 Nisa 4/141. 
98 Buharî, Hudut, 22. 
99 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.88; Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.220, 

Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, s.120, Cin- Akgündüz, Türk Hukuk 

Tarihi, c.2, s.206. 
100 Buhari, Megâzî, 82. 
101 Kurtubî, Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed, el-Câmi li-Ahkâmi’l-Kur’an, 

Kahire, 1967, c.1, s.271. 
102 Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.220 
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işler yapmak” şeklinde açıklamıştır.103 Adaletten maksadın, 

imamın fiillerinde ve tasarruflarında masum olduğu anlamına da 

gelmediği unutulmamalıdır.  

5. Bilgili Olmak: “Devlet başkanının, görevleri ile ilgili bütün işlerde, 

içtihatta bulunabilecek derecede ilim sahibi olmasını”104 ifade eder. 

Devlet başkanının kamu işlerini yürütmede, yeterli ilmi ehliyete 

sahip olması şeklinde açıklanmıştır. İlk dönemlerde içtihat şart 

koşulmakla birlikte, bunun hem zor olması hem de halifenin ilmi 

meselelerde müçtehitlerden istifade imkânının olması nedeniyle 

gerekli görülmemiştir.105 

6. Yeterli Olmak: Devlet başkanlığı gibi büyük bir vazifenin 

gerektirdiği ruh, beden ve irade gücüne sahip olmaktır. Devlet 

başkanının memleket meselelerini ve kamu hizmetlerini görme ve 

yürütmede, maddi ve manevi yeterliliğe sahip olması, şer’i 

hükümlerin icrasında halk üzerinde nüfuz ve kudrete malik 

bulunması gereklidir.106 

7. Vücut Sağlamlığı: Körlük, sağırlık, dilsizlik vb. sakatlıklar devlet 

başkanlığına engel olarak görülür. Devlet işlerinin yürütülmesinde, 

devlet başkanında görevini yapmaya engel bir vücut arızasının 

olmaması gereklidir. Akıl hastalığı ve yukarıda saydığımız vücut 

arızaları devlet başkanlığına engeldir.107 Halifenin görüş, fikir ve 

hareketlerine tesir etmeyen noksanlıklar ise hilafete engel teşkil 

etmezler. 

 
103 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.55. 
104 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s,31; el-Ferra, Ebu Ya’la, Muhammed b. 

Hüseyin, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, Beyrut, 1983, s,10. 
105 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.88. 
106 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.89; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk 

Tarihi, c.1, s.207. 
107 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.56-57; Ebu Ya’la, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.5; 

Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.207. 
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8. Kureyş’ten Olması: Hilafet konusunda, İslam alimlerinin çoğu 

tarafından ileri sürülen diğer bir şart da, halifenin Kureyş’ten 

olmasıdır. Bu görüşe kaynaklık eden delil, Hz. Ebubekir’in halife 

seçimi sırasında söylediği “İmamlar Kureyş’tendir.”108 sözü ve bu 

anlamdaki rivayetlerdir. Aynı seçim sırasında bu söze itiraz 

edilmemiş olması da, buna delil gösterilerek halifenin Hz. 

Peygamberin de mensubu olduğu Kureyş kabilesinden olması şart 

koşulmuştur.109 Hariciler, bu konuda hilafetin muayyen bir 

hanedanın hakkı olmadığını, Müslümanların başkanı olmaya en 

layık olan, onların işlerini idareye en ehliyetli olan kim ise halife 

olmaya layık olanın da o olduğunu savunmuşlardır. Mutezile’nin 

çoğu ve Mürcie’nin bir kısmı da bu görüştedir.110 

 

Bu konuda ileri sürülen “İmamlar Kureyş’tendir.” rivayeti peygamberi 

bir hüküm olmayıp Hz. Ebu Bekir’in, halife seçimi sırasında Kureyş 

kabilesinin tüm Araplarca sayılan bir şöhrete sahip olmasından dolayı, 

devletin siyasi istikrarını temin için yapmış olduğu bir durum tespitidir.111 

Zamanın şartları gereği, Kureyş’ten birisinin iktidarı elinde tutması gerektiği 

şeklindeki bu tespit, zamanla ehl-i sünnet alimlerince halife için 

Kureyşliliğin şart olduğuna mesnet olarak görülmüştür. 

Bir işin başına getirilecek kimsede aranması gereken temel şart, işin 

mükemmelen yapılmasını sağlayacak ehliyete, o kimsenin sahip olmasıdır. 

Bazı muhitlerde nesep unsuru, vazifenin ifasını kolaylaştıran amillerden 

birisi olarak geçerli sayılabilirse de, bunu mutlak şart saymaya ve 

umumileştirmeye imkân yoktur. İnsanın kendi iradesi dışında bir vakıa olan 

 
108 İbn Hanbel, el-Müsned, İstanbul, 1992, c.3, s.129. 
109 Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, s.124. 
110 Karaman, Hayreddin, İslam Hukuk Tarihi, İstanbul, 1999, s.148; Hatipoğlu, M. 

Sait, “Hilafetin Kureyşliliği”, AÜİFD, c.23, Ankara, 1978, s.121-123. 
111 Hatipoğlu, Hilafetin Kureyşliliği, s.160. 
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nesep düşüncesini aşabilmiş toplumlarda, idari tasarruflar tamamen şahsi 

ehliyete bırakılmış durumdadır. Hz. Peygamber ve ilk halifelerin idari ve 

siyasi tatbikatında da bu temel prensiplerin en güzel örneklerini görüyoruz. 

Örneğin Hz. Peygamber’in Medine’den muvakkat ayrılıklarında yerine 

bıraktığı vekiller veya askeri, mülki, mali ve kültürel hizmetler için Medine 

dışına gönderdiği veya herhangi bir eyalete vali kıldığı Müslümanlar, 

nesepleri dikkate alınarak seçilmiş kimseler değillerdir.112 

İlk halife seçiminde Kureyş’e tanınan bu imtiyaz, tamamen siyasi 

şartlar sebebiyle idi. Cahiliye devri Kureyş hakimiyetinin henüz tamamıyla 

silinememiş olduğu bu geçiş döneminde, onun mukaddem siyasi nüfuzunu, 

dahili istikrar endişesi ile dikkate almak mecburiyeti hasıl olmuş idi. İslam 

zihniyetinin herkese yerleşmesiyle bu durumun ortadan kalması gerekirken, 

Cahiliye Devri nesep asabiyeti, İslam hukukunda kuvvetini daha da fazla 

kabul ettirmeye başlamıştır. Bu, şüphesiz Müslümanların İslam’a liyakat 

aczine düşmüş olmalarının bir başka ifadesi idi.113 

İbn Haldun’un bu konudaki değerlendirmesi asabiyete dayanır. Buna 

göre Müslümanların hilafet makamına itirazsız olarak itaat etmesi halifenin 

asabiyete sahip bir gruba bağlanmasıyla mümkündür. Hulefâ-i Râşidîn 

döneminde de Kureyş bu vasfa sahip idi. Bu nedenle o dönemde devlet 

başkanının Kureyş’ten olması istenmiştir. Kureyş şayet bu özelliğini 

kaybetmişse halife buna sahip olan başka bir milletten de seçilebilir.114 Bu 

durumda sonuç olarak; halifenin, Kureyş’ten olması (Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra) dini bir zorunluluk değil; siyasi bir gereklilik idi.115 

 
112 Hatipoğlu, Hilafetin Kureyşliliği, s.141-147. 
113 Hatipoğlu, Hilafetin Kureyşliliği, s.198. 
114 İbn Haldun, Mukaddime, c.2, s.583-587. 
115 Öz-İlhan, “İmamet”, DİA, c.22, s.206. 
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Devlet başkanı seçiminde aranan bu şartlar, doktrinde üzerinde genel 

olarak ittifak edilen şartlardır. Bunların yanı sıra üzerinde ihtilaf edilen 

şartlar da vardır. Örneğin;  

Devlet Başkanının En Efdal Olması:  Bu şart bazı alimlerce ileri 

sürülmüşse de,116 devlet başkanlığını yürütme ve hedeflerini gerçekleştir-

mede başarının esas alınması daha doğrudur. Kişinin kendi şahsında efdal 

olup, idari işlerde zayıf kalması ümmete zarar vereceğinden, siyasi meziyeti 

kuvvetli olanın seçilmesi daha tercihe şayandır.117 

Devlet Başkanının Belli Yaşta Olması: İslam siyaset literatüründe, 

halifenin belli bir yaşta olması şartı aranmasa da,118 günümüzdeki gibi belli 

bir yaş sınırlamasının getirilmesinde belirleyici rolün siyasi kültür olduğu 

düşünülebilir. 

5. HALİFEYİ SEÇİM VE TAYİN YOLLARI 

Devlet başkanının seçimi ve tayin usulü konusunda tarihi süreçte 

ortaya çıkan uygulamalar şunlardır: 

1. Seçim ve Bey’at Usulü  

2. İstihlaf Usulü 

3. Şura Usulü 

4. İstila Usulü 

5. Halifeliğin Anlaşmayla Devri 

6. Nass ile Tayin 

 

Müslümanlar devlet başkanı seçimiyle ilk defa Hz. Peygamber’in 

vefatı sonrası karşı karşıya geldiler. Belirli bir devlet başkanı tayin usulü 

 
116 Maverdi, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.36; Ebu Ya’la, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.23. 
117 Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.279. 
118 Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, s.120. 
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olmadığından, Arap siyasi kültüründe uygulanan bir yöntemle halife tayini 

yoluna gitmişlerdir.119 

Fıkıh literatüründe yer alan halife seçim yöntemleri şunlardır: 

5.1. Seçim ve Bey’at Usulü 

Müslüman halk arasında seçme ehliyetine sahip bir heyetin devlet 

başkanlığı şartlarını kendisinde bulunduran bir şahsı bu makama seçmeleri 

ve ona bey’at etmeleri usulüdür.120 Devlet başkanını seçmek ve gerektiğinde 

de azletmekle yetkili heyete de “ehlü’l-hal ve’l-akd” denilmiştir.121 Bu 

heyette yer alanlar şuur, olgunluk, ilim ve ahlak bakımından yüksek 

derecedeki insanlardır.122 Bunların sayısı konusunda çeşitli görüşler bulunsa 

da,123 Hz. Peygamber’in; “Ümmetim dalalet üzere birleşmez.”124 hadisine 

göre, ehlü’l-hal ve’l-akdin, sınırlı sayıda seçmenden oluşması yerine; çok 

sayıda kişiden oluşması İslam dininin genel anlayışına daha uygun 

düşmektedir. Ancak, ehlü’l-hal ve’l-akdi oluşturan kimselerde bazı 

 
119 Hamidullah, Hz. Peygamber’in vefatı sonrası sahabenin halife seçme usulünün 

kaynağının Arap kabile anlayışına dayandığını belirtir. Zira ne cumhuriyet, ne de 

monarşiye uyan bu şekil Arap kabilelerindeki reis seçme usulüyle çok yakınlık 

gösterir; her kabilenin bir reisi vardır, bu reis kabilenin ileri gelenlerince kayd-ı 

hayat şartıyla seçilir ve veraset usulü de uygulanmazdı. Hamidullah, İslam 

Müesseselerine Giriş, s.95-96. 
120 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.90. 
121 Ehlü’l-hal ve’l-akd içerisinde yer alacak kişilerde şu şartların aranacağı 

belirtilmiştir:  

-Her yönüyle doğru bilinen adil bir şahıs olmak 

-Halifeliğe aday olan kimsedeki aranan şartlan bilmeye yeterli bilim sahibi olmak 

-Birden fazla halife adaylarından hangisinin amme işlerini idareye en muktedir, 

bu nevi işleri en iyi bileni seçmeye götürücü bilgi ve görüş sahibi olmak. (Geniş 

bilgi için bk. Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.31; Zuhaylî, İslam Fıkıh 

Ansiklopedisi, c.8, s.413.) 
122 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.208. 
123 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.32. 
124 İbn Mace, Fiten, 8. 
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niteliklerin aranması, İslam hukukunun genel ilke ve amaçlarıyla da 

uygunluk arz eder.125 

Bu usulde konulan şartlar ve güçlük nedeniyle bütün halkın seçime 

iştiraki mümkün değildir. İslam hukukunun tavsiye ettiği idare şeklinin 

demokrasiye dayanan cumhuriyet şeklinden ayıran farklardan birisi de bu 

olarak görülmüştür.126 

Ehlü’l-hal ve’l-akd tarafından, adaylar arasında yapılacak 

değerlendirmede, devlet başkanlığına layık görülecek kişiye bey’at edilir ve 

onun devlet başkanlığı kesinleşir.127 Alınacak kararda çoğunluk yeterli 

görülmüş olup; icma şartı aranmamıştır.128 

Devlet başkanının dini muhafaza ve devlet işlerini yürütmede 

ümmetin vekili olduğu, hakimiyet ve otoritesini ümmetten aldığı, diğer 

akitlerde olduğu gibi vekalet akdinin de asilin icabı, vekilin kabulü ile vücut 

bulduğu, ümmetin onu azletmeye yetkili olduğu hususları göz önüne 

alındığında; ümmetin rızası ve bey’at olmadan hilafetin sabit olmayacağı 

ortaya çıkmaktadır ki, bu durumda devlet başkanının seçiminde tek meşru 

yolun seçim ve bey’at usulü olduğu açıklık kazanmaktadır.129 

Hilafet seçim durumuna göre iki kısma ayrılmıştır. 

1. Gerçek Hilafet (Hilafet-i Kâmile veya Hilafet-i Hakikiye): Hilafet 

şartlarına haiz, Müslümanların rızasıyla yapılan seçim ve bey’at 

sonucu elde edilen hilafettir. 

2. Şeklî Hilafet (Hilafet-i Suriye): Gerekli şartları haiz olmayan veya 

milletin seçim ve bey’atıyla değil; cebir ve istila suretiyle elde 

 
125 el-Ensarî, “Ehlü’l-Hal ve’l-Akd”, DİA, c.19, s.539-541. 
126 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.208; Karaman, Mukayeseli İslam 

Hukuku, c.1, s.90. 
127 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.34. 
128 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.33; Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.176. 
129 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.96; Zuhaylî, İslam Fıkhı 

Ansiklopedisi, c.8, s.403. 
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edilen hilafettir. Buna saltanat ve hükümranlık manası ağır 

basmaktadır. Şekli hilafet iki kısımdır: 

 

a) Hilafet makamında bulunanın gerekli vasıfları haiz 

olmaması ve tayin usulünün İslam’ın tarif ettiği şekilde 

bulunmaması manasında şekliliktir. Emevi ve ilk Abbasi 

halifeleri bu gruba örnektir. 

b) Gerekli vasıfları haiz olmasına ve tayin usulünün meşru 

bulunmasına rağmen, halifeye tanınan hak ve yetkilerini 

kullanamayan hilafet şeklidir. Bunda halife ünvanı manevi 

reislikten ibarettir. Memlüklüler dönemindeki, son Abbasi 

halifeleri gibi.130 

 

 5.2. İstihlaf Usulü 

Önceki halifenin, kendisinde hilafet şartlarını bulunduran bir şahsı 

kendinden sonra halife seçilmek üzere veliaht tayin etmesidir. Maverdî, bu 

yolla halife tayininin caizliği hususunda icma olduğunu, ayrıca bunun sıhhati 

üzerinde de ittifak olduğunu söyler.131 Veliaht tayininde bazı şartların 

bulunması gereklidir: 

-Veliaht tayin edilen şahısta halifede bulunması gereken şartlar 

bulunmalıdır. 

-Veliaht olacak şahıs verilen akdi kabul etmelidir. 

-Veliaht olan şahıs halifenin usul ve fürûundan birisi olmamalıdır.132 

 
130 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.214-215. 
131 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.39. 
132 Hilafetin miras yoluyla intikali tartışmalı olup, Maverdi; halifenin veliaht tayin 

etmek istediği kişiyi, seçmenler heyeti layık görerek bi’at edildiği takdirde bu 

şekilde hilafetin geçerli olacağını belirtmiştir. (Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, 

s.41) müşavere olmadan yapılan tayin ise kabul edilmez. 
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Bu durumda imametin miras yoluyla intikalinin caiz olmadığı açıklık 

kazanmaktadır. Hilafetin bu şekilde devrinin caiz olmadığı hususunda icma 

olduğu da söylenmiştir.133 

Hz. Ebubekir, Abdurrahman bin Avf, Hz. Osman ve Useyd bin 

Hudayr gibi bazı sahabilerin de görüşlerini alarak, kendisinden sonra Hz. 

Ömer’in halife olmasını vasiyet etmiş ve Hz. Osman’ı çağırarak vasiyetname 

yazdırmıştı. Bu uygulama, daha sonraki dönemlerde istismar edilerek, 

saltanat sistemi içinde yapılagelen veliaht tayinlerine dayanak olarak 

gösterilmiştir. Hâlbuki Hz. Ömer’in bu yolla hilafete gelişi, sahabenin büyük 

çoğunluğu tarafından benimsendiği gibi, ileri ki dönemlerde soy-nesep esas 

alınarak yapılan veliaht tayinlerinden de oldukça farklıdır.134 Gerek Hz. 

Ebubekir, gerekse de Hz. Ömer, yerlerine geçecek halifeyi belirlerken, kendi 

ailelerinden birini seçmemişlerdir. Hz. Ömer 6 kişilik seçici heyetin, 

herhangi bir şahıs üzerinde ittifak edememesi halinde oğlu Abdullah’ın 

hakem olarak kurula katılmasını istemiş, fakat halife seçilmemesini açıkça 

şart koşmuştur. Onun aynı dikkati 6 kişiyi seçerken de gösterdiği 

görülmektedir. Aşere-i Mübeşşere’den sağ kalanları heyete almaya dikkat 

ederken, aynı gruptan olan Said bin Zeyd’i hariç tutması, kendisi ile olan 

akrabalığı ile izah edilmiştir.135 İstihlaf usulü, Emevi halifelerince Bizans ve 

Sasani kültürlerinin etkisiyle veraset usulü haline dönüştürülmüştür.136 

 
133 Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.400,430. 
134 Avcı, “Hilafet”, DİA, c.17, s.541. 
135 Avcı, “Anayasa”, DİA, c.3, s. 156-157. 
136 Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, s.174. Muaviye oğlu Yezid’i halefi 

yaparken Arap siyasi kültüründeki bey’at geleneği ile Bizans ve Sasani 

kültüründeki veraset unsurunu birleştirmiş oldu.(Aynı yer) İstihlaf ve veliahtlık 

usulü arasındaki karşılaştırma için bakınız. Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.39-

47. 
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5.3. Şura Usulü 

Bu usulde halife, kendisinden sonraki halifeyi bizzat tespit etmeyip; 

birkaç kişinin ismini vererek, kendisinden sonra halife seçme işini bu seçkin 

komisyona havale eder. Hz. Ömer kendisinden sonra halife seçimini 6 kişilik 

şuraya havale etmiş, bunlar aralarından Abdurrahman bin Avf ı hakem tayin 

etmişler, onun da halk ile yaptığı istişare sonucu Hz. Osman halife 

seçilmiştir. Şura usulü seçilecek halifenin de dahil şura üyelerinin önceki 

halife tarafından belirlenmesi açısından istihlaf usulü içerisinde mütalaa 

edilmiştir.137 Diğer yandan Hz. Ömer’in 6 kişilik bir şura heyeti seçmesi ve 

bunların da aralarından Hz. Osman’ı seçmiş olması, ileri ki dönemlerde 

teşekkül edecek olan hilafet nazariyelerinde halifenin ehlü’l-hal ve’l-akd 

tarafından seçilmesi halinde meşruiyet kazanacağı fikrine temel teşkil 

etmiştir.138 

5.4. İstila Usulü 

Halifenin vefatı üzerine istihlaf ve beyan bulunmaksızın, bir kimsenin 

hilafet makamını cebir ve kuvvet yoluyla ele geçirmesi, halkı ya ikna ederek 

veya zor kullanarak itaat ettirmesidir.139 Bu, ya müstevlinin hilafet şartlarını 

haiz olup, dinin yasakladığı bir fiil işlemeksizin sulh ve ikna yoluyla 

rakiplerini bertaraf etmesi ile; ya da müstevlinin ehliyetli olmadığı halde, 

şer’in yasak kıldığı savaş vb. vasıtalarla rakiplerini bertaraf etmesi ile olur. 

Bu nevi caiz olmamakla ve bunu yapan da asi sayılmakla beraber, daha 

büyük bir fitnenin def’i için böyle bir müstevliye itaat halk için gerekli 

sayılmıştır.140 Bu hilafet şekli zaruret gereği kabul edilen hükmi bir hilafettir, 

hakiki hilafet değildir. Halife seçiminin asli yollarından da değildir.141 

 
137 Cin, Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.209. 
138 Avcı, “Hilafet”, DİA, c.17, s.541. 
139 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.92. 
140 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.93. 
141 el-Ferrâ, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.6. 
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5.5. Halifeliğin Anlaşmayla Devri Usulü 

İslam kamu hukukunda ilk defa Hz. Hasan ve Muaviye arasındaki 

iktidar mücadelesi sonucu uygulanan bir usuldür. Hz. Hasan, ortamın siyasi 

karışıklığı ve ordusundaki kargaşa nedeniyle hilafeti Muaviye’ye teslim 

etmek üzere sulh teklif etmiş ve belli şartlar altında halifeliği Muaviye’ye 

devrettiğine dair anlaşma imzalamıştır.142 

5.6. Nass ile Tayin 

Şia’ya göre imam olacak kişinin tespiti tamamen ilahi bir meseledir; 

böyle bir tespitte insanların rolü yoktur. Şii imamet nazariyesine göre: 

- Allah kulları için (lütfu gereği) her zaman bir imam tayin etmek 

zorundadır. 

- Umumi maslahat açısından da, Allah’ın imam tayini gereklidir. 

- İmamet müessesesi son derece şerefli ve yüksek bir mevki olduğu 

için ümmetin ihtiyarına bırakılamaz.  

- Hz. Peygamber’den sonra imam olacak kişilerin, bir önceki imam 

tarafından bildirilmesi lazımdır. Çünkü Allah kendilerinden sonra 

kimin imam olacağını onlara bildirir.143 

 

Şia’nın devlet başkanını masum (günahsız) görmesi, Allah adına 

hükmeden, yorumlarda bulunan teokrat bir yönetici ve dolayısıyla bir 

teokrasi anlayışı ortaya çıkarmaktadır.144 

Gerek tayin usulü, gerekse halifede bulunması gereken nitelikler 

açısından değerlendirildiğinde görülür ki; Sünnî imamet teorisi ile Şii 

imamet teorisi arasındaki temel fark, Sünnî halifelerin meşruiyetleri, İslam 

toplumunun rızasına dayanan, insanüstü vasıfları olmayan, ferdi çabayla elde 

 
142 Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, s.139-151. 
143 Onat, Şii İmamet Nazariyesi, s.96-98. 
144 Aydın, “İmamet”, DİA, c.22, s.205 Zeydiye mezhebinin imamın masum olduğu 

görüşünü kabul etmediği belirtilmiştir. (Aynı yer). 
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edilen, bilgi ve liyakatla toplumu yöneten ve icraatından dinen ve hukuken 

sorumlu tutulan sivil bir yönetici olmalarına karşılık; Şii imamların, 

meşruiyetlerini Allah tarafından seçilmesinden alan, ilahi bir nur ve batınî 

bilgilerle desteklenen, her türlü günahtan arınmış ve toplumu hem siyasi hem 

dini açıdan yöneten ve yönlendiren, dini ve hukuki sorumlulukları 

bulunmayan, adeta insanüstü siyasi-ruhani bir lider kimliğine sahip 

olmalarıdır.145 

6. HALİFENİN (DEVLET BAŞKANININ) GÖREVLERİ 

Halifenin görevleri genel olarak şu on başlık altında toplanmıştır: 

- Vaz olunmuş şer’î kaidelere ve selefin icma ettiği hususlara uygun 

olarak dini korumak, muhafaza etmek. Bid’at ve sapmalara karşı dini 

korumak, ümmeti kötülüklerden uzak tutmak. 

- Hasımlar arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak, zalimin 

taşkınlığına, mazlumun da zayıf düşürülmesine engel olmak.  

- Toplumu himaye, koruma, mal, can, seyahat, vb. her tür emniyeti 

sağlamak, devlet güvenliğini ve kamu düzenini korumak. Böylece 

insanların maişetleri için çalışmalarına olanak sağlanmış olur. Yine 

insanlar, yasak olan sahalardan ve başkalarına ait haklara tecavüzden 

alıkonulur. 

- Allah’ın koyduğu emir ve yasakları aynen uygulamak, 

değiştirilmesini önlemek, insanların haklarına karşı işlenecek 

suçlarda cezaları tatbik etmek. 

