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ÖZET 

 Devletler, toplumsal barışı kurmak, insanların huzur ve güvenini sağlamak amacıy-

la hukuk kuralları tesis ederler. Bu hukuk kurullarının konulmasında, uygulanma-

sında ve devamlılığında ceza hukuku önemli bir yer tutar. Diğer hukuk branşları 

suçu esas alıp ona yoğunlaşmışken ceza hukuku suçluya odaklanmıştır. Hemen her 

hukuk sisteminde suçlunun psikolojisi ve onu suç işlemeye iten saikler önem arz 

etmektedir. İslâm ceza hukukunda da etkenlerde, suç kadar; suçlunun psikolojisi, 

suçun işlenme şekli de dikkate alınmaktadır. 

      Modern ceza muhakeme hukuku sadece işlenen suçu değil, suçun işlenmesine 

etki eden nedenleri, failin kişiliğini ve fiilin işleniş biçimini de göz önünde bulundu-

rarak cezalandırma yoluna giderken; İslâm ceza muhakeme hukuku bu konuda mo-

dern hukuktan farklı mı düşünmektedir? İslâm ceza muhakeme hukuku suçlunun 

suçu işlerken ki psikolojisi ve onu suç işlemeye iten sebepler üzerinde durmakta ve 

buna göre suçluya cezaî müeyyide uygulandığı da bilinmektedir. İslâm ceza huku-

kunda özellikle had ve ta‟zir cezalarında faile verilecek cezada haksız tahrikin etkisi 

araştırılmaya değerdir. Bu bağlamda İslâm ceza hukuku‟nda haksız tahrikin yeri ve 

önemi konusunda müstakil bir çalışmanın olmaması bizi bu çalışmayı yapmaya sevk 

etmiştir. Bu çalışmamızda günümüz modern ceza hukukunda yerini almış olan hak-
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sız tahrik kavramını ve İslâm ceza muhakeme hukuku açısından haksız tahrik olgu-

sunun cezalara etkisini incelemeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Haksız Tahrik, Suç ve Ceza, Meşru Müdafaa, İhkak-ı Hak 

ABSTRACT 

 States establish legistlatory laws in order to ensure social peace and to provide 

canfidance and of safety people. The criminal laws takes an important place on 

stating, implementation and continuity of this rules. The criminal law focus on 

criminal while other law branches takes the crime as a base and focus on it. Almost 

in every law sistems the psychology of the criminal on the items that push him into 

crime is very important. The psychology of the criminal and the style of commiting 

crime is also considered by „’Islamic Criminal Law’’. 

 While Modern Criminal Law of Judgement fallow the way of punishing on not only 

the crime but also the reasons beyond it, the personality of the criminal and the type 

of crime; does Islamic Penalty and Judgement Law think different from the modern 

law? It is known that Islamic Penalty and Judgement Law consider the 

psychologyical sitiation of the criminal while commiting crime and thinks the 

reasons that push him into crime. It is worth to search the effects of unjust 

provacation over punishing the guilty especially in terms of teological and humanic 

penalties. Thus, the fact that there isn‟t a search on the effects of unjust provacation 

in Islamic law pushes us to do this study. We will try to examine the effects of unjust 

provocation on punishing in terms of „‟Islamic law.‟‟ 

Key words: Unjustprovocation, crimeandpunishment, therights of legitimate 

Defense, İhkak-ı Hak 

GĠRĠġ 

Cezayı sorumluluğu daraltan / düĢüren ya da suçun niteliğini ortadan kaldı-

ran etmenlerin cezalandırmaya etkisi hukuk sistemlerinde hep tartıĢılmıĢtır. 

Bu tartıĢmaların sebebi, hemen her hukuk sisteminde cezalarla hedeflenen 

gayeye ulaĢmada genel ve özel normların belirleyici rol oynamasında ve bu 

normların yorumlanıĢ biçimlerinde yatmaktadır.  Bu durum,  Ġslâm hukuk 

sisteminde de aynıdır. Bu bağlamda suç ve cezanın unsurları ve cezalandır-

ma ilkeleriyle ilgili Ġslâm hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında ortak 

yönlerin bulunması da tabidir.
1
 Bu konuda Ġslâm‟ın modern ceza hukukuna 

                                                      
1 Avcı, Mustafa, İslâm‟ın Ceza Hukuku‟na Katkısı, Ġslâm Hukuku AraĢtırmaları Dergisi, 

Sy,8, Konya 2006, s. 113–148. 
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birçok yönden katkı sağladığı inkâr edilemez bir gerçektir. Bununla birlikte 

Ġslâm ceza hukuku, gerek kaynak gerekse öngörülen ceza ve nitelikleri açı-

sından diğer hukuk sistemlerinden ayrılır.  Bu ayrılığın sebebi ise Ġslâm ceza 

hukukunda genel ve özel normların yapısı, ceza hukukundaki geliĢmeler 

karĢısında bu normların yorumlanıĢ biçimi pek çok tartıĢmaları da berabe-

rinde getirmiĢtir.  

Ġslâm ceza hukukunda cezalar özelliklerine göre „‟kısas, had ve ta’zir’’ Ģek-

linde bir tasnife tabi tutulmuĢtur.  Bu bağlamda Ġslâm ceza hukukundaki 

kısas ve had cezalarında suç ve cezaların Ģekli ve sınırları kanunilik ilkesi 

gereği ġârî tarafından belirlenmiĢ olup hâkime takdir yetkisi bırakılmamıĢtır. 

Bu manada kısas ve had cezaları, beĢeri ceza hukuk sistemlerinden tamamen 

farklıdır. Bu cezalar tek seçimlik cezalar olup suçun ispatı ve Ģüphe durumu-

na göre hâkim sadece cezayı uygulayacak ya da düĢürecektir. Bu cezalarda 

herhangi bir ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. Ancak haksız tahrikle 

iĢlenen suçlara uygulanacak olan cezai müeyyidede meĢru müdafaa ve/veya 

haksız tahrik kavramları acaba had cezalarını düĢürmeye etki edecek midir?  

Bu bağlamda haksız tahrikin Ġslâm ceza hukukuna etkisinin araĢtırılması 

önem arz etmektedir. Keza ta‟zir cezalarında failin durumu suç, çevre ve 

zamansal Ģartlar esas alınmıĢ, bu cezaların takdiri dönemin siyasi otoritesine 

ve yargıya bırakılmıĢtır. Ta‟zir cezalarının kapsamı –nitelik ve nicelik ola-

rak-  tamamen çağın geliĢim ve değiĢim sürecine göre belirlendiğinden bu 

cezalar sınırlandırılamaz.  Ancak tazir suçlarının cezalandırılmasında kanu-

nilik ilkesi gereği hâkimin keyfine de bırakılamaz. Konumuza göre haksız 

tahrikin tazir cezalarında cezayı daraltan veya düĢüren etmenlerin veya ce-

zanın alt ve üst sınırlarının belirlenmesi hâkime geniĢ bir takdir yetkisi sağ-

lamaktadır. Bu bağlamda haksız tahrik daha çok tazir suçlarında önem taĢı-

maktadır.
2
 

Türk ceza kanununda haksız tahrik Ģu Ģekilde yer almıĢtır: “Haksız bir fiilin 

meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kim-

seye,  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört 

yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis 

cezası verilir.   Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne 

                                                      
2 Bilindiği üzere asıl unsur kasıt olmakla birlikte failin suçun sonuçlarını ne derece üstlenece-

ği ve onun bu sonuçları ne derece kastettiği ve idrak ettiği açısından bakılması gerekecektir. 

Belki de suçlu ikrahı mülci ile zorlanan kiĢi örneğinde olduğu gibi bu sonuçları hiç istememiĢ 

olabilir. Bu suçu zorlayan kiĢi bu suçu asıl kasteden kiĢidir. Zira neticeleri ortaya çıkaran 

odur. Bkz. Ebu Zehra, Muhammed, Ġslâm Hukukunda Suç ve Ceza (Çev: Ġbrahim Tüfekçi), 

Kitapevi Yayınları,  Ġstanbul 1994, s. 391. 
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kadarı indirilir‟‟
3
 denmektedir. Aynı kanunun 61 maddesinde ise, „‟Hâkim, 

somut olayda;  Suçun işleniş biçimini,  suçun işlenmesinde kullanılan araç-

ları,  suçun işlendiği zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini,  

meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,  failin kast veya taksire da-

yalı kusurunun ağırlığını,  failin güttüğü amaç ve saiki; göz önünde bulun-

durarak, işlenen suçun kanunî tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı 

arasında temel cezayı belirler‟‟ denmektedir.
4
 Keza haksız tahrik kavramı 

eski ceza kanununda ise Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “Mağdurdan faile yönelik 

gerçekleşen haksız tahrik sonucu mağdurda elem, öfke ve acı meydana gel-

mesi ve bu duyguların tesiriyle tepki suçu işlemesi” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Bu bağlamda fail adı geçen bu fiili kendisine yönelen haksız tahrik sonucun-

da iĢlediğinden cezasında da bir miktar düĢüĢ olması kabul edilmiĢtir. 

Ġslâm ceza hukukunda haksız tahrikle iĢlenen suçlara ne tür cezai müeyyide 

uygulanacağı ve cezada indirime gidilip gidilmeyeceği konusu önem arz 

etmektedir. Zira insan, toplum içinde yaĢayan bir varlıktır. Toplu halde ya-

Ģayan insanların, hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve bunun gereğini yeri-

ne getirmeleri gerekir. Bu bağlamda naslar; bireysel ve toplumsal sorumlu-

luk bilincinin oluĢturulmasını hedeflemiĢtir.
5
 Ġslâm, sorumluluk dinidir.

6
 

                                                      
3 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, md. 29. 
4 TCK madde 61. 
5 Ahzab, 33/72.   
6 Bu sorumluk, ehliyet açısından kiĢinin mükellef olup olmamasına göre değiĢmektedir. Mü-

kellef ve ehliyet sahibi olan kiĢiler, kanunen veya irâdeten sorumluluk taĢıyabilirler. Ġslâm 

ceza hukukunda, hukûkî ve maddi bir sebep bulunmasından dolayı ehliyetsiz veya eksik 

ehliyetli muhtaç kiĢiler ile suç iĢlemeye yönelten hukuka uygunluk sebepleri pek çok açıdan 

değerlendirmeye tabi tutulması kaçınılmazdır. Klasik Ġslâm fıkıh usulü kitaplarında bireylerin 

sorumluluklarını daraltan veya ortadan kaldıran arızalar geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Klasik 

usul kitaplarında bu ehliyetin mahiyeti vücûb ve eda ehliyeti diye ikiye ayrılır. Vücûb ehliye-

ti, kiĢinin, haklara ve borçlara ehil kılınmasıdır. Günümüz hukukunda buna kanunî kiĢilik 

denilmektedir. Eda ehliyeti ise bu kiĢinin medeni hakları kullanması ehliyeti olup bu ehliyeti 

daraltan semavî ve müktesep kısıtlamalar da mevcuttur. Vücûh ve edâ ehliyeti ve bu ehliyeti 

daraltan arızalarBu arızalar; çocukluk, delilik (cünun/akıl hastalığı), bunaklık (ateh/akıl zayıf-

lığı), uyku ve baygınlık, unutma, kadınlık halleri (hayız-nifas), ölüm hastalığı, kölelik gibi 

semâvî arızalar ise cehâlet, sarhoşluk, şaka (hezl), ikrah, hata, sefeh ve yolculuk (sefer) gibi 

müktesep arızalar sayılmıĢtır. Vücûh ve edâ ehliyeti ve bu ehliyeti daraltan arızalar hkz. Bkz. 

ġa‟bân, , Zekiyuddin, Usulu‟l-Fıkhi‟l-Ġslâmî, el-Mettebetü‟l-Hanefiyye, Bingâzi trs, s. 278-

279; Zeydan, Abdülkerim, el- Vecîz fi Usulu‟l Fıkhi, Dirâsâtü‟l-Ġslâmiyye, Bağdat 1973, 77-

118; Ebu Zehra, Muhâmmed, Usulu‟l-Fıkh, Dâru‟t-Tebliğ, Ġstanbul 1957, s. 329-363. Bkz. 

ġa‟bân,  Zekiyuddin, Usulu‟l-Fıkhi‟l-Ġslâmî, el-Mettebetü‟l-Hanefiyye, Bingâzitrs, s. 278-

279; Zeydan, Abdülkerim, el- Vecîz fi Usulu‟l Fıkhi, Dirâsâtü‟l-Ġslâmiyye, Bağdat 1973; 77-
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Sorumluluğu daraltan veya kaldıran sebeplerin Ġslâm ceza hukukuna etkileri 

üzerinde durulması gerekmektedir. Öte yandan hemen bütün hukuk sistemle-

rinde cezayı sorumluluğu azaltan veya tamamen ortadan kaldıran etkenler 

bulunmaktadır. MeĢru müdafaa ve haksız tahrik bunların en önemlilerinden-

dir. MeĢru müdafaa iĢlenen fiili suç olmaktan çıkarıp faile bir ceza verme-

mektedir.  Ancak haksız tahrik ile failin iĢlediği suç(fiil) suç olmaktan çıka-

rılmayıp sadece faile uğradığı haksız tahrikten dolayı ceza indirimini geti-

rilmiĢtir. 

