
ğiştirerek kaçırma planları yaptıysa da 
Hoca Sadeddin Efendi, padişahın savaş 
meydanından çekilmesinin kesin bir yenil
giye ve askerin dağılmasına yol açacağını. 
bu sebeple yeniden toparianmak için gay
ret gösterilmesi gerektiğini söyleyerek 
padişahı ikna edip savaş meydanında kal
masını sağladı. Bu arada merkeze saldı
ran ve yağmaya dalan Habsburg kuwet
lerinin karargahtaki hizmetli sınıf tarafın
dan kolayca geri püskürtülmesi, padişa
hın savaş meydanından ayrılmaması, bü
yük bir bölümü savaşı sürdürmekte olan 
ve bir kısmı bozulup geri çekilen aske
rin maneviyatını yükselttiği gibi savaşın 
kaderini de değiştirdi. Toparlanıp hücuma 
geçen Osmanlı kuwetleri karşısında müt
tefikler panik halinde kaçmaya başladılar: 

büyük bir kısmı da bataklığa sürülerek 
imha edildi ve böylece kesin bir zafer ka
zanılmış oldu. 

Osmanlı ordusunun zaferle biten en bü
yük meydan savaşlarından birini teşkil 
eden Haçova mücadelesi, dönemin tarih
çileri tarafından Çaldıran ve Mohaç savaş
larından bile daha üstün tutulmuş olmak
la birlikte askeri ve siyasi yönden, 1606'da 
sona erecek Osmanlı-Habsburg savaşla
rının kaderi üzerinde hiçbir olumlu rol oy
namamıştır. Savaşın ertesi günü vezlria
zamlık makamına getirilen Cigalazade Si
nan Paşa'nın yaptırdığı yoklama sonucu 
Haçova'dan kaçtıkları veya savaşa katıl
madıkları tesbit edilip tirnarları ve ulüfe
leri ellerinden alınan askerler Anadolu'
da Celall gruplarına katılarak karışıklıkla
rın artmasına yol açmışlardır. Bu savaşın 
kabaca yapılmış bir planı bugün 1bpkapı 
Sarayı Müzesi Arşivi'nde bulunmaktadır 
(nr. E 5539). 

BiBLiYOGRAFYA : 

BA. MD, nr. 74 (muhtelif hükümler); TSMA, 
nr. E 5539: Selaniki. Tarih (ipşirli). s. 609-614, 
625, 635, 640-649: Topçular Katibi Abdülkadir 
Efendi, Tarih (haz. Ziya Yılm;ızer, doktora tezi, 
1990), iü Ed. Fak. Genel Kitap lığı , nr. TE 80, s. 

124-141: Hasanbeyzade Ahmed Paşa, Tarih (haz. 
Nezihi Aykut. doktora tezi , 1980). iü Ed. Fak. 
Genel Kitaplığı, nr. TE 57, ll, 178-198; Peçuylu 
ibrahim, Tarih. ıı . 193-204: Katib Çelebi. Fez
Leke, ı, 78-93; Hammer (Ata Bey). VII, 212-219: 
Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi, 111/1, s. 74-79; Da
nişmend, Kronoloji. lll, 163-180; Jan Schmidt. 
"The Egri Campaign of 1596: Military His
tory and the Problem of Sources". CIEPO, 
Habsburgisch-Osmanische Beziehungen, Vi
enne 1985, s. 125-144; C. Fınkel. The Admi
nistration of War(arei The Ottoman Military 
Campaigns in Hungary: 1593-1606, Wien 
1988, s. 7-18, ayrıca bk. tür. yer.; M. Tayyib 
Gökbilgin, "Mehmed III", iA, VII, 537-538; G. 
David. "Mezökeresztes". Ef2 (ing.). VI, 1030. 

~ FERiDUN EMECEN 

r -, 
HAD 
(~!) 

Bir kavramın özünü tanıtan 
ve başka kavramlardan farkını 

belirleyen tanımlama işlemi için 
kullanılan mantık terimi 
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Kur'an ve Sünnet'te belirlenmiş, 
kısas ve diyet dışındaki 

cezai müeyyideleri ifade eden 

L 
fıkıh terimi. 
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Had kelimesi (çoğulu hudüd) sözlükte 
masdar olarak "engel olmak, iki şeyin ara
sını ayırmak"; isim olarak "iki şeyin birbi
rine karışmasını önleyen şey, bir nesne
nin uç ve kenar kısmı, sınır. tanım" gibi an
lamlara gelir. Fıkıhta, Allah hakkı olarak 
yerine getirilmesi gereken. miktar ve key
fiyeti nasla belirlenmiş ceza! müeyyidele
ri ifade eder. Kelimenin fıkıh ilminde ka
zandığı terim anlamı, kısmen "hudüdul
lah" tabirinin Kur'an'da geniş bir muhte
va ile kullanılmış olmasının. büyük ölçüde 
de had kelimesinin hadislerde oldukça be
lirginleşen ıstılahi kullanımının sonucu
dur. 