- Düşmanlara karşı ülke sınırlarını korumak ve dış tehlikelere karşı 

gerekli silah ve gereçlerle savunma tedbirlerini almak. Böylece 

Müslümanların, zımmîlerin ve Müslümanlarla anlaşmalı olanların 

 
145 Aydın, “İmamet”, DİA, c.22, s.207. Yine Zeydiler, fakihlerin çoğu gibi halifenin 

seçimle belirleneceğini kabul ederler. Yalnız seçilecek kişinin ehl-i beytten 

olmasını şart koşarlar (s. 207). 
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kanlarına, hayatlarına, mallarına kastetmek isteyen düşmanlara karşı 

harbe hazırlıklı olmak. 

- İslam’a karşı çıkanlarla; onların Müslüman veya İslam devletine tabi 

olmalarını temin maksadıyla cihat etmek. “Yeryüzünde fitne 

kalmayıp, din tamamıyla Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. 

Eğer vazgeçerlerse, şüphesiz Allah ne yapacaklarını görücüdür.”146 

ayeti gereği İslam’ın yüceltilmesi için çalışmak. 

- Zulüm, baskı ve haksızlığa meydan vermeden, dine ve içtihada 

dayalı zekat, vergi, haraç, fey, ganimet ve bunun gibi devlet 

gelirlerini toplamak. 

- Devlet hâzinesinden yapılacak harcamaları, başta devlet 

memurlarının maaşları olmak üzere layık olanlara adalet ölçüleri 

içinde yapmak. 

- Kamu hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için memurları gerekli 

ehliyete sahip kişiler arasından seçmek. 

- Müslüman halkın idaresi için görevliler tayin etmek ve bunların 

kontrolünü yapmak.147 

7. DEVLET BAŞKANININ HAKLARI 

Devlet başkanının görevlerini yerine getirmesine karşın onun da bazı 

hakları vardır, bu haklar dört grupta toplanabilir: 

1. Devlet başkanının emir ve icraatlarında masiyet olmadığı sürece 

ona itaat edilmesi. “Ey îman Edenler! Allah ’a itaat edin, Resulü 

’ne ve sizden olan Ulü’l-Emr’e itaat edin...”148 ayeti ile emir 

sahiplerine itaat vacip kılınmıştır. Ancak bu itaat mutlak bir itaat 

 
146 Enfal 8/39. 
147 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.53-54; el-Ferrâ, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.11-

12; Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.425-427. 
148 Nisa 4/59. 
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olmayıp şer’i yönden açık bir masiyet içeren durumlar bu itaatin 

dışında tutulmuştur: “Müslüman bir kimseye, istesin veya 

istemesin, masiyetle emrolunmadığı sürece emri dinlemesi ve itaat 

etmesi gerekir. Eğer masiyet ile emredilirse, ne dinlemek ve ne de 

itaat etmek vardır.”149 Biat sözleşmesi ile tebaya düşen görev, 

imama itaat etmeyi ve insan kapasitesinin sınırına kadar olan her 

türlü yardımı vermeyi gerektirir.150 

2. Devlet başkanının, umumi refaha ve sosyal mevkiine uygun olarak, 

cimrilik ve israf etmeksizin, kendisinin ve ailesinin geçimini ve 

diğer ihtiyaçlarını karşılayacak kadar devlet bütçesinden ücret alma 

hakkı vardır. İlk olarak Hz. Ebu Bekir döneminde sahabenin 

görüşü alınarak, bu uygulama yapılmıştır ki,151 bu durum hayati bir 

zaruret ve gerekliliktir. 

3. İsyancılara ve devletin huzurunu bozmak isteyenlere karşı halkın, 

halifeye maddi ve manevi varlıklarıyla yardımcı olmaları gerekir. 

4. Halkın, devlet başkanına doğru yolu bulunması ve hak ve adâlet 

esaslarından ayrılmaması için nasihat ve tavsiyelerde bulunması 

gerekir.152 

8. AYNI ANDA BİRDEN FAZLA KİMSENİN 

HALİFELİĞİ 

İlk dönem İslam hukukçuları, devlet birliği ilkesine, Benî Saide 

toplantısında Ensarın “bizden bir emir, sizden bir emir” teklifinin 

reddedilmesi vakıasına ve ayrıca, iki halifeye biat edildiği taktirde zaman 

itibariyle ikincisinin biatinin geçersiz olduğunu ve gerekirse 

 
149 Buhari, Ahkam, 4; Müslim, İmare 38. 
150 A.K. Lambton, “İslam Siyasal Düşüncesi”, İÜSBFD. yıl:1, sy:1, İstanbul, 1983, 

s.184. 
151 İbn Sâd, et-Tabakâtü’l-Kübra”, Beyrut, 1968, c.3, s.184. 
152 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.; Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1 s.98; 

Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.212. 
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öldürülebileceğini bildiren hadislere153 dayanarak aynı anda iki halifenin 

olamayacağına hükmetmişlerdir. Ancak Endülüs Emevi Devleti vakıası 

karşısında, sonraki dönem hukukçuları görüşlerinde değişiklik yapmak ve 

Endülüs’ün konumuna uygun bir istisna getirmek mecburiyetinde 

kalmışlardır. 154 

Başlangıçta birden fazla İslam devletinin olmasına imkan yoktu. 

İslam’ın hızlı yayılması ve devamlı bitişik sınırlarla Müslümanların bir 

bütünlük teşkil edemedikleri için İslam topraklarının bölünmesi kaçınılmaz 

bir hal almıştır.155 Buna göre aynı anda iki halifenin olamayacağı yönündeki 

hüküm, ilk devir için veya tek devlet içerisinde düşünüldüğünde uygun, 

olabilir. İdarecilerin ayrı olmasına rağmen Müslüman ülkelerin hepsi bir 

bütün teşkil ederler ve hepsine birden “Darü’l- İslam” denilir.156 

Bütün İslam devletlerinin bir tek Daru’l-İslam meydana getirdikleri 

hususunda önemli olan nokta; bu devletlerin aynı gaye ve siyasete bağlı 

bulunmalarıdır. Hepsinin bir tek devlet olmaları gerekmeyip, İslâmî teşride 

birlik kaydıyla, İslam hükümetleri birden fazla olabilir. Zira Müslüman 

devletlerin sayısının fazla oluşu İslâmî hükümlerin uygulanmasına engel 

teşkil etmez.157 

 

 

 

 

 
153 Müslim, Ebu’l-Hüseyin Müslim b. El-Haccac, el-Camiu’s-Sahih, İstanbul, 1992, 

İmare, 61. 
154 Avcı, “Anayasa”, DİA, c.3, s.153. 
155 Hamidullah, Muhammed, İslam’da Devlet İdaresi, çev. Hamdi Aktaş, İstanbul, 

1998, s.105. 
156 Özel, İslam Hukukunda Ülke Kavramı Daru’l-Harb Daru’l-İslam, s.100. 
157 Udeh, Abdulkadir, Teşri’ül-Cinai-Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, 

çev. Ruhi Özcan, Ali Şafak, Ankara, 1990, c.1, s.266. 



45 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

DEVLET BAŞKANININ YETKİ VE TASARRUFLARI 

Önceki bölümde de açıklandığı üzere İslam hukukunda devlet 

başkanı, iktidar yetkisini bey’at yoluyla bizzat halktan alan kişidir. Hz. 

Peygamberin dahi dünyevi iktidarı bey’ata dayanıyordu. 

Devlet başkanı, işlerini yürütmek üzere toplum tarafından 

görevlendirilen kişidir. O, toplum idaresini yerine getirirken kendisine 

tanınan yetkileri kullanır. Bu yetkiler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 

Günümüzde devletin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar yasama, yürütme 

ve yargı şeklinde sınıflandırılmıştır. İslam hukukunda başta böylesi bir 

ayırım yapılmamıştır. Hz. Peygamber, bu üç görevi de kendi şahsında 

toplamıştır. Bunun yanında bu görevlere başkalarını atadığı da vaki 

olmuştur.  

İlk dönemlerden itibaren çeşitli bölgelere yargı için ayrı yürütme için 

ayrı görevliler de tayin edildiği olmuştur.158 Ancak yargı göreviyle 

yürütmenin tarihi tecrübe ışığında birbirinden tamamen ayrı yürütüldüğü 

söylenemez. Buna delil olarak hakimin, yalnız adli işlerle ilgilenmediğini 

gösterebiliriz. Zira hakimlerin, yargı görevlerinin yanında, bu görevleri ile 

hiçbir ilgisi olmayan yürütme ile ilgili görevleri de yerine getirmelerinde bir 

sakınca görülmemiştir.159 

Şu da var ki, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ısrarla savunulduğu 

günümüzde bile, kuvvetler arasında birbirini etkileme durumu mevcuttur. 

Mesela; yürütme organı (hükümet), yasama organının çıkaracağı kanunların 

 
158 Avcı, “Anayasa”, DİA, c.3, s.160. 
159 Temmavî, Süleyman Muhammet, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, çev. 

Muhammet Vesim Taylan, İstanbul, 1993, s.327. 



DERVİŞ DOKGÖZ | 46 

 

hazırlık çalışmalarını yaparak (bir anlamda meclisin alacağı kararları 

belirleyerek) onu büyük ölçüde etkiler.160 

Tarihi süreçte her ne kadar uygulamada bu görevler birbirinden 

ayrılmamış olsa da, bu ayrımı esas almak konunun anlaşılmasını daha da 

kolaylaştıracağından devlet başkanının yetkilerini incelerken biz de bu 

ayırımı esas alacağız. 

1. DEVLET BAŞKANININ YASAMA ALANINDAKİ 

YETKİ VE TASARRUFLARI 

Klasik fıkıh terminolojisinde, İslami hükümlerin yegane menşei 

(Şari’) Allahü Teala’dır.161 Teşri’ yönünden asıl egemenlik Yüce Allah’a 

aittir. Peygamber de olsa yasama (teşri’) yetkisi ona mutlak olarak 

verilmemiştir: “Hiçbir beşer, Allah’ın kendisine kitap, hükümranlık ve 

peygamberlik vermesinden sonra, kalkıp da insanlara; Allah’ı bırakıp bana 

kul olun, demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle demesi gerekir; okumakta 

ve öğrenmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabb’e halis kullar olun.”162 ayeti, 

hem devlet başkanı hem de Peygamber dahi olsa hiç kimsenin Allah’ın 

koyduğu hükümler dışına çıkamayacağını, kendi heva ve isteğine göre 

hüküm veremeyeceğini göstermektedir. 

İslam hukukunda yasamanın kaynağı olan Kur’an-ı Kerim şu 

özellikleri taşır: 

 

1. Kitapta mevcut hükümlerle amel etmek farzdır. Kur’an’da bir olay 

hakkında hüküm bulunduğu sürece onu bırakıp başka bir delile 

yönelmek caiz değildir. 

 
160 Gözüböyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Ankara, 2002, s.2-4. 
161 Şaban, Zekiyyüddin, İslam Hukuk İlminin Esasları, çev. İbrahim Kafi Dönmez, 

Ankara, 1996, s.274; Apaydın, Yunus, “Müslüman Siyaset Geleneğinde Din 

Devlet İlişkisi”, Bilimname, sy:1, Kayseri, 2003, s.223. 
162 Ali İmran 3/79. 
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2. Kur’an’ı Kerim’in hükümleri açıklayışı genellikle icmalidir. Miras, 

aile hukuku, ceza hukuku gibi sahalarda sınırlı sayıda tafsili 

hükümlere yer verilmekle birlikte, genellikle vaz edilen kurallar, 

kıyamete kadar insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

nitelikteki genel prensiplerdir. Bunlar, ya Hz. Peygamber 

tarafından açıklanmaya ihtiyaç duymuş veya şer’i delillerden 

hüküm istinbat edecek müçtehitlerin açıklamasını gerekli kılmıştır. 

3. Yasama ilgili ayetler sınırlıdır. Kur’an-ı Kerim’de 6000’in üzerinde 

ayet bulunmasına rağmen, yasama ile ilgili ayetlerin sayısı 200’ü 

geçmez.163 Bu durumda Hz. Peygamber’in Sünneti de yasamanın 

kaynağı olmaktadır. Zaten Hz. Peygamberin Sünnetinin teşri 

kaynağı olduğu, Kur’an-ı Kerim tarafından beyan edilmiştir. 

Nitekim ilgili ayetlerde şöyle buyrulur: “Allah’a itaat edin, 

Peygamber’e itaat edin ve kötülükten sakının. ’’164 “Kim Resule 

itaat ederse; Allah ’a itaat etmiş olur...”165 “Peygamber size ne 

verdiyse; onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının.”166 

“Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, artık mümin erkek 

ve kadının o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim 

Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş 

olur.”167 

 

Bu ve benzeri ayetler168 sünnetin, hüküm teşriinde kendisine 

başvurulması gerekli ve bağlayıcı bir kaynak olduğunu gösterir.169 Ancak 

 
163 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.62-63; Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve 

Modern Sistemler, s.141. 
164 Maide 5/92. 
165 Nisa 4/80. 
166 Haşr 59/7. 
167 Ahzab 33/36 
168 Ali İmran 3/31; Nisa 4/65; Nur 24/63. 
169 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.80. 
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sünnet, sübutunda genellikle zanni olmasından dolayı, sübutu kat’i olan 

Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci sırada yer alır.170 Sünnetin 

fonksiyonlarından birisi de, Kur’an’da olmayan hükümler getirmesidir. 

Peygambere itaatin gerekliliğini bildiren ayetler göz önüne alındığında; 

sünnette yer alan her hüküm Kur’an’da detayı ile bulunmasa bile, yine 

Kur’an nassları içinde yer almış ve kitap o hükmü bu yolla bağlayıcı 

kılmıştır.171 

İslam hukukunda şari’in Allah olması, fakihlerin İslam hukukunda 

rolü olmadığı anlamına gelmez. Zira, Kur’an ve sünnette yer alan 

hükümlerin gerek icmali olması ve gerekse Hz. Peygamber dönemindeki 

hadiselere binaen vazedilmiş olması nedeniyle sınırlıdır. Ayrıca, her hadise 

için bir nass bulunması da imkânsızdır. Sınırsız olaylar için, sınırlı olan 

nasslar cevap veremeyeceği için içtihat zorunlu olmaktadır. Aksi takdirde 

Hz. Peygamberin vefatından sonra hayatın durmasını, içtimai, iktisadi ve 

teknik şartların değişmemesi gerektiğini düşünmek gerekir ki bu hayatın 

tabiatına aykırıdır.172 Buradan şu sonuca varılabilir ki; Kur’an ve sünnette 

bazı umumi-hususi kaideler, prensip ve hükümler mevcut olmakla birlikte, 

bunlar bütün zaman ve mekanda beşeri hadiseleri teferruatıyla muhtevi 

değildir.173 Bu durumda İslam hukukunun yürürlülüğü ve bekası, müçtehit 

imamların hüküm istinbatına (teşri’ine) ihtiyaç duymaktadır. Müçtehitlere de 

hüküm koyma yetkisinin verilmiş olması, İslam hukukunda şari’in Allah 

olduğu hükmüne aykırılık teşkil etmez. Zira İslam hukukunda gerçek 

anlamıyla kanun koyucu Allah’tır. Bunun dışındaki yasama kaynaklarına 

gerçek anlamda kanun koyucu olarak bakılmamakta, belki bunlar, ilahi 

iradeye uygun hukuki hükümleri tespit etme kaynağı olarak görülmektedir. 

 
170 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.95. 
171 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.99. 
172 Karaman, Hayreddin, İslam Hukukunda İçtihat, İstanbul, 1996, s.129. 
173 Karaman, İslam Hukukunda İçtihat, s.49; Apaydın, Din-Devlet İlişkisi, s.223. 
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Temel kanun koyucu Kur’an ve Sünnet olmakla birlikte, bunlar ayrı ayrı 

hükümlerini tespit etmediği konularda ayrıntılı hükümleri, değişen şartlara 

göre meşruiyetini kabul ettiği hukuki kaynaklar çerçevesinde, hukukçulara 

ve zamanın yasama organlarına bırakmıştır.174  

Yasama faaliyetleri konusunda öncelikle şu belirtilmelidir ki; Hz. 

Peygamberin vefatından sonra yönetimler, bu işi sadece kendi uhdelerine 

almamışlardır. Şer’i kaynaklardan hüküm çıkarma ehliyetine haiz her 

bilginin hüküm istinbat etme hakkı vardır.175 Böylece, İslam hukukunda 

yasama işleri çağımızda olduğu gibi sadece belirli bir yasama organlarına 

(parlamento vb.) hasredilmemiş; bilakis bu yeterliliğe sahip herkese kapı 

açık tutulmuştur. Bunun neticesinde İslam hukuku, hukukçuların devletten 

bağımsız olarak yürüttükleri ilmi çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.176 

Yasama görevi yerine getirilirken bu faaliyet, İslam’ın temel 

prensipleri ve ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır. Çağdaş doktrine göre 

yasama organı (kurucu meclis veya parlamento); dilediği yasayı çıkarma 

hakkına sahiptir. Belki anayasanın, yasama organının çalışmalarını veya 

yasama alanını sınırlaması vardır ama, anayasa yapma ve değiştirme yetkisi 

ya parlamentoda ya da halktadır. Anayasayı değiştirme yetkisi olan 

parlamentolar için ise; yasama alanında hiçbir sınırlama bulunmaz. İslam 

hukuku açısından çağımızda yapılan tanımlamayı esas alırsak, Kur’an ve 

Sünnet anayasa, bunlar dışındaki kaynaklara dayanılarak ortaya konan re’ye 

dayalı hükümler de yasa olarak değerlendirilebilir.177 Buna göre yasaların 

anayasaya uygunluğu şartı gibi, İslam hukukunda da re’yin (içtihadî 

hükümlerin) Kur’an ve sünnete uygunluğu şartı aranacaktır.178 

 
174 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.190. 
175 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, s.58,192. 
176 Aydın, “Anayasa”, DİA, c.3, s.154. 
177 Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, s.145. 
178 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.145. 
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Yasama faaliyetinin gerçekleştirilmesi yönünden de, İslam hukuku ile 

günümüz demokratik rejimleri arasında büyük farklar vardır. Parlamenter 

rejimlerde, arkasında halk desteği bulunan herkes -bazı özel şartlar 

bulunabilir yaş, öğrenim vb.- parlamenter olabilir ve alanında bilgisi olsun 

veya olmasın her konuda yasama faaliyetinde yer alabilir. İslam hukukunda 

ise yasama, genelde kişisel içtihat esasına dayanır.179 Buna göre şartlarını 

kendisinde bulunduran herkes, resmi yetkisine bakılmaksızın bunu ifa 

edebilirken, resmi yetkisi ne kadar yüksek olursa olsun eğer bir kimse bu 

şartları taşımıyorsa bu alanda söz sahibi değildir. 

Çağdaş yasama faaliyetinin İslam hukuku ile ayrıldığı bir diğer nokta 

da “çoğunluk” esasıdır. Çağdaş doktrinde çoğunluk, herhangi bir yasanın 

çıkarılması ve meşruluğu için temel şart iken, İslam Hukukunda ise 

çoğunluk herhangi bir görüşe meşruluk ve zorunluluk kazandırmaz.180 

İslam hukukunda yasama faaliyetini yürüten müçtehitlerin yanı sıra, 

devlet başkanına da sınırlı bir yasama yetkisi verilmiştir. Eğer devlet başkanı 

müçtehit ise bu durumda müçtehit hukukçuların sahip olduğu yetkiye o da 

sahip olacaktır.181 

Devlet başkanının yasama faaliyetleri şu başlıklar altında 

gruplanabilir: 

1. Şer’i hükümleri kanun haline getirebilir. (Kanunlaştırma) 

2. İçtihadi konularda, farklı hükümlerden (içtihatlardan) birini tercih 

edip uygulamaya koyabilir. 

 
179 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.179. Ortak karar şeklinde icma bu 

görüşe zıt olarak görülebilir. Ama hem gerçekleştirmenin zorluğu açısından hem 

de tarihi süreçteki uygulamasının nadir olması yönünden icma -her ne kadar İslam 

hukuku kaynakları arasına yer alsa da- yukarıdaki tespite aykırı bir durum 

yaratmaz. 
180 Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, s.197. 
181 Aydın, “Anayasa”, DİA, c.3, s.159. 
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3. İslam’ın temel kaynaklarında hüküm bulunmayan konularda hüküm 

koyabilir. 

4. Hakkında ceza tayin edilmeyen konularda ceza tayin edebilir. 

5. Daha önceden var olan (Kitap ve Sünnette yer alan) bazı 

hükümlerin yürürlüğünü -zaruret veya şartların gerektirdiği 

durumlarda- durdurabilir veya istisnai durumlarda bu hükümlerde 

değişiklik yapabilir. 

6. Dinen mubah olan sahalarda, sınırlama ve yasaklama yapabilir. 

 

Çalışmamızda devlet başkanının yasama alanındaki yetkilerini bu 

başlıklar altında inceleyeceğiz. 

1.1. Mevcut Şer’i Hükümleri Kanun Haline Getirme 

Devlet başkanı, mevcut şer’i hükümleri uygulama da kolaylık olması 

için, derleyerek kanun haline getirebilir. Dulkadiroğluları döneminde 

çıkarılan kanunnamelerin çoğu maddeleri, bu manada birer düzenlemelerdir. 

Zira hırsızlık, içki içme, yol kesme vb. had suçlarının şer’i hükümleri, kanun 

haline getirilmiştir.182 

Osmanlılarda Kanuni döneminde çıkarılan ceza kanunundaki şu 

maddeler de, bu gruba örnek olarak verilebilir: 

 

-“Eğer bir kimse, kasten adam öldürürse, öldürene kısas cezası tatbik 

edilmeli, (ayrıca bir) ceza verilmemelidir.” 

-“...Eğer bir kişi kasten bir kimsenin gözünü veya dişini çıkarırsa, 

kısas tatbik edilmeli fakat (ayrıca maddi bir) ceza 

alınmamalıdır.”183 

 

 
182 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c,1, s,193; Akgündüz, İslam Anayasası, s.23. 
183 Lütfi, Ahmet, Osmanlı Adalet Düzeni, Sadeleştiren: Erdinç Beylem, İstanbul, 

1997, s.46,47. 
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Bu kanunlarda yer alan hükümler; “Ey iman edenler! Maktuller 

hakkında kısas size farz kılındı.”184 ayetinde ve “...Yaralamalar da kısas 

tatbik edilir.”185 ayetinde yer alan hükümlerdir. Buna göre nasslarda yer alan 

bu hükümler, ceza kanunnamesi adı altında maddeler halinde bir araya 

getirilmiştir. Yine bu kanunda yer alan hırsızlık cezası ile ilgili bir madde de 

şöyledir: 

 

-“Eğer örf ile bir kimsenin hırsızlığı ortaya çıkarsa, ...(bu suçun cezası 

olarak) bir uzvunun kesilmesi gerekiyorsa, uzvun kesilmesi 

konusunda ehl-i örfe müsaade edilmelidir. Kadı, bu işe engel 

olmamalı ve geciktirilmeden suçun işlendiği yerde infazı 

yapılmalıdır.”186 Görüleceği üzere bu ceza kanununda hırsızlık için 

tespit olunan ceza; “Erkek ve kadın hırsıza, yaptıklarına karşılık, 

Allah’tan ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin...”187 ayetinde 

emredilen cezadır. 

 

Kitap ve Sünnet tarafından konulmuş hükümlerin kanun kalıbına 

sokularak uygulamaya konulması, gerçek anlamda bir yasama faaliyeti değil; 

sadece tedvin faaliyeti olarak da değerlendirilebilir.188 

 

1.2. İçtihadî Hükümlerden Birini Tercih Ederek Yürürlüğe 

Koyma 

Kur’an ve Sünnet tarafından konulan ve manaya delaleti kat’i olan 

hükümlerin, aynen alınması ve ona uyulması zorunludur. Ancak bunun 

yanında, Kur’an ve Sünnetin hüküm vermeyip boş bıraktığı alanlar vardır ki, 

 
184 Bakara 2/178. 
185 Maide 5/45. 
186 Lütfi, Osmanlı Adalet Düzeni, s.50. 
187 Maide 5/38. 
188 Aydın, “Anayasa”, DİA, c.3, s.159. 
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bu alanlarda yeni hükümler çıkarılması gerekmektedir. Yine bazı konularda 

Kur’an ve Sünnette hüküm bulunmakla birlikte, bu hükümler farklı 

şekillerde anlaşılıp yorumlanabilirler. Bu durumlarda, ortaya çıkacak 

içtihada dayalı hükümler farklılık arz edebilir. 