Bilindiği gibi diğer hukuk branĢları suçu esas alıp ona yoğunlaĢmıĢken ceza 

hukuku suçluya odaklanmıĢtır.
7
 Ceza hukukunda suç kadar suçlunun psiko-

lojisi, suçun iĢlenme Ģekli vs. etkenlerde önem arz eder. Gerek modern hu-

kukta gerekse Ġslâm Hukuku‟nda suçlunun psikolojisi ve onu suç iĢlemeye 

iten amiller dikkatle incelenmesi gerekin bir durum arz eder. Modern ceza 

hukuku sadece iĢlenen suçu değil, suçun iĢlenmesine etki eden nedenleri, 

failin kiĢiliğini ve fiilin iĢleniĢ biçimini de göz önünde bulundurarak ceza-

landırmak yoluna gitmektedir.
8
 Konu hakkında Ġslâm ceza hukukunun mo-

dern hukuktan farkı nedir?  Keza Ġslâm ceza hukukunda da suçlunun suçu 

iĢlerken psikolojisi ve onu suç iĢlemeye iten sebepler üzerinde durmakta ve 

buna göre ceza vermekte olduğu da bilinmektedir. Biz bu çalıĢmamızda gü-

nümüz modern hukukunda ve Türk ceza kanununda
9
 yerini almıĢ olan 

„’haksız tahrikin’’ Ġslâm ceza hukuku açısından cezaya etkisini incelemeye 

çalıĢacağız.  

l. HAKSIZ TAHRĠKĠN TANIMI, ġARTLARI ve MAHĠYETĠ 

Haksız tahrik kavramının cezaya olan etkisini incelemeden önce haksız tah-

rik kavramının ne olduğu, bununla neyin kastedilmek istendiği ve Ģartları 

üzerinde durmak gerekmektedir. 

                                                                                                                             

118; Ebu Zehra, Muhâmmed, Usulu‟l-Fıkh, Dâru‟t-Tebliğ, Ġstanbul 1957, s.329-363. 

Pezdevi, Ali b. Muhâmmed b. Fahru‟l-Ġslâm, Usulu‟l-Pezdevî, (KeĢfül-Pezdevi), IV, s. 393; 

Serahsî, Ebu BekrSemsu'l-EimmeMuhâmmed b. Ahmed b. Sehl, Usulu‟s-Serahsî, I, Daru'l-

Kutubi'l-Ġlmiyye, Beyrut, Lübnan 2005, II, s. 340; Bardakoğlu, Ali, “Ehliyet Md”, DVĠA, 

Ġstanbul 1994, X, s. 534.   
7 Devrim, Aydın, „‟Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Tahrik’’, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, s. 228. 
8 Devrim,  s. 228. 
9 5237 Sayılı TCK, Madde 29. 



164 Hadi SAĞLAM/Mehmet ÇOLAK/Sema GÖKBAYIR  

 

1. Haksız Tahrikin Tanımı 

Köken itibariyle Arapça bir kelime olan tahrik; “kımıldatma, kımıldama, 

oynatma, yola çıkartma, hareket ettirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için 

ileri sürme, kışkırtma, etki yapma, körükleme” anlamlarına gelir.
10

 Yargıtay 

tahrik yerine kıĢkırtma kelimesini de kullanmıĢtır.
11

 Dolayısıyla haksız tah-

rik; failde “acı, elem, keder” meydana getiren ve onu suç iĢlemeye sevk 

eden  (saiktir) fiildir. Tahrik kavramını açıklarken fail kadar mağdurun du-

rumu da göz önünde bulundurulur. Mağdur suç iĢlenirken sarf ettiği sözler, 

mağdurun psikolojisi ve davranıĢları suçun anlaĢılması için son derece önem 

arz etmektedir. Tahrikin söz konusu olabilmesi için mağdurdan kaynaklanan 

haksız hareketler nedeniyle failin öfke veya üzüntüye kapılması ve tepki 

olarak bir suç iĢlemiĢ olması gerekir. 

Tahrik kavramı suçun ana unsurlarından olmayıp suçu ortadan kaldıran bir 

sebepte değildir. En yalın tabiriyle haksız tahrik mağdurdan faile yönelik 

gerçekleĢen haksız tahrik sonucu mağdurda elem, öfke ve acı meydana gel-

mesi ve bu duyguların tesiriyle „‟tepki suçu’’ iĢlemesidir. Fail adı geçen bu 

fiili kendisine yönelen haksız tahrik sonucunda iĢlediğinden cezasında bir 

indirim olacaktır.
12

 Haksız tahrik asla iĢlenmiĢ olan fiili suç olmaktan çıka-

ran bir etken olmayıp sadece cezanın miktarını belirleyen bir etkendir. 

Ġslâm hukukunda modern hukuk gibi failin psikolojisi üzerinde durmuĢ ve 

onu suç iĢlemeye götüren sebepleri göz önünde bulundurmuĢtur. Ġbn Kay-

yım
13

 ehliyet arızalarını sayarken unutma, korku, hata, cinnet, hüzün, öfke 

durumlarını zikretmiĢ ve bu durumlarda kiĢinin suç iĢleme ehliyetinin tam 

olmayacağını belirtmiĢtir. Aynı Ģekilde Ġbn Âbidin
14

„ de “öfke halinde so-

                                                      
10 Develioğlu, Ferit, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, 

Ankara,1984 s.150. 
11 YCGK 16. 5. 1977 t. E. 156, K. 209 ve YCGK 20. 3. 1989 t. E. 1/155, K. 113; 4. CD 17. 4. 

1996 t. E. 1985, K. 3547. 
12 5237 Sayılı TCK Madde 29. 
13 Ġbn Kayyım,  el-Cezviyye;  Ġğasetü’l-Lefhan fi Hükmi Talaki’l-Gadban, (çev. Mehmet Ali 

DanıĢman), Ġslâm Hukuku AraĢtırmaları Dergisi, sayı9,Yıl 2007. Bir risale Ģeklinde ele alınan 

eserin özgün adı “İğâsetü‟l-lehfân fî Talâkı‟l-Gadbân” olup orijinali 48 sayfadan oluĢmakta-

dır. Bkz. Serkis, Mu’cemu’l-Matbuâti’l-Arabiyye, s. 223. Eser Muhamed Afîfî tarafından 

tahkik edilmiĢ, hadisler tahriç edilmiĢ yeri geldiğinde gerekli açıklamalar yapılmıĢtır. 

1408/1988‟de neĢredilmiĢ olan eser tahkikli haliyle fihrist dıĢında 75 sayfadan oluĢmaktadır 

(el-Mektebetü‟l Ġslâmî-Mektebetü Ferkad el-Hani, Beyrut-Riyad). 
14 Ġbn Abidin, Muhammed Emin; Reddul Muhtar, Ġstanbul 1984, l V, s. 95. 
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rumluluk olmaz“
15

 diyerek öfkeyi sorumluluğu kaldıran veya azaltan bir 

sebep olarak zikretmiĢtir. Hanefiler ve Hanbelîlerin büyük bir kısmı cinnet 

haline dönmüĢ öfke halinde geçekleĢen talakın geçersiz olacağını belirtmiĢ-

lerdir.
16

 

2. Haksız Tahrikin Ģartları ve Mahiyeti 

Hukukta tahrik fiilinin haksız sayılaması ve hukuka aykırı olan fiilden dolayı 

cezaya çarptırılırken bu haksız tahrik sebebiyle ceza indirimi alabilmesi için 

bir takım Ģartlar gereklidir. Bu Ģartları Ģöyle sıralayabiliriz. 

2.1. Ortada Tahrik Edici Bir Fiilin Olması Gerekmektedir 

Haksız tahrikten söz edebilmek için ortada faile yöneltilmiĢ haksız bir hare-

ketin varlığı Ģarttır. Fail iĢlemiĢ olduğu fiili bir elem, acı ve öfke neticesinde 

iĢlemelidir. Bu acı ve öfke failin kendi ihtiras ve duygularından kaynaklan-

mamalıdır. Burada adı geçen tahrik failin hayatına, saygınlığına, psikolojisi-

ne yönelik olabilir. Önemli olan husus ortada haksız bir tahrik fiilinin olma-

sıdır. Tahrik failin bizzat kendine yönelik olabileceği gibi sevdiklerine, ma-

lına, değer yargılarına, inançlarına yönelikte olabilir. Yargıtay vermiĢ olduğu 

kararlarında failin bizzat kendisine veya yakınlarına yapılan hareketleri indi-

rim sebebi saymıĢtır.
17

 Ayrıca tahrikin failin bizzat huzurunda iĢlenmesine 

de gerek yoktur. Failin bunu duyması ve öğrenmesi de yeterlidir. 

Tahrik fiilinde aranan Ģartlardan biri de hukuka, ahlaka, toplumun değer 

yargılarına aykırı olmasıdır. Mağdurun tahrik gayesi güdüp gütmediğine ise 

itibar edilmez.
18

 Hayvanlardan kaynaklanan hareketler ise tahrik sebebi ola-

maz. Ancak bir insanın yönlendirmesi veya kıĢkırtması ile hayvanlardan 

meydana gelen hareketler tahrik sebebi sayılmıĢtır. Sonuçta haksız tahrikten 

söz edebilmek için tahrik edici bir fiilin olması gerekmekte olduğu anlaĢıl-

maktadır. 

2.2. Tahrik Edici Bu Fiilin Hukuka Aykırı Olması Gerekmektedir 

Tahrikin failde ceza indirimine neden olması için tahrik edici bu fiilin huku-

ka aykırı ve haksız olması Ģartı aranmaktadır. Bu durumda tahrikin yoğunlu-

ğuna bakılmaksızın sadece hukuka aykırılığıyla failde yarattığı acı ve elem 

                                                      
15 Ġbn Abidin, IV, s. 95. 
16 Erturhan Sabri,‟‟İslâm Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı‟‟, C. Ü. Ġlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 1999, s. 212. 
17 YCGK, 22. 5. 1989 t. E.133, K. 192. 
18 Devrim,  s. 25. 
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göz önünde bulundurulur. Burada bahsedilen tahrik fiilinin suç olması ge-

rekmez. Hukuka aykırı olması yeterlidir. 

TCK 29. Madenin gerekçesinde hiddet ve Ģiddetli elemin haksız bir fiil so-

nucu ortaya çıkması gerekir, denmektedir. Maddeye bunun yazılmasıyla 

özellikle ülkemizde „‟töre ve namus cinayetlerinde’’  ceza indiriminin önü-

ne geçmesi hedeflenmiĢtir. 

Tahrik hukuka aykırı olabileceği gibi örf ve adetlere de aykırı olabilir. An-

cak hukuka uygun olmayan veya hukukla çatıĢan örf ve adetler haksız tahrik 

kapsamına girmezler. Özetle; haksız tahrik fiilinin ceza indirimi sebebi sayı-

labilmesi için hukuka, toplumun değer yargılarına, örf ve adetlere aykırı 

olması gerekmektedir. 

2.3. Tahrik Fiili, Failde Elem ve Acı Meydana Getirmelidir 

Haksız tahrik indirimden bahsedebilmek için ortada sadece haksız bir fiilin 

olması yetmemektedir.  Aynı zamanda bu haksız fiilin failde Ģiddetli elem ve 

acıya neden olması gerekmektedir. Fail kendisine yöneltilen bu haksız fiili 

karĢısında Ģiddetli elem, acı ve öfkeye kapılmakta ve duygularını kontrol 

edememektedir. Failde ki duygular elem ve acı olmalıdır. Ancak failini kıs-

kançlığı, kompleksleri, intikam duyguları haksız tahrik sebebi olamaz. 

2.4.  Fail Suçu Bu Tahrik Sonucunda ĠĢlemiĢ Olmalıdır 

Haksız bir tahrikten söz edebilmek için yani tahrik kurumunun iĢletilebilme-

si için ortada haksız bir fiilin olması, bu fiilin mağdurdan faile yönelik olma-

sı ve bu haksız fiilin failde elem ve acıya neden olması yetmediğini yukarıda 

ifade etmiĢtik. Bütün bunların yanında suçun bu tahrik sonucunda iĢlenmiĢ 

olması gerekmektedir. Yani failin tepki suçu iĢlemiĢ olması Ģartı aranır. 

ġunu hemen belirtelim ki haksız tahrik ancak bir indirim sebebi sayılabilir. 

Yoksa haksız tahrik neticesi iĢlenmiĢ suç asla meĢrulaĢtırılamaz.
19

 

Haksız tahrikte tepki suçundan bahsedebilmek için suçun tahrik edilenden 

tahrik eden yönelik gerçekleĢmiĢ olması Ģartı aranır. Yani fail kendisine 

tahrik edene karĢı tepki suçu iĢlemektedir. Nedensellik bağından söz edebil-

mek için tepki suçunun tahrik edilenden tahrik edene yönelik olması Ģartı 

aranır.
20

 Tepki suçu tahrik edene değil de üçüncü Ģahıslara yönelik olmuĢsa 

burada nedensellik bağından söz edilemez. Bu durumda olayla alakası olma-

                                                      
19 Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku, SavaĢ Yay. Ankara, 2005, s. 105. 
20 Eren, Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler; Gözden GeçirilmiĢ 4. B., Beta Yay., 

Ġstanbul, 1994, s . 643. 
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yan bir kiĢinin zarar görmesi söz konusu olur ki bu da asla hukuka uygun 

düĢmez. 