Kur'an-ı Kerim'de hudüd kelimesi on 
dört yerde geçer: bilnların on üçünde Al
lah'a, birinde ise (et-Tevbe 9/97) Allah'ın 
resulüne indirdiği vahye izafe edilir (M. E 
Abdülbakl. el-Mu'cem, "J:ıdd" md.). Bu 
ayetlerde hudüdullah tabiri, öncesinde 
birtakım hükümler ve mükellefiyetler be
lirtildikten sonra onlara atıfla zikredil
diğinden ayetleri n ifade akışına bağlı ola
rak "Ailah'ın koyduğu hükümler. yasak
lar, ölçüler, sınırlar" gibi anlamlar taşır. 
Ayetlerin bir kısmında, Allah'ın koyduğu 
bu hükümlerin yerine getirilmesi ve iyi 
muhafaza edilmesi (ei-Bakara 2/229: et
Tevbe 9/l 12), bir kısmında da Allah'ın be
lirlediği ölçü ve sınırların çiğnenmemesi, 
onlardan ileriye geçilmemesi (ei-Bakara 
2/229: en-N isa 4114: et-Ta lak 65/1) istenir. 
Kur'an'daki hudüdullah tabirlerine, keli
menin sonradan fıkıhta kazandığı, "Allah 
tarafından belirlenmiş sabit ceza! müey- . 
yide" anlamını çağrıştıran hukuki' bir ma

nadan ziyade içinde geçtiği ayetlerde ge
nel ifadelerle zikredilen, bazan da toplum
sal sağduyuya (maruf) bağlanan "dini -
ahlaki' sorumluluk ve hükümler" anlamı 
yüklenebileceğini söyleyen Fazlurrahman 
(IS, lV/3, s. 237-239) haklı olmakla birlikte 
bu ayetlerin önemli bir kısmında hudü-
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dullah tabiriyle ayet içinde zikredilen, hu
kuki' müeyyideye de konu olabilecek dini
ahlaki' hükümlerin kastedildiğini de göz
den uzak tutmamak gerekir. Nitekim 
oruçlu için yasak olmayan ve yasak olan 
fiiliere (ei-Bakara 2/187), mirasçıların mi
ras paylarını belirleyen hükümlere (en
Nisa 4/12-14). zıhar* yemininde bulunan 
kimse için gerekli görülen üç kademeli ke
faret hükümlerine (ei-Mücadile 58/2-4). 
evlilik birliğinin sona ermesinin ardından 
kadınlar için öngörülen iddet yükümlülü
ğüne ve sükna hakkına (et-Talak 65/l) hu
düdullah denilmesi ve bunlara riayet edil
mesinin istenmesi, had kelimesinin fıkıh
taki terim anlamına da belli ölçüde ze
min teşkil etmiştir. 

Hadislerde had kelimesinin, sözlük an
lamını ve örfteki çeşitli kullanımlarını, 

ayrıca Kur'an'daki geniş muhtevasını 
yansıtan bir çeşitlilik ve zenginlikte yer 
aldığı (mesela bk. el-Muvatta'. "I:Iudüd", 
lO; Müsned, IV. 226; Buhar!. "Büyüc". 
96. "Şüfa", ı. "Şeriket", 6. "Megazl". 53: 
Müslim. "f:Iudüd", 8-9; Ebu Davüd. "A~
ziye". 14, " I:Iudüd", 38) çok defa da bu 
tabirle Kur'an'da belirlenen · veya Hz. 
Peygamber'in takdir ve uygulamasıyla sa
bit olan ceza! müeyyideleriri yahut bu mü
eyyideleri gerektiren suçların ·ifade edil
cliği görülür (bk. Wensinck, el-Mu'cem, 
"J:ıdd" md.). Her ne kadar bu son anla
mın. Kur'an'daki hudüdullah tabirinin 
muhtevasından fazla bağımsız olmadığı 
söylenebilirse de hadis mecmualarında 
"Kitabü'l-l:ludüci" başlığı altında yer alan 
hadislerde geçen had kelimesiyle genel
de belirli cezai müeyyidelerin veya bun
lara yol açan suçların kastedilmiş olması 
haddin fıkıh literatüründe kazandığı terim 
anlamını hazırlayıcı bir rol üstlenmiştir. 

Haddin Mahiyeti ve Kapsamı. İslam hu
kukunda ceza! müeyyideler çeşitli açılar
dan ayırırnlara tabi tutulur. Bunlardan en 
bilineni cezaların had, kısas-diyet ve ta'zlr 
şeklinde üç gruba ayrılarak ele alınması
dır. Bu ayırım. cezanın infazınd~ hakim 
olan hakkın mahiyeti ve cezanın şari ' ta
rafından belirlenmiş olması ölçüleri birlik
te gözetilerekyapıldığından suçların tas
nifinden kanunlaştırma, yargılama ve in
faz prosedürüne kadar İslam ceza huku
kunun birçok alanında geçerliliğini koru
muş. klasik doktrin de hemen hemen bu 
ayırım üzerine oturtulmuştur. Cezaların. 
bazı müellitlerce yapıldığı gibi şari' tara
fından belirlenenler ve kulların (yetkili 
mercilerin) takdirine bırakılanlar şeklinde 
ikiye ayrılıp birinci kısmın kendi arasında 
had-kısas şeklinde tekrar ikiye ayrılması 
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da mümkün olup bu ayırım yukarıdaki 
tasnifin bir başka görünümüdür. 