Bazı ayetlerin farklı manalara delalet etmesi nedeniyle, hukuki 

meselelerde sahabe arasında Hz. Peygamber döneminde bile görüş ayrılığı 

olurdu. Ancak onlar, Hz. Peygambere başvurabiliyorlardı. Konu, O’nun 

tarafından karara bağlanır, ihtilaf kalmazdı. Fakat Hz. Peygamberin vefatı 

sonrası böyle bir çözüm yolu kalmadı. Yargıçlar, müftüler ve hukukçuların 

içtihat özgürlüğü, görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Bu görüş 

ayrılıkları, sadece yeni meselelerde değil; seleften bazılarının görüş 

açıkladığı ama sonrakilerin ona katılmadığı konularda da günden güne daha 

da arttı.189 

Hukukçuların içtihat özgürlüğünün, İslam Hukukunun gelişip 

zenginleşmesinde çok büyük etkisi olduğu inkar edilemez. Ancak bu durum, 

uygulamada bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Mesela; yargıçlar 

hüküm verirken, şahsi içtihatlarını esas alırlardı. Hiçbir hakim diğerini taklit 

etmek zorunda değildi. Aynı bölgede bile iki ayrı hakim, farklı kararlar 

verebiliyorlardı. Bu durum İslam hukukçularını fıkıh kitapları yazmak 

suretiyle fetvalarını bir araya toplamaya yönlendirmiştir. Sahabe döneminde 

küçük risaleler yazıldığı görülse de190 sistematik ilk fıkıh kitapları Emeviler 

döneminde (hicri I. asrın sonunda, II. yüzyılın başında) yazılmaya 

başlanmıştır.191 Ancak bu çalışmalar, hukuki sahada bir kanunlaştırma değil; 

fıkıh sahasında ortaya konan münferit ilmi tedvinlerden ibaretti. 

Devlet içerisinde hukuki eşitlik ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, 

bazı girişim ve teklifler oldu. Abbasi halifelerinden Mansur hilafete geçince 

 
189 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, s.57. 
190 Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.147. 
191 Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.153. 
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artan ihtilaflar karşısında, divan görevlisi İbnü’l-Mukaffâ, Halife’ye bu 

konuda şu risaleyi yazmıştır: 

“-Müminlerin Emiri! Kanlar, namuslar ve mallar konusunda büyük bir 

farklılığa ulaşmış çelişkili hükümlere sahip bu iki bölge ve diğer bölgelere 

baksın. Kan ve namusla ilgili bir mesele, Hire’de helal, Küfe’de haram 

sayılabiliyor. Hatta bu farklılık Kufe’nin içinde bile var. Bir bölgesinde helal 

olan öteki bölgesinde haram sayılıyor. Yargıçların bağlı kalacağı bir kitap 

olsun. Müminlerin Emiri, bu çeşitli yargı kararlarının ve davranışların 

toplanmasını emretsin. Her topluluk sünnetten veya kıyastan dayanağını da 

bir yazıyla ona iletsin. Sonra Müminlerin Emiri bunu incelesin, benimsediği 

görüşü kabul etsin. Buna aykırı hükümler vermeyi yasaklasın ve bunu genel 

bir yazıyla bildirsin. Hatayla karışık doğru hükümleri, Allah’ın tek bir 

hüküm kılacağını umarız. Aynı davranışın olmasının, Müminlerin Emiri’nin 

görüşüne göre birliktelik sağlayacağını umarız. Bir başka imam gelir, o da 

böyle yapar. Bu böylece sürüp gider.”192 

İbnü’l-Mukaffa’nın (ö. 142/759), mahkemelerdeki istikrarsızlığa ve 

kargaşaya engel olmak için Halife’ye, farklı içtihatlar içinden uygun 

bulunanların tercih edilerek resmi metin haline getirilmesi ve uygulamada 

bunun esas alınması önerisi üzerine Halife de İmam Malik’ten bir fıkıh 

kitabı yazmasını istedi. İmam Malik ise, kendisinin hata edebileceği ve 

çalışmanın, ilmi ve hukuki hayattaki gelişmeyi engelleyeceği endişesi ile bu 

teklifi reddetti. 

Hukuki hayatta bütünlüğün sağlanması konusunda ilk adım ancak Ebu 

Yusuf’un, Kadi’l-Kudât olduktan sonra, hakimlere sadece Hanefi mezhebine 

göre hüküm vermelerini emretmesi ile atılmıştır. Bu teşebbüslere rağmen, 

 
192 Hamîdullah, İslam Anayasa Hukuku, s.59. 
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tam bir kanunlaştırma hareketi, Osmanlılar dönemine kadar 

gerçekleştirilememiştir.193 

Devlet işleyişi ve mahkemelerde hukuki birliğin sağlanması için; 

sahabe, tabiun ve diğer dönemlerdeki müçtehitlerin içtihatları araştırılıp 

derlenerek, bunlardan -her meseleye göre uygun olan- biri seçilir ve kanun 

maddesi haline sokulur. Bu seçimin esasını, seçilen içtihatların delilinin 

güçlü olması, toplumun menfaatlerini gerçekleştirmeye, ihtiyaçlarını 

karşılamaya, içinde bulunduğu siyasi, iktisadi, içtimai, medeni ve kültürel 

şartların ışığında problemleri çözmeye kadir olması teşkil eder. Hükmü 

kanunlaştırılacak ve uygulamaya konulacak hadise, içtihat sahasına girdiği 

ve içtihadın mûteber bir delili bulunduğu müddetçe, bunun mezheplerden 

birinin imamına ait olup olmaması önemli ve gerekli değildir. Toplumun 

içinde bulunduğu şartlara göre, ihtiyacına cevap verdiği, menfaatini 

gerçekleştirdiği ve usulüne uygun olarak yapılmış olduğu takdirde, tercih 

edilen içtihat buna karşı olanlara göre zayıf ve şa’z da olabilir. Şüphesiz bu 

tercihte ölçü, dinin muteber gördüğü menfaati koruyan, yahut nassların ifade 

ettiği kötülükler cinsinden bir kötülüğü ve zararı ortadan kaldıran menfaat 

(maslahat)tir.194 

İslam’ın ruhuna, maksatlarına ve genel prensiplerine uygun olarak, 

toplumun ihtiyacına cevap verecek en iyi görüşün devlet başkanınca 

seçilmesi durumunda, bu emre itirazsız uyulur ve tercih edilen içtihat herkesi 

bağlar.195  

Osmanlı Hukukunda, nikahta veli izni aranması ile ilgili uygulamayı 

burada örnek olarak zikredebiliriz. Hanefi mezhebinde, Ebu Hanife ve Ebu 

Yusuf’a göre hür bir kadın, veli iznine ihtiyaç duymadan evlenebilir. İmamı 

Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre ise veli izni, nikahın şartı 

 
193 Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.164. 
194 Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.346. 
195 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.193. 
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veya rüknüdür. Veli izni olmaksızın kıyılan nikahlar batıl olmaktadır.196 

Osmanlılarda Kanûnî dönemine kadar, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’un görüşü 

benimsenip uygulanırken, 1544 yılında bu görüş terk edilerek, İmam-ı 

Muhammed’in görüşü esas alınmış ve kadılar, veli izinsiz nikah kıymaktan 

men edilmiştir.197 

Yine Osmanlı hukukunda uygulanan para vakıflarını da burada örnek 

olarak verebiliriz. Vakıflar; sadece Allah rızasını kazanmak için, zengin 

kimseler tarafından kurulan ve menfaati tamamen ihtiyaç sahiplerine tahsis 

edilen müesseselerdir.198 Vakfın şartları arasında, akar olması ve ebedi 

olması yer alır.199 Bu durumda, nakit paranın vakfedilmesi mümkün 

olmamaktadır. Hanefi mezhebi içerisinde yerleşik kural bu iken, daha 

sonraki dönemlerde İmam-ı Muhammed’in, toplumda örfen teamül haline 

gelmesi durumunda menkullerin de vakfını caiz gören görüşü,200 Osmanlı 

döneminde diğer görüşlere tercih edilerek, Ebu’s-Suud Efendi’nin (ö. 

982/1574) fetvası ile uygulamaya konulmuştur. Burada, müçtehitlerin farklı 

görüşlerinden birisi tercih edilerek uygulamaya esas alınmış ve bu 

uygulamanın, Osmanlı Devletinin gerek kamu ve gerekse özel kesimin kredi 

ihtiyaçlarını karşılamada büyük rolü olmuştur.201 

 

 
196 Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuku İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 

ts., c.2, s.56-58. 
197 Aydın, M. Akif, İslam Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul, 1985, s.69; Aslan, Nasi, 

“Osmanlı Hukukunun Oluşumunda Fetva Kaza Münasebeti”, Dini Araştırmalar, 

c.2, sy: 4, s.87. 
198 Kazıcı, Ziya, İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul, 1996, s.184. 
199 Bilmen, Hukuku İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, c.4, s.312-313. 
200 Döndüren, Hamdi-Kazıcı, Ziya. “Vakıf’, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

2000, c.8, s.179; İbn Kudame, Ebu Muhammed Abdillah, el-Muğni, Kahire, 1970, 

c,5, s.585; Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.190. 
201 Döndüren-Kazıcı, “Vakıf”, Şamil İslam Ansiklopedisi, c.8, s.180-185; Aslan, 

Fetva Kaza Münasebeti, s.87. 
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1.3. İslam’ın Temel Kaynaklarında Hüküm Bulunmadığı 

Durumlarda Hüküm Koyma 

İslam hukukunda yasamanın genel olarak Kitap ve Sünnet kaynaklı 

nasslara dayanması gerektiğini belirtmiştik. Ancak mutlak yasama yetkisinin 

Allah’a ait olması, insanların bu konuda hiçbir şey yapmayacağı anlamına 

gelmediğini,202 içtihat müessesesi -ki bu, İslam’ın temel kaynaklarınca teşvik 

edilmiş ve övülmüştür- ile bu faaliyetin her zaman ve her mekanda 

sürdürülebileceğini vurgulamıştık. 

Kur’an-ı Kerim’de, kamu hukuku alanındaki ayetlerin sayısının az 

olması ve çoğunlukla genel prensipler getirmesi, buna binaen hayatın 

değişkenliği ve hadiselerin sınırsızlığı nedeniyle, her olay hakkında Kur’an 

ve Sünnette açık hüküm bulmak mümkün değildir. Bu durumda; kıyas, 

istihsan, örf, maslahat vb. kaynaklar kullanılarak rey’e dayak içtihadî 

hükümler verilmesi gerekli görülmüştür. 

Temel kaynaklarda, kamu yönetimi alanındaki hükümlerin azlığı göz 

önüne alındığında; İslam hukukunun bu alanının, müçtehitlerin içtihatları ile 

meydana geldiği tespit edilecektir. Devlet başkanının da, İslam hukukunun 

düzenlememiş olduğu alanlarda, İslam’ın maksadına ve genel prensiplerine 

uygun olmak şartıyla düzenleme yapma yetkisi mevcuttur. Buna göre devlet 

başkanı sınırlı bir yasama yetkisi ile kanun (yasa) koyma hakkına sahip 

olmaktadır. 

İslam hukukunun boş bıraktığı alanlarda devlet başkanınca yapılacak 

düzenleme ve yasalara uyulması, Müslümanlar için zorunlu olmaktadır. Zira 

bu, Nisa Süresi 4/59. ayette emredilen, ulü’l-emre itaat kapsamına 

girmektedir. Yeni hükümler verilirken, ölçü dinin ana kaynaklarına 

uygunluk olmalıdır. Çünkü şer’i bir konuda hüküm verilirken, sadece akıl 

 
202 Gökmenoğlu, Tekin, İslam’da Siyasi Bir Katılım Vasıtası Olarak Şura, Konya, 

1997, s.196. 
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delil olamaz. Akıl, bağımsız olarak şari (hüküm vazına selahiyetli) 

değildir.203 Hüküm konulurken kullanılabilecek kaynaklar: 

Hüküm vermede esas alınacak kaynaklardan ilki kıyastır. Kıyas; 

“Kitap, sünnet ve icma’da hükmü bulunmayan bir meseleye, aralarındaki 

illet birliği sebebiyle, bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü 

vermek” demektir.204 

Hz. Ömer de, Ebu Musa el-Eşari’ye yazdığı mektupta; “Allah’ın 

kitabında bulunmayan ve kalbinde tereddüde yol açan şeyi, iyi araştır ve 

anla. Sonra misal ve benzer olaylar bul ve benzeyenleri birbirine kıyas et” 

demektedir.205 

Hz. Ömer’in, bir kadının iddeti içerisinde evlenmesi karşısında onları 

ayırarak, bunları ebedi olarak birbirine yasaklaması da burada örnek olarak 

görülebilir. Bu kuralı, murisi öldürenin mirasçı olamaması kuralına kıyas ile 

çıkarmıştır. Zira murisi öldürenin mirasçı olamamasını gerektiren sebep, 

haram bir fiil ile kendine menfaat sağlayacak hukuki bir sonucu zamanından 

önce elde etmek düşüncesidir. Aynı illet, bir kadın ile iddeti içerisinde 

evlenmede de bulunduğundan, Hz. Ömer kıyas ile bu durumda evlilik yapan 

kişilere de aynı hükmü uygulamıştır.206 

Hüküm verilirken gözetilecek bir diğer kaynak ise, maslahattır. 

İnsanlara bir fayda sağlayan ve onlardan bir zararı gideren durumlar, 

hükümler verilirken esas alınmalıdır. Devlet başkanı da, halkın maslahatı 

 
203 Şatıbî, Ebu İshak İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed, el-Muvafakât, çev. Mehmet 

Erdoğan, İstanbul, 1999, c.1, s.28. 
204 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.126. 
205 İbn Kayyım el-Cevziye, Îlâmu’l-Muvakkiîn an Rabbil Alemîn, Kahire, 1980, s.85. 
206 Hudari Bek, Muhammed, Tarihu’t-Teşriü’l-İslamî, Mısır, ts., s.117; Kardavî, 

Yusuf, İslam Hukuku, çev. Ahmet Yaman-Yusuf Işıcık, İstanbul, 1997, s.50; el-

Hıyn, Mustafa Sait, İslam Hukukunda Yöntem Tartışmaları, çev. Halit Ünal, 

Kayseri, 1993, s.80; Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s. 174; Zeydan, 

Abdülkerim, İslam Hukukuna Giriş, çev, Ali Şafak, İstanbul, 1990, s.197. 
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için gerekli yasaları çıkarmalıdır. Bu durum, Mecelle’de; “Raiyye (teba) 

üzerinde tasarruf, maslahata men’uttur,”207 şeklinde kurallaştırılmıştır. 

Devlet başkanının amacı toplumu kötülüklerden korumak ve iyilikleri 

gerçekleştirmektir. Maslahatı temin ve kötülüğün önlenmesi kabilinden bir 

örnek olarak, Hz. Osman’ın, ölüm döşeğinde mirastan karısını mahrum 

bırakmak için karısını boşayanın boşamasını geçerli saymaması verilebilir.208 

Hz. Osman koca ister iddet içerisinde, ister iddetten sonra ölsün karısını ona 

mirasçı saymıştır. Böylece O, şer’i hükümlerin suistimalini önlemek için, 

kötü niyetli kişilerin maksatlarının hilafını gerçekleştirecek hükümle tedbir 

almıştır.209 

Maslahata binaen konulan hükümlerden birisi de, zanaatkarlara 

bırakılan ve burada zayi olan mallar hakkındadır. Hz. Ömer devrine kadar, 

zanaatkarlar nezdinde bırakılmış eşyalar onların kastı olmaksızın zayi olursa 

ödetilmez, umumiyetle emanet duygusu hakim olduğundan sözlerine itimat 

edilirdi. Zamanla halkın malına göz diken zanaatkarların, bu ödetmeme 

hükmünü kötüye kullanmaları halkın mutazarrır olmasına yol açmıştır. Bu 

nedenle Hz. Ömer, zanaatkarların nezdinde, kaçınılması mümkün olan bir 

sebeple zayi olan eşyanın ödetilmesi hükmünü tatbik etmiştir.210 

Kamulaştırma (istimlak) da bu çerçevede değerlendirilebilir. Çünkü 

onun da ana fikri, kamu yararını sağlamaktır. Ferdi mülkiyet karşısında, 

toplumun menfaati bunu gerektirdiğinde, başka çare bulunmadığından ferdi 

menfaat feda edilir. Ancak istimlak için en önemli şart, rayiç bedeli 

ödenmeden, malikin zilyetliğine dokunulmamasıdır. İstimlak muamelesinde, 

 
207 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye, madde 58. 
208 Karaman, İçtihat, s.71. 
209 Karaman, İçtihat, s.71; Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, s.197. 
210 Karaman, İçtihat, s.70. 



DERVİŞ DOKGÖZ | 60 

 

kamu yararının ön planda tutulduğu ve umumi zararı def etmek için hususi 

zararın tercih edildiği ortadadır.211 

Hüküm koymada esas alınacak diğer bir kaynak da, örf ve adetlerdir. 

İslam hukukunda açık hükümlere aykırı olduğunda örf ve adetlerin muteber 

sayılmayacağı, buna karşılık, temel kurallara aykırılık teşkil etmeyen 

örflerin, hüküm çıkarılırken dikkate alınması gerektiği hususunda görüş 

birliği vardır.212 Bu konuda genel kurallar Mecelle’de de yer almıştır; “Adet 

muhakkemdir.” (mad. 35) ve “Örf ile tayin nass ile tayin gibidir.” (mad. 44). 

Osmanlı döneminde bazı mahalli örf ve adetlerin, vergilerin ve 

özellikle esas teşkilat alanındaki bazı eski siyasi ve idari geleneklerin, 

kanunnameler yoluyla hukuki hayata girmesi de burada örnek olarak 

gösterilebilir. İdari, mali, cezai vb. hukuk sahalarına ait olmak üzere, 

padişahların emir ve fermanlarıyla va’z edilmiş kanun ve nizamları aynen 

veya hulâsa olarak bir araya toplamak suretiyle tertip edilen mecmualara 

kanunname denmiştir.213 Osmanlıların ilk kuruluş yıllarından itibaren birçok 

örf ve adet, hukuki hayat girmiş, bir başka ifade ile padişahların irade, 

ferman ve uygulamaları ile pozitif hukuk haline getirilmiştir. Bu yol, 

genellikle İslam hukukunun açık bir hüküm koymadığı durumlarda 

kullanılmıştır. Zamanla çoğalan bu hukuk kurallarının hepsine bir örfi hukuk 

adı verilmiştir. Ancak biraz evvel belirtildiği gibi, örfi hukukun temelinde 

örf ve adetler varsa da; bunlar esas itibariyle İslam hukukunun devlet 

başkanına serbest bıraktığı alanlarda tanıdığı yasama yetkisi ile konan 

kanunlardır. Bu durumda örfe dayalı bu kanunlar İslam hukukundan ayrı ve 

 
211 Armağan, Servet, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara, 1992, 

s.163,164; Cin- Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.280-281.  
212 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.196. 
213 Karaman, İçtihat, s.260. 
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ona zıt olarak düşünülemez. Zira örf ve adetler, belirli şartları taşımak 

kaydıyla, İslam hukukunun kaynakları arasında yer almaktadır.214 

Sonuç olarak, İslam hukukunda örf ve adet, sedd-i zerai, maslahat, 

istihsan gibi hukuk kaynakları, müçtehitler ve ulü’l-emre, mevzuat sahasında 

geniş yetkiler kullanma imkanı sağlamaktadır. Özellikle Kur’an ve Sünnet’in 

sükût ettiği noktalarda, bu kaynaklar ile İslam’ın genel hükümlerine aykırı 

olmayan hükümler getirilebilir. 

İmam Şatıbî (ö. 790/1388) bu konuda şu tespiti yapmıştır: “Belli bir 

nass ile belirlenmemiş konularda, şeriatın genel tasarruflarına uygun ve 

manası delillerden çıkarılmış her şer’i esas sahihtir, üzerine ahkam bina 

edilebilir ve kendine müracaat edilebilir.”215 

İslam hukukunda, içtihat sahasının geniş tutulması, onun bütün zaman 

ve mekanlarda her toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlamıştır. Bu 

sebeple büyük çoğunluktaki çağdaş yasaların; İslam hukukundaki içtihat 

kaidelerine muhalefet etmediği sonucuna varılabilir.216 

1.4. Tazir Cezası Koyma Yetkisi 

Tazir; “hakkında muayyen bir ceza, hadd-i şer’i mevcut olmayan 

suçlardan dolayı tatbik edilecek te’dip ve ceza” olarak tarif edilmiştir.217 

Buna göre tazir cezaları, nass tarafından belirlenmeyen (hakkında had, kısas 

ve kefaret gibi hüküm bulunmayan) suçlar için konulan cezalardır.218 

Tazir suçlarının ve cezalarının tespiti devlet başkanına bırakılmıştır. 

Cezaları Kur’an ve sünnet tarafından belirlenmiş bulunan had cezaları ve 

kısasın dışında kalan bütün suçlar için, ceza belirlemesini yapmak devlet 

başkanının yetkisindedir. İslam hukukunun, cezalarının tespitini ulül-emre 

 
214 Aydın, M. Akif, İslam Osmanlı Aile Hukuku, s.61. 
215 Şatıbî, Muvafakât, c.1, s.32. 
216 Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, s.197. 
217 Bilmen, Kamus, c.3, s.305; Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, 

c.1, s.125. 
218 Şatıbi, Muvafakât, c.4, s.27; Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.442. 
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bıraktığı yasak fiiller, cezalarını bizzat tespit ettiğinden daha fazladır.219 

Ayrıca tazir cezalarında hakimin takdir hakkı çok geniştir. Hakim, suçluyu 

muhakeme edip suçu sabit görürse, taktir edeceği bir cezayı toplumun düzeni 

ve emniyeti yanında, suçlunun durumunu ve suça iten sebepleri de göz 

önüne alarak hükmeder. Cezayı uygulayabileceği gibi tecil de edebilir. Had 

cezalarında suçun sabit olması halinde ne hakimin ne de devletin af yetkisi 

yokken, kul hakkı olmamak kaydıyla, tazir cezalarında devletin af selahiyeti 

vardır.220 Tazir cezaları iki grupta mütalaa edilebilir: 

1. İslam hukuku tarafından kesin olarak yasak kabul edilen fiillerdir. 

Bunlar her zaman tazir suçunu teşkil ederler. Bu fiillerin, İslam 

hukukunca kesin olarak yasaklanmış olması gerekir. Bunlar da üç 

kısımda ele alınabilir: 

a) Hakkında had cezası olduğu halde buna eklenen tazir 

cezaları. Aslında bu tür suçlarda uygulanan had cezası, tazir 

cezasına gerek bırakmamaktadır. Ancak kamu yararı gerekli 

kılıyorsa, had ve kısas cezaları ile beraber tazir cezası da 

verilebilir. Mesela bazı fakihlere göre, zina cezasında had 

olarak konulan sopanın221 yanında, devlet başkanı uygun 

gördüğü taktirde sürgün cezası da verebilir.222 

b) Hakkında had cezası olduğu halde, had ile cezalandırma 

şartlarının oluşmaması nedeniyle veya bir şüphe nedeniyle 

had cezasının düşürülerek onun yerine verilen tazir cezaları. 

Mesela; koruma altında olmayan veya nisap miktarına 

ulaşmayan bir malı çalmak yada hırsızlığa teşebbüs etmek. 

 
219 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.332-333. 
220 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.144. 
221 Nur 24/2. 
222 İbn Kudame, el-Muğni, c.10, s.266. 
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Bu gibi durumlar, kendisine haddin meşru kılındığı, fakat 

şartların tam olarak bulunmaması nedeniyle, o cezanın tatbik 

edilemediği, onun yerine tazir cezasının uygulandığı 

durumlardır. Haddin uygulanmadığı bir diğer durum da 

şüphenin bulunmasıdır. Mesela, babanın çocuğunu 

öldürmesi halinde babaya kısas tatbik edilmez. Yine füru’un 

usulden mal çalmasında da el kesme cezası uygulanmaz. Bu 

gibi durumlarda devlet başkanınca verilecek tazir cezası, 

haddin yerini alır.223 

c) Hakkında had ve kısas cezası hükmü bulunmayan, fakat 

İslam’a göre kesinlikle yasak olan fiiller, tamamen tazir suçu 

kapsamına girerler. Bazı yasak yiyecek ve içeceklerin 

yenilip içilmesi, ölçü ve tartıda hile yapılması, yalancı 

şahitlik, sahtekarlık, kalpazanlık, tefecilik, sövme, dövme, 

hakaret fiilleri, taciz ve rüşvet alıp-verme gibi bütün yasak 

fiiller hakkında konulacak cezalar bu gruba girer. Bu tür 

suçların cezasını tespit, tamamen devlet başkanına 

bırakılmıştır. 

2. Aslında yasak olmadığı halde, kamu yararı ve düzeni açısından 

gerekli görülüp yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında konulan 

cezalar da tazir cezası kapsamına girerler. Devletin koyduğu meşru 

kanunlara uymamak, askeri disiplini bozmak, trafik kurallarına 

uymamak gibi durumlarda uygulanacak cezalar bu gruba örnek 

olarak verilebilir. 