Haksız tahrik fiilinde zaman Ģartı da aranmaz. Mesela meĢru müdafaada file 

yöneltilen saldırının o an defedilmesi Ģartı aranırken tahrikte bu Ģart aran-

maz. ġayet haksız tahrikin etkisiyle failde oluĢan elem ve acı devam ediyor-

sa haksız tahrik indiriminden faydalanılabilir. Tepki suçunun faildeki hiddet 

veya elem halinin etkisi devam ettiği müddetçe iĢlenmesi gerekir, tepkinin 

tahrik fiilinden hemen sonra gösterilmesi Ģart değildir.
21

 Failin kapıldığı öfke 

veya üzüntü belli bir zaman devam edebilir, gizli kalabilir hatta sakinleĢen 

fail bir süre sonra yeniden aynı duygulara kapılabilir. Bu durum haksız tah-

riki meĢru müdafaadan ayırmaktadır. Fail haksız tahrik neticesinde iĢlenen 

bir suç olması gerekmektedir. 

ll. HAKSIZ TAHRĠKĠN CEZAYI ETKĠLEYEN DĠĞER 

KAVRAMLARLA KARġILAġTIRILMASI 

Gerek modern hukukta gerekse Ġslâm ceza hukukunda cezayı etkileyen bir 

takım kavramlar vardır. Bunlardan bir kısmı hukuka uygunluk sebebi sayı-

lırken bir kısmı da haksız fiili suç olmaktan çıkarmamakta sadece ceza indi-

rimi sağlamaktadır. Birbirine çok benzeyen ve çoğu zaman birbirine karıĢtı-

rılan bu kavramları açıklamak ve aralarında ki benzerlikleri ve farklılıkları 

ortaya koymak yerinde olacaktır. 

1. Haksız Tahrik ve MeĢru Müdafaa ĠliĢkisi ve Mahiyeti  

Birbirine en çok karıĢtırılan kavramlar arasında tahrik ile meĢru müdafaayı 

sayabiliriz. Her iki kavramda ceza hukukunun konusudur ve her iki kavram-

da cezayı etkilemektedir. Bu iki kavramın benzeyen yönleri olduğu gibi ayrı 

yönleri de vardır. Haksız tahrik kavramını doğru anlayabilmek için meĢru 

müdafaa kavramını doğru tanımlayabilmemiz yerinde olacaktır. Özellikle 

kan davalarında insanlar iĢlemiĢ oldukları cürümü meĢrulaĢtırmak ve ceza 

almamak için meĢru müdafaa yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu bölümde 

modern hukukta özelliklede çalıĢmamızın konusu olan Ġslâm Ceza Huku-

ku‟nda meĢru müdafaa kavramını açıklamaya çalıĢacağız. 

1.1. Modern Hukukta MeĢru Müdafaa 

MeĢru müdafaa, çok eski zamanlardan beri hemen hemen bütün hukuk sis-

temlerinde kabul edilen bir hukuka uygunluk nedenidir. Roma Hukuku‟nda, 

                                                      
21 Toroslu, s. 179. 



168 Hadi SAĞLAM/Mehmet ÇOLAK/Sema GÖKBAYIR  

 

Cermen Hukuku‟nda, Ġslâm Hukuku‟nda değiĢik düzenlemelerle meĢru sa-

vunma hakkı düzenlenmiĢtir. MeĢru müdafaa kanunda belirtilmiĢ bir suçun 

suç olmaktan çıkmasına sebep olur. Hukuk literatüründe „‟hukuka uygunluk 

nedenleri’’ ya da suçu ortadan kaldıran objektif nedenler olarak nitelenen 

durumlarda ceza hukuku açısından suç olarak tanımlanan bir hareket suç 

olmaktan çıkar.
22

 

5237 Sayılı TCK‟nin meĢru savunma hakkı ve zorunluluk halini düzenleyen 

25. maddesi meĢru müdafaayı Ģöyle özetlemektedir: ‟‟Gerek kendisine ve 

gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş,  gerçekleşen, gerçekleşmesi veya 

tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre sal-

dırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı 

faile ceza verilmez‟‟.
23

 Burada dikkat çeken hususlardan biriside Türk Ceza 

Hukuku‟nun malı korumak için yapılan müdafaayı meĢru müdafaa sayma-

masıdır. Bu da hukuk çevreleri tarafından tenkit edilmektedir.
24

 Adı geçen 

kanunun 1. bendinde meĢru savunma tanımlandıktan sonra 2. bendinde Ģart-

ları zikredilmektedir. „‟Gerek kendisine gerek baĢkasına ait bir hakka yöne-

lik olup, bilerek neden olmadığı ve baĢka suretle korunmak olanağı bulun-

mayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baĢkasını kurtarmak 

zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında 

orantı bulunmak koĢulu ile iĢlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.‟‟
25

 

Bu durum meĢru müdafaanın hemen tüm hukuk sistemlerinde mevcudiyeti-

nin bir göstergesi olsa gerektir. 

MeĢru müdafaa tanımına dikkat edildiği zaman görülecektir ki kiĢinin kendi-

sinin veya bir baĢkasının bir hakkına yönelik devam eden bir saldırıyı defet-

mek maksadıyla müdafaa yapan kiĢiye ceza verilmeyecektir. Bu tanımda 

meĢru müdafaanın Ģartları ile ilgili bazı durumlar ortaya çıkmaktadır. MeĢru 

müdafaada devam eden bir saldırının olması gerekmektedir. Saldırının fil 

hal (o anda) defedilmeye çalışılması gerekmektedir. Saldırıyı defetmek için 

başkaca bir yolun olmaması, saldırıyı defetme vasıtası ile saldırı arasında 

belli bir orantının olması da gerekmektedir. Meşru müdafaa sırasında sınırı 

aşmamak da önem arz etmektedir. 

                                                      
22 Toroslu, s. 71–98; Gözler, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınları, Bursa 

2012, s. 164. 
23 5237 Sayılı TCK 25/1. 
24 Dönmezer, Sulhi – Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Ġ.Akgün Matbaası, 

Ankara, 1965, II, s. 24–107. 
25 5237 Sayılı TCK 25/2. 
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Burada dikkat edilecek bir diğer husus ise Ģudur: MeĢru müdafaada kiĢinin 

bir hakkına yönelik bir saldırı olmaktadır. Dikkat edilirse meĢru müdafaa 

kurumunun içinde tahrik hali de bulunmaktadır. MeĢru müdafaanın içersinde 

yer alan ‘’saldırı fiili’’ tahrikte de vardır. Ancak meĢru müdafaanın içinde 

tahrik fiili erimektedir. Çünkü meĢru müdafaa ile ceza almayan kiĢi için artık 

tahrikten dolayı bir ceza indiriminden söz edilemez. MeĢru müdafaa bir hak 

olarak görülürken; haksız tahrik sadece cezai indirime neden olmaktadır. 

1.2.  Ġslâm Hukuku‟nda MeĢru Müdafaa 

Bütün hukuk sistemlerinde yerini bulmuĢ olan meĢru müdafaa hakkına Ġslâm 

hukuku da kayıtsız kalmamıĢtır. Ġslâm Hukuku belli Ģartlar dâhilinde kiĢinin 

müdafaa yapabileceğini ve bu müdafaa sırasında yaptıklarından sorumlu 

tutulamayacağını karara bağlamıĢtır. Ġslâm Hukuku‟na göre Müslüman‟ın 

ırzı, canı, malı Ġslâm Hukuku‟nun himayesi altındadır. Bu konuda zimmîde 

Müslüman gibidir. Hz. Ali'nin: 'Onlar, malları bizim malımız gibi, canları 

da bizim canımız gibi olsun diye zimmet akdini yapmışlardır" sözü bunu 

ifade etmektedir.
26

 

Bir kimsenin canını, malını veya namusunu kastederek tecavüze yeltenen 

kimseye karĢı tecavüze uğrayanın müdafaa ve tecavüzü önleme hakkı vardır. 

Her çareye baĢvurarak ve baĢka çare yoksa mütecavizi öldürerek bu hakkını 

kullanabilir. Çünkü tecavüze uğrayan meĢru müdafaa hakkını kullanmakta-

dır, bu hal zaruret halidir, amme otoritesiyle değil, kendi gücüyle tecavüzü 

önlemek mecburiyetindedir.
27

 Ancak bu önleme bir zaruret hali olup asla 

cezalandırma değildir. Bu durum hukuki yaptırımın ve hukuk düzeninin 

varlığı ile ilgili olsa gerektir. 

a)  Ġslâm Hukuku’nda MeĢru Müdafaanın ġartları 

Öldürme pahasına da olsa tecavüz ve saldırıyı önlemeyi mubah kılan ve 

meĢru müdafaanın oluĢmasını sağlayan bazı Ģartlar vardır. Bu Ģartları Ģöyle 

sıralayabiliriz. 

  1. Ġslâm Hukuku‟nun himayesine almıĢ olduğu ve dokunulmaz addettiği 

can, mal ve namusa yönelik bir saldırı olması durumunda meĢru müdafaa-

dan bahsedilir. 

                                                      
26 Ġbn Kudame,  Ebu Muhammed Muvaffakuddin Abdullah, el-Muğni, IV, Beyrut, 1992, Vlll, 

s. 445. 
27 http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0177b. htm 

http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0177b.%20htm
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2. Saldırıya uğrayanın devlete ve emniyet güçlerine sığınma imkânının bu-

lunmaması gerekmektedir. 

3. Bu tecavüzü önlemek için baĢkaca bir çaresinin bulunmaması yani meĢru 

müdafaanın son çare olması halinde söz konusudur.
28

 

b) MeĢru Müdafaa Hakkı’nın Hukuki Dayanağı 

Ġslâm hukuku kiĢinin canına, malına ve namusuna dokunulmazlık tanımıĢ ve 

bunlara saygı gösterilmesini istemiĢtir. Müslüman Ġslâm Hukuku‟nun hima-

yesi altındadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ġslâm ülkesinde yaĢayan zım-

nide bu konuda Müslüman gibidir.
29

 

Hakkı korumak ve gerektiğinde yapılan bir saldırıyı önlemek devletin asli 

vazifesidir. Bu vazifeyi onun ifâ etmesi esastır; fakat zarûret halinde, tecavü-

ze uğrayanın devlet kuvvetlerine sığınma imkânına mâlik olmadığı hallerde 

Ġslâm hukuku, tecavüze uğrayan kimseye, öldürme pahasına da olsa kendini 

koruma izni vermiĢtir. ġu Hadisi ġerif bu hükmün en güzel açıklayıcısıdır: 

“Ya'lâ b. Ümeyye bir adamla kavga etti, biri diğerinin elini ısırdı, ısırılan 

elini çekince ısıranın ön diĢi düĢtü, Resulüllah'a (sav) baĢvurarak dava açtı-

lar, Hz. Peygamber (sav) Ģöyle buyurdu: "Azgın hayvan gibi ısırıyor musu-

nuz? Buna tazminat yoktur.‟‟
30

 Resulülllah (sav) baĢka bir hadisinde Ģöyle 

buyuruyor: ‟‟Hayatı uğrunda öldürülen şehittir, ailesi uğrunda öldürülen 

şehittir, malı uğrunda öldürülen şehittir.‟‟
31

 Klasik dönemde ve hemen her 

dinde de olduğu gibi can, mal, namus gibi ulvi kavramların korunmasında ne 

kadar titiz davranıldığı ve bu konulardaki meĢru müdafaa hakkının mevcudi-

yeti her daim söz konusu olmuĢtur. 

c) BaĢkalarının Hakkı Ġçin MeĢru Müdafaanın Hukuki Dayanağı 

Ġslâm Hukuku‟na göre meĢru müdafaa hakkı sadece kiĢinin kendi haklarına 

yönelik saldırıları korumaya mahsus olmayıp baĢkalarına yapılan tecavüzleri 

de korumak için meĢru müdafaa yapmayı ve bu uğurda karĢı tarafa gerekti-

ğinde zarar vermeyi mubah saymıĢtır. Yani bir kimse baĢkalarının canına, 

malına ve namusuna yönelmiĢ bir tecavüzü önlemek için meĢru müdafaa 

yapma hakkına sahiptir. El-Muğni‟de Ģu ifadeler yer almıĢtır:‟‟Bir kimsenin 

                                                      
28 Muhammed b.Abdurrahim el-Mevlani,  ġerh‟ül-Müğni, ġifa Yay. Ġstanbul 1980,  Vlll, s. 

330. 
29 El-Muğni, Vlll, s.445. 
30 Müslim, Sahih, Terceme, (çev. Mehmet Sofuoğlu,) Ġrfan Yayınevi, 1988, c.1, s.312. 
31 eĢ-ġeybani, El-Ġmam Muhammed b. Hasan, Camiu‟s-Sağir, (çev. Dr. Mehmet 

Boynukalın), Ocak Yayıncılık, Ġstanbul 1981, II, s. 544. 
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mal veya canına yahut da bir kadının namusuna tecavüze yeltenen kimseyi 

defetme ve tecavüzünü önleme mevzuunda başkaları da mağdura yardım 

edebilir.‟‟
32

 Aynı doğrultuda Remli‟nin ‘’Nihâyetü'l-Muhtaç’’ isimli ese-

rinde de Ģu ibare vardır: "Kendisi için bir tehlike bahis mevzuu olmadığı 

zaman başkalarına vaki tecavüzü önlemenin caiz veya farz olması hükmünde 

kişi, tecavüz kendisine vaki olmuş gibidir.‟‟
33

 

Müslüman her hal ve durumda zulüm ve haksızlığa uğramıĢ kardeĢinin yar-

dımına koĢmalıdır. Hatta din kardeĢine yapılmıĢ olan tecavüzü kendi nefsine 

yapılmıĢ saymalıdır. Resulüllah (sav)‟in Ģu hadisi bu söylediklerimizi en 

güzel Ģekilde özetlemektedir.‟‟Sizden biriniz bir münkeri gördüğü zaman 

onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmeyen diliyle ikaz etsin, buna da gücü 

yetmeyen kalbiyle o kötülüğe buğz etsin ki bu imanın en alt seviyesidir.‟‟ 

Ġslâm hukukunda bir kötülük görünce eliyle müdahale edilmesinin gerektiği-

ni Ģayet eli ile müdahale yapma durumu söz konusu olamazsa dili ile müda-

hale ederek o kötülüğü engellemesi gerektiği bir hadisle rivayet edilmiĢtir. 