Fıkıh mezheplerine ve bazı fakihlere gö
re ayrıntı da görüş farklılıkları bulunsa da 
islam hukuk literatüründe had ile. genel
de Allah hakkı yani toplum hakkı olarak 
yerine getirilmesi gerekli olan, miktar ve 
keyfiyeti şari' (nas) tarafından belirlenmiş 
ceza! müeyyideler kastedilir. Bu ceza! mü
eyyideleri gerektiren suçlara had suçları 
(ceraimü'l-hudüd), bazan da mecaz olarak 
had/hadler denilir. Kur'an'da bu grupta 
dört cezadan söz edilir: 1. Zina edene 
100 sapa (celde) vurulması (en-Nur 24/2); 
2. iffetli bir kadına zina iftirasında bu
lunan kişiye seksen sapa vurulması ve ay
rıca şahitliğinin kabul edilmemesi (en
Nur 24/4); 3. Hırsızın elinin kesilmesi (el
Maide 5/38); 4. Silahlı gasp, yol kesme ve 
eşkıyalık gibi suçları işleyenierin öldürül
mesi. asılması, el ve ayaklarının çapraz ke
silmesi veya sürgün edilmesi (el-Maide 5/ 
33-34) . Kur'an'da yer almasa da hadisler
de bu cezalar ya özel olarak adlandırılır 
ya da genel olarak had kelimesiyle ifade 
edilir (bk Buhar!, "I:Iudüd", 12, 21, 27. 42, 
"Enbiya"', 54: Müslim. "l:iudüd", 8. 40: 
Ebu Davud, "I:Iudüd", 5, 10-12). Bu cezala
rın had grubunda yer aldığında, had ce
zası olarak adlandırılmasında, kanun ko
yucu ve devlet başkanına bu cezaları azai
tıp çoğaltına veya başka bir ceza türüne 
çevirme yönünde esasa müteallik bir tak
dir ve tasarruf hakkı tanınmayacağında 
islam hukukçuları görüş birliği içindedir. 
Bu konuda en kayda değer tartışma , çe
şitli fıkıh ekallerine mensup bir grup is
lam hukukçusunun haddin tanımında yer 
alan "Allah hakkı için vacip olma" kaydın
dan sarfınazar edip haddi "şer'an belirlen
miş ceza" şeklinde tanımlamaları (Ma
verdi, s. 288: Ebu Ya'la, s. 257: İbn Rüşd, 
ll , 456: İbnü 'l-Hümam , V. 5), bunun sonu
cu olarak çoğunluğa göre şahsi' hakka taal
luk etmesi ve diğerlerine göre oldukça 
farklı bir prosedür ve hükme tabi olması 
sebebiyle ayrı bir kategori oluşturan kı
sas ve diyet cezalarını da bu ikinci grup 
fakihlerin had grubunda mütalaa etmele
ridir. Bununla birlikte bu görüş ayrıhğı, 
iki grup cezanın mahiyet ve yargı prose
dürünü etkileyecek pratik bir sonuca sac 
hip olmadığından lafzl bir tartışma olmak
tan öteye gitmez. 

Hangi tür suç ve cezaların had kapsa
mına dahil olduğu tartışması. cezaların 
af ve sulha konu olması veya kanun koyu
cunun takdirine bağlı olarak değişikliğe 
tabi tutulabilmesi sonucunu doğrudan et
kilediğinden büyük bir önem taşır; bu yön-
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de yapılan tartışmaların. Kur'an'da zik
redilen ceza! müeyyidelerden ziyade Hz. 
Peygamber'in söz ve uygulamaları ile be
lirlenip tatbik edilen suç ve cezalarda yo
ğunlaştığı görülür. Bunun bir sebebi Re
sOl-i Ekrem'in, cezası Kur'an'da yer alma
yan herhangi bir suça sabit bir ceza uy
gulayıp uygulamadığı konusunda farklı 
rivayetlerin nakledilmesi, daha önemli di
ğer sebebi de Hz. Peygamber'in uygula
masının Allah hakkı için önerilmiş değiş
mez bir ceza (had) olmasının yanı sıra dev
let başkanı sıfatıyla ve o günkü şartlara 
bağlı . olarak kullanılmış bir takdir hakkı 
(ta'zir) olması ihtimalini de taşıması ve bu 
konuda farklı yaklaşımların bulunmasıdır. 

Zina suçu için Kur'an'da öngörülen ce
zanın bekarlara tahsis edilip zina eden 
kimsenin evli olması durumunda taşlana
rak öldürülme (recm) cezasına çarptıni

ması şeklindeki ayırımla zina eden beka
rın ayrıca belli bir müddet sürgün edilme
si Hz. Peygamber'in emir ve uygulaması 
ile gündeme gelmiştir (Buhart, "I:Iudüd", 
21.30-32: Ebu Davud, "l:iudüd", 23-25). 
Hariciler ve Şla'nın cumhuru dahil fakih
lerin bir kısmının sünnetle sabit olan recm 
cezasını kabul etmeyişi bir yana, recm ce
zasını meşru gören Ehl-i sünnet fakihleri 
onu aynı zamanda had cezası olarak ad
landırmakta da görüş birliği içindedir. Be
kara uygulanan sürgün cezası ise Hanefi
ler'e göre değişmez bir ceza değil devle
tin takdirine bağlı olarak verilebilecek bir 
ceza dır. 