Tazir cezalarının nevileri ve miktarları ise ulema arasında 

tartışmalıdır. Tazir suçlarında uygulanacak cezaların nevileri; kırbaç, hapis, 

 
223 Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, c.1, s.130. 
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sözlü ihtar, tevbih, sürgün, para cezası vb. cezalardır. Tazir cezalarının 

miktarı konusunda ise görüşler farklılık arz eder. Tazir cezasının sınırının, en 

az olan had miktarına ulaşmaması prensip olarak öngörülmüştür.224 Ebu 

Hanife’ye göre, en az had miktarı kırk sopa olduğundan, en fazla tazir 39 

sopa olabilir. İmam Ebu Yusuf’a göre ise, bu sınır 75 sopadır. İmam Malik’e 

göre ise, tazir cezaları için azami bir sınır konulamaz, bunun miktarı en çok 

had miktarını bile geçebilir.225 Buna göre; hukuka riayet, cemiyet nizamının 

temini ve suç işlenmesinin önlenmesi için, ne kadar ceza verilmesi 

gerekiyorsa o kadar ceza verilmelidir. Buna ölüm cezası da dahildir.226 Bizce 

de en makul görüş budur. Çünkü biraz evvel saydığımız, birçok ağır suçlar 

için 39 sopa gibi bir cezanın takdir edilmesi ile bu cezaların verilmesiyle 

amaçlanan gayeleri gerçekleştiremeyeceği aşikardır. 

Tazir cezasını gerektiren bir suç işlendiğinde, bu suç gerek Allah 

hakkı olan hususlarda ve gerekse kul hakkını ilgilendiren hususlarda olsun, 

tazir cezasını tayin ve uygulamada ilk yetki sahibi devlet başkanıdır. Bundan 

sonra onun yetkili kıldığı hakimler bu konuda yetki sahibidirler.227 

Verilecek tazir cezası, Allah hakkı ile ilgili ise, devlet başkanı ceza 

verme veya affetme arasında, toplumun ve suçlunun durumuna göre uygun 

göreceği kararı verebilir. Ancak tazir cezası, kul hakkı ile ilgili bir suçtan 

dolayı ise, bu durumda mağdurun suçlunun cezalandırılmasını istemesi 

hakkıdır ve tazir cezasını veren makamın suçluyu affetme yetkisi yoktur. Bu 

takdirde mağdur olanın hakkının alınması, suçlunun da cezalandırılması 

yetkili makamın görevidir. Şayet kul hakkı ile ilgili bir konuda, mağdur 

 
224 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.146. 
225 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.443. 
226 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.146. 
227 Bilmen, Kamus, c.3, s.324. 
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suçluyu affetmiş ise devlet gerekli gördüğü takdirde, ayrıca bir tazir cezası 

verebilir.228 

Tazir cezalarının tarihi süreçte görülen en açık örnekleri “ceza 

kanunnameleridir.” Zira beylikler ve Osmanlılar döneminde çıkarılan ceza 

kanunnamelerinin birçoğu, İslam hukukunun ulül-emre tanıdığı tazir cezaları 

alanındaki sınırlı yasama yetkisinin meyvesidirler. 

Kanuni dönemine ait ceza kanunundan örnek birkaç tazir cezası şöyle 

sıralanabilir: 

1. Eğer bir kişi diğer bir kimseyi dövse, zengin olandan yirmi, fakir 

olandan on akçe alınmalıdır. 

2. Eğer bir öldürme fiilinden sonra, bazı sebeplerden dolayı kısas 

gerekmez ise, kâtil de bin akçe ve daha fazlasına malik ise dört yüz 

akçe, orta halli ve altı yüz akçeye sahip ise iki yüz, fakir ise yüz 

akçe ceza alınmalıdır. 

3. Eğer bir Müslüman içki yapıp satarsa, kadı azarladıktan sonra iki 

ağaca bir akçe ceza alınmalıdır. 229 

 

1.5. Nassta Yer Alan Mevcut Hükümleri Kamu Yararı 

Doğrultusunda Değiştirme veya Yürürlüğünü Durdurma 

İslam hukuku, ilahi menşeli olması nedeniyle kendisine mahsus, 

hususi özellikler taşır. Kaynağının ilahi vahye yani Kur’an’a dayanması, 

onun hükümlerini Müslümanlar açısından değişmez kılmaktadır. İslam 

hukukunun, ilahi kaynağa dayalı hükümlerinin değişmezliği bir nakısa 

olmayıp, bilakis ona birçok meziyetler kazandırmaktadır.230 Akîde-hukuk-

 
228 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.445. 
229 Lütfi, Osmanlı Adalet Düzeni, s.45-47. 
230 Erdoğan, Mehmet, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, İstanbul, 1994, s.22. 
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ahlak bütünlüğü ile hukuka saygının sağlanması, insanların hukuka 

uymaktan ziyade hukuku kendilerine uydurmalarının engellenmesi, tenakuz 

ve aşırılıktan uzak olması ve insanı insana kulluktan kurtarması bu 

meziyetlerdendir.231 

İslam hukukunun ana kaynağı Kur’an’ı Kerim’de yer alan hükümler 

konusunda, Müslümanların kabul edip-etmeme veya onu değiştirme 

muhayyerliği yoktur: “Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman, Müslüman 

erkek ve kadına, artık o işlerinde başka yolu seçme hakkı yoktur...”232 İslam 

hukukunda genel kaide nass ile belirlenmiş hükümler değişmeye kapalıdır. 

“Mevrid’i nass’da içtihada mesağ yoktur.”233 kaidesi ile nassa dayanan 

hükümlerin dışına çıkılamayacağı kurala bağlanmıştır. 

İslam hukuku, iman ve saygı ile birlikte hükümlerin yürürlükte 

bulunması konusunda kesin tavrını koyarken, gerçekçilikten de hiçbir zaman 

uzak kalmamıştır. Yürürlüğü temin için sıkı önlemler alırken, hükümlerin 

tatbikini imkansız kılacak ya da zorlaştıracak ortamların bulunabileceğini de 

göz önünde bulundurarak, kolaylık prensibi, zaruret prensibi, tedricilik 

prensibi ve ruhsatlara yer vermek gibi bazı tedbirler de alınmıştır.234 

Şunu öncelikle belirtmek gerekir ki; İslam hukukunda siyasi, sosyal, 

ekonomik ve hukuki alanları düzenleyen kaidelerin en az dörtte üçü 

doğrudan nassa değil, içtihada dayanmaktadır. İçtihat ise bir düşünce, 

 
231 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.22,23. Erol Güngör de, siyasi 

mücadelelerin ve menfaat düşüncesinin hukuka aksetmesi konusunda şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır; “Gerçekten hukukun ufkunda insandan başka 

otorite bulunmayınca, insanlar arasındaki iktidar mücadelesi sonunda hakim olan 

grubun değer sistemi hukuk haline gelmektedir”. İslam’ın Bugünkü Meseleleri, 

İstanbul, 1997, s.92. 
232 Ahzab 33/36. 
233 Mecelle, madde 14. 
234 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.28. 
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yorum, değerlendirme ve uygulama işidir. Beşeridir, mukaddes değildir, 

değişebilir. Her zaman ehli tarafından yenileri ortaya konabilir.235 

Değişmeye açık veya kapalı olması bakımından hükümler, çeşitli 

şekillerde sınıflandırılabilir. Mesela; dinin asli unsurları olan iman, ibadet ve 

ahlak alanları dinin değişmezleridir. İnsan fıtratında bir değişiklik 

olmadığından, insanla Allah arasındaki ilişkileri düzenleyen itikat ve 

ibadetle ilgili hükümler değişime kapalıdır. İbadetlerin, her zaman ve her 

mekanda muhafaza edilmesi ve emredilen şekliyle yerine getirilmesi zarureti 

vardır.236 Bu üç yön, özü bakımından fıtri ve insan doğasının gereği olduğu 

için evrenseldir. Uygulamaya geçirildiğinde farklı kültürlerde bazı biçimsel 

farklılıklar ortaya çıksa da adalet, doğru sözlülük gibi ahlâki hükümlerin 

evrenselliği açıktır. Bu değerler tarih boyunca değişmeden süregelen şeyler 

olup, İslam’ın bu yöndeki değişmezleri ile insanlığın değişmezleri 

örtüşmektedir.237 

İslam dininde değişime kapalı olan alanlardan birisi de; helal ve 

haramlarla ilgili konulardır. Bir şeyi helal veya haram kılma yetkisi sadece 

Allah’a aittir. “Deki;  Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş 

rızıkları kim haram etmiş?...”238 ayeti ve benzeri ayetler (En’am 6/119) 

tahrim konusunda, Allah’tan başka kimsenin hüküm koyamayacağını 

vurgulamaktadır. Kur’an’da, yeryüzünde ne varsa hepsinin insanın yararına 

yaratıldığı ve istifadesine sunulduğu belirtilmekle birlikte, bazı alanlarda da 

zorunlu ve istisnai olarak yasaklama getirilmiştir.239 İslami hükümlerde bir 

şeyin haram kılınmasında onun zararlı, pis ve tiksindirici olmasının yanı sıra, 

 
235 Karaman, Hayreddin, “İslam’da Din-Devlet İlişkisi”, Türkiye Günlüğü Dergisi, 

İstanbul, 1990, s.21. 
236 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.118. 
237 Apaydın, Yunus, “Çağdaş Kavram ve Kuramlar İslam’ın Neresinde Bulunur?”. 

Liberal Düşünce Dergisi, sy:10-11, 1998, s.67.  
238 Araf 7/32. 
239 Bardakoğlu, Ali, “Haramlar ve Helaller” , TDV İlmihal, İstanbul, 1999, c.2, s.32. 
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dini siyasette esastır. Kasten besmele çekilmeden ya da Allah’tan başkası 

adına kesilen hayvanların yenilmesinin haram kılınması gibi, dini siyasetin 

gereği getirilen hükümlerin taabbudi oluşunda hiçbir kuşku yoktur. Bununla 

birlikte, pis ve tiksinti verici özelliğinden dolayı haram kılınan nesnelerin 

benzerlerinin, ayni kat’îlikte naslarla haram kılınmaması göz önünde 

bulundurulduğunda, bunlarda da tahrimde esasın taabbudilik olduğu 

sonucuna varılır.240 

Sonuç olarak, tahrim konusunda asl olan taabbudilik olduğundan, bu 

alanda, ulü’l-emr de dahil hiç kimse hüküm koymaya veya var olan 

hükümleri değiştirmeye yetkili değildir. “Eşya’da aslolan ibahadır 

(hükmüne dair belirli bir delil bulunmayan şeyler mubahtır)” kaidesi gereği, 

İslam hukukunda haramların çok az yer kaplaması, onun esnekliğinin, 

rahmet ve kolaylık dini olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca, ulü’l- emrin, 

zorunluluk ve siyaset gereği, mubah alanlarda yapacağı kısıtlamalar da asla 

haramlık hükmü taşımazlar. 

Tarihi süreç içerisinde, ibadetler konusunda bazı değişikliklerin de 

ortaya çıktığı görülür. Ancak bu değişiklikler, ibadetlerin özünde olmayıp, 

ifası sırasında yeni düzenlemelere gitme şeklindedir.241 Teravih namazının, 

Hz. Ömer döneminde cemaatle kılınmaya başlanması buna örnek olarak 

gösterilebilir. Teravih namazı, Hz. Peygamber döneminde de zaman zaman 

cemaatle kılınmış, ancak Hz. Peygamber farz olur korkusuyla buna devam 

etmemiştir. O’nun vefatı ile vahiy döneminin sona ermesi ve farz olma 

durumunun da ortadan kalkmasıyla, Hz. Ömer mescitteki dağınıklığı 

önlemek için, Ubey b. Kâb’ı imam tayin ederek namazın cemaatle 

kılınmasını emretmiştir.242 

 
240 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.130. 
241 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.130. 
242 Şelebî, Muhammed Mustafa, Ta’lilü’l-Ahkam, Beyrut, 1981, s.40. 
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Hz. Osman’ın, kendi hilafeti döneminde cahil insanların bu durumu 

görerek, namazları iki rekat olarak anlamalarına engel olmak için Mina’da, 

seferi olduğu halde namazını iki rekat yerine dört rekat kılması243 ve Hz. 

Ömer’in, temettü haccını, başka dönemlerde Kabe’nin ziyaretçi 

bulamayacağı korkusuyla yasaklaması244 ibadetler konusunda görülen 

değişiklikler olarak söylenebilir. 

Yine Hz. Osman dönemine kadar, Cuma namazı için imam minbere 

çıktığında bir ezan okunurken, şehrin genişlemesi ve nüfusun artması 

nedeniyle, maslahat düşüncesine binaen namazdan önce vaktin girdiğini 

duyurmak için, bir ezan daha okutulmaya başlanmıştır.245 

Günümüzde uygulanan, ezanın mikrofon vb. aletlerden okutulması, 

hatta ezanın bir yerleşim biriminde tek müezzin tarafından okunup diğer 

bütün camilerde aynı anda seslendirilmesi de, devletin ibadetler konusunda 

yaptığı düzenlemeler olarak değerlendirilebilir. Yine Cuma namazlarının, 

diğer vakit namazlarında olduğu gibi, vaktin girişinde değil de, belli bir vakit 

ileriye (mesela, bir saat sonra gibi) alınarak kılınmasını da bu kapsamda 

görülebilir. 

Buraya kadar verdiğimiz örneklerde, ibadetlerle ilgili bazı 

değişiklikler görülse de bunlar ibadetlerin özü ile ilgili olmayıp, ifası 

sırasında yeni düzenlemelere gidilmesi ya da vesâil (maksada ulaştıran 

yollar) türünden olan konularla ilgili olup, bu alanlarda da değişmenin çok 

sınırlı olduğu görülür.246 

Sonuç olarak, taabbudî konular içerisinde yer alan; iman ve ibadetle 

ilgili hükümler, genel olarak değişime kapalıdır. İslam hukukunda, genellikle 

muamelat kısmında yer alan ve ta’lil edilebilen hükümler ise, değişme 

 
243 Şelebî, Ta’lilü’l-Ahkam, s.45-46; Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.109. 
244 Şelebî, Ta’lilü’l-Ahkam, s.46-47. 
245 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.174. 
246 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.125. 
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sahasını teşkil ederler. Ancak bu, muamelat konusunda her hükmün 

değişeceği anlamında da değildir. Hükümlerin illetleri ve kendilerinden 

gözetilen maksatlar vardır. Bunlar, hükümlerin uygulanmasında asla göz ardı 

edilemez. İllet varsa buna bağlı olarak hüküm de vardır, illet ortadan kalkmış 

ise ona bağlı olarak hüküm de kalkacaktır.247 

Şimdi İslam hukukunda hükümlerin değiştirilmesini gerektiren 

sebeplere kısaca değinilecektir. 

İlletin Ortadan Kalkması Ve Maslahat Prensibi Gereği Olan 

Değişiklikler: 

İllet; bir hükmün konulmasını münasip (uygun) gösteren durum, 

hükmün konulmasından amaçlanan sonuç veya hükmün korumak istediği 

menfaat şeklinde ifade edilebilir.248 

İslam hukukunda getirilen hükümlerin genel amacı, yararların 

sağlanması (celb-i mesalih) ve zararların kaldırılmasıdır (def-i-mefasid).249 

Buna göre asl olan, hükümler ile ulaşılması amaçlanan sonuçtur. Eğer illet 

sabit ise buna dayalı olarak hüküm de sabit olacak, illetin kalkmasıyla 

hüküm de ortadan kalkacaktır.250 Bu durumda bir hüküm belirli bir 

maslahatın celbi ya da zararın defi için konulmuşsa, önemli olan neticenin 

tahakkuk edip etmemesidir. Yoksa hükmün şeklen uygulanması değildir.251 

Bu konuda Fazlurrahman’ın değerlendirmesi şöyledir: “Kanun 

getirmede, Kur’an’ın usulü devamlı şu şekilde olmuştur; genel olarak bir 

kanun veya hukuki kural koyan ayetler, bu kanunun neden getirildiğini 

açıklayan bir illet, yani sebep ile birlikte gelmektedir. Bir illeti tam anlamak 

 
247 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.110. 
248 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.147,148. 
249 Aşur, Muhammed Tahir b., Mekasidü’ş-Şeriati’l-İslamiyye, çev. Mehmet 

Erdoğan-Vecdi Akyüz, İstanbul, 1996, s.121. 
250 Şatıbî, Muvafakât, c.2, s.137. 
251 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.108. 
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için, ayetin nazil olduğu tarihî ve toplumsal ortamı çok iyi bilmek ve 

anlamak gerekir. Meselenin özü illettir. Kanun koymanın bizzat kendisi ise, 

illete bağlı olarak ve onu doğru şekilde uygulayabildiği sürece illetin 

somutlaşmış hali olarak kalır, ama bu şekilde uygulanamazsa, o zaman o 

kanunun değiştirilmesi şarttır. Ortam, kanundaki illeti yansıtmayacak şekilde 

bir değişikliğe uğrarsa, bu durumda o kanun değiştirilmelidir.”252 

İllete bağlı olarak, mevcut hükümlerin değişmesi konusunda 

örnekler: 

Hz. Peygamber, kurban etlerinin üç günden fazla bekletilmemesi 

konusunda emir vermişti. Bu nihai bir hüküm olmayıp, o günkü toplumun 

ihtiyaçları nedeniyle Hz. Peygamber tarafından konulmuştu. Daha sonra Hz. 

Peygamber; “Yiyin, yedirin ve kalanı da evinizde bekletin. Geçen yıl ahalinin 

ihtiyaçları vardı, bu yüzden yardım etmenizi istedim.”253 buyurarak, daha 

önce toplumun ihtiyacı olması illetine mebni olarak konulan hükmü, illetin 

ortadan kalkması ile kaldırmıştır. Buradaki hüküm değişikliği nesh olmayıp, 

bir illet nedeniyle devlet başkanınca konulmuş ve daha sonra da 

kaldırılmıştır. Kurban etlerinin üç günden fazla bekletilmemesi hükmü aynı 

şartlar ortaya çıktığı için Hz. Ali döneminde de uygulanmıştır.254 

Müellefe-i Kulûb’a, Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir dönemlerinde, 

zekat hissesi verildiği halde, Hz. Ömer döneminde bu payın kaldırılması da 

bu konu için bir örnektir. Zira Kur’an’ı Kerim’de, bunlar için zekattan pay 

ayrılacağı yer almıştır: “Sadakalar (zekat), Allah’tan bir farz olarak, ancak 

fakirlere, miskinlere, zekat memurlarına, kalpleri (Müslümanlığa) alıştırmak 

istenilenlere, kölelere, esirlere, borçlulara, Allah yolunda (harcamaya) ve 

 
252 Fazlurrahman, Ana Konuları İle Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara, 1996, 

s.103. 
253 Buhari, Edahi, 16. 
254 Köten, Akif, “Hz. Peygamberin İmamet Tasarrufu”, Din-Devlet İlişkileri 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 1996, s.106-107. 
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yolda kalmışlara mahsustur.”255 ayeti ile bu durum sabittir. Ayette yer alan 

müellefe-i kulûbun kapsamında, içerisinde Hz. Peygamber zamanındaki 

tatbikata göre şu kimseler yer almıştır: 

- Kendisinin veya kavim ve kabilesinin bu sayede Müslüman olacağı 

umulan kimseler. Mesela, Mekke’nin fethinden sonra, kendisine 

verilen kıymetli develer sonrasında, iyi bir Müslüman olan Safvan b. 

Ümeyye gibi. 

- Kötülüklerini önlemek için, elinden ve dilinden zarar gelebilecek 

kimseler. 

- İslam’a yeni giren ve mali yardım ile İslam’da sebat etmeleri temin 

edilecek kimseler. Kendi toplum çevrelerinden kopan ve sıkıntıya 

düşen ihtiyaç sahipleri. 

- Henüz Müslüman olmamış benzerlerini İslam’a çekmek için, itibar 

sahibi lider konumunda olan sağlam Müslümanlara. Adıy b. Hatem 

gibi. 

- Yeni Müslüman olan ve henüz İslam’a tam intibak edememiş, lider 

durumundaki itibarlı kimseler.256 

Başlangıçta Müslümanların sayısının az olması nedeniyle, bu gruba 

verilen zekat ile hem İslam’a zararı dokunabilecek gayr-i müslimlerin 

şerrinden korunması, hem de İslam’a girişin kolaylaştırılması ve dine yeni 

girenlerin imanlarının kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu, o günkü İslam 

toplumunun ihtiyacı sebebiyle gerekli idi. 

Hz. Ömer, müellefe-i kulûb’a zekat verilmesi ile elde edilecek amacın 

ortadan kalktığını görünce, bunlara verilen zekat hissesinin durdurulması 

yönünde içtihat etmiştir. Çünkü Müslümanların sayısı artmış ve artık gayri 

 
255 Tevbe 9/60. 
256 İbn Teymiyye, es-Siyaset’üş-Şer’iyye, s.66; Karaman, İslam Işığında Günün 

Meseleleri, s.130. 
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müslimler için korkulacak derecede kuvvetli bir devlete sahiptiler. 

Müslümanların sahip olduğu bu durumlar doğal olarak, zayıf Müslümanların 

imanının kuvvetlenmesini, gayri müslimlerin İslam’a meylinin artmasını ve 

İslam’a yapacakları kötülüklerin önlenmesini sağlıyordu. Bu durumda 

müellefe-i kulûb’a zekattan hisse verilmesinin sebepleri ortadan kalkmıştır. 

Sebep ortadan kalkınca da, bu gruba hisse ayrılmasına imkan kalmamıştır.257 

Mesela, köleliğin ortadan kalkması veya borçluların ve esirlerin bulunmadığı 

durumlarda, onlara zekat verilmemesi de bunun gibidir. 

Hz. Ömer’in müellefe-i kulûb’a zekat vermemesi, bir Kur’an 

hükmünün ilgası ve neshi olarak değerlendirilemez. Zira bir illet ve 

maslahata bina edilmiş bulunan mezkur tasarruf, illet ortadan kalkınca Hz. 

Ömer’in içtihadı ile durdurulmuş ve buna sahabe de itiraz etmediğinden 

ittifak hasıl olmuştur.258 

Müslümanlar için, ihtiyaç duyulduğunda veya gerek görüldüğünde 

devlet başkanı, müellefe-i kulûb’a zekat verme uygulamasını yeniden 

başlatabilir.259 Ömer b. Abdulaziz tarafından bu hükmün tekrar uygulamaya 

konulması da bunun bir göstergesidir. 

Günümüzde de devlet başkanının gerekli görmesi halinde, 

Müslümanların lehine hareket etmesini temin maksadıyla bazı heyet, 

cemiyet ve topluluklara İslam’ı müdafaa etmeleri veya şerleri dokunacaksa 

susturulmaları için kalem ve söz sahiplerine, İslam’a karşı olan cereyan ve 

faaliyetler karşısında güçlü olabilmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için 

bilhassa yeni Müslüman olmuş kimselere bu fondan harcama yapabilir.260 

 
257 Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, s.193-194; Temmavî, Hz. Ömer ve Modern 

Sistemler, s.160; Karaman, İçtihat, s. 65; a. mlf, İslam Işığında Günün Meseleleri, 

s.131; Erdoğan İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.72.  
258 Karaman, İçtihat, s.65. 
259 Şevkanî, Muhammed b. Ali, Fethu’l-Kadîr, Mısır, ts, c.2, s.356. 
260 Karaman, İslam Işığında Günün Meseleleri, s.131; Kardavî, Fıkhu’z-Zekat, 

Beyrut, 1980, s.609; Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.72. 
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İslam hukuku sadece hüküm koymakla yetinmemiş hükmün belirli bir 

gayeyi de gerçekleştirmesini istemiştir. Hz. Peygamber döneminde, bu 

gayeyi gerçekleştirecek alt yapıya sahip bir hüküm, şartların değişmesi ile 

zamanla gayeyi gerçekleştiremeyecek bir hale gelirse, bu durumda hükmün 

şekline takılıp kalınmayacak, gayeyi gerçekleştirmek için gerekiyorsa 

şekilden fedakarlıkla yeni çözümlere gidilecektir. “Kendisinden gözetilen 

maksadı gerçekleştirmeyen her tasarruf batıldır.”261 Ancak ruha itibar, hiçbir 

zaman keyfilik taşımamalıdır. Zira keyfiliğe dayanan tevil’in neticesinde, 

zamanla din diye bir şey kalmaması tehlikesi mevcuttur.262 

Asıl itibar maksat ve maslahata olmakla birlikte, lafız da son derece 

önelidir. Maksat ve maslahata itibar ruh ise, lafız da ruhu ayakta tutan beden 

gibidir. Ancak hiçbir zaman maksat ve maslahatlar şekil uğruna heba 

edilmemelidir. Eğer bunlar sağlanamıyorsa, nassın şekilsel uygulamasının 

bir anlamının olmayacağı unutulmamalıdır. Bir nassın ideal hüküm ve tatbiki 

her zaman ve mekan için aynı ve değişmez değildir. Aynı nassın, hepsi de 

şer’i çerçeve içinde bulunan birden fazla hüküm ve uygulaması olabilir.263 

Hz. Peygamber’in de her zaman ideal hükümleri uygulamadığı 

olmuştu. O, içinde bulunduğu ortam gereği, münafıkları yakînen bildiği 

halde onları öldürmüyor ve bu yöndeki teklife, “İnsanların, Muhammed 

adamlarını öldürüyor, demelerinden Allah’a sığınırım.”264 diyordu. Bu 

durumda bazı hükümler, çeşitli şart ve ortamlarda arızî durumlar neticesinde 

tatbik imkanı bulamayacaksa veya bunların olduğu gibi tatbiki, tıkanmalara 

ve neticede sistemin toptan hayattan uzaklaştırılmasına neden olacaksa, bu 

takdirde durum değerlendirmesi yapılarak, hedef nihai hükmün yeniden 

uygulanabileceği ortamı hazırlamak ve gerekli süreci hızlandırmak olması 

 
261 Şelebî, Ta’lilü’l-Ahkam, s.315. 
262 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.83-84. 
263 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.99. 
264 Müslim, Zekat, 142, Şelebî, Ta’lilü’l-Ahkam, s.31. 
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şartıyla, geçici farklı bazı hükümlerle ya da kemal devri öncesi hükümleri ile 

tekrar amele gitmek mümkün olacaktır.265 Bu, günümüzdeki olağanüstü hal 

durumlarını andırır. Her ne kadar tasvip edilmese de, bazı durumlar bu 

uygulamayı zorunlu kılabilir. Ancak ortam normale döndüğünde, uygulanan 

yöntem de eski halini alacaktır. 