ġayet bunlarla da bu kötülüğün önüne geçilememesi durumunda en son çare 

olarak da kalbiyle buğz etmesi ve ona karĢı sosyal bir siyaset izlemesi gerek-

tiği önemle vurgulanmıĢtır. 

1. 3. Haksız Tahrik Kavramının Değerlendirme 

Ġslâm Hukuku‟nda hukuka aykırı olarak icra edilen her türlü tecavüzden 

korunmak ve onu gidermek için insanın kendisinin veya baĢkasının canını 

korumak görevi, kendisinin veya baĢkasının malını korumak ise hakkıdır. 

MeĢru müdafaa bu tecavüzleri korumak üzere yerine getirildiğinde ceza 

terettüp etmez.
34

 Kur‟ân-ı Kerim „‟Her kim size saldırırsa sizde ona yaptığı 

saldırının ayniyle saldırında ileri gitmeye Allah‟tan korkun …‟‟
35

 buyurarak 

kiĢiye meĢru müdafaa hakkı vermiĢtir. Aynı Ģekilde Resulüllah (sav), ‟‟Kim 

haksız yere elinden alınmış olan malını geri ister, bu uğurda kavga eder ve 

öldürülürse o şehittir.‟‟
36

 buyurarak malın muhafazası uğrunda yapılan mü-

dafaanın kutsiyetine dikkat çekmiĢtir. 

Müslüman gerek kendisinin gerekse baĢkasının canına, malına ve namusuna 

yönelik yapılan saldırıyı defetmek için meĢru savunma yapma hakkına sa-

                                                      
32 El-Muğni, Vlll, s. 332. 
33 Remlî, Nihâyet'l-muhtâc, Mısır, trs, VIII, s. 23.  
34 Udeh Abdulkadir, Mukayeseli Ġslâm Hukuku, Ankara, 1990,  II, s. 85.  
35 Bakara, 2/194. 
36 Buhârî, Diyat, 15–23. 
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hiptir. Böyle bir durumda “hukuk düzeni kendisiyle çeliĢkiye düĢmez” ilkesi 

gereğince fiil suç olmaktan çıkar.
37

 Haksız tahrik ise iĢlenmiĢ olan fiili suç 

olmaktan çıkarmaz ve meĢrulaĢtırmaz. Sadece fail bu suçu tahrik altında 

iĢlediğinden ceza indirimini istihkak sağlamaktadır. 

2. Haksız Tahrik-Ġhkakı Hak (Haklıya Hakkını Vermek) ĠliĢkisi 

Ġslâm Hukuku‟na göre kamu düzenini sağlamak, fertler arasında ki anlaĢ-

mazlıkları hukuk kuralları dâhilinde çözmek ve haksızlığa uğrayanların hak-

kını almak devletin asli görevidir. Bu sebeple herhangi bir haksızlığa uğra-

yan birisi devlet otoritesine baĢvurarak hakkını alma yoluna gitmelidir. Ge-

nel kural böyle olmakla birlikte, devlet otoritesinin yeterli olmadığı, idari ve 

adli mekanizmanın iyi çalıĢmadığı,  delillerin failler tarafından karartılıp 

hakların ispat edilemeyeceği gibi gerekçelerle bir takım kiĢiler haklarını 

bizzat kendileri alma yoluna gidebilirler. Aslen hukuka aykırı olan bir eyle-

min hakkını almak gibi bir mazeretle hukuka uygun hale gelmesi Ġslâm Hu-

kuku açısından mümkün müdür? Ġhkak-ı hakkın Ģartları ve sınırları nelerdir? 

Bu bölümde Ġslâm Hukuku açısından ihkak-ı hakkın caiz olup olmadığını ve 

esasen hukuka aykırı olan bir eylemin hukuka uygunluk sebebi olup olama-

yacağını tartıĢacağız. 

Hukuk literatüründe ihkak-ı hak; „‟devlet güçlerinin zamanında işe el koy-

masının sağlanamadığı, hakkın yitirilmesi veya kullanılmasının pek çok güç-

leşmesine engel olmak için başka bir yolun kalmadığında, sahibi tarafından 

hakkın bizzat alınması‟‟ olarak tanımlanmaktadır.
38

 Ġslâm Hukuku‟nda 

‘’zufrubi’l-hak’’ veya sadece „‟zufr’’ olarak ifade edilen
39

 ihkak-ı hak terimi 

yerine „‟kendiliğinden hak alma‟‟ veya ‘’hakkın istifası’’
40

  gibi kavram-

larda kullanılmaktadır. Ġhkak; mazlumun hakkını zalimden almak, hakkı 

yerine getirmek, hak ile hasmına galip olmak gibi manalara geldiği gibi 

ihkak-ı hak ise, haklıya hakkına vermek, hakkı usulü dairesinde yerine ge-

tirmek olarak tanımlanmaktadır.
41

  

                                                      
37 Toroslu,  s. 98. 
38 Özcan, Hüseyin, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 6. Baskı, Ankara 1990, s.185, 345. 
39 Sanânî,  Sübülüs Selam, Kahire, 1971, III, s.  900. 
40 Kaya Ali, ‟İslâm Hukuku‟na Göre Hukuka Uygunluk Nedeni olarak İhkak-ı Hak‟‟, Selçuk 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi,  Konya 2007, s. 15. 
41 Heyet, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedi Büyük Lügat, Ġstanbul 1990, s. 431. 
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Ġslâm Hukuku‟nda kiĢilerin canları, malları ve namusları dokunulmaz kabul 

edilmiĢtir.
42

 Bunlara yönelik her türlü tecavüz yasaklanmıĢ ve ihlallere karĢı 

cezai müeyyideler getirilmiĢtir. Daha geniĢ bir ifade ile anlaĢmazlıkların 

meĢru yollardan, hukuka bağlı kalarak çözülmesi esastır. Ġhtilafların çözül-

mesinde Ģahısların kendi güçlerine baĢvurmasına asla izin verilmez. Çünkü 

bu tür davranıĢlar devlet otoritesini zayıflatır, toplumda kargaĢa ve anarĢinin 

yayılmasına sebep olur. Bu yüzden hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde 

anlaĢmazlıkların giderilmesi ve hakların alınmasında hukuk yolunun seçil-

mesi temel ilke olarak kabul edilmiĢtir.
43

 

Ġslâm Hukuku baĢkasının zilyet ve zimmetine geçmiĢ olan bir malın veya 

hakkın alınmasında temel kural olarak, kamu otoritesine baĢvurmayı ve onu 

ancak devlet eliyle almayı esas almıĢtır. Bu temel hükmün temel dayanağı 

Kur‟ân-ı Kerim‟dir. Yüce Allah Kur‟ân‟da „‟Rabbine andolsun ki, araların-

da çekiştikleri hususta seni hakem tayin edip, sonrada senin verdiğin hükme 

karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğme-

dikçe iman etmiş sayılmazlar‟‟
44

 buyurarak anlaĢmazlıkların çözümünde 

Allah Resulü‟ne gitmeyi ve O‟nun vereceği hükme razı olmayı vurgulamak-

tadır. 

Ġslâm Hukuku‟nun ikinci hüküm kaynağı olan sünnet ise „‟İslâm‟da zarara 

zararla karşılık vermek yoktur‟‟
45

 hadis Ģerifi gereğince bir zarara zararla 

karĢılık vermeyi yasaklamıĢtır. ‟‟Zarara zararla mukabele yoktur‟‟
46

 Ģeklin-

de genel hüküm haline getirilmiĢ bu beyan gereğince baĢkasının zilyet ve 

zimmetine geçmiĢ ve üzerinde hak iddia edilen bir malı alırken çoğu kez 

haksızlığa düĢüleceğinden kendi gücüyle hak almanın caiz olmayacağı belir-

tilmiĢtir.
47

 Dolayısıyla baĢkasının zimmetine geçmiĢ bir malı veya hakkı olan 

kiĢi bunu ihkak-ı hak yoluyla alamayacaktır. Zira Kur‟ân-ı Kerim „‟Haksızlık 

etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız‟‟
48

 buyurarak bir haksızlığa da uğra-

mıĢ olsa kiĢinin haksızlık yapma hakkının olamayacağını belirtmektedir. 

Binaenaleyh; bütün hukuk sistemleri gibi Ġslâm hukuku da herhangi bir hak-

kın alınması ya da haksızlıkların giderilmesinde genel kural olarak devlet 

                                                      
42 Buhârî, Hudud, 9. 
43 Kaya, s.12. 
44 Nisa, 4/65. 
45 Ġbn Mâce, Sünen, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, 2011, Ahkâm, 17. 
46 Mecelle, Md 19. 
47 Mecelle, Md 921. 
48 Bakara, 2/279. 
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otoritesine baĢvurmayı esas almıĢtır. KiĢilerin kendi güç ve imkânlarıyla 

haklarını almaya çalıĢmaları toplumda kargaĢa ve karıĢıklığa neden olacak; 

hakkını almaya çalıĢan kiĢi çoğu kez sınırı aĢarak suç iĢleyecektir. Yeri gel-

miĢken Ģunu da söylemek gerekir ki; ihkak-ı hak Türk Ceza Kanunu‟na göre 

suç sayılmaktadır.
49

 

3. Haklıya Hakkını Vermenin (Ġhkak-ı Hakkın) MeĢru Sayılacağı Durumlar 

BaĢkasının zilyet ve zimmetinde alacağı bulunan birinin borcunu ödemeyen 

kiĢiden hakkını alabilmek için devlet otoritesine baĢvurması gerektiğini ve 

bunun genel kural olduğunu belirtmiĢtik. Ancak bazı durumlarda kiĢiler 

adalet sisteminin yeterli düzeyde çalıĢmadığı ya da devlet otoritesinin devre-

ye sokulmasının zorluğundan dolayı kendi haklarını bizzat almak zorunda 

kaldıklarını iddia edebilirler. ĠĢte Ġslâm Hukuku bazı durumlarda genel kura-

lın bir istisnası olarak Ģahısların haklarını alabilmek için böyle bir yola baĢ-

vurmalarının meĢru saymıĢ ve ihkak-ı hakkı hukuka uygunluk sebepleri ara-

sında zikretmiĢtir.
50

 Ġslâm Hukuku „‟zaruretler memnuatları mubah kılar‟‟
51

 

kaidesi çerçevesinde zorunluluk durumunda kendiliğinden hak alma yoluna 

baĢvurmayı mubah saymıĢtır. 

Gerek Kur‟ân-ı Kerim‟de gerekse Resulüllah‟ın sünnetinde ihkak-ı hakkın 

meĢruluğuna delil getirilebilecek örnekler çoktur. Yüce Allah Kur‟ân-ı Ke-

rimde „„Bir kötülüğün karşılığı gene ona denk bir kötülüktür‟.‟
52

  „‟Eğer ceza 

vermek isterseniz size yapılanın aynısıyla mukabele edin.‟‟
53

 „‟Zulüm gör-

dükten sonra hakkını alan kimsenin bundan dolayı mesul tutulmasına gerekli 

bir yok yoktur.„‟
54

 ‟‟Hürmetler karşılıklıdır, öyleyse sizde size tecavüz edene, 

size tecavüz ettikleri gibi tecavüz edin‟‟
55

  gibi ayetlerde zulme uğrayanların 

haklarını alabilmek için meĢru dairede haklarını alabileceğini, kendisine 

yapılan haksızlığa misliyle karĢılık verilebileceği vurgulanmaktadır. 

Ġslâm Hukuku‟nun ikinci hüküm kaynağı olan sünnette de bu yönde deliller 

mevcuttur. Resulüllah‟ın Ebu Süfyan‟ın karısı Hind‟in sorusuna verdiği ce-

                                                      
49 TCK Md.308, 
50 Karahasan, Mustafa ReĢit, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Beta Yayınları, Ankara, 

1981, c.1, s.151. 
51 Suyûtî, s. 84. 
52 EĢ-ġurâ, 42/40. 
53 En-Nahl, 16/126. 
54 EĢ-ġurâ, 42/41 
55 El-Bakara,2/194. 
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vap bu konu için en güzel örnektir. Hind ‟‟Kocam cimri bir adamdır, verdik-

leri bana ve çocuğuma yetmemektedir, onun malından nafakamızı alabilir 

miyim?‟‟ diye sorması üzerine Allah Resulü ‟‟Örfe uygun olarak sana ve 

çocuğuna yetecek kadar al‟‟
56

 buyurmuĢtur. Aynı Ģekilde Buhâri‟de geçen 

bir Hadis-i ġerif‟te „‟Bir kimsenin malında malının aynısının bulan kimse o 

mala daha çok hak sahibidir‟‟
57

  diye buyurmaktadır. 

Yukarıda saydığımız deliller doğrultusunda Ġslâm Hukukçuları Ġhkak-ı hakkı 

bazı Ģartlarda bir hak alma yöntemi olarak görmüĢler ve bu durumu hukuka 

uygunluk sebebi saymıĢlardır. Ancak Ġhkak-ı hak genel bir kural değil istis-

nai bir durumdur. AĢağıda sayacağımız durumlarda ihkak-ı hak caiz görül-

müĢtür. 