Kur'an ve Sünnet'te şarap içme ve sar
hoşluk açıkça yasaklanmış olmakla birlik
te şarap içen kimseye Hz. Peygamber dö
neminde sayı ve keyfiyet bakımından fark
lı celde cezalarının ve ilave cezaların uygu
lanmış olması (Buharl, "I:Iudüd", 4: Ebu 
Davud, "I:Iudüd", 35-36: Şevkanl, VII, 156-
1 57). Hz. Ebu Bekir'in şarap içene kırk, 
Hz. Ömer'in ise sahabe ile yaptığı istişa
re sonunda seksen sapa vurdurması (Ebu 
Davud, "I:Iudüd", 37: Şevkan!. VII, 156-
ı 5 7) , bu cezanın ne ölçüde had cezası sa
yılacağıyla ilgili tartışmaları da berabe
rinde getirmiştir. Hanefi, Maliki ve Han
beli fakihlerine göre şarap içene (sarhoşa) 
uygulanacak seksen celdenin tamamı 
had; Şfıfiüer'e, Zahirller'e ve Zeydller'e 
göre ise ilk kırk celde had, . ikincisi ta'zlr 
grubunda yer alır. Her iki taraf da şarap 
içene kırk veya seksen celde uygulana
cağında sahabe icmaının bulunduğunu 

ileri sürse de Hz. Peygamber ve Hulefa-yi 
Raşidln döneminde farklı uygulamalardan 
söz eden rivayetler göz önüne alındığında 
ResOl-i Ekrem'in tatbikatının bile ta'zlr 

grubunda değerlendirilmesi imkanı orta- . 
ya çıkar (Awa, Fi Uşuli'n-ni?ami, s. 142-
150: ayrıca bk. Şevkan!, VII, 161-162). Me
sela Şemsüleimme Serahsl'nin, şarap iç
me ve sarhoşlukla ilgili fıkhl hükümlere 
hudQd bölümünde yer vermeyip bunla
rı çok daha sonra "eşribe" başlığı altın
da ele alması da ( el-Mebsut, IX, 36-205: 
XXIV. 2) bu açıdan anlamlı bulunabilir. 
öte yandan Hanefi fıkıh literatürünün bir 
kısmında sarhoşluğun şarap içmeden 
ayrı bir sıiç kabul edilip bu iki suçun ce
zasından "haddü'ş-şürb" ve "haddü's
sekr" şeklinde ayrı birer had cezası olarak 
söz edilmesi (Kasanl, VII , 33: İbn Abidln, 
IV, 3; Bilmen , lll , 253: ayrıca bk. Ahmed 
ei-Husarl, s. 228-249), mezhep fıkhında 
şarapla diğer sarhoş ediciler arasında 
haramlığın illeti ve başlama noktası açı
sından fark gözetilmesiyle ilgili olmalıdır 
(İbn Abidln, V, 38-40). Ancak bu farklılık. 
suçun maddi unsurunu ve ispat prose
dürünü etkilese de suç sabit olduktan 
sonra cezayı etkilemeyeceğinden Hanefi 
literatürünün çoğunda böyle bir ayınma 
gidilmez (İbn Nüceym, VII, 3). 

islam hukukçularının çoğunluğu , irti
dad eden kimseye belli kayıt ve şarttarla 
da olsa ölüm cezasının uygulanmasını had 
olarak adlandırır ve değerlendirir. Bu ce
za! müeyyide sınırlı birkaç hadise ve uygu
lama örneğine dayanıp (Ebu Davud, "l:iu
düd", ı: Şevkan i, VII , 216 vd.) üstelik bu 
konuda farklı yorumlara elverişli başka ri
vayetler de bulunmakla birlikte klasik 
doktrinde böyle bir temayülün oluşma
sına fakihlerin tecrübe birikiminin, özel
likle · de Hz. Ebu Bekir dönemi irtidad 
olaylarının ve islam devletinin siyasi birli
ğinin korunması yönünde tedbir alma za
ruretinin etkili olduğu söylenebilir. Bu
nunla birlikte Hz. Peygamber ve Huleta-yi 
Rilşidi'n döneminde irtidadın mücerret bir 
din değiştirmeden öte yeni kurulmakta 
olan içtimal dini örgüyü ve siyasi birliği 
ciddi şekilde tehdit ettiği veya böyle bir 
tehlikeye zemin hazırladığı, bu sebeple 