Şartların değişmesi ile hükümlerde meydana gelen değişmelere bir 

diğer örnek de, kaybolmuş develer hakkında uygulanan değişik hükümlerdir. 

Hz. Peygamber’e kaybolmuş develerle ilgili sorulduğunda O; “ondan sana 

ne? Onu kendi haline bırak. Sahibi onu buluncaya dek, suyunu içtiği ve 

otladığı sürece bir şeye ihtiyaç duymaz.”266 demiştir. Böylece kaybolmuş 

devenin başkasınca elde tutulmasına izin verilmemiştir. Bu hüküm, Hz. Ebu 

Bekir ve Hz. Ömer döneminde de bu şekilde uygulanmakla birlikte Hz. 

Osman, böylesi develerin yakalanıp satılmasını ve sahibi ortaya çıkınca da 

bedelinin ödenmesini emretmiştir. Daha sonra, Hz. Ali dönemine 

gelindiğinde ise O, insanların mallarının korunmasındaki dikkatinden dolayı 

develeri satılmasına karşı çıkmış, bu develere hususî barınak yapılmış, sahibi 

ortaya çıkana kadar beytü’l-maldan beslenmesi hükmünü getirmiştir. Burada 

Hz. Osman ve Hz. Ali’nin giriştiği tasarrufa esas teşkil eden âmme ve fert 

yararıdır ki, o da kaybolmuş devenin, sahibi için muhafazasının 

sağlanmasıdır. Kaybolmuş develerin, güvenilir olmayan kişilerce yakalanıp, 

lukâta şeklinde muamelede bulunmalarından korkulduğundan, develeri kendi 

hallerine bırakmak menfaati gerçekleştirmeye kafi gelmez. İnsanlar arasında 

güvensizliğin artması, Hz. Osman’ın satılması içtihadına veya Hz. Ali’nin 

belirli yerde korunması içtihadına sebep teşkil eder. Her iki içtihadın 

maksadı, hukuki hükmün başlangıçta konuluş sebebinin, maksadının aynıdır. 

 
265 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.142. 
266 Müslim, Lukata, 1-2; Buharî, Lukata, 2,4. 
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Bu içtihadî hükümler, zahirde nassa muhalif gibi görünse de aslında hükmün 

konuluş amacını sağlamaya yönelik yapılan değişikliklerdir.267 

Bu konuyla ilgili bir örneği de, esirler hakkındaki uygulamalarda 

görmekteyiz. Örneğin, Bedir esirleri hakkındaki hüküm, daha sonraki 

dönemlerde uygulanmamıştır. Bedir esirleri hakkındaki istişarede, Hz. Ömer, 

hepsinin boyunlarının vurulmasını istemişti. Daha sonra bu konu hakkında 

inen ayette; “Hiçbir Peygamberin yeryüzünde ağır basıp (savaşıp) zaferler 

kazanıncaya kadar, (muharip düşmandan) esirler alması vaki 

olmamıştır.”268 buyurularak, Hz. Ömer’in görüşü teyit edilmiştir. Buna 

rağmen yine Hz. Ömer, dini-siyasi bütünlüğün temininden sonra aynı tavrı 

fethedilen ülkeler ahalisine göstermemiş, onları köleleştirmemiş, boyunlarını 

vurmamış, haklarında tamamen yeni statü belirlemiştir.269 

Hz. Ömer’in Irak’ın fethi sonrası bu arazileri, gaziler arasında 

dağıtmaması da burada örnek olarak görülebilir. Zira savaş ganimetleri 

konusundaki hükümler ve uygulamalar, beşte birinin devletçe alınması ve 

geri kalanının da gaziler arasında dağıtılması şeklinde idi.270 Ancak Irak 

toprakları fethedildiğinde bu hükmün uygulanması tartışılmaya başlandı. 

Abdurrahman b. Avf, Bilal b. Ebi Rebah ve bir kısım sahabiler, arazinin 

gazilere dağıtılması gerektiğini, devletin beşte bir hakkının dışında kalan 

toprakları dağıtmamaya Halife’nin hakkı olmadığını savunmuşlardır. Hz. 

Ömer ise, “şayet bu araziler dağıtılırsa, yetimlerin, dulların, fakirlerin hali 

nice olur. Sınırları ve bu toprakları kim korur? Dağıtılması halinde, gelecek 

nesillere bir şey kalmaz” demiştir. Hz. Ömer’in, bu toprakları 

dağıtmamasının amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

 
267 Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, s.195-196; Şelebî, Ta’lilü’l-Ahkâm, s.41; Musa, 

Muhammed Yusuf, Fıkhı İslam Tarihi, çev. Ahmet Meylani, İstanbul, 1973, 

s.117-120. 
268 Enfal 8/67. 
269 Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, s.49. 
270 Enfal 8/41. 
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- Bu topraklar dağıtıldığı takdirde, milyonlarca dönümden oluşan 

çok geniş araziler, gazilerin elinde kalacak ve zirai topraklar tekel 

altına alınmış olacaktı. 

- Devletin gelir elde etmesi açısından, büyük zarara sebep olacaktı. 

Zira ülke topraklarının savunulması, ülkede sulh ve sükûnun 

sağlanması, orduların kurulması ve teçhizatı için lüzumlu gelirler 

bu yolla sağlanacaktı. 

- Bu toprakların dağıtılması durumunda, ülke içindeki ihtiyaç sahibi 

fakirlere infak edilecek bir şey kalmayacaktı.271 

Sahabeden Hz. Ali, Hz. Osman, Talha, İbn Ömer ve Muaz b. Cebel de 

bu konuda Hz. Ömer’e destek vermişler ve Hz. Ömer tartışmalar sonunda 

diğer sahabilerin de onayı ile bu kararı uygulamıştır. Ayrıca Hz. Ömer’in bu 

kararında, sünnete tamamen aykırı hareket ettiği söylenemeyeceği görüşü de 

ileri sürülmüştür. Zira Hz. Peygamber, Hayber arazisini fethettiği zaman, 

hepsini gaziler arasında taksim etmemiş; araziyi ikiye ayırarak bir kısmını 

taksim etmiş, diğer kısmını ise arazinin eski sahipleri olan, Yahudilerin 

ellerinde bırakmıştır.272 Dolayısıyla bundan şu sonucu çıkarmak 

mümkündür: Hz. Ömer, Hz. Peygamberin Hayber arazisi üzerindeki 

uygulamasını esas alarak o an için, Müslümanların maslahatına daha uygun 

olanını tercih etmiştir.273 

Ancak ganimet ayeti (Enfal 8/41), düşmandan alınan malların beşte 

birinin, devletçe alınıp özel yerlerine sarf edileceğini, geri kalanın ise 

gazilere ait bulunduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple Hz. Ömer’in, gaî 

 
271 Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.118; Temmavî, Hz. Ömer ve Modern Sistemler, 

s.163; Numanî, Şibli, Bütün Yönleri ile Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, çev, Talip 

Yaşar Alp, İstanbul, 1986, c.2, s.62-63. 
272 Ebu Yusuf, Yakup b. İbrahim, Kitabü’l-Harac, Beyrut, 1985, s.50; Sifil, Ebu 

Bekir, Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi, 1998, İstanbul, c.2, s.133. 
273 Sifil, Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi, c.2, s.113-134. 
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yorum ile (şari’in maksadını göz önüne alarak) bu sonuca vardığı 

söylenebilir. Aslında bütün mallar ve bu arada ganimet, Allah’a aittir, O’nun 

mülküdür. Bunun bir kısmının savaşanlara dağıtılması, teşvik maksadına, bu 

da ülkenin ve dinin korunması gayesine yöneliktir. Bu teşvik, kayıtsız şartsız 

uygulandığında, asıl maksada aykırı düşecek ve gerek toplumun ve gerekse 

ülkenin zararına olacaksa, uygulamayı maksada göre ayarlamak gerekir. Hz. 

Ömer’in, kendisine itiraz edenlere karşı, ayet okumayıp, “yetimler, dullar, 

fakirler ne olacak, sınırlar ve malları, kim koruyacak” demesi de bu görüşe 

delil olarak gösterilebilir.274 

Bütün bu örnekler göstermektedir ki hükümlerin şekil ve sureti 

yanında, ruh ve gayesinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Eğer bir hükümden amaçlanan gaye, o hükmün uygulanması ile elde 

edilemiyorsa, bu durumda o hükmün şekli uygulamasında ısrar etmemek ve 

amaçlanan gayeyi gerçekleştirmeye yönelik değişiklikler yapmak artık bir 

gerekliliktir. Bu değişikliği yapmak devlet başkanının yetkileri içerisinde yer 

alır. Ayrıca İslam hukukunun yürürlüğünün, bu düzenlemeler sayesinde 

devam edeceğinin de unutulmaması gerekir. Aksi takdirde İslam hukuku, 

ihtiyaçları karşılayamaz bir duruma düşecek ve uygulama alanında da yer 

alamayacaktır. 

Zarurete Bağlı Değişiklikler 

Zaruret; dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur 

eden, iten durumdur. Zaruret hali; İslam hukukunda hükümlerin 

uygulanmasına engel olan manîler arasında yer almıştır. “Zaruretler, memnû 

olan şeyleri (yasakları) mubah kılar.”275 hükmü genel kaide olarak kabul 

edilmiştir. Zaruret ve meşakkat hallerinin ortaya çıkması durumunda, 

Müslümanlara bazı ruhsatlar tanınmıştır. Bunlar; 

 
274 Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.118. 
275 Mecelle, madde 21. 
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a) Haram işleme ruhsatı, 

b) Vacibi terk etme ruhsatı, 

c) Genel kurala aykırı bazı sözleşme ve hukuki muameleleri yapma 

ruhsatı, 

d) Önceki semavi dinlerde mevcut ağır hükümleri kaldıran ruhsatlar 

olarak gruplanmıştır.276 

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, zaruret halinin bütün yasak ve 

haramları da mubah kıldığı söylenemez. Haram ve yasaklar içinde öyleleri 

vardır ki; hiçbir zaman onların haram olma vasıfları düşmez ve zaruret de 

onları mubah kılamaz. Mesela günahsız ve suçsuz bir kimse, zaruretten 

dolayı öldürülemez.277 

İslam toplumunda bir hükmün veya kaidenin uygulanması, çevre 

şartları veya arızi sebepler nedeniyle fayda yerine zarar getirecekse; yönetici 

(ulü’l-emr), ulema ile istişare ederek -bu kaide ve hüküm nassa dayansa 

dahi- onu geçici olarak zarar ortadan kalkıncaya kadar askıya alır ve 

uygulamaz. Bu prensip, Kur’an ayetlerine (zaruret ve güçlüğün def’i ile ilgili 

ayetler),278 sünnet ve ilk halife uygulamalarına dayanır.279 Örneğin Hz. 

Ömer, kıtlık yıllarında hırsızlık cezasının uygulamasını durdurmuştur. O 

dönemde yaşanılan bir olayda, Hatip b. Ebi Belta’nın bazı hizmetçileri 

Müzeyne’den bir adamın devesini çalmışlardı. Onları Hz. Ömer’e 

getirdiklerinde, deve çaldıklarını itiraf ettiler. Hz. Ömer, onlar üzerinde 

hırsızlık cezasını uygulamaya niyetlendi. Ancak daha sonra bundan vazgeçti 

ve Hatip Belta’ya; “Vallahi onları çalıştırıp aç bıraktığınızı bilmemiş 

olsaydım, onların ellerini keserdim. Sizin bu yaptığınızla onlardan herhangi 

 
276 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, 256-259. 
277 Karaman, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, s.180,181. 
278 Bakara, 2/173,184,195; Nisa, 4/29,101; Maide, 5/3; En’am, 6/119,145; Nahl 

16/106,115.  
279 Karaman, İslam’da Din Siyaset İlişkisi, s.19. 
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biri, Allah’ın haram kıldığını yese bile bu onun için helaldir.” demiştir.280 

Kıtlık, insan ve toplum üzerinde şiddetli etkisi olan bir olaydır. Açlık 

durumundaki bir kişinin haram olan şeyleri, ölmeyecek derecede yemesi 

kendisi için vaciptir.281 Bu nedenle Hz. Ömer, kıtlık gibi insanları 

başkalarına ait malları almaya sevk eden arızi bir durum nedeniyle, hırsızlık 

cezasının uygulamasını durdurmuştur. Hz. Ömer’in bu içtihadı, nassı iptal ve 

ilga eden bir karar olmayıp bilakis Kur’an ve sünnetin ruhuna uygun, gerekli 

bir içtihattır. Hz. Ömer’in kıtlık döneminde hırsızlık cezasını genel olarak 

kaldırmayıp, hırsızları muhakeme etmesi ve zaruret hali olanları 

cezalandırmaması, zaruret durumu olmayanları ise cezalandırması gerektiği 

düşünülebilir. Ancak bütün toplumda kıtlık ve açlık hakim olduğundan, her 

hırsız hakkında darda kalma şüphesi ortaya çıkmaktadır, şüphe durumunda 

da had cezalarının uygulanmayacağı sabittir.282 Bütün bir ümmete veya 

büyük bir topluluğa, ümmetin selameti, kuvvetinin sürdürülmesi ve bunlar 

gibi hukuki bir gayenin gerçekleşmesi için yasak olan bir fiilin mubah 

kılınmasını gerektirecek tarzda zaruret halinin ortaya çıkması durumunda, 

bunların dikkate alınması, özel zaruretlerin dikkate alınmasından daha üstün 

ve yerindedir. Bu tür zaruretler, ortaya çıkmış oldukları durumlar için 

konulmuş olan hukuk normların değiştirilmesini gerektirir.283 

Hz. Ömer’in bu kararı da, nassları anlama ve uygulama, hükümlerin 

sebepleri ve tatbik şartları konusunda derin ve ince bilgisini 

 
280 Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, s.185. 
281 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, 256. 
282 Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, c.1, s.196,197; Karaman, 

Mukayeseli İslam Hukuku, c1. s.139; a.mlf, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, 

s.216.   
283 Karaman, İslam’da Din Siyaset İlişkisi, s.21; Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, 

s.194,195. 



81 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

göstermektedir.284 Çünkü Peygamberimiz; “şüphe durumunda hadleri 

kaldırınız.”285 buyurmuştur. 

Seferde had cezalarının uygulanmaması da, burada örnek olarak 

görülebilir. Hz. Peygamber; “Savaşta el kesilmez”286 buyurmuştur. Cezanın 

uygulanmama sebebini Zeyd b. Sabit ve Hz. Ömer; ceza uygulanacak kişinin 

düşmana iltihak etme ihtimalinin olması olarak açıklamışlardır. İbni Mes’ud 

ve Huzeyfe ise, bu hükümden maksadın, İslam ordusunda cezanın 

uygulanması ile düşmana karşı bir zayıflığın ortaya çıkacağı ve düşmanın 

bundan cüret bulacağı, hırslanacağı olduğunu söylemişlerdir. Her iki 

durumda da ordunun zarar göreceği açık olduğundan, Müslümanların 

maslahatı gereği, zorunlu olarak had cezası uygulanamayacak, tehir 

edilecektir. Kaldı ki aynı hüküm, hamile ve çocuğunu emziren kadınlar 

hakkında da varittir.287 Bu hüküm, daha sonra hırsızlık dışındaki cezaları da 

kapsayacak şekilde genişletilmiş ve şu şekilde kurallaştırılmıştır: “Düşman 

ülkesinde iken had cezaları uygulanmaz.”288 

Görüleceği üzere, eğer bir bağlayıcı nassın uygulanması imkansız ve 

zor hale gelirse, zaruret prensibi ile bu arızi durum geçinceye kadar nassın 

hükmü devlet başkanınca askıya alınır ve uygulanmaz.289 

Hükümleri değiştirme bölümünde, gerek illetlerin ve şartların 

değişmesi sonucu ve gerekse zaruret nedeniyle hükümlerin değişmesi 

konusundaki şimdiye kadar yaptığımız açıklamalar, nasslar tarafından 

belirlenmiş hükümlere aittir. Buna göre gerekli ve zorunlu bir sebep 

bulunmadığı müddetçe, nassa dayalı hükümlerde değişiklik yapılamaz. Fakat 

nass tarafından belirlenmiş, bağlayıcı hükümler konuluş amacını 

 
284 Aşur, Mekasidü’ş-Şeriati’l-İslamiyye, s.173-176. 
285 İbn Mace, Hudûd, 5. 
286 Ebu Davud, Hudûd, 18. 
287 Şelebî, Ta’lilü’l-Ahkam, s.36-37. 
288 Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, s.152. 
289 Karaman, İslam’da Din Siyaset İlişkisi, s.21. 
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gerçekleştiremez duruma gelmişler ise, bu durumda devlet başkanınca 

zorunlu olarak değişikliğe gidilecektir. 

Hükmü nass ile belirlenmemiş, müçtehitlerin içtihadına dayalı, 

içtihadî hükümlere gelince, -ki İslam siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki 

alanları düzenleyen hükümlerin dörtte üçü içtihadîdir- bu hükümler 

değiştirilmeye tamamen açıktır. Başka müçtehitlerce bu hükümler 

değiştirilebilir veya aksi yönde bir hüküm verilebilir. Aslında Kitap ve 

Sünnetin, değişmesi kaçınılmaz olan alanlarda bağlayıcı ve detaylı nasslar 

sevk etmek yerine sükût etmesi, bir tesadüf değil ilahi bir takdir ve şuur 

eseridir.290 Nitekim bir hadiste; “Allah yapılması gereken şeyleri farz 

kılmıştır. Onları çiğnemeyiniz. Bazı hadler koymuştur, onlara tecavüz 

etmeyin. Bazı şeyler hakkında da unuttuğundan değil, size olan 

merhametinden dolayı sükût etmiştir. Onları da deşelemeyin (hakkında soru 

sormayın).”291 Buna göre Hz. Peygamber, gerektiğinde içtihada dayalı olarak 

değiştirilmesi gerekecek alanların, nassla doldurulmasına sebep 

olunmamasını istemiştir. 

Hükmü Kur’an-ı Kerim tarafından belirlenmemiş bir konuda, içtihada 

dayalı olarak konulan hükümler, Hz. Peygamber tarafından da verilmiş olsa 

uygulaması yine dönemin devlet başkanın takdirindedir. Çünkü Hz. 

Peygamberin tasarrufları, hukuki sonuçları yönünden birbirinden farklıdır. 

Örneğin; O’nun tebliğ sıfatı ile söylediği ve yaptığı şeyler, kıyamete kadar 

herkes için geçerli ve bağlayıcı bir hükümdür. Bu, emredilen bir şey ise 

herkes onu yapacak, yasaklanan bir şeyse herkes ondan kaçınacaktır. Ancak 

imamet (devlet başkanlığı) sıfatı ile yaptığı şeyler ise, ancak zamanın devlet 

başkanının muvafakati ile uygulamada kalacaktır.292 Zira Hz. Peygamber 

devlet başkanı olarak zamanın genel siyaseti, kamu yararı ve özel 

 
290 Karaman, İslam’da Din Siyaset İlişkisi, s.19. 
291 Dârakutnî, Sünen, c.4, s.184; Şatıbî, Muvâfakât, c.1, s.151. 
292 Karafî, Şihabüddin Ahmet b. İdris, el-İhkâm, Halep, 1967, s.95-96. 
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maslahatların temini, mefsedetlerin engellenmesi, imar ve savunmanın 

sağlanması gereklerine binaen bir yönetim uygulamıştır. O‘ndan sonra 

gelecek devlet başkanları ise farklı şartlar, konumlar ve kültürler içerisinde 

olduklarından, Hz. Peygamber’in devlet başkanı sıfatı ile yaptığı 

uygulamalara aynen uymak zorunda değillerdir.293 

Bu duruma örnek olarak Hz. Peygamberin şu uygulamasını 

gösterebiliriz. O; “Kim ölü bir toprağı (araziyi) işleyerek kullanılır hale 

getirirse, ona malik olur.”294 buyurmuştur. Bu hadisin hükmü, mutlak olarak 

esas kabul edildiğinde, bir kimse devlet sınırları içerisinde bulunan, özel 

mülkiyeti olmayan topraklara el koyup işletmesi halinde bu topraklar 

kendisine ait olacaktır. Bunun bugün aynı şekliyle uygulanmasının, devlet 

düzeni ve vatandaşlar açısından çok büyük bir kargaşaya sebep olacağı 

ortadadır. Ancak Hz. Peygamber bunu hangi sıfatla söylemiştir? Tebliğ sıfatı 

ile söylemiş ise belirttiğimiz durum ortaya çıkacaktır ki; bu toplum için çok 

büyük bir mefsedettir. Şayet bu hükmü, devlet başkanı sıfatı ile söylemişse, 

bu durumda bu hüküm, diğer devlet başkanlarını bağlamayacaktır. Çünkü 

Hz. Peygamber devlet başkanı olarak, o günkü toplum için öyle bir 

uygulamayı uygun görmüş ve uygulamıştır. O’ndan sonra gelecek devlet 

başkanları ise, bu kuralı kendi ülke ve halkları için uygulanabilir görürlerse 

bunu uygulayabilirler. Aksi takdirde bunu sınırlayabilirler veya bunu 

yasaklayabilirler. 

Hz. Ömer kendi döneminde, ıslah edilen toprakların ıslah edenin 

elinde kalmasının tekelciliğe sebep olacağını düşünmüş, bazı insanların 

toprağa el koyup, ancak toprağı işletmediklerini ve başkalarını da bu işten 

 
293 Bu durum Hz. Peygamberin idari tasarrufları arasında yer alan içtihadi ve biraz 

sonra da örneklerini vereceğimiz özel meselelere ait hükümler ile ilgilidir. 

Bundan, O’nun tarafından ortaya konmuş genel yönetim ilkeleri ve bütün 

hükümlerinin bağlayıcı olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır 
294 Buharî, Hars, 15. 
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alıkoyduklarını görünce, bu hükümle ilgili şu kuralı koymuştur: “Kim ki, 

verimsiz bir toprağa el koyup daha sonra da üç sene ihmal ederse (işlemezse) 

elinden geri alınır.”295 İmam Mâlik de, şehir mücavir alan toprakları ile 

yerleşim bölgesinden uzak toprakları birbirinden ayırmış, birincisine devlet 

başkanın iznini şart koşmuştur. Yani bu yerlerdeki hüküm, zamanın devlet 

başkanınca belirlenecek olup, ilgili hadis buna izin vermez. Çünkü burada 

oturanların huzur ve menfaatini korumak devlet başkanının görevidir.296 

Osmanlı döneminde ise Kanuni Sultan Süleyman, yayınladığı ceza 

kanunnamesinde bu konuyu şu şekilde düzenlemiştir. “....Köy halkı 

birbirinin otlak veya meralarına müdahale yahut tecavüz etmesinler. Şayet 

edecek olurlarsa haklarından gelinip men edilmelidirler. Kanun budur ki, 

tayin olunan şehir ve kasaba hududu bir buçuk millik yerdir. Yalnız köylerin 

hududu bir millik yerdir. Bu saha içinde davarları ve buzağıları dolaşıp 

otlayabilirler. Bu otlaklarda ziraat yapmak caiz değildir. Bir millik yer; erkek 

ve kadını birbirinden ayırdığımız yerdir. Eğer bu miktardan fazlasını her kim 

ki, ekip biçerse kendinin olur ve elinden alınmaz.”297 

Bu durumda her devlet başkanı, kendi çağ ve ülkelerinde, amme 

menfaatini göz önüne alarak devlete ait topraklar üzerinde tasarrufta 

bulunacaklardır. 