4. Ġhkak-ı Hakkın ġartları 

BaĢkasının eline geçmiĢ olan bir malın ya da hakkın ihkak-ı hak yoluyla 

alınabilmesi ve bunun meĢru sayılabilmesinin bazı Ģartları vardır. Çünkü 

toplumda düzenin sağlanması, hakların alınması ve sahibine iadesi devletin 

asli görevidir. Ancak istisnai bir izin olarak ihkak-ı hak meĢru sayılmıĢtır. 

Ġhkak-ı hakkın hukuka uygun bir eylem sayılabilmesinin ilk Ģartı bu hakkın 

devlet eliyle alınamamıĢ olmasıdır. Ġkinci olarak ise ihkak-ı hakkın yeni bir 

haksızlığa yol açmaması için baĢvurulan eylemde haddi aĢmamaktır. Üçüncü 

ve son Ģart ise ihkak-ı hak olarak alınacak hakkın sabit ve belirli olması ge-

rekmektedir. ġimdi ihkak-ı hakkın Ģartı olarak zikrettiğimiz bu üç maddeyi 

sırasıyla açıklayalım. 

a) Hakkın Devlet Eliyle AlınamamıĢ Olması Gerekmektedir 

Yukarıda defalarca zikrettiğimiz gibi hukuk sistemlerinde temel kural hakla-

rın alınmasında devlet organlarının devreye sokulmasıdır. Ġhkak-ı hakka 

istisnai bir izin verilebilmesi için kiĢinin hakkını alabilmek için mahkemeye 

baĢvuramamıĢ olması ya da devlet unsurlarının yerinde zamanında olaya 

müdahale dememesi ya da hakkı alabilmek için yetersiz kalmasıyla müm-

kündür. Borcunu ödemekten kaçınan kiĢinin malına el koyabilmek için ola-

yın mahkemeye taĢınmasının mümkün olmaması
58

Ya da birinin evine düĢen 

bir malını izinsiz olarak eve girip alabilmek için ev sahibinin delilleri yok 

etme ya da evine düĢen malı inkâr etme endiĢesinin bulunması, gerekir.
59

 

                                                      
56 Buhârî, Buyu, 95. 
57 Buhârî, Ġstikraz,14. 
58 Ġbn Abidin, lV, s. 95. 
59 Ġbn Nuceym, s. 88. 
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Ancak adliye teĢkilatının olaya müdahale etmesinin mümkün olduğu durum-

larda kendiliğinden hak alma hukuka uygunluk vasfını kaybeder ve suç 

olur.‟‟Bir özür ile caiz olan,  o özrün kalkmasıyla batıl olur‟‟
60

 genel kaidesi 

mucibince istisnai durumlarda ruhsat verilen hükümler Ģartların değiĢmesiyle 

ruhsatlık vasfını kaybeder. Bu durumda istisnai duruma göre değil genel 

kurala göre hüküm verilir. 

b) Ġhkak-ı Hakta Haddi AĢmamak Gerekmektedir 

Her ne kadar ihkak-ı hak yoluyla alınacak malın kiĢinin kendi malı olsa da 

burada kiĢi ve mal dokunulmazlığı ihlal edilebilir ve yeni hukuksuzluklara 

sebep olunabilir. Bu yüzden haksızlığı ortadan kaldırmayı ve hakkını almayı 

amaçlayan eylem yeni haksızlıklara yol açabilir ve toplum düzenin bozabilir. 

Bu mahsurun ortadan kaldırılabilmesi için hak almak için baĢvurulan yönte-

min ve kullanılan kuvvetin amaçlanan hedefle sınırlı olması gerekir. Çünkü 

ihkak-ı hak genel bir hüküm olmayıp zaruret durumunda meĢru sayılmıĢtır. 

Dolayısıyla zaruret durumuyla sınırlıdır.
61

Kamu düzeninin bozulması, baĢ-

vurulan eylemin suç vasfı kazanması ve failin ağır itham altında kalması gibi 

durumlarda Ġslâm Hukukçuları sınırın aĢılmıĢ sayılacağına hükmetmiĢlerdir. 

Bu durumlarda ihkak-ı hak sonuçları itibariyle yeni mağduriyetlere yol aça-

cak ve hukuka uygunluk vasfını yitirecektir. 

Yukarıda sayılan sakıncalardan toplumsal düzenin bozulması tehlikesi baĢ 

gösterdiğinde kendiliğinden hak alma eylemi, daha ağır sonuçlara yol açaca-

ğı için bu durum hukuka aykırı sayılmıĢtır. Hanefi hukukçular fitneye yol 

açma tehlikesi bulunan durumlarda mahkemeye baĢvurmayı zorunlu gör-

müĢlerdir.
62

Aynı Ģekilde hak alma yoluyla baĢvurulan eylemin suç vasfı 

kazanması ihtimali varsa gene ihkakı hak meĢru sayılmaz. Örneğin ispatı 

mümkün olmayan durumlarda kendi malını aldığını iddia eden kiĢi hırsızlık-

la suçlanabilir ve cezai müeyyideye uğrayabilir. Bu gibi bir durumda da gene 

mahkemeye baĢvurmak gerekli görülmüĢtür. Son olarak failin ağır bir itham-

la karĢı karĢıya kalacağı bir durumda gene kendiliğinden hak alma eylemi 

meĢru görülmemiĢtir. Mesela kendisine emanet olarak bırakılan bir malı o 

malda hakkı olduğu gerekçesiyle el koyan kiĢi emanete ihanetle suçlanabilir. 

Çünkü o kiĢi malını faile güvenerek bırakmıĢtır. Her ne kadar malda hakkı 

olsa da bu durumda emanete ihanet etmiĢ gibi görünecektir. ĠĢte bu durumda 

                                                      
60 Mecelle,  Md. 25. 
61 Ġbn Nuceym,  s. 86. 
62 Kârâfi, el-Furuk, lV, Beyrut, trs, s. 77. 
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da ihkak-ı hak meĢru sayılamıĢ devlet otoritesine baĢvurmak Ģartı getirilmiĢ-

tir. 

Kamu düzenini bozulacağı, daha büyük kayıpların yaĢanacağı durumlarda 

kiĢi mahkemeye baĢvurmak zorundadır. Ġhkak-ı hak belli Ģartlar dâhilinde 

mala iliĢkin haklarda meĢru sayılıyorken kişinin can ve bedenine yönelik 

haklarda asla ruhsat verilmemektedir.
63

Çünkü burada toplumsal düzenin 

bozulması, kiĢilerin can kayıplarına neden olacağı aĢikârdır. Bu yüzden bir 

yakını kasten öldürülen kiĢi failin kısasını isteyebilir ancak faili kendisi infaz 

etme hakkını isteyemez.
64

 Çünkü bu gibi durumlarda toplum düzenini bo-

zulması, topluma karıĢıklık ve anarĢinin hâkim olması kaçınılmazdır. 

Görüldüğü gibi ihkak-ı hakkın hukuka uygun bir eylem olarak görülebilmesi 

için hak almak için baĢvurulan eylemin amaçla sınırlı tutulması gerekir. Sınır 

aĢıldığı zaman hukuka uygunluk ortadan kalkar. Burada bir kere daha söy-

lemek gerekir ki ihkak-ı hakka konu olan Ģey bir mal olmalıdır. KiĢinin canı 

ve bedeni asla ihkak-ı hakkın konusu olamaz.
65

 

c. Hakkın Sabit ve Belirli Olması Gereklidir 

Ġhkak-ı hakkın hukuka uygun bir eylem olarak kabul edilebilmesi için hak-

kın belli Ģartları taĢıması Ģartı aranır. Kendiliğinden hak almanın meĢru sa-

yılması için hakkın belirli, sabit ve aynı cinsten olması gerekir. Kendiliğin-

den hak almanın hukuka uygun olmasını sağlayan bu Ģartlar aynı zamanda 

yeni bir haksızlığın meydana gelmesine de engel olmaktadır. 

i. Bir Hakkın Sabit Olması Gerekmektedir 

 Üzerinde hak iddia edilen bir mal veya hakkın kendiliğinden alınabilmesi 

için bahse konu olan malın öncelikle sabit olması gerekmektedir.
66

 Ancak bu 

Ģartları taĢıyan bir hak yetkili makamlara baĢvurmadan kendiliğinden alına-

bilir. Ġslâm hukukçuları bir hakkın sabit olmasını bazı Ģartlara bakarak belir-

lemeye çalıĢmıĢlardır. Örneğin Maliki hukukçularından Kârâfi‟ye göre bir 

hakkın sabit olabilmesi için o hakkın bütün Ġslâm hukukçuları tarafından 

tanınan bir hak olmasını Ģart koĢmuĢtur.
67

 Örneğin hacr altına alınmadan 

önce iflas eden kiĢinin malından alacaklıların haklarını almaları Ġslâm hu-

                                                      
63 Ġbn Hacer, Fethul Bari Xll, s. 190. 
64 Muhammed Ali, Tehzibu‟l-Furuk, Beyrut, trs, lV, s. 123. 
65 Kaya, s. 22. 
66 Kaya, s. 23. 
67 Kârâfî, lV, s. 76. 
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kukçuları arasında ihtilaf konusu olmuĢtur. Örneğin Ġmam ġâfii böyle bir 

hakkı kabul etmemektedir.
68

 Böylece hakkın sabit olması Ģartı gerçekleĢme-

diğinden ihkak-ı hak geçerli olmaz. Aynı Ģekilde kendisine yapılan hibeyi 

kabul etmeyen kiĢinin daha sonra bu hibeye dayanarak o malı kuvvet kulla-

narak almaya çalıĢması da böyledir. 

Günümüz hukukçularından Zerka ise, hukuki sebebi güçlü olan hakların 

sabit sayılacağını belirtmektedir. Zerka bu Ģartları taĢıyan hakların mahkeme 

kararı olmadan alınabileceğini savunmaktadır.
69

 Ġslâm hukukçuları sabit olan 

bir hakkın ihkak-ı hak yoluyla alınabileceği konusunda fikir birliği etmiĢler-

dir. 

ii. Hakkın Belirli Olması Gerekmektedir 

Ġhkak-ı hakkın hukuka uygun bir eylem olarak görülebilmesi için aranan 

Ģartlardan biride üzerinde hak iddia edilen hakkın belirli olmasıdır. Ancak 

böyle bir hak mahkeme kararı olmadan bizatihi alınabilir. Belirli olmaktan 

kasıtsa hakkın araĢtırmaya ihtiyaç bırakmadan miktarının ve vasfının belli 

olmasıdır. Mesela kendisinin veya çocuklarının nafakası ödenmeyen bir 

kadının zengin olan kocasının malından hakkını alabilmesi için kocanın zen-

gin olması yanında nafaka miktarının örfen belli olması Ģarttır. Nafaka mik-

tarının belli olmaması veya kocanın fakir olması gibi bir durumda mahkeme 

kararı Ģart koĢulmuĢ ve ihkak-ı hak meĢru sayılmamıĢtır.
70

 

Hakkın belirli olmasının ihkak-ı hakka konu olan malın misli veya kıyemi 

olması ile yakından ilgilidir. Zira misli mallar ölçü veya tartı ile değiĢtirildiği 

için bunların belirlenmesi kolaydır ve hâkim kararı olmadan alınabilir. Oy-

saki kıyemi mallar böyle değildir. Bu malların değeri ölçü ve tartı ile belir-

lenmeyip değiĢkenlik arz etmektedir. O yüzden kıyemi malların ihkak-ı hak 

yoluyla alınması caiz görülmemiĢtir. Çünkü bu malların değerinin belirlen-

mesi için özel bir gayret gerekmektedir. 

 iii. Hakkın Aynı Cins Olması Gerekmektedir 

Ġslâm hukukçularının ihkak-ı hak tartıĢmasında en çok üzerinde durdukları 

konu, doğal yollardan alınamayan mal ile ona karĢılık olarak ihkak-ı hak 

yoluyla alınacak olan maĢlın aynı cinsten olup olmaması meselesidir. Ġslâm 

hukuku ile ilgili kaynaklara baktığımızda konunun daha çok bu noktada 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Ancak bu husus ihkak-ı hakka konu olan hakkın 

                                                      
68 ġâfiî, Muhammed b. Ġdris, el-Umm, Ill, Beyrut ty, s. 189. 
69 Zerka, ġerhül Kavâid, s. 466. 
70 Kârâfâ, lV, s. 76. 
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ayniyle mevcut olmadığı durumlarda önem kazanmaktadır. Zira eğer ihkak-ı 

hakka konu olan mal mevcutsa artık onun yerine baĢka bir malın ya da hak-

kın alınması mümkün olmayacaktır. Buna göre baĢkasının zilyet ve zimme-

tinde bulunan hakkının aynısını bulan kimse hâkim kararı olmadan o hakkı 

alabilecek ve böyle bir durumda hukuka aykırılık iddiasında bulunulamaya-

caktır. Örneğin iflas eden müĢterinin elinde bulunan bedeli ödenmemiĢ ma-

lını bulan satıcı o malı hâkim kararı olmadan alabilecektir.
71

 

Yukarıda da belirtildiği gibi mal veya hakkın aynı ile mevcut olmadığı du-

rumlarda cins birliği konusu önem kazanmaktadır. ġafiler „‟Bir kötülüğün 

karşılığı gene ona denk bir kötülüktür‟‟
72

, ve „‟Eğer ceza verecek iseniz size 

verilen cezanın misliyle cezalandırın‟‟
73

 ayetlerini delil göstererek cins birli-

ğini belirleyici yapmamakta, asıl hak yerine onun değerinde baĢka bir hakkın 

ya da malın alınabileceğine hükmetmektedirler.
74

 Hanefilere göre ise yukarı-

da geçen Nahl suresi delil göstererek misli ile mukabeleyi Ģart koĢmuĢlardır. 