. dinden çıkana o günkü şartların gereği 
ve kullanılan idari-siyasi takdir hakkının 
sonucu olarak böyle bir cezanın uygulan
dığı da ileri sürülebilir. Nitekim bazı hu
kukçular, hadislerde mürtedin öldürül
mesiyle ilgili bir gerekliliğin değil devlet 
başkanının takdirine bağlı olarak ruhsa
tın bulunduğunu. bu cezayı ResGl-i Ek
rem'in ta'zlr cezası olarak uyguladığını 
söylerler (Awa. Fi Uşuli'n-ni?ami, s. 161-
166). Klasikdoktrinde, irtidad eden kim
senin öldürülmesi ilke olarak benimsen
mekle birlikte kaynakların önemli bir kıs-



mında irtidadın had grubunun dışında 
ayrı bir başlık altında ele alınması ve 
devlet başkanına diğer hadiere kıyasla çok 
daha fazla yetkiler tanınması (me-sela 
bk. )(udQrl, lll, 181-213; IV. 148-149; 
Şlrazl, II, 221-224, 265; ibn Kudame, el
Mugni, IX, 8, 34; Abdurrahman Şeyhlza
de. I, 592, 688; ibn Abidln, IV, 3, 221) 
böyle bir yorumu haklı kılmaktadır. Ha
nefi fakihlerinden Şemsüleimme Se
rahsl, Kasani ve Ebü'l-Berekat en-Nese
fı'nin eserlerinde irtidadı hadler arasın
da saymayıp devletlerarası hukuk bölü
münde ele almaları da dikkat çekicidir (el
Mebsüt. X. 98; Beda'i'. VII, 1 34; Kenzü'd
deka'ii>., VII. 129). 

Meşru devlet başkanına karşı isyan ve 
ihtilal (bağy) suçu, içinde birkaç suçu ba
rındırabilen karma bir eylem olduğundan 
bunun hangi aşamasına ne tür cezanın 
uygulanacağı ve verilecek cezanın had mi 
ta'zlr mi olduğu İslam hukukçuları arasın
da tartışmalıdır. Bağy suçu ve cezasıyla 
ilgili olarak Kur'an'da ve hadislerde doğ
rudan bir hükmü n bulunmayışı , öte yan
dan bu eylemin suç mu yoksa zalim bir 
yöneticiye karşı bir cihad mı sayılacağı ko
nusunun genelde mezheplere ve bakış 
açılarına göre değişen sübjektif bir de
ğerlendirmeye dayanması, bu suç ve ce
zanın had grubunda yer almasını güçleş
tirmektedir. Hanefi mezhebi hariç diğer 
üç Sünni mezhebin kaynaklarının önemli 
bir kısmında bağyin had suçları arasında 
sayılması ise. kısas-diyet dışında kalan 
ve Allah hakkı olarak infaz edilen cezaları 
genelde had olarak adiandırma alışkanlı
ğı , bağy suçunun diğer had suçlarını için
de barındırması durumunda işlenen alt 
suçlara had cezasının uygulanmasının ka
çınılmaz oluşu, bazan da devlet başkanı
na çok geniş bir takdir hakkı tanımanın 
yol açacağı olumsuzlukları önleme gibi se
beplerle açıklanabilir. Öte yandan biltias
sa Hanetiler'de bağy, tazmin ve kısas so
rumluluğu gibi bazı yönlerden adi suç de
ğil olağan üstü durum ve savaş hukuku 
kapsamında görülmüş (Serahsl, IX, 127-
128; ibn Kudame, el-'Umde, s. 575-578; 
Abdurrahman Şeyhlzade, I, 707-712), di
ğer adi suçlara göre bir kısmı suçlu lehi
ne birtakım farklı ve istisnai hükümlere 
tabi tutulmuştur. Mesela el-Mebsut, Be
dô.'i'u'ş-şanô.'t ve Kenzü'd-de~a'il{te 
irtidad gibi bağyin de devletlerarası hukuk 
(siyer) bölümünde ele alınması bu açıdan 
dikkat çekicidir. 

İrtidad suçunun Hz. Peygamber ve Hu
lefa-yi Raşidln döneminde ortaya çıkışı ve 
cezalandırılış şekli, bağy suçunun mahi-

yeti ve suçlunun tabi tutulacağı hukuki 
işlem ve cezal müeyyide konularında dakt
rinde yer alan tartışmalar ve belirsizlik
ler dikkate alındığında Hanefıler'in genel 
çizgisine ve birçok çağdaş İslam hukuk
çusunun kanaatine uyarak had suçlarının 
zina, kazf. hırsızlık, sarhoşluk ve eşkıya
lık şeklinde beş temel suçla, had cezala
rının da bunlar için Kur'an ve Sünnet'te 
belirlenen cezalarla sınıriandıniması isa
betli görünmektedir (Kadlhan, III, 467; 
Abdurrahman Şeyh'izade, I, 592; Zerka, 
II, 605). Kasani ve İbn Nüceym gibi bazı 
Hanefi fakihlerinin eşkıyalık suçunu 
hadler arasında saymamaları ise (Beda't. 
VII, 90; Baf:ırü'r-ra'ik. VII. 72) bu suçu hır
sızlık suçunun ikinci türü (es-serikatü'I
kübra) kabul etmeleri sebebiyledir. 