Hz. Peygamberin; “Yolu yedi zira' bırakınız.”298 hadisi de O’nun 

devlet başkanlığı sıfatı ile söylediği bir sözdür. Hz. Peygamber bir devlet 

başkanı olarak, kendi zamanında yönetiminde bulunan şehirler için, bu 

 
295 Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, s.176. 
296 Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.5, s.60; Karaman, “Asr-ı Saadette 

Resulullah’ın Davranışının Bağlayıcılığı”, Bütün Yönleri ile Asrı Saadette İslam, 

Editör: Vecdi Akyüz, İstanbul, 1993, c.1, s.471. 
297 Lütfi, Osmanlı Adalet Düzeni, s.52. 
298 Buharî, Mezâlim, 29. 
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genişliği uygun görmüştür. Ancak O’ndan sonraki dönemde yapılan yollar, 

ihtiyaca cevap verecek şekilde doğal olarak daha geniş yapılmıştır.299 

Devlet gelirlerinin dağıtılası konusunda Hz. Ebu Bekir ve Hz. 

Ömer’in farklı uygulamaları da burada örnek olarak verilebilir. Hz. Ebu 

Bekir, devlet gelirlerini dağıtırken, halk arasında eşitlik prensibine göre 

hareket ediyordu. Halk arasında farklılık gözetmezdi. Hz. Ömer ise dağıtım 

konusunda, Hz. Ebu Bekir’i; “Sen iki defa hicrette bulunanlar, iki kıbleye 

karşı namaz kılanlar ile Mekke fethi günü kılıç korkusuyla Müslüman 

olanlar arasında nasıl eşit davranırsın?” demiş, Hz. Ebu Bekir ise, “Onlar 

Allah için bu işleri yaptılar, mükâfatları da Allah yanında ahirettedir. O, bu 

kimselerin mükâfatını verecektir. Dünya ise, tebligat yeridir.” demiştir. Hz. 

Ömer; “Ben Allah’ın Resulüne karşı savaşanlarla, O’nunla birlikte düşmana 

karşı savaşanları bir ve eşit saymam,” demiştir. Daha sonra divanı 

oluşturarak, İslam’a çokça hizmeti geçen ilk Müslümanları farklı muameleye 

tabi tutmuştur. Ayrıca Hz. Peygambere yakınlık derecesini da esas alarak, 

bunlara da öncelik vermiştir.300  

Hz. Ömer’in, Hz. Peygamber’in uygulamalarında yaptığı bir diğer 

değişiklik de, atların alım-satımından vergi almasıdır. Zira Hz. Peygamber 

atları, vergiden muaf tutmuştur. Ancak O’nun bu uygulaması binek atları 

hakkında idi. Çünkü o dönemde atlar ticari bir mal olarak alınıp 

satılmıyordu. Hz. Ömer döneminde durum farklılaştığından, atların alım 

satımından da vergi alınmaya başlanmıştır.301 

Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere; bir devlet başkanının 

yasal tasarrufları, kendinden sonra gelecek diğer devlet başkanları için 

bağlayıcı değildir. İçtihada dayalı bu hükümlerin değiştirilmesi veya 

 
299 Köten, Hz. Peygamberin İmamet Tasarrufu, s.102. 
300 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s.377-378; Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve 

Modern Sistemler, s.165; Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, s.93-94. 
301 Numanî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, c.2, s.80-81. 
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kaldırılması, tamamen diğer devlet başkanlarının takdirindedir. Zira her 

devlet başkanı, kendi dönemindeki şartlar müvacehesinde tasarrufta 

bulunmaktadır. 

1.6. Mubah Alanda Sınırlama ve Yasaklama Yetkisi 

Devlet başkanının en geniş tasarruf yetkilerine sahip olduğu alan, 

mubah alanlardır. Mubah, işlenmesi ve terk edilmesi arasında muhayyer 

kılınan ve bundan dolayı da işlenmesi ve terki durumunda bir övgü veya 

yergi bulunmayan şeylerdir.302 Caiz ve helal terimleri de aralarında cüz’i 

anlam farklılıkları bulunsa da, genellikle aynı manada kullanılırlar. 

Bir şeyin mubah olduğu çeşitli yollarla sabit olur: 

 

1. Şari’in o şeyin helal ve mubah olduğunu bildirmesi ile. Maide 

suresi 5/5. ayeti buna örnek olarak verilebilir: “Bugün size temiz ve 

iyi şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size 

helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir.” 

2. Günah veya sakınca olmadığının bildirilmesi ile. “Böyle (iddetini 

bekleyen) kadınlara, evlenme isteğinizi üstü kapalı bir biçimde 

bildirmenizde veya böylesi bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızda 

size bir günah yoktur.”303 ayeti bu gruba örnek verilebilir. 

3. Mubahlık anlamı ifade eden bir emirle. Örneğin; “...İhramdan 

çıkınca avlanın.”304 ayeti emir değil mubahlık ifade eder. 

4. Bir şeyin mubah olduğuna delalet eden bir diğer husus da o konuda 

yasaklayıcı ve kısıtlayıcı bir emrin olmamasıdır. “Eşyada aslolan 

ibahadır.” kuralı gereği olan mubahlık gibi.305 

 
302 Şatıbî, Muvâfakât, c.1, s.101. 
303 Bakara 2/235. 
304 Maide 5/2. 
305 Zehra, Muhammed Ebu, İslam Hukuk Metedolojisi, çev. Abdulkadir Şener, 

Ankara, 1994, s.50-51. 



87 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

Mubahın hükmü, yapılıp yapılmaması dinen eşit değerde olması, 

yapılmasında veya terkinde sevap ve günahın olmamasıdır. Ancak mubah, 

küll olarak düşünüldüğünde ayrı, cüz olarak ele alındığında ayrı hükümlere 

tabidir. Cüz olarak düşünüldüğünde, belirttiğimiz genel hüküm geçerlidir. 

Ancak küll olarak düşünüldüğünde, mubahın hükmü değişir. Bu durumda 

mubah, ya yapılması istenilen bir şey (mendub veya vacip), ya da terk 

edilmesi istenilen bir şey (mekruh veya haram) olur. Örneğin evlilik, yeme-

içme, kişinin istediği her yer ve zamanda yapacağı şeyler olmakla birlikte, 

tamamen terki caiz değildir. Bu durumda küll olarak hükmü vacip 

olmaktadır. Oyun, eğlence, gezip dolaşma, dinlenme tek tek ele alındığında 

mubah olan şeyler iken, bunların devamlı bir adet halin getirilmesi ve 

hayatın diğer görevlerini aksatacak derecede ölçüsüzlük ve aşırılığa kaçması 

durumunda mekruh veya haram hükmünü alır.306 

Mubahın tanım ve hükmünü açıkladıktan sonra, devlet başkanının bu 

alanda yapacağı tasarruflar konusuna geçebiliriz. İslam hukukuna göre 

devlet başkanı, mubah olan alanlarda emretme ve yasaklama yönünden geniş 

yetkilere sahiptir. Devlet başkanınca bu alanda yapılacak olan düzenlemelere 

uyulması da Müslümanlar için vaciptir. 

Bu konunun en bariz örneği Hz. Ömer’in, ehl-i kitap kadınları ile 

evlenmeyi yasaklamasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, ehl-i kitap kadınları ile evlilik 

konusunda; “...Mü’min kadınlardan iffetli olanlar ve sizden önce kendilerine 

kitap verilenlerden olan iffetli kadınlarla evlenmek; mehirlerini vermek, zina 

etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir...”307 buyurularak, ehl-i 

kitap kadınları ile evlilik Müslüman erkekler için helal kılınmıştır. 

Hz. Ömer ise döneminde bir Yahudi ile evlenen Huzeyfe’ye bir 

mektup yazarak, bu kadını derhal boşamasını istemiştir. Huzeyfe’nin; “Ey 

 
306 Şatıbî, Muvâfakât, c.1, s.121-123. 
307 Maide 5/5. 
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emir! Bu evlilik haram mıdır?” diye yazarak sorması üzerine Hz. Ömer; “Bu 

mektubu elinden bırakmadan o kadına yol vermeni kat’i olarak istiyorum. 

Çünkü Müslümanların da sana uyarak, güzelliklerinden dolayı zımmi 

kadınlarla evlenmeyi tercih etmelerinden korkarım. Bu, Müslüman kadınlar 

için büyük bir fitne (istenilmeyen kötülük) olur.” şeklinde cevap vermiştir.308 

Kur’an-ı Kerim’de, hakkında meşruluk hükmü bulunan, ehl-i kitap 

kadınları ile evlilik, Müslüman kadınların bundan zarar görme tehlikesi 

ortaya çıkınca Hz. Ömer tarafından yasaklanmıştır. Ancak konulacak bu tür 

bir yasak, dinin mubah kıldığı bir şeyi haram kılmak anlamına gelmez. Yani 

bu yasak dinen haram anlamına gelmeyip; aslında mubah olan bir hükmün, 

toplumda bir zarara sebep olmaması için (bu illet devam ettiği müddetçe) 

geçici olarak siyaset gereği yasaklanmasıdır. 

Osmanlılar döneminde hazırlanan “Hukuku Aile Kararnamesi”nde de, 

mubah olanı sınırlama şeklinde hükümler yer almıştır. Örneğin, poligaminin 

(çok evliliğin) ilk defa bu kararnamede sınırlandırılmasına gidilmiştir. Nisa 

suresi 4/3. ayeti ile dörde kadar kadınla evliliğe izin verilmiş ve evlenilen 

kadınlar arasında adil ve tarafsız muamele etme emredilmiştir.309 Hukuku 

Aile Kararnamesinde ise kadının evlilik akdi sırasında tek evli olarak 

kalmayı şart koşabileceği kabul edilmekle, doğrudan olmasa bile çok evliliği 

sınırlandırma yönünde önemli bir adım atılmış olmaktadır. Bunun ardından 

çeşitli İslam ülkeleri de, çok evliliği birinci eşin veya hakimin iznine 

bağlayarak bunu sınırlama yoluna gitmişlerdir.310 Yine aynı kararnamede yer 

alan, evlenme yaşının sınırlandırılması, evlenme ve boşanmalara devlet 

 
308 Şelebî, Talilü’l-Ahkâm, s.43-44 (İmam Muhammed, el-Âsâr, s.75’ten naklen); 

Karaman, İslam Hukukunda İçtihat, s.67; a.mlf, İslam Hukuk Tarihi, s.108. 
309 Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, İstanbul, 1999, c.1, s.133. 
310 Aydın, M.Akif, Osmanlı Aile Hukuku, s.215-216; Akgündüz, İslam Anayasası, 

s.15. 
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kontrolünün getirilmesi de mubah alanlarda yapılan sınırlamalar olarak 

görülebilir. 

Aşağıda sayacağımız hususlar da, mubah alanlarda devlet 

başkanınca yapılacak kısıtlama ve yasaklara birer önek teşkil eder: 

 

- Dinen avlanmanın caiz olduğu hususu açık iken, devlet başkanı 

gerekli gördüğü durumlarda avlanmayı yılın belli dönemlerinde 

yasaklayabileceği gibi tamamen de yasaklayabilir. 

- Ülke içinde veya ülkelerarası seyahatleri kısıtlayabilir ya da 

gerekiyorsa yasaklayabilir. 

- Ticari hayatta bazı malların alım satımına kısıtlama getirebilir. 

İthalat ve ihracatı kısıtlayabilir, ülke siyaseti gerektiriyorsa bazı 

ülkelerle ticari ilişkiler tamamen durdurulabilir. 

- İnsana veya topluma zararlı sonuçlar doğuruyorsa, bazı şeylerin 

imalini, yetiştirilmesini ve satımını yasaklayabilir. Örneğin haşhaş 

gibi. Bazı yerleri özel mülkiyet de olsa imara kapatabilir. 

- Toplum için zararlı fikir akımlarının gelişmemesi için propaganda 

yasağı koyabilir. Grev ve gösteri yasağı koyabilir. Sokağa çıkma 

yasağı ilan edebilir. 

 

Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi, devlet başkanı gerekli 

gördüğü hallerde, dinen mubah sayılan alanlarda kısıtlamaya ve 

yasaklamaya gidebilir. Bu tasarrufun kullanılmasında onu sınırlayan şeyler; 

konulacak hükmün İslam’ın temel prensiplerine aykırı olmaması ve yapılan 

işi, toplum menfaatinin gerektirmesidir. Şunu da tekrar belirtelim ki, 

getirilecek yasaklar bu alanda bir haramlık hükmü taşımaz, onun dinen 

mubahlığını da iptal etmez. Sadece konulduğu dönemde yapılmasını yasak 

hale getirir. Asl olan mubahlık hükmü olup, bu yasaklamalar ise arızidir. 
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1.7. Devlet Başkanlığı ve Şûrâ 

Devlet başkanının yasama alanındaki yetki ve tasarruflarını 

incelerken, özellikle günümüzdeki yasama faaliyetlerinin parlamentolar 

tarafından yürütülmesi nedeniyle, İslam hukukunda yer alan şura ve devlet 

başkanı ile onun karşılıklı konumlarına değinilmesinin uygun olacağı 

kanaatindeyiz. 

İslam hukukunda belirli bir devlet şekli olmasa da devlet işlerinin 

yürütülmesi için öngörülen bir şura vardır. “Şura” kelimesi Kur’an-ı 

Kerim’de üç ayette zikredilmiştir. Bunlardan Bakara Suresi 2/233. ayette, 

aile içi konu ile ilgili olarak ele alınmıştır. Bunu dışındaki iki ayet ise 

şöyledir:  

“Sen o vakit Allah’tan bir esirgeme sayesindedir ki, onlara yumuşak 

davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar etrafından 

herhalde dağılıp gitmişlerdi. Artık onları bağışla ve günahlarının 

affını dile. İş hususunda da onlarla müşavere et..”311 

“Size verilen şey, dünya hayatının geçici birer ifadesidir. Allah 

indinde olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan ve 

hayasızlıktan sakınan, öfkelendiklerinde bile bağışlayan, Rablerinin 

çağrısına icabet eden ve namaz kılanlar için daha iyi ve daha 

süreklidir. Onların işleri aralarında müşavere iledir...”312 

Bu iki ayette yer alan “iş” kelimesi, her tür işi içerirse de öncelikle; 

“kamu/devlet işi” olarak anlaşılır. Şura, ümmetin işlerinin, alanında uzman 

ve otorite sahibi kimseler tarafından görüşülüp karara bağlanmasıdır.313 

Şura’nın vacip mi, yoksa mendup mu olduğu konusu ise tartışılmıştır. Ancak 

 
311 Ali İmran 3/159. 
312 Şura 42/36-39. 
313 Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, s.95-96. 
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şura konusundaki Kur’an’da ve sünnette yer alan ayetler 

değerlendirildiğinde, şuranın vacip olduğu görüşünün daha ağırlıkta olduğu 

söylenebilir.314 

İslam hukuku, “şura prensibi”ni genel bir ilke olarak belirlemiş, ancak 

bunun alanını, yöntemini, bağlayıcılığını, uygulanması için gerekli kuralları 

yöneticilere ve toplumlara bırakmıştır. Çünkü bu esaslar yer, zaman ve 

toplumlara göre değişiklik arz etmektedir. Sonuçta, danışma usulünün 

uygulama şekli, ümmetin bilginleri tarafından en uygun biçimde çözüme 

kavuşturulup uygulanacaktır.315 

Şura’nın mahiyeti, uygulanış şekli vb. konular bu çalışmanın konusu 

dışında kalmaktadır. Konumuzla ilgili olan yönü ise, şura kararlarının devlet 

başkanı açından bağlayıcılığıdır. Şura kararlarının devlet başkanını bağlayıp-

bağlamadığı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür: 

1. Şura’nın alacağı kararlar, devlet başkanı açısından bağlayıcı 

değildir. Bu görüşe göre şura, ilzam edici değil, devlet başkanına bilgi verme 

amacıyla oluşturulmuştur. Buna göre devlet başkanı, alınan karara göre 

hareket edip etmemekte serbesttir. Uygun görürse çoğunluğun görüşüne 

göre, isterse şurada ileri sürülen, ancak azınlık tarafından benimsenen görüşe 

göre ve hatta isterse kendisinin münferit görüşüne göre bir tutum 

belirleyebilir. Devlet başkanı hangi görüşe göre hareket ederse etsin, halk 

ona itaat etmekle yükümlüdür. Bu görüşe dayanak olarak Hz. Peygamber ve 

sahabe uygulamalarından örnekler verilmiştir. Mesela, Hudeybiye 

Antlaşmasında alınan bazı kararların alınış şekli delil olarak zikredilmiştir. 

Zira orada alınan kararlar, sahabe arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep 

olmuş, fakat buna rağmen Hz. Peygamber tarafından kabul edilmiştir. 

 
314 Şura’nm çeşitli tanımları için bk. Gökmenoğlu, İslam’da Siyasi Bir Katılım 

Vasıtası Olarak Şura, s. 22-23. 
315 Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, c.1, s.43; Akyüz, Kur’an’da 

Siyasi Kavramlar, s. 96. 
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Hulefa-i Raşidin uygulamalarında da bu duruma rastlanır: Hz. Ebu Bekir, 

kendisinden başka hiçbir ashabın Mekke’deki kritik durum nedeniyle 

benimsememesine ve tüm itirazlarına rağmen, şahsi kararıyla Hz. 

Peygamber hayatta iken O’nun emri üzerine hazırlanan Usame b. Zeyd 

komutasındaki orduyu, O’nun vefatı ardından daha önceden planlandığı 

şekilde sefere çıkarmıştır. Hz. Peygamberin vefatı dolayısıyla Mekke ve 

çevresinde muhtemel irtidat (dinden dönme) ve otorite tanımazlık, isyan 

hareketlerinin doğacağı yönünde endişeler vardı. Bu tür muhtemel tehditlere 

karşı, bu ordunun Mekke’de bir ihtiyat olarak bekletilmesi, ashabın genel 

görüşü idi. Buna rağmen Hz. Ebu Bekir’in orduyu harekete geçirmesi, 

şuranın kararının devlet başkanı için uyulması zorunlu bir karar olmadığına 

delil olarak ileri sürülmüştür.316 Ayrıca tarihi süreç içerisinde, bazı sultan ve 

halifelerin şura esasına uymadıkları göz önüne alınarak da, şuranın kesin bir 

görev olmadığı düşüncesi yerleşmiştir.317 

Türk hukuk tarihinde de, Türklerin kendilerine has devlet 

anlayışlarının da tesiri ile devlet başkanının görüşüne ağırlık verileceği esası 

benimsenmiş ve uygulanmıştır. Divan-ı Hümayun veya Meclisi Mebusan’ın 

kararlarına rağmen Padişahın görüşünün tercih edildiği, hadiselerin sayısı 

oldukça fazladır.318 

Bu görüşe göre şura, fikirlerin ileri sürülüp tartışıldığı ve kararların 

alındığı bir kurum olarak değil de devlet başkanının danışma kurulu 

konumunda kalmaktadır. Devlet başkanı şuranın görüşünü alır, ancak 

uygulama noktasında bu görüşe uyup uymamaya kendisi karar verir. 

2. Devlet başkanı, şura sonucu ortaya çıkan çoğunluğun görüşüne 

uymak zorundadır. Bu görüşe göre, şura neticesi ortaya çıkan çoğunluğun 

 
316 Gökmenoğlu, İslam’da Siyasi Bir Katılım Vasıtası Olarak Şura, s.145-147; 

Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.410-411. 
317 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.182. 
318 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.183. 



93 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

görüşüne tabi olmak, şer’an bir gerekliliktir. Buna delil olarak, Ali İmran 

suresindeki; “...İş hususunda onlara danış, bir kere azmettin mi, artık 

Allah’a güven...” ayeti esas alınmıştır. Ayetteki, “azmetmek” ifadesi, 

çoğunluğun görüşünü almaya delalet ya da şurada ortaya çıkan görüşlerden, 

çoğunluk tarafından benimsenmiş olanı kabul etmek” manasınadır.319 

Hz. Peygamberin, Uhud savaşında izlenecek savaş stratejisinin 

belirlenmesi ve Taif kuşatmasını kaldırarak geri dönmesinde, istişare sonucu 

çoğunluğun görüşüne göre hareket etmiş olması da fiili birer sünnet olarak 

şuranın bağlayıcılığını ispat eden deliller olarak görülebilir.320  

Şura müessesesinin kendisinden beklenen fonksiyonu yerine 

getirebilmesi ve şer’i bir prensip olarak anlamını koruyabilmesi için, onun 

vasıtası ile ulaşılan çoğunluğun kararlarının da, yetkilileri bağlayıcı olması 

gerekir. Burada çoğunluktan farklı bir fikre sahip olan, devlet başkanı da 

olsa, niçin farklı düşüncede olduğunu gerekçeleri ve bütün ayrıntılarıyla, 

ayrıca diğer düşünceler için söz konusu olabilecek tespit edebildiği tüm 

mahzurları şura heyetine açıklamalı ve onları kendi kanaati doğrultusunda 

ikna etmeye çalışmalıdır. Heyet üyelerinin çoğunluğu, istişare edilen konu 

hakkında ilk sahip olduğu fikirlerden vazgeçip, devlet başkanının 

gerekçelerini izah ettiği görüşe rücû etmesinde şer’i bir mani yoktur. Bu 

durumda başkanın da katıldığı, çoğunluğun görüşü yürürlüğe konulacak 

demektir.321 

3. Şura kararlarının bağlayıcılığını belirleme yetkisi ümmete aittir. Bu 

görüşe göre şura neticesi alınan kararın, devlet başkanını veya diğer 

yetkilileri bağlayıcı olup olmamasını belirleme yetkisi ümmete aittir. Buna 

göre halk, devlet başkanının ve diğer sorumluların, bütün veya bazı yetki ve 

 
319 Gökmenoğlu, İslam’da Siyasi Bir Katılım Vasıtası Olarak Şura, s.148; Demicî, 

İmâmetü’l-Uzmâ, s.412. 
320 Gökmenoğlu, İslam’da Siyasi Bir Katılım Vasıtası Olarak Şura, s.150. 
321 Gökmenoğlu, İslam’da Siyasi Bir Katılım Vasıtası Olarak Şura, s.153-154. 
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tasarruflarını, çoğunluğun görüşüne uymak zorunluluğu ile kayıtlandırırsa, 

bu durumda başkan ve diğer yetkililer için uygulamada çoğunluğun görüşü 

bağlayıcı olur. Ancak halk, başkan ve diğer sorumluların kabiliyet ve 

yeterliliğine güvenir ve aslında kendisine ait olan bu yetkiyi, onların 

karşılaşabileceği bir takım şartları öz önüne alarak onlara (başkan ve diğer 

yetkililere) devrederse, bu durumda çoğunluğun görüşü başkanı bağlamaz.322 

Şuranın aldığı kararın devlet başkanını bağlayıcılığı konusunda ileri 

sürülen deliller ve tarihi uygulamalar, bu konuda kesin bir karara varılmasını 

sağlayamamaktadır. Bu konuda Muhammed Hamîdullah’ın görüşü de bu 

yöndedir: “.... Kur’an-ı Kerim, şura kararına devlet başkanının veto ile karşı 

gelme hakkının olup olmadığını açıkça göstermemektedir. Muhtemelen 

devir ve şartlara göre değişmek üzere, veto konusunda bir karara varmak 

halkın tercihine bırakılmıştır. Bir şuranın ekseriyetle ve hatta ittifakla alınan 

bir kararının, Kur’an-ı Kerim’in esaslarına uymadığı takdirde, hiçbir kıymeti 

olmayacağı izahtan varestedir. Devlet başkanı bunu, veto veya bir başka yola 

başvurarak reddetme mükellefiyeti altındadır... Bizim intibaımız şudur ki; 

İslamiyet, devlet başkanının veto hakkı konusunda lehte ve aleyhte bir 

hüküm koymamıştır. Şartlara ve başkanın şahsi kabiliyetlerine göre, bu 

hakkı ona tanıyıp tanımamak, o başkanın seçmenlerine ait olacaktır...”323 

Şuranın alacağı kararların bağlayıcılığı konusunda farklı görüşler 

savunulmuş olsa da, ancak kararlarına uymak zorunluluğu bulunduğu 

takdirde şuranın bir anlam ifade edeceği aşikârdır. Bunun yanında, bazı 

hallerde de devlet başkanına veto hakkı verilebilir. Bu şurayı işlevsiz hale 

düşürmez. Nitekim günümüz parlamenter sistemlerinde de devlet başkanına 

bu yetki tanınmıştır. 