Hanefilere göre aynı cinsten olan bir hakkın aynı cinsten olması durumunda 

caiz görmekte, farklı cinsten bir hakkın alınmasını ise caiz görmemektedir-

ler.
75

 

Maliki hukukçuları ise bu konuda birbirinden farklı görüĢler sergilemektedir. 

Örneğin el-HuraĢi Hanefilerle aynı görüĢü paylaĢırken Karafi aynı ya da 

farklı cinsten bir malın kendiliğinden alınmasını caiz görmemektedir.
76

 

Mâlikilerde yaygın olan görüĢe göre mahkemeye baĢvurmadan herhangi bir 

hakkın bizzat alınması caiz görülmemektedir. 

Hanbelîlere göre ise her hal ve durumda kendiliğinden hal alma caiz olmaz. 

Çünkü böyle bir durum insanlar arasında ihtilafa ve karıĢıklığa yol açacaktır. 

Hanbelîler, “emaneti sana güven verene bırak, sana ihanet edene sen ihanet 

etme‟‟
77

 hadisini delil göstererek ihkak-ı hakkı caiz görmemektedirler. Bütün 

bu bilgiler ıĢığında ihkak-ı hakkın hukuka aykırı bir fiil olduğu görülmekte-

dir. Bugün yürürlükte olan Türk hukuk sistemi de bunu meĢru görmemekte-

dir. Ancak Ġslâm hukuku zaruret durumunda ve bazı Ģartların oluĢması Ģar-

tıyla ihkak-ı hakkı caiz görmektedir. Ancak kuvvet kullanmayı gerektirecek 

                                                      
71 ġâfiî, lll, s. 199. 
72 EĢ-ġurâ, 42/40. 
73 En-Nahl, 16/126. 
74 Ensari, Fethu‟l-Vehhab, ll, s. 160. 
75 Serahsi,  Xl, s. 128. 
76 Kârâfi, el-Füruk, lV,  s. 76–77. 
77 Ebu Davut,  Büyü, 79. 
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hakkın bulunması, hükümet güçlerinden yardım alınamaması, bizzat alınma-

dığı takdirde hakkın tamamen yitirilecek olması gibi durumlarda Ġslâm hu-

kuku ihkak-ı hakkı caiz görmektedir. 

5.  Ġhkak-ı Hakk AnlayıĢının Değerlendirmesi 

Ġslâm hukukunun genel prensipleri itibariyle, baĢkasının zilyet ve zimmetin-

de bulunan ve geri verilmesi gereken bir hakkın iadesi devlet otoritesi eliyle 

sağlanmalıdır. Temel kural hak sahibinin öncelikle mahkemeye baĢvurması 

ve hakkını bu yolla almasıdır. Yargı yoluna baĢvurmadan hakkını bizzat 

almaya çalıĢmak toplumda ihtilaf ve kargaĢaya neden olacak ve bir hak yeri-

ne getirilmeye çalıĢılırken daha büyük zararlara yol açacaktır. Dolayısıyla 

böyle bir eylem hukuka aykırı olarak kabul edilir ve Ġslâm hukuku kendili-

ğinden hak almayı meĢru görmez. Böylece ihkak-ı hak genel prensip olarak 

hukuka aykırı fiillerden kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte hak kaybına uğrayan kiĢi, hakkını hukuk yoluyla alamadığı 

veya alamayacağı kesin olarak ortaya çıktığı zaman ihkak-ı hak yoluyla hak-

kını bizzat almaya kalkabilir. Ġslâm hukuku belli Ģartların oluĢması Ģartıyla 

böyle bir teĢebbüsü caiz görmüĢ ve ihkak-ı hakkı hukuka uygunluk sebeple-

rinden saymıĢtır. Hakkın devlet gücüyle alınamamıĢ olması, eylemin amacı 

aĢmaması, eylemin yeni bir haksızlığa yol açmaması ve hakkın aynı cinsten 

olması gibi Ģartların meydana gelmesiyle ihkak-ı hak hukuka uygunluk ne-

denlerinden sayılır. Ġhkak-ı hakkı meĢrulaĢtıran Ģartlardan birinin ortadan 

kalkması eylemin eski hüviyetine dönmesine ve hukuka aykırı bir fiil halini 

almasına sebep olur. 

Asıl itibariyle güç kullanmak yasaklanmıĢken ancak zaruret halinde ve zaru-

ret miktarını aĢmamak Ģartıyla caiz görülmüĢtür. Bu hak ise yalnızca hak 

sahibine tanınmıĢ, onun yerine baĢka birinin bu hakkı kullanmasına müsaade 

edilmemiĢtir. Dolayısıyla ihkakı hak geliĢigüzel bir güç kullanma asla değil-

dir. Tam tersi caiz olması birçok Ģarta ve zaruret durumuna bağlanmıĢ ve bu 

fiilin toplumda daha büyük zararlara ve kargaĢaya yol açmasına engel olun-

maya çalıĢılmıĢtır. 

lll- ĠSLÂM CEZA HUKUKU‟NDA HAKSIZ TAHRĠK 

Ġslâm ceza hukukunda cezalar bedeni cezalar, nefsi (psikolojik cezalar, mali 

cezalar, had cezaları, kısas ve diyet cezaları, kefaret cezaları, ta‟zir cezaları, 

hâkimin takdir yetkisinin bulunduğu cezalar ve hâkimin takdir yetkisinin 
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bulunmadığı cezalar Ģeklinde birçok değiĢik taksimat yapılmıĢtır.
78

Ancak 

genel olarak fıkıh bilginleri cezaları ikiye ayırırlar. Bunlardan birincisi kitap-

ta ve sünnette herhangi bir nasla belirlenmiĢ olan cezalardır. Ġçki içme, zina 

etme, dinden dönme suçlarının cezaları ve kısas cezalarıdır ki bu cezalara 

had cezaları denir. Ġkincisi ise naslarla belirlenmemiĢ olan cezalardır ki bun-

lara da kısaca ta’zir cezaları diyoruz.
79

 Ġslâm ceza hukukunda haksız tahrik 

kavramının cezaya etkisini incelerken konuyu had cezalarında haksız tahri-

kin cezaya etkisi ve ta‟zir cezalarında tahrikin cezaya etkisi Ģeklinde incele-

meye çalıĢacağız. 

1. Had Cezalarında Haksız Tahrikin Durumu 

Had kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup çoğulu hududdur. Ġnsanların 

içeriye girmesine engel olduğu için kapıcıya haddad denilmiĢtir. Sözlükte 

men etmek, engel olmak, sınır gibi manalara gelir. Ġslâm Hukuku‟nda ise 

Allah haklarına tecavüzün söz konusu olduğu suçlarla ilgili olarak Kur‟ân-ı 

Kerim‟de ya da Hazreti Peygamber‟in hadisiyle miktarları belli edilmiĢ olan 

cezalardır.
80

 

Ġslâm hukukunda bir kısım cezalara hudud ya da hududullah denmiĢtir. Bu 

cezalar zararlı ve fena Ģeylerden insanları menederler. Hiçbir insan ya da 

millet sınırlarının çiğnenmesine müsaade etmez. Hatta devletler sınırlarını 

korumak için çok sıkı tedbirler alırlar, gerekirse savaĢa dahi girebilirler.
81

Al-

lah Teâlâ‟da haramların, günahların, suçların hududlarını tayin etmiĢ ve çe-

Ģitli gayeleri gözeterek bu suçları iĢleyenlere verilecek cezaları belirlemiĢtir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerim‟de „‟Bu hükümler Allah‟ın sınırlarıdır. Sakın 

onlara yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini böylece insanlara açıklar. Ta ki 

korunsunlar‟‟
82

 buyurarak koyduğu sınırlardan insanları uzak tutmaya ve o 

sınırların aĢılmasına engel olmaya çalıĢmıĢtır. Aynı Ģekilde gene Bakara 

suresinde „‟Bunlar Allah‟ın sınırlarıdır. Onları çiğneyip geçmeyin. Kim Al-

lah‟ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir‟‟
83

 buyurarak 

sınırlarını aĢanları zalimlikle itham etmiĢtir. ġu ayette ise Yüce Allah 

hukukullahı koruyanları methetmekte ve cennetle müjdelemektedir.‟‟Tövbe 

                                                      
78 Udeh, Abdulkadir, Mukâyeseli Ġslâm Hukuku Ve BeĢeri Hukuk, Rehber Yayınları, 

Ankara, 1985, ll, s.209. 
79 Ebu Zehra Muhammed, Ġslâm‟da Suç ve Ceza,  Kitabevi Yayınevi, Ġstanbul 1994, ll, s. 60. 
80 Ebu Zehra, .llI,  s.79. 
81 Mevsilî, lV, .s. 17. 
82 Bakara, 2/187. 
83 Bakara, 2/229. 
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edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde 

edenler, insanlara iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve 

Allah‟ın hududu koruyanlar yok mu? İşte onlar cennet ehlidirler. (Habibim) 

Sen o müminleri cennetle müjdele.‟‟
84

 Hudutlara riayet ve onları aĢmamak 

konusunda pek çok ayet vardır. Bunlar bize Allah‟ın çizdiği sınırlardır ve bu 

sınırların aĢılmasını yasaklamaktadır. 

Birçok Hanefi fıkıh bilgini ve onlar dıĢında ki bilginlerin çoğunluğuna göre 

had kelimesi sadece içinde Allah hakkı olan ya da içinde Allah hakkının 

baskın olduğu suçlar için kullanılırlar.
85

Bu bilginlere göre terim olarak had 

kelimesi sırf Allah hakkı olarak belirlenmiĢ olan cezalardır. Buna göre mese-

la kısasa had denmemiĢtir. Çünkü kısasta kul hakkı mevcuttur. Aynı Ģekilde 

ta‟zir cezalarına da had denmemiĢtir. Çünkü ta‟zir cezalarının sınırını ve 

miktarını ġâriî belirlememiĢtir. Buna göre bir suçun had cezalarıyla isimlen-

dirilebilmesi için bazı Ģartlar gerekmektedir. 

Bu temel niteliklerden ön önemlisi had kavramına giren suçlarda saldırı Al-

lah hakkına yönelik iĢlenmiĢ olmalıdır. Çünkü bu gibi suçlarda iĢlenen suç 

Yüce Allah‟ın çizdiği ve fazileti koruma altına almak ve toplumu korumak 

için inananların iĢlemesini yasakladığı hadlerden birisini zikretmektedir. 

Nelerin Allah hakkı nelerin kul hakkı olduğu konusunda çeĢitli görüĢler 

olmakla birlikte genelde toplumu ilgilendiren haklar Allah hakkı olarak be-

lirlenmiĢ, kiĢiye yönelik olarak iĢlenmiĢ suçlar ise had kapsamına alınma-

mıĢtır. 

Ġslâm hukukunda sınırları ġârî (Allah-Peygamber)tarafından belirlenmiĢ 

sabit cezai müeyyidelere hukukullah ya da hududullah
86

  da denir. Sınırları 

ve miktarı Allah ve Resulü tarafından belirlenmiĢ olan bu cezalar Ġslâm hu-

kuku kaynaklarında ve hadis kitaplarının hudud bölümlerinde Ģöyle sıralan-

maktadır: 1-Haddi Sirkat. (Hırsızlık) 2-Haddi Sekr. (Sarhoşluk) 3-Haddi 

Hamr. (Şarab) 4-Haddi Kazf. (İftira Atma) 5-Haddi zina. 6-Haddi Kat‟u 

Tarik (Yol Kesicilik). Had suçlarına konulan cezalar üç vasıfla bilinir:
87

 

1- Her ne kadar cezalar üst ve alt sınır olarak belirlense de had cezalarının 

Ģekli, miktarı, sınırı ġârî tarafından belirlenmiĢtir. Bu cezaların sınırı ve mik-

                                                      
84 Tevbe,  9/112. 
85 Ebu Zehra, ll, s. .61. 
86 Erturhan Sabri, Ġslâm Hukuku Etrafındaki TartıĢmalar, Rağbet Yayınları, Ġstanbul, 
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tarı bağlayıcıdır. Hâkim bu cezalar yerine baĢka bir ceza veremeyeceği gibi 

miktarını da artırıp azaltamaz. 

2- Bu cezalar suçluyu cezalandırmak, onun ve baĢkalarının suç iĢlemesine 

engel olmak için konulmuĢtur. Had tatbik edilirken suçlunun Ģahsiyetini 

nazari dikkate almaya imkân yoktur. 

3- Bütün bu cezalar suça teĢvik eden sebeplerle ve saiklerle mücadele için 

konulmuĢtur. Amaç insan psikolojisi üzerinde etki yaratarak suç iĢlenmesini 

engellemektir. Yani temel gaye insanları cezalandırmak değil suç iĢlenmesi-

ni önlemektir. 

Hanefi ulemasının çoğunluğu ve daha birçok fıkıh bilginine göre had keli-

mesi içinde sadece Allah hakkı olan ya da Allah hakkı baskın gelen suçlar 

için kullanılır.
88

 Buna göre mesela kısas için had kelimesi kullanılmamıĢtır. 

Çünkü kısas içinde kul hakkının baskın olduğu bir cezadır. Yine bunun gibi 

tanzir cezalarına da had denmez. Çünkü ta‟zir cezalarında cezaların Ģekli, 

miktarı ġârii tarafından belirlenmemiĢtir. Buna göre had cezalarının iki te-

mel özelliği dikkat çekmektedir. 