Özellikleri. Kısas ve diyetle birlikte had
ler, İslam'ın muhafazasını esas aldığı beş 
temel değerin (akıl , din. can. ırz ve mal) 
korunması ilkesinin önemli bir parçasını 
teşkil eder. Klasik dönem İslam hukukçu
larının da ifade ettiği gibi kısas ve diyet 
cezası insan hayatını. şarap içme ve sar
hoşluk için öngörülen ceza aklı, zina ve 
kazf s uçlarına uygulanacak cezalar ırzı. 
hırsızlık suçuna verilecek ceza malı. irti
dadın cezalandırılması dini, eşkıyalık ve 
bağy suçu için öngörülen cezalar da bu 
değerlerden birkaçını ve sonuçta kamu 
düzenini korumayı hedef alır. Bu sebeple 
gerek kısas ve diyet gerekse had cezala
rı, İslam'ın kötülüğü önleyip iyiliği hakim 
kılma ilke ve gayretinin bir parçasını teş
kil eder; İslam toplumunda suçun işlen
mesini en aza indirme. işlendiğinde ise 
suça denk bir ceza vererek hem şahsi 

· hakları hem de toplum hukukunu, içtimal 
yapıyı ve vicdanı koruma yönünde önemli 
bir rol üstlenir. Bu iki grup cezanın tesbi
ti yetkili merciierin ve hakim sınıfın takdi
rine bırakilmayıp şari' tarafından belirle
nerek cezalandırmada hukukun üstünlü
ğü, eşitlik ve genellik korunmuş, cezalan
dırma siyasetinde tutarlılık ve devamlılık 
sağlanmış. ayrıca kanun koyucunun tak
dirine bırakılan ta'zlr suç ve cezalarının 
tesbitine de örnek sunulmuştur. Bundan 
dolayı hadler, İslam hukukunun Kur'an 
ve Sünnet'in nassına dayanan kısmının 
önemli bir öğesini ve bariz bir özelliğini 
yansıtır. 

Had suç ve cezaları, gerek kısas ve diye
te gerekse ta'zlr suç ve cezalarına göre 
bazı özellikler taşır. Adam öldürme ve 
müessir fıil suçları öncelikle suç mağdu
ru kişilerin özel haklarını ihlal ederken 
hadler ilk planda Allah yani toplum hakkı
nı ihlal eden suçlardır. İslam hukuk dü-
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şüncesinde "Allah hakkı" tabiriyle belirli 
bir kişi ve zümreyi değil kamu yarar ve 
düzenini ilgilendiren haklar kastedilir. Ni
tekim Hanefi usuleülerinden Abdülazlz 
ei-Buhari. Allah haklarının bütün alemin 
genel yararıyla ilgili bulunduğunu, bu hak
ların Allah'a nisbet edilmesinin sırf Allah'ı 
tazim için olup gerçekte ise bunların top
lumun bütün fertlerine ait olduğunu vur
gulama ve şahısların keyfi müdahaleleri
ne karşı onları koruma altına alma ama
cını taşıdığını belirtir (Keş{ü '/-esra r, IV, 
1255 ). Bu sebeple kısas ve diyetin infazı 
şahsi hakkı , hadierin yerine getirilmesi 
ise bütün toplumun hukukunu ilgilendi
rir. Kısas ve diyette toplum hakkı, hadler
de ise şahsi haklar ikinci planda kaldığın

dan kendi gruplarındaki suçun yargılama 
usulüne ve cezanın infazına doğrudan et
ki etmez; belki ayrı bir müeyyide ve ted
birle bu hakların da korunması cihetine 
gidilebilir. öte yandan ta'zir cezasında ka
nun koyucuya geniş bir takdir hakkı veril
mişken hadlerde bu çok sınırlı tutulmuş 
ve had suç ve cezaları nasla ayrı ayrı be
lirlenmiştir. Bu da hadierin ta'zirle farkı
nı belirleyen temel nokta olmuştur. Kararı 
hadlerle ta'zlr arasında on farktan söz 
etmekteyse de ( el-Furül>.. IV. 177-183) 
bunların bir kısmı bu temel özelliğin tali 
sonuçları , bir kısmı da ispat ve infaz 
prosedürüyle ilgilidir. 

Ana hatlarıyla belirtmek gerekirse had
Ierde hakim kendi bilgisine dayanarak hü
küm veremez; suçun usulüne uygun şe
kilde ispatının sağlanması gerekir. Had
Ierde kanun koyucu ve devlet başkanının 
veya suç mağduru sayılabilecek tarafın 
af, sulh, cezada arttırma ve indirim yap
ma veya onun yerine başka bir ceza tek
lif etme gibi yetkileri yoktur. Bilhassa mo
dern dönem İslam hukuk doktrininde, 
devlet başkanına ve kanun koyucuya özel 
hukuk ve kamu hukuku alanına giren ve 
hakkında Kur'an ve Sünnet'te hüküm bu
lunan birçok konuda önemli, hatta ba
zan köklü bir tasarruf ve müdahale yet
kisi tanınırken veya bu yönde tartışma
lar yapılırken hadler konusunda böyle bir 
doktriner tartışmaya pek rastlanmaz. Ya
pılan tartışmaların da ilgili nasların anlam 
çerçevesini zorlayan bir te'vilden öte git
mediği görülür. Bunun bir sebebi, had
Ierin feraiz hükümleriyle birlikte İslam hu
kukunun belki de en dogmatik kısmını teş
kil etmesi ve nasların lafzl yorumu gele
neği içinde oluşan doktrinde daha farklı 
bir yorumun yapılmasının zorluğu, bir di
ğeri de hadlerle birlikte İslam ceza huku
kunun İslam'ın diğer dini ve ahlaki mü-
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eyyide ve tedbirleriyle birlikte bir bütün 
olarak özellikle Batı hukuku karşısında 
farklı ve alternatif bir hukuk sistemi teş
kil etmekte oluşudur. 