 
322 Gökmenoğlu, İslam’da Siyasi Bir Katılım Vasıtası Olarak Şura, s.150. 
323 Hamidullah, İslam Peygamberi, c.1, s.894. 
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Şura tarafından alınacak bir karar, şayet uzmanlar ve ihtisas 

sahiplerince bilinen teknik bir konuda ise devlet başkanının doğruluğu belli 

olan görüşe uyması gerekir. Burada çokluk ve azlık önemli değildir. Nitekim 

Hz. Peygamber, Bedir savaşı sırasında orduyu kendi belirlediği bir yere 

konaklatmak istediğinde, savaş konusunda tecrübesi olan Hubab b. Münzir, 

seçilen yerin savaş için uygun olmadığını söyleyerek daha uygun yeri 

göstermiş, Hz. Peygamber de bu görüşe uymuştur. Hendek savaşında da  

Medine çevresine hendek kazılması konusunda Selman-ı Farisi’ye uyduğu 

gibi.324 

Şuraya, yasama yetkisi verilmiş olsa bile Kitap ve Sünnetin açıkça 

hüküm vazettiği konularda, mevcut hükümleri icra için karar alabilir. 

Hakkında açık bir hüküm bulunmayan meselelerde ise, şura meclisi birinci 

derecede rol sahibi durumuna geçer ki bu durumda, devlet başkanının 

yasama alanındaki yetkilerinin çoğunluğu şuraya aktarılmış olur. Meseleler 

şurada müzakere edilir ve ortak içtihat karara bağlanır. Kararda ittifak şart 

değildir. Çoğunluk yeterlidir.325 Şura sonucunda alınmış bir karar, artık 

bütün görüş sahipleri için bağlayıcı kanun haline gelmiş demektir. 

2. DEVLET BAŞKANININ YARGI ALANINDAKİ YETKİ 

VE TASARRUFLARI 

Fıkhî terim olarak yargı (kaza); “Şer’i delillere uygun olarak, insanlar 

arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve husumetleri gidermek” 

şeklinde tanımlanmıştır.326 İslam hukukunda kaza faaliyeti farz-ı kifaye 

hükmündedir.327 

 
324 Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.413. 
325 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.183. 
326 Mevsılî, Abdullah b. Muhammed, el-İhtiyar li-Ta’lil’il-Muhtar, İstanbul, 1951, 

c.2, s.82; Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.235; Cin-Akgündüz, Türk 

Hukuk Tarihi, c.1, s. 264; Döndüren, Hamdi, “Yargı” Maddesi, Şamil İslam 

Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, c.8, s.266; Çeliker, Hüseyin, İslam Hukukunda 
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Kazanın İslam dininin bir gereği olduğu Kitap, Sünnet ve icma ile 

sabittir. Kur’an-ı Kerim’de konu ile ilgili olarak zikredilen ayetlerden bir 

kısmı şunlardır: 

“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar 

arasında hak ve adaletle hükmet. Hükmünde heva ve hevesine tabi 

olma ki, bu seni Allah yolundan saptırır...”328 

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet, onların keyiflerine 

uyma.”329 

“Şüphesiz biz sana kitabı, -Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar 

arasında hükmetmen için- hak olarak indirdik. Hainlere müdafacı 

olma.”330 

Hz. Peygamber de İslam hukuk tarihinde kadılık (hakimlik) görevini 

yerine getiren ilk kişidir. Devletin sınırlarının genişlemesi ile çevre bölgelere 

kadı tayini de yapmıştır. Mesela, Hz. Ali’yi Yemen bölgesine kadı olarak 

atamıştır. Eyaletlere gönderilen bu kadılar başlangıçta kazaî görevlerinin 

yanı sıra, asker ve mülki işlerin idaresi ve vergilerin toplanması gibi 

görevlerle de sorumlu idiler. 

Kazanın, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ve karara 

bağlanması için, gerekli bir fariza olduğu konusunda bütün İslam 

 
Devlet Yargı İlişkisi, Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. (Basılmamış Doktora 

Tezi), Konya, 2001, s.19. 
327 Bilmen, Kamus, c.8, s.210; Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.236. Ömer 

N. Bilmen, “Kaza, kifaye tarikiyle olan farzların en yükseğidir.” demektedir. 
328 Sâd 38/26. 
329 Maide 5/49. 
330 Nisa 4/105. Konu ile ilgili diğer ayetler için bk. Nisa 4/58; Maide 5/42; Hadid 

57/25.  
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hukukçuları ittifak etmişlerdir.331 Toplum nizamının muhafazası ve 

insanların haklarının korunması için yargıya (mahkemelere) ihtiyaç olduğu 

aklen de sabittir. Aksi takdirde kuvvetli olan hakkını alacak, zayıf ise daima 

ezilen olacaktır. Bu durumda topluma zalimler hakim olacaktır.332 

Kaza görevi, devlet başkanının görevleri arasında yer alır.333 Ancak 

insanlar arasında zuhur edecek bütün anlaşmazlıkları devlet başkanının 

bizzat çözümlemesi mümkün olmadığından bu ihtilafların çözümleneceği 

yerleri belirleyip, bu işleri yürütmek ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak 

için hakim tayin etmesi lüzumu vardır. 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinin ilk yıllarında yargı görevini 

bizzat kendisi yerine getirirken, daha sonraki yıllarda hem ülke sınırlarını 

genişlemesi, hem de devlet işlerinin artması nedeniyle kadılar (hakimler) 

tayin etmiş, bu kadılara yargı yanında diğer devlet işleri ile ilgili görevler de 

vermiştir. 

Hz. Peygamberden sonra, bütün devlet kuvvetlerini elinde bulunduran 

halife (devlet başkanı), hem ilk ve hem de en üst dereceli bir yargılama 

makamı olarak görev yapmıştır. Halifeler, insanlar arasında gittikçe artan 

ihtilafların görülmesini -kendi hakkını dilediği zaman kullanması durumu 

saklı kalmak şartıyla- başkentte kadılara, eyaletlerde ise valilere 

devretmişlerdir. Aynı şekilde valiler de bu yetkisini, hem kendileri 

kullanmış, hem de tayin ettikleri hakimlere devretmişlerdir. Böylece kadılar 

uzmanlaşmış bir yargılama makamına dönüşmüşlerdir.334 

Yürütme ve yargı görevlerinin birbirinden ayrılması, uygulamada Hz. 

Ömer döneminde sağlanmış, şehirlere valilerin yanı sıra müstakil hakimler 

 
331 Bilmen, Kamus, c.8, s.210; Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, s.21-

22. 
332 Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, s.22. 
333 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.52. 
334 Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, s.301. 
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de atanmıştır. Ancak bu uygulama süreklilik ve istikrar kazanmamış, daha 

sonraki dönemlerde (Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde) 

kadılar, hakimliğin yanında idari görevler de yapmışlardır. 

Devlet başkanı hakimi, ya bizzat kendisi atayacak veya bu yetkiyi 

başkalarına (adalet bakanı, vali) kullandıracaktır. Devlet başkanının, hakim 

tayininde göz önünde bulunduracağı hususlar ve hakimlerde bulunması 

gereken şartlar, fıkıh kitaplarında tespit edilmiştir. Hakimlerde aranacak 

şartlar, genel olarak aşağıdaki gibidir: 

1. Müslüman olması 

2. Mükellef olması 

3. Hür olması 

4. Adil olması 

5. Erkek olması 

6. Fıkıh (hukuk) bilgisinin olması 

7. Duyu organlarının sağlam ve sıhhatli olması.335 

Bunlardan Müslüman, mükellef, hür, sıhhatli olma şartları üzerinde 

ittifak varken, diğer şartlar konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Mesela, erkek olma şartı konusunda Ebu Hanife, kadınların şahitliklerinin 

muteber olduğu konularda onların da hakimlik yapabileceğini belirtirken; 

İbn Cerir et-Taberi (ö. 310/923) ise, her hususta kadının hakimlik 

yapabileceği görüşünü savunmuştur.336 

Hakimin, hukuki konularda bilgili olması şartı gereği Kur’an, Sünnet, 

icma ve kıyasta yer alan hükümleri bilmesinin gerekliliği konusunda ittifak 

 
335 Maverdî, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.137-139; Bilmen, Kamus, c.8, s,215-219; 

Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, s.237-240; Çeliker, İslam Hukukunda 

Devlet Yargı İlişkisi, s.103. 
336 Maverdî, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.137. 



99 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

varken, müçtehit olmasının gerekip gerekmediği konusunda ise tartışma 

vardır.337 

Hakimlerin bu şartlar yanında, yerli yerinde hüküm verebilen, anlayışı 

kuvvetli, şahsiyet sahibi, sağlam iradeli, hukuki meselelere ve yargılama 

usulüne vakıf ve kendisine gelecek hukuki davaları şer’i esaslara göre karara 

bağlayacak yeterlilikte kişiler olmaları gerekir.338 Hakimlerde bulunması 

gereken şartlar, direk çalışmamızla alakalı olmadığından, bu kadar bilgi 

vermekle yetiniyoruz. Şimdi ise devlet başkanın yargı alanındaki yetkileri 

üzerinde duracağız. 

 2.1. Devlet Başkanının Hakimleri Atama Yetkisi 

Devlet başkanının hakim tayin etmesi, üzerine vacip bir görevdir. 

Hakimleri atarken onların bu görevde yeterliliklerini esas alır ve toplum 

menfaatini göz önünde bulundurur. Devlet başkanı, atayacağı hakimlerin 

görev alanlarını çeşitli şekillerde kısıtlayabilir. Mesela, atadığı bir hakimi, 

sadece bir kaza veya vilayette görev yapmak üzere görevlendirebilir. Bunun 

yanında, sadece ev veya mescitte muhakeme yapacağı şartı konulmuşsa, bu 

şart da muteberdir. Bu durumda, o yerin dışında verdiği hükümler 

geçersizdir. Devlet başkanı, hakimlerin görevlerini zaman itibariyle de 

kısıtlayabilir. Örneğin hakimin çalışma gün ve saatleri belirlenebilir. Hakim 

de bu belirlenen gün ve saatlerde muhakeme yapmak zorundadır. Yer ve 

zaman sınırlaması yanında hakimlerin yetkilerini, belirli davalara bakma 

şeklinde de kısıtlanabilir. Bu kısıtlama, sadece bir davaya bakabilme 

şeklinde olabileceği gibi dava konuları itibariyle de olabilir.339 

Bu durum günümüzde daha belirgin olarak uygulanmaktadır. Davalar 

adli, idari ve askeri oluşuna göre sınıflandırılmış ve bu davalara bakacak 

 
337 Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, s.109-110. 
338 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.279. 
339 Maverdî, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.149-154; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, 

c.1, s.400; Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, s.93-95. 
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mahkemelerin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Baktıkları davalara göre 

hakimlerin görevleri sınırlanmıştır. Hiçbir hakim kendi yetkisine girmeyen 

davaya bakamamaktadır.340 

Sonuç olarak, devlet başkanı hakim tayin ederken onun yetkilerini 

sınırlayabilir. Bu sınırlama konusunda belirli bir tahdit de söz konusu 

değildir. Biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu sınırlama zaman ve mekan 

yönünden olabileceği gibi, davaların konusuna, nevine ve davaya konu olan 

şeyin kıymetine ve ihtilaflı şahıslara göre de olabilir. Devlet başkanı asil, 

hakimler ise ona vekil durumunda olduklarından, devlet başkanının kendi 

yetkisi dahilinde her türlü sınırlamayı yapması mümkündür. Ayrıca, aynı il 

ve ilçede yaşayan insan nüfusunun çoğalması ve her geçen gün adliyeye 

intikal eden davaların sayısında büyük artış olması sebebiyle, davaların bir 

an önce görülmesi ve hakkın sahibine bir an önce teslim edilip, adaletin 

gerçekleştirilmesi açısından, hakimlerin görevlerinin bu şekilde belli 

hususlarda sınırlandırılması daha yararlı olacaktır.341 

2.2. Hakimleri Azletme Yetkisi 

Devlet başkanı, hakimin görevinden alınmasını gerektirici bir durum 

olduğunda, onu bu görevinden azledebilir. Bazı durumlarda, amme menfaati 

de bunu gerektirebilir. Aslında hakimin görevden alınması, devlet başkanı 

tarafından değil, amme tarafından ifa edilmektedir. Çünkü devlet başkanı, 

toplumun temsilcisi olduğundan, onun tasarrufları amme adına yapılmış 

tasarruflardır.342 

Devlet başkanı, hakimin verdiği hükümlerde bilerek haksızlık 

yaptığını, rüşvet aldığını veya yaptığı görevle bağdaşmayacak, adalete gölge 

düşürecek davranışlarını tespit ederse hakimi görevden alır. Bunun yanında 

 
340 Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, s.95. 
341 Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, s.196. 
342 Bilmen, Kamus, c.8, s.246-247; Hamidullah, İslam’da Devlet idaresi, s.133. 
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devlet başkanı, Müslümanların haklarını ihlal edici bir durum yokken, 

toplum menfaatinin gerektirmediği durumlarda, hakimi rastgele 

azledemez.343  

2.3. Yargıyı Denetleme Yetkisi 

Hakimlerin, yargı görevine devlet başkanı da dahil kimse müdahale 

edemez. Ancak kadılar da adaletle hükmetmek zorundadırlar. Yargı 

yetkileri, maddi ve manevi muhasebesini verecekleri bir borçtur. Hakimin, 

yargı görevini ifa ederken bağımsız olması şer’i bir hakkıdır. Devlet 

başkanının, hakimlerin işine karışması ve vereceği karara müdahale etmesi 

mümkün değildir.344 

İslam kaza tarihi de yargının daima bağımsız olarak kaldığını, hiçbir 

şahıs ve müessesenin etkisi altında kalmadan faaliyetini sürdürdüğünü 

göstermektedir.345 Sonuç olarak, İslam hukukunda hakimler zorlama, baskı 

ve hiçbir etki altında kalmaksızın, şer’i hükümler çerçevesinde, kararları 

vicdani kanaatlerine göre vereceklerdir. Yargı tamamen bağımsızdır, devlet 

başkanı da dahil hiç kimse hakimi, vereceği karar konusunda baskı altına 

alamaz, herhangi bir karara zorlayamaz. 

Ancak yargının bağımsız olmasından, hiçbir zaman yargının 

denetlenmeyeceği anlamı da çıkarılamaz. Çünkü yargının bağımsızlığı 

hakimlerin başıboş, keyfi kararlar alması anlamına gelmez. Devlet başkanı 

ya bizzat kendisi veya görevlendireceği kişi ve kurumlar aracılığıyla, 

hakimlerin çalışmalarını ve kararlarını murakabe eder.346 Mahkemeleri 

denetleme de devlet başkanının yanı sıra, Kâdı’l-Kudat (adalet bakanı), 

 
343 Maverdî, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.145. 
344 Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1,s.398. 
345 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.106; Çeliker, İslam Hukukunda 

Devlet Yargı İlişkisi, s. 32. 
346 Zeydan, Abdülkerim, Nizâmu’l-Kazâ, Beyrut, 1989, s.71,81; Cln-Akgündüz, 

Türk Hukuk Tarihi, c.1, s. 398; Çeliker, İslam Hukukunda Devlet Yargı İlişkisi, 

s.134. 
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Şühûd’ül-Hâl347 veya temyiz mahkemeleri de yetkili kılınabilir. 

Yargılamaların bu şekildeki kontrolü, yargı bağımsızlığını zedeleyen bir 

unsur olarak görülemez. Çünkü yargılamada meydana gelebilecek hukuka 

aykırı hareketler, suistimaller, adaletsizlikler ancak bu yolla engellenebilir ve 

bilmeyerek yapılan hatalar için de düzeltme ve telafi etme imkanı sağlanmış 

olur. 

Prensip olarak hakimler, verdikleri kararlardan, hatta mutad içtihat ve 

takdir hatalarından –bu hataların fahiş ve kasıtlı olması durumu hariç- 

sorumlu değillerdir. Hatalı hükmün kasıtlı olarak verildiğinin anlaşılması 

durumunda, dava konusu mali bir hak ise karar geçersiz sayılır. Böylesi 

durumlarda, hakimler hakkında soruşturma da açılabilir.348  

 2.4. Af Yetkisi 

Yasama faaliyetleri içerisinde, “tazir cezaları koyma yetkisi” 

konusunda da kısaca değindiğimiz gibi, devlet başkanı had cezaları dışında 

yer alan cezaların bazılarında tamamen affetme yetkisine sahip iken, bir 

kısmında ise ancak mağdurların affı durumunda kendisi de affetme yetkisine 

sahip olur. 

Devlet başkanının affetme yetkisini kullanacağı alanlar ve sınırlar 

şunlardır: 

 
347 Şühûdü’l-Hal, Osmanlılarda kadı’nın yanında duruşmalarda hazır bulunan, 

sayıları farklılık arzeden; müftü, müderris, emekli kadı, alimler ve çeşitli meslek 

gruplarından insanların bulunduğu topluluktur. Bu heyet bazen mahkemelerde 

verilen kararlara ve tescillere şahit tutulan müşahit topluluğu, bazen 

yargılamaların adil ve kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını gözlemleyen 

murakıp heyeti, bazen de bir bilirkişi heyeti olarak görev yapmıştır. Bu heyet 

yargılamanın tarafsız ve adil bir şekilde yapılması, alınan kararların hukuka 

uygunluğunun sağlanması açısından büyük öneme sahip olmuştur. Bu konuda 

geniş bilgi için bk. Aslan, Nasi, İslam Yargılama Hukukunda Şühûdü’l-Hal 

“Jüri”, İstanbul, 1999, s. 15-17, 184-185. 
348 Zeydan, Nizâmü’l-Kazâ, s.77-81; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.399. 



103 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

1- Kur’an ve Sünnet’in suç saydığı ve hakkında ceza taktir ettiği 

fiilleri devlet başkanı serbest hale getiremez. Bu hadlerin, hakim 

tarafından uygulanmasına karar verilmiş ise, bunların uygulanması 

ihmal edilemez, affedilerek düşürülemez. Had cezalarını 

uygulamak, yetkili makam sahipleri için bir görevdir.349 Bu cezalar 

ancak, suçun sübûtunda bir eksiklik veya şüphe olması durumunda 

uygulanmaz veya tazir cezasına çevrilebilir. Had cezalarında 

mağdur tarafının affı ile de ceza düşürülemez. Mesela; malı çalman 

kimse, çalınan malını çalana bağışlasa veya affetse onun affı ile 

hırsızın cezası düşmez.350 

2. Fert hakkı olarak yerine getirilmesi gereken, nass ile belirlenmiş 

kısas cezalarında ise mağdurun affetmesi halinde bu cezalar tazir 

cezasına tebdil edilebilir veya bu da affedilebilir. Bu suçlarda kul 

hakkı daha ağır bastığından, mağdura affetme yetkisi tanınmıştır: 

“....Öldüren, ölünün velisi tarafından affedilirse, örfe uymak ve 

diyeti güzellikle ona ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden size bir 

kolaylık ve rahmettir... ”351 ayeti, mağdura affetme yetkisinin 

verildiğini gösterir. Suçlunun mağdur tarafından -eğer mağdur 

ölmüş ise mağdurun varisleri tarafından- affedilmesi durumunda 

kısas cezası düşer. Devlet başkanı bu durumda, suçluya tazir cezası 

verilmesini takdir edebilir. Bu alanda onun affetme yetkisi de, 

kendisinin taktir ettiği bu tazir cezası alanındadır. 

3. Tazir cezalarında devlet başkanının af yetkisine gelince, bu alanda 

devlet başkanının af etkisi olduğu konusunda İslam hukukçuları 

ittifak halindedirler.352 Devlet başkanı kamu yararı gereği gördüğü 

 
349 Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, c.1, s.237-238. 
350 Maverdî, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s.426-427. 
351 Bakara 2/178. 
352 Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, c.2, s.319-320. 
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fiilleri yasaklayabilir veya yasağın konma sebebinin ortadan 

kalkması durumunda serbest kılabilir. Buna göre yetkili makamca 

yasaklanan fiiller ve bunlara konan cezalar, tamamen onun 

yetkisinde bulunduğundan, aynı makama bu suçu ve cezayı 

affetme hakkı da doğar. Devlet başkanı veya yetkili kıldığı kişilerin 

bu yetkiyi kullanırken, yaptıkları işlemlerin kamu yararına ve 

kamu düzeninin gerektirdiği şekilde olması ve bunların 

gerçekleştirici biçimde yürütmeleri şarttır. Bu amaçlar dışında, bu 

alanda devlet başkanının yetkisini sınırlayan bir şey yoktur.353 

Tazir cezalarında, devlet başkanının kamu yararı ve kamu düzeni söz 

konusu ise affetme yetkisi bulunmakla beraber, bu cezaların da çoğu zaman 

uygulanacağı, affın ise istisnai olduğu unutulmamalıdır. Zira cezaların 

konuluş amacı, toplum düzeninin korunması ve suç işlemekten insanların 

caydırılmasıdır. Af yetkisinin sürekli kullanılmasının kamu düzeninin 

devamı ve cezaların caydırıcılığı açısından zararlı olacağı açıktır. 

Devlet başkanına af yetkisi verilmesi, günümüz sistemlerinde de 

mevcuttur. Mesela, T.C. Anayasasında, Cumhurbaşkanının yetkileri 

arasında, “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle, belirli kişilerin 

cezalarını hafifletmek veya kaldırmak'’354 da yer almaktadır. Burada 

affedilecek suçun ve cezanın niteliği belirtilmemiş ve herhangi bir sınırlama 

da konmamıştır. Yani, genel bir af yetkisi tanınmıştır. 

2.5. Devlet Başkanının Ayrıcalığı ve Yargı Dokunulmazlığı 

İslam hukuku, devlet başkanına hukuken bir sorumsuzluk hakkı 

tanımamıştır. Onun manevi ve uhrevi sorumluluğu yanında, maddi ve 

 
353 Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk, c.1, s.237. 
354 T.C. Anayasası, Madde 104. 
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dünyevi sorumluluğu da vardır. Devlet başkanı da, diğer fertler gibi, fiil ve 

hareketlerinden hem hukuken hem de cezaî yönden sorumludur.355 

Devlet başkanının yargı yetkisini elinde bulundurması, ona kazâi bir 

dokunulmazlık sağlamaz. Devlet başkanları, İslam tarihi boyunca hiçbir 

zaman mahkemelerin dışında kabul edilmemiş, kendisinin taraf olduğu 

davalarda herkesin yargılandığı mahkemelerde yargılanmışlardır.356 

A.K.S. Lambton, “İslam Siyasal Düşüncesi” adlı makalesinde; 

“Ulemanın kuramında yönetici şeriata tabi olmakla birlikte, bu kuralı 

uygulatabilecek herhangi bir araç oluşturulmamış olduğundan, yöneticilerin 

sorumlu tutulabilirliği iddiası boşlukta kalmıştır...”357 demektedir. 

Yöneticilerin sorumlu tutulamaması ve yargılanamaması, tarihi süreçte 

istibdat yönetimlerinde görülmüşse de, bunun yanında yine İslam tarihi 

boyunca birçok devlet başkanının da sıradan yerel hakimlerce yargılandıkları 

ve hatta mahkum edildikleri de göz ardı edilmemelidir. Bu iddiada dile 

getirildiği gibi devlet başkanının uygulamalarını denetleyen bir kurum resmi 

olarak yoktu ama, sadece buna dayanılarak veya tarihte bazı yöneticiler 

tarafından yapılan hatalar esas alınarak, İslam idare hukuku hakkında menfi 

yönde böylesi genelleyici bir değerlendirmenin yapılması hem büyük bir 

yanlış, hem de ona büyük bir iftira olacağı kanaatindeyiz. 

İslam hukukunda, yüksek devlet idarecilerini yargılanması amacıyla 

özel bir mahkemenin kurulmasını emreden bir hüküm ve tatbikat yoktur. 

Yalnız halka zulmedildiği yönünde, idareciler hakkında yapılan şikayetler 

üzerine, çeşitli dönemlerde devlet başkanı veya yetkili kıldığı kimselerce 

mezalim mahkemesi kurulduğu da vakidir.358  Buna rağmen bu mahkemeler, 

 
355 Akgündüz, İslam Anayasası, s.195. 
356 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, s.172; Aydın, “Anayasa” Maddesi, DİA, 

c.3, s.160. 
357 Lambton, “İslam Siyasal Düşüncesi”, s.195. 
358 Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, s.140. 
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yüksek devlet yetkililerinin yargılandığı tek mahkeme konumunda olmamış, 

şikayet üzerine üst düzey devlet yetkilileri, yerel bölgelerdeki hakimlerce de 

yargılanmışlardır. 