1-Had kavramına giren suçlarda saldırı Allah hakkına yönelik olarak iĢlen-

miĢ olmalıdır. Çünkü bu gibi suçlarda iĢlenen suç Yüce Allah‟ın çizdiği ve 

faziletini koruma altına aldığı hadlerden birisine zedelemiĢtir. Genel olarak 

Allah hakkı topluma yönelik iĢlenen suçları kapsamaktadır. Günümüz mo-

dern hukukunda kamu davası terimi ile de bu ifade edilmektedir. 

2-Allah hakkı olarak isimlendirilen had cezalarının ikinci özelliği ise Yüce 

Allah‟ın hadler için üst limit değeri takdir etmiĢ ve bu iĢi devlet baĢkanına ya 

da hâkime bırakmamıĢtır. Çünkü had cezaları asli itibariyle ġârî‟nin takdi-

rindedir.  

Bu iki maddede de görüleceği gibi had cezaları kamuya taalluk eden cezaları 

kapsamaktadır ve kanun koyucu cezanın miktarını belirtmiĢ ve bu görevi 

zamanın yöneticilerine bırakmamıĢtır. Üstelik bu hadlerin uygulanmasını en 

büyük ibadet ve görev olarak nitelemiĢtir. Zira Allah Resulü(sav) ‟‟Bir ülke-

de Allah‟ın bir haddinin uygulanması, o yöre halkı için otuz sabah yağmur 

yağmasından daha hayırlıdır‟‟
89

 buyurarak bu duruma iĢaret etmiĢtir. 

Sonuç olarak Ģunu söylememiz yerinde olacaktır. Had cezalarının Ģekli, mik-

tarı, Ģartları kanun koyucu (Allah-Peygamber) tarafından belirlenmiĢ ve bu 

konuda hâkime bir söz hakkı bırakılmamıĢtır. Örneğin Ġslâm hukukunda zina 
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eden bekâr Müslüman 100 değnek (celd) cezasıyla cezalandırılır. Çünkü zina 

eden bekâr Müslüman‟ın cezasını Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerim‟de Ģu ayette 

belirlemiĢtir. „‟Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer değnek 

vurun. Eğer Allah‟a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara cezayı tatbik 

hususunda acımayın. Müminlerden bir zümre de bunların cezasına şahitlik 

etsin.‟‟
90

 Ayette de görüleceği üzere Yüce Allah burada zinanın cezasını 

belirlemiĢtir. Artık hâkim zina eden Müslüman‟a bunu altında ya da üstünde 

bir ceza veremez. Zira „‟yüz‟‟ ile tehdit edilip neden daha eksik ya da daha 

fazla olamayacağı aklın idraki dıĢındadır. Bu tür hükümler, reyle içtihada; 

kıyas, istihsân ve ıstıslâh ile istidlale kapalıdırlar. Yani kıyasla kapsamlarının 

geniĢletilmesi, bu hükümlerin taabbudilik müdahale edilmesi, değiĢtirilmele-

ri mümkün değildir.
91

 Aynı Ģekilde kazf (iffete iftira) suçunun cezası Kur‟ân-

ı Kerim‟de “seksen” değnek olarak belirlenmiĢtir.
92

 Hırsızlık suçu iĢleyenler 

için ise Yüce Allah tek ceza çeĢidi emretmektedir ki o da hırsızlık eden er-

kek ve kadının ellerinin kesilmesidir.
93

 Diğer bütün had suçlarına verilecek 

cezalar Allah tarafından ya da Resulüllah tarafından belirlenmiĢtir. 

Günümüz modern hukukunda kiĢi eğer iĢlemiĢ olduğu suçu kendisine yönel-

tilmiĢ olan haksız tahrik sonucu iĢlemiĢse cezasında bir miktar indirim yapı-

lacaktır.
94

Buna göre haksız tahrik suçun ana unsurlarından olmayıp haksız 

olan fiili hukuka uygun halede getirmemektedir.
95

 Haksız tahrik sadece ceza 

indirimine sebep olmaktadır. Oysaki Ġslâm ceza hukukunda had cezaları için 

herhangi bir ceza indiriminin yapılması söz konusu olmamaktadır. Yukarıda 

da açıklamaya çalıĢtığımız gibi had cezalarının miktarı ġârii tarafından belir-

lenmiĢtir. Hâkim bu cezanın altını ya da üstünü verme hakkına sahip değil-

dir. Ya bu cezayı verecek ya da vermeyecektir. Mesela hâkimin zina eden 

Müslüman‟a 150 değnek ya da 50 değnek vurma yetkisine sahip değildir. 

1.1. Kan Davalarında Haksız Tahrik Durumu 

Günümüzde özellikle ülkemizin bazı bölgelerinde kan davaları adı verilen 

cinayetler devam etmekte, insanlar bu vahĢeti töre savunmasıyla masumlaĢ-

tırmaya çalıĢmaktadırlar. Diğer bir yanlıĢ anlama ise sanki Ġslâm hukukunun 
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bu tür cinayetlere izin verdiğidir. Dinimizce suçsuz bir insanın hayatına kas-

ten ve haksız yere son vermek en büyük suç ve günah sayılmıĢtır. Yüce Allah 

insanı en güzel şekilde yaratmış,
96

 ona kendi ruhundan üflemiş
97

 ve yeryü-

zünde kendisinin halifesi yapmıştır.
98

 Bu denli değerli ve aziz bir varlığın 

hayat hakkı o denli kutsal ve dokunulmaz sayılmıĢtır ki ona yapılacak saldı-

rılar suçların en büyüğü olarak görülmüĢtür.
99

 

Ġslâm hukuku insanın canını dokunulmaz ve kutsal olarak görmüĢ ve ona 

yapılacak saldırıları yasaklamıĢtır. Ġnsanın masumiyeti ve kanının dokunul-

mazlığı kutsaldır. Ancak belli Ģartlar altında bu masumiyet ve dokunulmaz-

lık kalkar. Öldürülmesi serbest olanlar ya da ‘’ihdar’’ kelimesi ile ifade di-

len bu masumiyeti kalkanlar sıralanırken haksız yere bir insanın canına kı-

yanlarda zikredilmekte ve bu kiĢilerin kanlarının akıtılmasının mubah oldu-

ğu vurgulanmaktadır.
100

 Ġslâm hukukuna göre kasten ve haksız yere bir insa-

nı öldüren kısasen öldürülür. Bu durum Kur‟ân-ı Kerim‟de Ģu Ģekilde geç-

mektedir: “Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. 

Hüre hür, köleye köle, kadına karşı kadın (öldürülür).
101

 Kısas bütün pey-

gamberlerin Ģeriatında var olan bir cezadır.
102

 

ÇalıĢmamızın baĢında günümüz Türk Ceza Kanunları‟nda kan davalarında 

ve namus cinayetlerinde haksız tahrikin uygulanmadığını belirtmiĢtik. Peki, 

Ġslâm hukukuna göre öldürülmesi mubah sayılan katilin maktulün yakınları 

tarafından öldürülmesi halinde ne olacaktır? Kısas olarak öldürülecek olan 

katili hükümden veya infaz zamanından önce kendi baĢına öldüren bu kiĢi 

hakkında nasıl bir hüküm verilecektir? 

Ġslâm hukukuna göre kısasın yerine getirilebilmesi ancak devlet otoritesini 

temsil eden kiĢinin huzurunda olur. Bundan amaç suçlu kısas edilirken her-

hangi bir tecavüz olayına meydan vermemektir.
103

 „‟Bir kimse zulmen öldü-

rülürse velisine hakkını alma yetkisi verdik ancak o velide kısasta ileri git-

mesin,
104

 ayetinden de anlaĢılacağı üzere velinin kısası isteme hakkı vardır. 

                                                      
96 Tin, 95/4. 
97 Hicr, 15/29. 
98 Bakara,2/30. 
99 Erturhan,  s. 225. 
100 Udeh, s. 128. 
101 Bakara, 2/178–179. 
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Ancak bu hakkında aĢırıya gitmemelidir. Maktulün yakınları kanun koyucu-

nun kendilerine tanıdığı bu meĢru haklarını infaz vaktinden önce uyguladık-

larında devlet otoritesini sarstıklarından cezalandırılırlar. Devlet otoritesi, bu 

itaatsizlik üzerine uygun bulacağı bir ceza ile (Ta‟zir Cezası) kısası tatbik 

edeni ta‟ziren cezalandırır.
105

 

Ġmam ġafiî‟ye göre devlet otoritesini temsil eden yetkili bulunmadıkça kısası 

yerine getirmek asla caiz olmaz. Çünkü kısasın uygulanması sırasında özel 

bir çaba gösterilmesi ve yeni bir haksız lığa fırsat verilmemesi gerekir. An-

cak burada veliye kısas cezası verilmez. Çünkü öldürülen masum ve kanı 

dokunulmaz değildir. Ve velinin kanı heder etme hakkı vardır. Ancak veli 

devlet otoritesini sarstığı için ta‟ziren cezalandırılır. Fıkıh bilginlerine göre 

katili bizzat kısas eden kiĢinin ta‟ziren cezalandırmanın vacip olduğu konu-

sunda fikir birliği etmiĢlerdir.
106

 

Sonuç olarak her ne kadar farklı görüĢler varsa da cumhura göre herhangi bir 

kısasın sabit olması, Ģartların tahakkuk etmesi, kısası düĢürecek herhangi bir 

sebebin olup olmadığının anlaĢılması için mutlaka mahkemenin bu konuda 

hüküm vermesi gerekmektedir. Hükümden sonra da kısasın yerine getirilme-

si „‘veliyyül emirin’’ (devlet görevlisi) huzuru ve kontrolünde olması ge-

rekmektedir. 

1.2. Namus Cinayetlerinde Haksız Tahrik Durumu 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi hiç Ģüphesiz kanı heder edileceklerden birisi 

de evliyken zina eden kiĢidir. Ancak kiĢiler bu cezayı kendileri uygulayabilir 

mi? Eğer zina eden kiĢinin herhangi bir yakını namusunu temizlemek iddia-

sıyla zina edenlerden birini ya da her ikisini öldürürse onun hakkında nasıl 

bir hüküm verilir? 

Kaynaklarımıza baktığımızda bu konuda tam bir görüĢ birliğinin olmadığını 

görmekteyiz. Resulüllah döneminde kazf ayetleri
107

 gelince birçok kimsenin 

aklında soru iĢaretleri oluĢmuĢ bunu gelip Resulüllah‟a da açmıĢlardır. Bu 

cümleden olarak Sa‟d b. Übade „‟Ya Resülallah, karımla bir erkeği yakala-

dığımda dört şahit bulacağım diye onları bırakır mıyım? Vallahi sorgusuz 

sualsiz kafasını uçururum‟‟ demiĢ ve Ģu cevabı almıĢtır; „‟Sa‟d‟in kıskançlığı 

ve namusuna düşkünlüğü sizi şaşırtmasın. Ben ondan daha kıskancım, Al-
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lah‟sa benden de kıskançtır.‟‟
108

 Bu konuyla ilgili baĢka bir örnekse Ģöyle-

dir: Hilal b.Ümeyye Peygamber Efendimiz‟e gelerek ġerik isimli birisiyle 

karısının zina ettiğini iddia etmiĢ, O‟ da dört Ģahit getirmese kendisine kazf 

cezası uygulayacağını söylemiĢtir. Hilal „‟Ey Allah‟ın Elçisi bir kimse karı-

sını üzerinde bir erkek görürse şahit arar mı?‟‟ diye kendisini savunmuĢsa 

da Resulullah ya Ģahit ya da sopa diyerek ısrar etmiĢtir. Hilal doğru söyledi-

ğini ifade ederek iĢi Allah‟a bırakmıĢ ve durumun vahiyle düzeltileceğini 

umduğunu belirtmiĢtir. ĠĢte bu olayın ardından „‟müla’ane’’ (lanetleĢme) 

ayetleri gelmiĢtir.
109

 Bu hadisin hükmü Ģudur: Hiç kimse kendini hâkim ye-

rine koyarak hüküm veremez ve bu hükmü uygulayamaz. Karısını zina eder-

ken yakalayan birisi ya dört Ģahitle bunu ispat edecek ya da kendisine iftira-

dan dolayı kazf cezası verilecektir.
110

 Zira ayetler çok açıktır. Yüce Allah 

Nur Suresi‟nde „‟Eşlerine zina isnat edipte kendilerinden başka şahitleri 

olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği; kendisinin doğru söyle-

yenlerden olduğuna dair dört defa Allah‟a yemin ederek şahitlik etmesi-

dir.
111

 Beşinci defa ise eğer yalan söyleyenlerden ise Allah‟ın lanetinin kendi 

üzerine olmasını dilemesidir.(İşte bu)Kendisinden (kazf cezasını) cezayı 

kaldırır.‟‟buyurarak konuyu açıklamıĢtır. Bu ayette de görüleceği üzere karı-

sını zina ederken yakalayan kiĢi ya dört Ģahit getirecek ya da taraflar lanetle-

Ģerek boĢanmıĢ olacaklardır. Ayette kesinlikle bunlar haricinde bir Ģeye mü-

saade edilmemiĢtir. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi suçu ne olursa olsun cezayı uygulamak dev-

let baĢkanının görevidir. KiĢilerin kendi baĢlarına ceza uygulamaya çalıĢma-

ları toplumda karıĢıklığa neden olacaktır. Böyle bir Ģeye baĢvuran kiĢi ise 

devlet otoritesini sarstığı için ta‟ziren cezalandırılacaktır.
112

 Ancak burada 

zina eden yakınını öldüren veliye kısas cezası verilmez. Öldürülen kiĢinin 

zina etmesi dolayısıyla masumiyetini ve dokunulmazlığını kaybetmesi dola-

yısıyla kısas düĢer. Böylece katil haksız tahrik dolayısıyla kısas cezasından 

kurtulmuĢ ancak devlet otoritesini sarstığı içinde ta‟ziren cezalandırılmıĢ 

olur. 