Hadlerde şahsi haklar ikinci planda kal
dığından ilgili olabilecek şahıslara da had 
cezalarında af, sulh, indirim veya değişik
liği talep yönünde bir hak ve yetki tanın
mamakla birlikte Şafii ve Hanbeli fakih
leri, hırsızlık ve kazf suç ve cezasında şah
si hakkı daha galip gördükleri için cezaya 
hükmedildikten sonra bile mağdurun suç
luyu affetme yetkisine sahip olduğunu 
kabul etmişler, diğer fakihler ise bunu 
suçun mahkemeye intikal etmesine ka
darki dönemle sınırlı tutmuşlardır. Aynı 
türden had suçlarının bir araya gelmesi 
halinde tek bir ceza ile yetinilir. Hadierin 
infazı devletin yetkisi dahilinde olup in
faz kamu adına yapılır; bu sebeple şahıs
ların kural olarak infazı talep yönünde bir 
hakkı bulunmadığı gibi hadlerde mirasçı
lık da cereyan etmez. Hadler prensip ola
rak şikayete bağlı bir suç değilse de hır
sızlık ve kazf suçları kısmen istisnai hü
kümler taşır. Hadierin ispatına ayrı bir ti
tizlik gösterildiğinden ikrar edenin ikrarı 
ile bağımlı tutulmaması, şahitlerin cinsi
yet ve sayısıyla ilgili bazı şartların aran
ması, suçun sübGtunda şüphenin bulun
ması halinde suçun sabit görülmeyip ce
zanın uygulanmaması gibi ilkeler benim
senmiştir. Başta Hanefiler olmak üzere fa
kihlerin önemli bir bölümünün kıyas-di
yet ve had cezalarında kıyası ve genişle
tici yorumu uygun görmeyişi. konuyla il
gili naslarda ta'lllin cereyan etmeyeceği 
anlamından ziyade kısas-diyet ve had ce- · 
zalarını Kur'an ve Sünnet'te belirlenmiş 
şekliyle koruma altına alma, cezalandır
mada kanunlliği ve genelliği sağlama, 
keyfi ve haksız uygulamaları önleme gibi 
amaçlar taşır. Bütün bu özellikler, netice 
itibariyle diğer ceza türleri için de geçerli 
olan cezalandırmada kanunilik, genellik, 
şahsilik, şüpheden sanığın faydalandırıl

ması, suç-ceza dengesinin korunması gibi 
ilke ve amaçları da korumuş olmaktadır. 

Uygulanması. Had cezalarından amaç 
hem suçluyu te'dib ve ıslah etmek. suçun 
işlenmesine ve tekrarlanmasına engel ol
mak, hem de toplumun hukukunu ve or
tak değerlerini koruyup maşerl vicdanı 
tatmin etmek olduğundan bu suçların 
işlenınesini ve aleniyet kazanmasını ön
lemek kadar suçun karşılığı olan cezayı 
uygulamak da önem taşır. Hz. Peygam
ber. suçların mümkün olduğu ölçüde ör
tülmesini ve şüphe bulunduğunda had
Ierin uygulanmamasını istemiş, suçunu 
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itiraf etmek isteyenleri başlangıçta din
lemekten kaçınmış, diğer taraftan da "AI
Iah'ın koyduğu cezalardan bir cezanın in
fazının yeryüzüne kırk sabah yağmur yağ
masından daha hayırlı olacağını" ifade 

ederek (ibn Mace, "I:Iudüd", 3) sabit olan 
bir suça gereken cezayı vermenin adalet 
ve rahmet olacağına işaret etmiştir. 

ispat ve yargılamayla ilgili gerekli şart
lara uyularak infaz edilen had cezası meş
ru bir hakkın icrası demektir. Suçun nevi
ne göre recm. celde, sürgün, el veya aya
ğın kesilmesi şeklinde uygulanacak olan 
hadierin suçlu için mağfıret vesilesi ve gü
nahına kefilret olup olmayacağı (Buharl. 
"I:Iudüd", 8, 14; Tirmizi, "I:Iudüd". 12) da
ha çok suçlunun iç dünyasıyla alakalı, kul 
ile Allah arasında kalan bir konudur. Had
Ierin mescidlerde uygulanmaması bu me
kana gösterilen saygıyla, bazı fakihlerin 
darülharpte uygulanmayacağı yönünde
ki görüşleri de cezanın infazı için gerekli 
gördükleri devlet otoritesi ve hakimiyet 
şartıyla açıklanır. Hadierin müslüman ve 
gayri müslimlerden kimlere uygulanaca
ğı konusu daha çok suçun oluşumuyla il
gilidir. Mesela küçüğe ve deliye suç işle
me kastı bulunmadığı, gayri müslimlere 
ise kendi dinlerinin caiz görmesi sebebiyle 
bazı hadler uygulanmaz; fakat kamu dü
zenini ihlal söz konusu olduğunda zimml 
ve müste'menler de müslümanlarla aynı 
uygulamaya tabi tutulur. 