Günümüzde ise yüksek devlet memurlarının muhakeme edilebilmesi 

için, özel mahkemeler tesis edilmiştir. Örneğin Türkiye’de bu amaçla “Yüce 

Divan” adı verilen mahkemeler kurulmuştur.359  Modern hukukçular, bunda 

bir eşitsizlik değil; aksine devlet idarecilerinin daha ehliyetli ve daha 

tecrübeli hakimlere tevdi edilmek suretiyle, daha adaletli hüküm 

verilmesinin sağlandığı görüşündedirler.360 

Görüleceği üzere, İslam hukuku devlet başkanına bir dokunulmazlık 

veya yargının dışında kalma yahut özel mahkemelerde yargılanma gibi bir 

ayrıcalık tanımamıştır. Normal davalarda onlar da diğer insanlar gibi 

mahkemelerde muhakeme edilirler. Ancak günümüz şartları da göz önüne 

alınarak, devlet başkanını yargılayacak yüksek mahkemeler de kurulabilir. 

İslam hukukunda, devlet başkanının yargı alanındaki yetkileri 

konusunda sonuç olarak şu değerlendirmeler yapılabilir: 

1. Yargı fonksiyonu, esas olarak devlet başkanın sorumluluğunda 

olup, o da bu görevi atayacağı hakimler aracılığıyla yürütür. 

2. Devlet başkanı hakimleri tayin ederken, liyakat (ehliyet) esasına 

göre tasarrufta bulunur. Atadığı hakimlerin görev alanlarını yer, 

zaman ve dava konusuna göre sınırlandırabilir. 

3. Devlet başkanı, görev yapan hakimleri denetleyebilir. Bu 

denetleme yetkisi, hakimin görevine müdahale veya onun alacağı 

kararlarda üzerinde baskı oluşturma anlamına gelmez. Zira bu 

açılardan hakimler tam bağımsız olup, görevini ifa etmesine ve 

alacağı kararlara devlet başkanı da dahil hiç kimse müdahalede 

 
359 T.C. Anayasası, Madde 148. 
360 Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, s.17. 



107 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

bulunamaz. Ancak hakimlerin bağımsızlığından, onların 

denetimsiz olması anlamı da çıkarılmamalıdır. Devlet başkanı 

hakimleri, görevlerini belirtilen yer ve zamanlarda yapıp-

yapmadığı, baktığı davaları adaletli ve hukuka uygun şekilde 

sonuçlandırıp-sonuçlandırmadığı, tarafsız ve muhakeme usulüne 

uygun hareket edip etmediği yönlerinden denetler. O, bu 

denetimleri bizzat kendisi yapabileceği gibi, görevlendireceği 

kurum ve şahıslara da yaptırabilir. Mahkemelerin denetimi, 

muhakemelerin tarafsız ve adil bir şekilde yapılması, adaletsizlik 

ve yargıya müdahalenin engellenmesi ve yapılacak yanlışların 

düzeltilmesi açılarından oldukça önemlidir. 

4. Devlet başkanı hakimleri denetlerken, onların bilerek haksızlık 

yaptıklarını, taraflı davrandıklarını, rüşvet aldıklarını vb. adalete 

güveni sarsıcı fiillerini saptarsa, bu hakimleri görevlerinden 

azledebilir. Bu konuda gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra, suçlu 

bulduğu hakimleri cezalandırma yoluna da gidebilir. 

5. Yargı alanında devlet başkanına tanınan bir diğer yetki de af 

yetkisidir. İslam hukukunda bu yetki, bütün suç ve cezaları 

kapsayan bir yetki olmayıp, sınırlıdır.  Devlet başkanı, İslam’ın 

kesinlikle yasakladığı bir şeyi, serbest hale getiremez. Zaten böyle 

bir yetkinin verilmesi halinde, ortada İslâmî hüküm diye bir şey 

kalmayacaktır. Bu nedenle, nasslar tarafından belirlenmiş had 

cezalarında devlet başkanına af yetkisi tanınmamıştır. Ancak suçun 

sübûtunda bir eksiklik veya şüphe varsa, bu durumda had cezasını 

düşürüp tazir cezası verebilir veya bu cezada af yetkisini 

kullanabilir. Kısas cezasında ise, mağdur tarafın affetmesi 

durumunda, devlet başkanı suçluya başka bir ceza takdir 

edebileceği gibi af yetkisini de kullanabilir. Devlet tarafından tespit 



DERVİŞ DOKGÖZ | 108 

 

edilen ve konulan tazir cezalarında ise, toplum maslahatı ve kamu 

düzeninin sağlanması esas olmak üzere devlet başkanının genel af 

yetkisi vardır. 

6. Devlet başkanı, hakimlerce verilecek bazı cezaların 

uygulanmasında kendi onayının alınmasını şart koşabilir. Örneğin 

Ömer b. Abdülaziz, bütün vali ve komutanlara yazdığı 

emirnamede, kendisine danışılmadan idam cezalarının 

uygulanmamasını emretmiştir.361 

3. DEVLET BAŞKANININ YÜRÜTME ALANINDAKİ 

YETKİ VE TASARRUFLARI 

İslam hukukunda yürütme yetkisi ve görevi, devlet başkanına aittir. 

Devlet başkanı ümmetin bütün işlerinden nihai olarak, şuraya ve ümmete 

karşı sorumludur.362 Toplumun maslahatına yönelik çalışması şartıyla, uygun 

gördüğü tüm icraatları gerçekleştirme yetkisi vardır. Bu konuda onu 

sınırlayan ilkeler şunlardır: 

1. Kur’an, Sünnet ve icmada varit olan açık nasslara aykırı hareket 

etmemesi, 

2. Yapacağı icraatların İslam hukukunun ruh, gaye ve amaçlarıyla 

uyum sağlaması, 

3. İcraatlarında toplum menfaatini esas alması.363 

Devlet başkanı, yürütme alanındaki görevlerini ancak yardımcı 

idareciler aracılığıyla yerine getirebilir. İslam tarihi boyunca, devlet 

başkanının yetki ve görevlerini üstlenen kurumlar, farklı isimler altında olsa 

da devamlı olagelmiştir. 

 
361 Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, s.56. 
362 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, c.1, s.104. 
363 Temmavî, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Modern Sistemler, s.246. 
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3.1. Devlet Başkanına Yardımcı Üst Düzey İdareciler ve 

Bunların Atanması 

Maverdi, devlet başkanının yetkilerini kullanarak onun işlerini 

yürütecek memurları dört kısma ayırmıştır: 

 1. Herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın, bütün işlerde devlet 

başkanına naib olanlar, yani vezirler. Bunlar genel bir idare 

yetkisine sahip olup, bütün işlerde ona vekalet ederler. 

2. Özel işlerde genel bir idare yetkisine sahip olanlar. Bunlar eyalet 

ve bölge valileridir. Yürütecekleri görevler ve yerler belirli, fakat o 

sahada genel bir yetkiye sahiptirler. 

3. Kamuya ait işlerde, özel bir idare yetkisine sahip olanlar. Kâdil-

kudât, Başkomutan vb. Bunlar özel bir idare yetkisine haiz olup, o 

sahada her tür işe yetkilidirler. 

4. Özel işlerde, özel idare yetkisine sahip idareciler. Bir bölge veya 

beldenin hakimi, haraç ve zekat toplayıcıları, askeri komutanları 

gibi. Bunlar görevlendirildikleri bölgede idare yetkisine 

haizdirler.364 

Tarihi süreç içerisinde, devlet başkanı adına yürütme görevini yerine 

getiren en önemli kurum, bu günkü bakanlık kurumunu andıran ‘vezirlik 

kurumu’dur. Hz. Peygamber döneminde, O’na idari alanda yardımcı olan ve 

istişarelerde bulunan sahabeler vardı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, 

Resulüllahın iki veziri olarak bilinirdi. Bu dönemde vezirlik bilinen terim 

anlamıyla kullanılmasa bile, yine de onunla devlet başkanının idari 

yardımcıları kastediliyordu. Hz. Ömer döneminde kurulan divanlar da idari 

 
364 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.62. 
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yardımcı birimleri idiler. Emevi döneminde ise, halifeler “katip” adı ile bazı 

kimseleri görevlendirip yönetimde onlardan yardım görürlerdi.365 

Vezirlik bir müessese olarak, Abbasiler döneminde kurulmuştur. Bu 

dönemde vezirlik, “tevfiz” ve “tenfiz” olarak iki kısma ayrılmıştır. Tevfiz 

vezirliği, halifenin tüm yetkilerine sahiptir. Halife adına tüm devlet işlerini 

yürütür, halife ile halk arasında bir köprü vazifesi görürdü. Bu vezirlik, 

günümüz başbakanlığını andıran bir kurumdu. 366 Tenfiz vezirliği ise 

müstakil karar alabilen ve uygulayan idareciler olmayıp, kendilerine tevdi 

edilen özel işlerin yerine getirilmesi ile görevli vezirlerdi. Yetkileri sadece 

görevlendirildiği konular ile sınırlı olup, kendilerinin atama yetkileri de 

yoktur.367 

Osmanlılar döneminde ise en önemli yürütme organı “Divan-ı 

Hümayun” idi. Günümüz bakanlar kurulu işlevi gören bu müessese, devlete 

ait siyasi, idari, mali, askeri ve hatta adli işlerin görüşülüp karara bağlandığı 

en yüksek yürütme organı idi. 

Devlet başkanının, vezirlerden (bakanlardan) sonra yer alan 

idarecileri, eyalet (şehir) valileridir. Hz. Peygamber döneminde de çeşitli 

bölgelere valiler atanmışsa da, ülkenin idari bölümlere (eyaletlere) ayrılması 

ilk olarak Hz. Ömer döneminde olmuştur. Bu dönemde ülke, Mısır, Yemen, 

Şam (Suriye), Irak, İran şeklinde eyaletlere bölünmüş ve buralara valiler 

atanmıştır. Bu uygulama Emevi ve Abbasi döneminde de devam etmiştir.  

Valiler, atandıkları şehirde her türlü amme işine bakmakla görevlidirler. Bu 

bakımdan bütün işlerde, devlet başkanı adına tam bir nezaret yetkisi olup, 

bulunduğu yerdeki idari, mali, dini ve yargı işlerini yürütürler. 

 
365 Hamîdullah, İslam Anayasa Hukuku, s.66; Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, 

s.69. 
366 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.63; Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, c.8, 

s.451; Cîn-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c.1, s.229; Kazıcı, İslam Müesseseleri 

Tarihi, s.76-77. 
367 Maverdî, Ahkâmu’s-Sultaniyye, s.70-71. 
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Devlet başkanı ne kadar mükemmel olursa olsun, yönetiminin başarısı 

ancak idari kadrolara görevlendireceği insanlara bağlı olduğundan, onun 

yönetim alanında görev vereceği kişilerin bu makama uygun olmaları şarttır. 

Kur’an-ı Kerim’de de emredildiği gibi, emanetlerin ehline verilmesi368 ve 

adilane bir şekilde hükmedilmesi, adil ve istikrarlı bir yönetimin özüdür.369 

Hz. Peygamber de bu konuda; “Kim Müslümanların idare işini üstlenir de, 

daha ehil birisi varken başkasına iş verirse (tayin ederse), Allah’a ve 

Peygamberine ihanet etmiş olur.”370 buyurmuştur. Bu durumda devlet 

başkanının yapacağı atamalarda liyakat esasını gözetmesi onun üzerine 

vaciptir. Şayet mevcut olanlar içinde, bu görevlere ehil birisi 

bulunmadığında, her makama, ona en münasip olan kişi seçilir.371 

3.2. Ordu Komutanını Tayin, Savaş ve Sulh İlanı Yetkisi 

Devlet başkanının en önemli görevlerinden biri de, Müslüman halkın 

dinine, vatanına veya haklarına kastetmek isteyen düşmanlara karşı, ordular 

hazırlamak ve bu orduya komuta etmek veya komutanlar tayin etmektir. 

Harp komutanının seçiminde, kişinin bu makama uygun birisi olması 

şarttır. Hatta günahkar da olsa kuvvetli kişinin, salih ve savaş konusunda 

zayıf kimseye tercih edileceği görüşü öne çıkmıştır. İbn Teymiyye (ö. 

728/1328) bu konuda şunları söyler: 

“Harp emirliğinde -daha güvenilir de olsa- aciz ve zayıf olana değil; -

günahkar bile olsa- kuvvetli ve cesur olana öncelik tanınır... Örneğin Hz. 

Peygamber, Halid b. Velid’i, Müslüman olmasından itibaren komutan olarak 

istihdam etmiş, O bazen hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunsa bile; 

“Halid, Allah’ın müşriklere çektiği kılıcıdır.” demiştir. Hatta bir defasında 

ellerini göğe kaldırarak, “Allah’ım, Halid’in yaptıklarından dolayı affını 

 
368 Nisa 4/57. 
369 İbn Teymiyye, Siyaset, s.30. 
370 Müslim, İmare, 19. 
371 İbn Teymiyye, Siyaset, s.33-39. 
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istiyorum” diye dua etmiştir. Nitekim Halid’i, Cezime’ye gönderdiğinde O, 

meşru olmadığı halde, onlarla savaştı ve mallarını aldı. Yanındaki bir kısım 

sahabe de bu yaptığını hoş karşılamamıştı. Bu olay üzerine Hz. Peygamber, 

onların diyetini ve mallarının tazminatını ödedi. Bütün bunlara (ve tevile 

elverişli başka uygunsuz hareketlerine) rağmen, savaş emirliğinde sürekli 

ona öncelik tanıdı... Hz. Peygamber, emirle birlikte bilgi ve inanç açısından 

daha üstün biri bulunsa bile, bir yarar dolayısıyla en ehil ve elverişli olanı 

istihdam etmiştir. Hz. Ebu Bekir de Halid’in arzu ve ihtiraslarına uyduğu 

kendisine iletilmesine rağmen, O’nu bu görevden azletmemiştir. Çünkü 

komutanlık yönünden O’nun yerini kimse tutamıyordu. Görevde kalışındaki 

yarar, zararından üstün idi.”372 

Devletin iç ve dış güvenliği, bağımsızlığı ve bekası için zorunlu olarak 

ordunun kurulması, teçhizi ve komuta kademesinin oluşturulması devlet 

başkanının önemli görevlerindendir. Devlet başkanı, ordu komutanlarını 

atadığı gibi, gerekli gördüğünde de görevden almaya yetkilidir. Devlet 

başkanı, ordunun başkomutanı unvanını taşır. Savaş hallerinde orduyu bizzat 

idare edebileceği gibi, bu yetkiyi bir komutana da verebilir. 

İslam hukukunda, orduda yer almak, ihtiyaridir, isteğe bağlıdır. Ancak 

devlet başkanı bunu, gerekli gördüğü durumlarda zorunlu kılabilir. Eğer 

devlet başkanı kısmi bir seferberlik ilan etmişse, bu durumda cihada (savaşa) 

katılma bir farz-ı kifayedir. Mesela bir şehirde bulunanları veya belirli yaşlar 

arasındaki insanları kapsayan seferberlik gibi. Bunun yanında, şayet umumi 

bir seferberlik ilan edilmiş ise, yani tüm ülke halkına seferber olmaları 

emredilmişse, bu durumda bu emre uyma bir farz-ı ayn olur. Arıca 

seferberlik durumu olmasa bile devlet başkanı, bir şahsın her halde savaşa 

iştirak etmesini emrederse, onun bu emre uyması vacip olur.373 

 
372 İbn Teymiyye, Siyaset, s.40-41. 
373 Bilmen, Kamus, c.3, s.359-360. 
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Herhangi bir savaşa karar verme, savaşın sevk ve idaresi de tamamen 

devlet başkanına ait bir yetki olup, onun izni ve emri olmadan hiçbir savaş 

açılamaz.374 Harp halini gerekli kılan; düşmanın doğrudan doğruya veya 

dolaylı yollarla İslam toplumunun varlık ve istiklaline, Müslümanların 

dinlerinde fitneye yol açacak şekilde ülkelerine, mallarına ve kendilerine 

tecavüzüdür.375 Böylesi bir durumda savaş ilanı devlet başkanının 

yetkisindedir. Savaş sonrası, sulh ilanı ve anlaşma yapma yetkisi de yine ona 

aittir.376 

Savaş esirleri konusunda da, karar verecek olan yine devlet 

başkanıdır. Maverdi, onun veya yetkili kılacağı komutanların, şu dört şeyden 

birini seçip uygulayabileceğini belirtmiştir: 

1. Esirlerin Müslüman olma ümidi ve Müslüman esirler ile mübadele 

ihtimali yoksa ve salıverildiklerinde kavimleri kuvvet bulacaksa 

(durum, Müslümanların aleyhine işleyecekse) öldürülebilirler. 

2. Esirlerin kötülük ve hainlik yapma ihtimali yoksa, güç ve 

kuvvetlerinden fayda sağlanabilecekse, Müslümanlara yardımları 

olması için köle yapılabilirler. 

3. Müslüman olmaları umuluyor veya kavimlerinin İslam’a girmeleri 

bekleniyorsa, milletlerini İslam’a çekmeleri ve hiç olmazsa 

Müslümanlara düşmanlıktan vazgeçirmeleri şartıyla serbest 

bırakılabilirler. 

4. Esirlerin pek çok mal ve mülkü var ve Müslümanların da bunlara 

ihtiyaçları çoksa, mal veya para karşılığı serbest bırakılabilirler. 

Düşman elindeki, Müslüman esirler ile de mübadele yapılabilir.377  

 
374 Hamîdullah, İslam’da Devlet İdaresi, s.47. 
375 Özel, Daru’l-Harb Daru’l-İslam, s.47. 
376 Özel, Daru’l-Harb Daru’l-İslam, s.144; Akgündüz, İslam Anayasası, s.147. 
377 Maverdî, Ahkâmu’-Sultaniyye, s.151. 
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3.3. Devlet Memurlarını Denetleme Yetkisi 

Yürütme görevinden birinci derece de sorumlu olan devlet başkanı, 

devlet işlerinin düzenli olarak yürütülmesini atayacağı yardımcı idareciler ve 

diğer memurlar aracılığı ile sağlayacaktır. Ancak devlet başkanı atadığı 

memurları tamamen serbest bırakmamalı, onların çalışmalarını kontrol 

etmelidir.378

 
378 Demicî, İmâmetü’l-Uzmâ, s.328. 



115 | İSLAM HUKUKUNDA ULÜ’L-EMRİN YETKİ VE TASARRUFLARI 

 

SONUÇ 

İslami hükümler, Müslümanlar için bir devletin varlığını gerekli 

kıldığı gibi, Müslümanların bir devlet başkanının bulunması gerektiği 

konusunda da alimlerin ittifak ettiği görülmektedir. İslam hukukuna göre 

devlet başkanının manevi bir sultası olmayıp, o siyasi otoritesini halktan alır. 

İslam hukukunda devlet başkanına geniş yetkiler tanınmış olmakla 

birlikte o; sorumsuz, masum ve yetkileri sınırsız olmayıp hem tasarruflarında 

tebaaya ve şuraya karşı sorumlu hem de yetkileri İslam’ın genel hükümleri 

ve maslahatları ile sınırlıdır. Devlet başkanının yetkilerini sınırlayan yazılı 

bir anayasa son dönemlere kadar ortaya çıkmamıştır. Ancak bu, onların 

tarihi süreçte yetkilerinin sınırsız olduğu anlamına gelmez. Her ne kadar 

yazıya geçirilmiş bir anayasa olmasa da uygulamada devlet başkanları 

belirttiğimiz sınırlara riayet etmek durumunda olmuşlardır. 

Devlet başkanının yetkileri yasama, yürütme ve yargı alanlarında 

olmak üzere üç grupta toplanabilir. Yasama alanında, sınırlı bir yasama 

yetkisini kullanır. Kur’an ve Sünnet tarafından hükmü konulmamış 

konularda, İslam’ın temel prensiplerine aykırı olmamak kaydıyla kamu 

maslahatı doğrultusunda kanunlar koyabilir, hakkında had cezası olmayan 

suçlar için tazir cezaları takdir edebilir, devlet işlerinin düzenli yürütülmesi 

için idari işleri düzenleyici kanunlar çıkarabilir ve mubah alanlarda 

(emretme ve yasaklama) gibi düzenlemelerde bulunabilir. Kitap ve Sünnette 

yer alan hükümlerin uygulanmaları esas olmakla birlikte, bunların 

uygulanmasını engelleyecek arizî durumlar ortaya çıktığında, bu hükümlerin 

uygulanmasını geçici olarak durdurabilir. Nassta yer alan hükümlerin 

durdurulmasını gerekli kılan durumlar; hükümlerin uygulanması durumunda 

konuluş amacını gerçekleştirememesi (yahut zıttına bir sonuç ortaya 

çıkması) ve zaruret halleridir. Bu durumlarda yeni şartların gereklerine göre, 

amaçlanan maksadı gerçekleştirecek yeni hükümler getirilir. Bu uygulama 
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Kitap ve Sünnette yer alan hükümlerin iptali ve neshi anlamına gelmeyip, 

bilakis onların arızi sebeplerden dolayı konuluş amaçlarını 

gerçekleştiremediği durumlarda, şekle takılıp kalmadan amacı gerçekleştirici 

geçici bir hüküm getirmektir. Nassın hükümleri asıl, getirilen hükümler ise 

konulmasını gerektirici durum mevcut olduğu sürece geçerlidir. 

Devlet başkanının yasama yetkisi ile ortaya koyacağı kanunlara 

uyulması halk için vaciptir. Zira bu, Nisa 4/59. ayette emredilen ulü’l-emre 

itaat kapsamındadır. 

Devlet başkanının, şura tarafından alınacak kararları veto etme 

hakkının olup olmadığı konusunda Kitap ve Sünnette açık bir hüküm 

olmayıp, devlet başkanına bu yetkinin verilip verilmeyeceği hususunda 

yetkinin halka ait olduğu söylenebilir. 

Devlet başkanının yargı alanında da; hakimleri atama, görev alanlarını 

belirleme, yargıyı denetleme ve bazı suç ve cezaları affetme yetkisi vardır. 

Devlet başkanının hakimleri ataması ve yargıyı denetlemesi, yargıya bir 

müdahale değildir. Çünkü o hakimlerin yargılamalarına asla müdahale 

edemez, onları kanun dışı bir karara zorlayamaz. Bu yönden hakimler tam 

bağımsızdırlar. Devlet başkanının hakimleri ataması, günümüzde de yargıya 

bir müdahale olarak görülmemektedir. Yargının denetlenmesi de haksızlığın 

ve görevde yetkinin kötüye kullanılmasının engellenmesi ve hatalı kararların 

düzeltilmesi amacıyladır. Devlet başkanı bu denetleme yetkisini yüksek 

mahkemeler, adalet bakanlığı veya görevlendireceği başka kişi ve kurumlar 

aracılığıyla yapabilir. 

Devlet başkanının kamu hakkını ilgilendiren suçları affetme yetkisi de 

mevcuttur. Bir hak ancak onun sahibi tarafından bağışlanabilir. Birinin 

hakkını diğeri bağışlayamaz. Bu nedenle İslâm Ceza Hukukunda devletin, 

had ve cinayet suçlarının cezaları hakkında ne umumi ne de hususî af yetkisi 

yoktur. Sadece kamu davasını ilgilendiren ta’zir cezalarında af yetkisi vardır. 
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İslam’da kul hakkını ilgilendiren kısas, diyet ve ta’ziri gerektiren suçlarda, 

suçun mahkemeye intikalinden önce veya sonra af genel esas olarak 

benimsenmiştir. Fakat bu af daha çok mağdur ile suçlu arasındaki bir mesele 

olarak kabul edilmiş ve affı yasama organının yetkisine bırakan modem 

hukuk sistemlerinin aksine af yetkisi hakkı çiğnenen mağdurun kendisine 

verilmiştir. Bunların dışındaki tazir cezalarında ise, -cezaların 

konulmasındaki amacı yok etmemek ve toplum düzenine zarar vermemek 

şartıyla- devlet başkanı affetme yetkisini kullanabilir. 

İslam hukukunda devlet başkanına, yargı dokunulmazlığı 

tanınmamıştır. Devlet başkanı da diğer Müslümanlar gibi, yasalara uymak 

durumundadır. İslam tarihi boyunca birçok devlet başkanı kendi atadığı 

hakimler tarafından yargılanmış ve hatta mahkum edilmişlerdir. Ancak 

günümüzde gelişen şartlara göre onların daha adil bir şekilde yargılanmaları 

için yüksek mahkemeler de kurulabilir. Zira onların tanınmışlığı, onlar 

hakkında yapılacak şikayetlerde suistimali de beraberinde getirebilir. 

Yürütme görevi de devlet başkanına ait olup, o bu görevi kendisine 

yardımcı olarak atayacağı idareciler aracılığıyla yürütür. O, devlet 

teşkilatının düzenli çalışması, kamu düzeninin sağlanması ve halkın 

refahından birinci derecede sorumlu kişidir. Bu amaçla gerekli önlemleri 

alma ve yasaları uygulamakla, halka ve şuraya karşı sorumludur. 
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