                                                      
108 Buhârî, Nikâh, 107. 
109 Ebu Davut, Talak / Lian, 37. 
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2. Ta‟zir Cezalarında Haksız Tahrikin Yeri 

Ta‟zir suçları, ġâri‟nin hakkında Kur‟ân ayeti ile ya da peygamberin hadisi 

ile muayyen bir ceza tayin etmediği, ancak yeryüzünde doğrudan fesat çı-

kardığı ya da fesada yol açtığı için ġârii tarafından hakkında yasaklama olan 

suçlardır. ġârî bu suçların cezalarını koyma görevini devlet baĢkanına ve 

hâkimlere bırakmıĢtır. Ta‟zir suçları o kadar çoktur ki saymakla bitmez. Ġbn 

Teymiyye ta‟zir suçlarını Ģöyle sıralamaktadır.‟‟Hakkında belirlenmiş bir 

ceza olmayan suçlar çoktur. Şehvetle bir çocuğu ya da yabancı bir kadını 

öpmek, kan ve ölü eti yemek, insanlara zina dışında iftira atmak, koruma 

altında olmayan malları çalmak, az bir malı çalmak, emanete ihanet etmek, 

insanları aldatma, rüşvet almak, yönettiği halka zulmetmek vs.‟‟
113

 Ta‟zirler 

tespit ve takdir edilmemiĢ cezalardan müteĢekkildir. Nasihatte bulunmak 

gibi cezaların en hafifi ile baĢlar, hapis ve dövme gibi ağır cezalarla devam 

eder. Suça, suçlunun durumuna, ruhi haline göre cezanın seçilmesinde hâkim 

serbesttir.
114

 

Had, kısas ve diyet suçlarında cezalar mukadder ve belirlenmiĢtir. Bu cezalar 

bağlayıcı cezalar olup, hâkimin baĢka bir ceza verme ya da cezayı artırıp 

azaltma Ģansı yoktur. Ta‟zir cezalarında ise cezanın miktarını belirleme hâ-

kime bırakmıĢtır. Hâkim alt ve üst sınırı belirlenmiĢ olan cezadan uygun 

olanını seçer. 

Menfi bir fiili maruz kalan kiĢinin öfke ve Ģiddetli bir elemin etkisi altında 

kalarak bir suçu icra etmesi halinde haksız tahrik söz konusu olmaktadır. 

Burada haksız tahrik kavramıyla kiĢi psikolojisini ters yönde etkileyen ve 

dolayısıyla sağlıklı düĢünülmesine mani olabilecek öfkeye, hiddete sebebiyet 

veren söz ve davranıĢ anlaĢılır. Elbette bir suçun böyle bir tahrik sonrasında 

iĢlenmesi ile herhangi bir tahrik bulunmaksızın iĢlenmesi aynı değildir.
115

 

Hiddet ve heyecanla ortaya konulan davranıĢın ceza hukuku açısından farklı 

ele alınması zarurettir. ġiddetli öfke halinde kiĢi yapmayacağı Ģeyleri yapa-

cak, söylemeyeceği Ģeyleri söyleyecektir.
116

 Zira öfke halinde insan akılının 

normal çalıĢmadığı dolayısıyla bu sırada yapılan davranıĢların, söylenen 

sözlerin kabul edilmeyeceği ilk dönemden beri kabul edilmiĢtir. Hanefi fa-
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kihleri ile Hanbelîlerin önemli bir kısmı öfke halinde yapılan talakı geçersiz 

saymıĢlardır.
117

 Talakın geçersiz sayılamasına sebep olan öfkenin cezaya da 

etki etmesi kaçınılmazdır. Failde hiddet ve eleme neden olan fiilin haksızlığı, 

toplumun değer yargılarını göz ardı etmeyen yargıcın karar sürecinde dikka-

te alacağı kesindir.
118

 

„‟Allah bir haksızlığın ondan zarar gören tarafından söylenmesi dışında, 

açıkça zikredilmesini sevmez‟‟
119

 mealinde ki ayetin haksız tahrike iĢaret 

ettiği düĢünülmektedir. Buna göre Ġslâm hukukçularının çoğu, kendisi haka-

ret gören Ģahsın yalan beyanda bulunmamak iftira ve kazf atmamak Ģartıyla 

kendisine yöneltilen hakaret nispetinde mukabelede bulunmasını cevaz ver-

miĢleridir.
120

 Aynı Ģekilde kavga ve benzeri bir durumda birinin karĢısında-

kinin Ģeref ve haysiyetine yönelik saldırısına diğerinin saldırı nispetinde 

karĢılık vermesi caiz görülmüĢtür. 

Kaynaklarımızda her ne kadar „‟haksız tahrik‟‟ kavramı müstakil olarak 

geçmiyorsa da öfke ve elem verici davranıĢların sonucunda yapılan davranıĢ-

ların ve söylenen sözlerin normal zamanda yapılmıĢ davranıĢlarla ve söy-

lenmiĢ sözlerle bir tutulmayacağı aĢikârdır. Ġbn Kayyım „‟İğasetü‟l-Lehfan‟‟ 

adlı eserinde ehliyet arızalarını sayarken „‟Unutma, öfke, korku, cinnet, 

unutma, hüzün, gaflet, korku…‟‟diye sıralamakta ve haksız tahrikin en büyük 

unsurlarından birisi olan hüzün ve öfkeyi de saymaktadır. 

Klasik kaynaklarımızda ceza ehliyetlerini düĢüren ya da azaltan sebepler 

sıralanırken müstakil bir baĢlık olarak „‟haksız tahrik‟‟ kavramın rastlama-

maktayız. Zaten kavram olarak haksız tahrik XlX. yy. hukuk literatürüne 

girmiĢ ve 1926 tarihli 765 Türk Ceza Kanunu‟nda ilk defa yerini almıĢtır. 

Ancak eskiden beri Ġslâm hukuku kaynaklarında hâkimin ceza verirken kiĢi-

nin suç iĢlerken içinde bulunduğu ruh halini, suçlunun durumunu göz önün-

de bulundurduğunu görmekteyiz.
121

 Ġslâm hukuku ta‟zir cezalarında hâkime 

ceza miktarını belirleme hakkı vermiĢtir. Hâkimde karar verirken iĢlemiĢ 

olduğu suçu tahrik altında iĢlemiĢ olan kiĢiye kendisine yöneltilmiĢ olan bu 

haksız tahrik sebebiyle ceza indirimi yapacaktır. 
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SONUÇ 

Hukuk sistemleri, failin suç iĢlerken içinde bulunduğu ruh halini, onu suç 

iĢlemeye iten saikleri, suç iĢlemedeki kastını, mağdurdan faile yönelik her-

hangi bir hareketin olup olmadığını ceza verirken göz önünde bulundurmak 

zorundadır. ġöyle ki öfke, üzüntü, elem altında iĢlenmiĢ bir suçun normal 

Ģartlarda iĢlenmiĢ suçla bir olmayacağı kanaatine varılmıĢtır. 

1926 yılında düzenlenen 765 sayılı TCK‟ da haksız tahrik kavramı da yerini 

almıĢ; bu kanunda 2005 yılında yapılan değiĢikliklerde haksız tahrik kavramı 

5237 sayılı yeni TCK‟ nın 29. madde de yeniden düzenlenmiĢtir. Adı geçen 

kanunda tahrik kavramı ele alınırken failin durumu kadar mağdurun hareket-

leri de incelenmiĢtir. Zira tahrik fiiline mağdurun söz ve hareketleri sebep 

olmuĢtur. Bu yüzden 5237 sayılı TCK‟ da mağdurdan faile yönelik olarak 

gelişen hukuka aykırı bir fiilden dolayı failin elem, acı ve öfke duyması ve bu 

duygular sonucunda da mağdura yönelik bir suç işlemesi haksız tahrik kap-

samına alınmıĢtır. Ancak haksız tahrik bir hukuka uygunluk nedeni olmayıp 

failin iĢlediği suçu da suç olmaktan çıkarmamaktadır. Sadece fail, cezaya 

konu suçu bu tahrik sonucunda iĢlemiĢ olduğundan kendisine yöneltilen 

haksız tahrik oranında ceza indirimi almaktadır. Hâkimin bu yasa gereği 

tahrikin ağırlığı oranında ceza indirimini yapmak zorunda olduğu anlaĢıl-

maktadır. 

Ġslâm ceza hukukunda haksız tahrikin ceza indirimine etkisini incelerken 

karĢımıza cezayla ilgili iki durum çıkmaktadır. Birincisi ġâri‟nin miktarını, 

Ģeklini belirlediği „‘had cezaları’’dır. Ġkincisi ise ġâri‟nin cezanın Ģeklini, 

miktarını belirlemeyip bunu belirleme yetkisini zamanın yetkililerine bırak-

tığı „‘ta’zir cezaları’’ olduğunu görmekteyiz.  

Hadler Kur‟ân ve Sünnetle belirlenmiĢ olan cezalardır. Hukukullah ya da 

hududullah denilen bu cezalar ġârî tarafından belirlenmiĢ olup hâkime her-

hangi bir takdir yetkisi bırakmamıĢ olan cezalardır. Dolayısıyla hâkim önüne 

gelen had cezasında herhangi bir artırma ya da azaltma yoluna gidemez. Bu 

cezayı ya onaylayacak ya da reddedecektir. Mesela Allah(c.c) Kur‟ân-ı Ke-

rim‟de namusa iftira (kazf) suçunun cezası olarak Nur Suresi‟nin 4. ayetinde 

seksen sopa vurulmasını emretmiĢtir. Bu seksen lafzı haas (özel) bir lafız 

olduğundan katiyet ifade eder. Dolayısıyla hâkim kanunilik ilkesi gereği bu 

seksen sopayı artırma ya da azaltma yoluna gidemez. Ya bu cezayı verecek 

ya da reddedecektir.. Aynı Ģekilde hırsızlık cezası için Kur‟ân‟ın öngördüğü 

ceza el kesmedir. Bu cezanın artırılması ya da azaltılması söz konusu ola-

maz. O zaman had cezaları, miktarları kesin ve tek olan cezalar olup bunlar-

da herhangi bir indirim olamaz diyebiliriz. Binaenaleyh; haksız tahrikin had 

cezalarında ceza indirimine etkisi yoktur. Ancak failin suçu içinde bulundu-



 EÜSBED 2012 [V] 1 191 

 

ğu tahrik sonucunda iĢlediği belirlenirse bu Ģüphe sonucunda had cezası 

düĢecek ve hâkim zanlıya baĢkaca bir ta‟zir cezası verebilecektir. Örneğin 

hakkında kısasen öldürülme kararı verilmiĢ olan kiĢi cezanın infazından önce 

maktulün yakınları tarafından öldürülürse bu kiĢilere had cezası verilemez. 

Zira öldürülen kiĢi öldürülmesi mubah sayılan, dokunulmazlığı kalkmıĢ biri-

sidir. Bu Ģüphe ile had cezası düĢecektir. Ancak hükmün ifasından önce ace-

le edip kendi baĢlarına zanlıyı öldürenler devlet otoritesini sarstıkları için 

ta‟ziren cezalandırılacaklardır. Çünkü Ġslâm Ceza Hukuku‟na göre cezalar 

ancak devlet eliyle yerine getirilir. 

Öte yandan ta‟zir cezaları ġâri‟nin suç saydığı ancak verilecek cezayı belir-

leme yetkisini devlet baĢkanına ya da onun temsilcisine bıraktığı cezalardır. 

Hâkim bu cezaları uygularken elbette Ģartları göz önünde bulunduracak ve 

faile en uygun cezayı verecektir. Ta‟zir cezalarında hâkimin cezayı artırmak 

ya da azaltmak yetkisi vardır. Hâkim karar verirken failin durumunu göz 

önünde bulundurmak zorundadır. Had cezalarının uygulanamadığı ya da 

düĢtüğü durumlar da bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Her ne kadar klasik fıkıh kaynaklarımızda müstakil bir baĢlık olarak haksız 

tahrik kavramı geçmese de cezayı sorumluluğu azaltan sebepler arasında 

haksız tahrik kavramının ana unsurlarından olan öfke, elem, acı kavramları 

zikredilmektedir. Ġslâm Hukukçuları ehliyet arızalarını sayarken öfkeyi de 

ehliyet arızalarından saymıĢ; öfkeli iken suç iĢleyen birinin ehliyetinin eksik 

olduğunu belirtmiĢtir. Özellikle Hanefi ve Hanbelî fakihleri öfkeli Ģahsın 

talakının geçersiz sayılacağı üzerinde fikir birliği etmiĢlerdir. Dolayısıyla 

hâkim karar verirken failin içinde bulunduğu ruh halini dikkate alacak; eğer 

iĢlemiĢ olduğu suçu kendisine yöneltilen hukuksuz bir saldırı sonucunda 

iĢlemiĢse kendisine ceza indirimi uygulayacaktır. Zira kaynaklarımızda ken-

disine küfür ve hakaret eden birine haddi aĢmamak kaydıyla yapılan saldırı-

ya misliyle karĢılık verme durumu mazur sayılmıĢ ve bu kiĢinin haksız tah-

rikten dolayı ceza almayacağı belirtilmiĢtir. 
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