Hadierin devlet başkanı veya vekili ta
rafından uygulanması ilkesi, bu cezaların 
kamu adına infaz edilmesinin ve hadierin 
infazına verilen önemin tabii sonucu olup 
bazı hadierin infazında devlet yetkilisinin 
hazır bulunması da istenir. Hadierin top
lum huzurunda ve alenen infazı ise had
Ierin uygulanmasının ıslah edici ve suçun 
işlenınesini önleyici etkisinden azami öl
çüde faydalanmayı amaçlar. Cezanın ispa
tı için gereken şahitlik şart ve nisabının 
infaza kadar devam etmesinin, recm ce
zasının infazında şahitlerin hazır bulun
ması ve aktif görev almasının istenmesi, 
suçun ispatında her türlü şüpheyi önle
meye yönelik tedbirler olarak görülebilir. 

Hadierin infazında şüphesiz adalet ve 

hakkaniyet esastır. Suçlunun cezaya güç 

yetiremeyecek derecede hasta ve zayıf 

oluşu gibi durumlarda hadierin infazı te

cil edilebilir veya hafıfletilebilir. Hz. Pey
gamber'in, zina eden çok zayıf ve ihtiyar 

bir sahil b 'iye 1 00 celde yerine çok dallı bir 

ağaç parçasını vurmayı yeterli gördüğü, 

adet gören cariyenin celde cezasını da 

özürlü halinin sona ermesine kadar tehir 

ettiği rivayet edilir (Ebu DavGd, "I:Iudüd", 
34; Şevkan!, VII, 126). Hz. Ömer'in de kıt
lık sebebiyle aç kalıp hırsızlık yapan kim
selere had uygulamaması aynı anlayışın 
bir sonucudur. 

Düşmesi. Hadlerde devletin veya suç 
mağduru sayılabilecek tarafın af, sulh ve 
şefaat yetkisi bulunmadığından bunların 
hadleri ıskat ederneyeceği açıktır. Şüphe, 
haddi düşüren değil suçun sübüt bulma
sını engelleyen bir role sahiptir. ispatın
da gösterilen titizlik ve suçun örtülmesi 
ilkeleri gereği suçlunun itirafı ile sabit olan 
zina, hırsızlık ve sarhoşluk suçlarının ce
zası suçlunun itirafından vazgeçmesiyle 
silkıt olur. Vazgeçmenin mahkeme kara
rından önce veya sonra olması sonucu de
ğiştirmez. Aynı şekilde şahitleri n ifadele
rini geri almaları veya belli hadlerde şa
hitlerin infaz öncesinde ölümü de hadleri 
düşürür. Suçlunun tövbesinin irtidad su
çunda mutlak, eşkıyalıkta belli şartlarda 
cezayı düşürücü etkisi vardır. Diğer had
lerde ise Hanbeli ve Zahiri fakihleri ve bazi 
Şafıller. suçlunun yakalanıp mahkemeye 
sevkedilmeden önce tövbe etmesinin belli 
şartlarda cezayı düşürdüğü, Hanefiler, 
hırsızın çaldığı malı yakalanmadan önce 
iade edip tövbe etmesinin haddi düşür
düğü görüşündedir. Burada ilgili hadisler
deki yönlendirmeden de hareketle suç
lunun ıslahına ve suçun aleniyet kazan
masının önlenmesine öncelik verildiği söy
lenebilir. Kazf suçunda şahsi hak baskın 
olduğundan onun zaman aşımıyla düş
meyeceğinde görüş birliği varsa da za
man aşıınının diğer hadiere etkisi alim
ler arasında tartışmalıdır. Fakihlerin ço
ğunluğu ile Züfer b. Hüzeyl gibi bazı Ha
nefiler'e göre kısas ve diyet gibi hadlerde 
zaman aşımı cezayı düşürmez. Hanefi fa
kihlerinin çoğunluğuna göre ise kazf had
di hariç diğer hadler zaman aşımıyla dü
şer. Hanetiler'in bu görüşü. suçun ispa
tında herhangi bir şüphe ve tereddüdün 
bulunmaması yönünde gösterdikleri titiz
likten kaynaklanmaktadır. 
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Iii ALi BARDAKOÖLU 

ı 
HADAİKU'I-HAKAİK 

-, 

( Jl~1Jl1-'>) 

Taşköprizade Ahmed Efendi'nin 
eş-Şeya 'i/Ju 'n-nu<maniyye 

adlı Arapça biyografik eserine 
Nev'izade Atai 
(ö. 1045/1635) 

tarafından yazılan Türkçe zeyil 
(bk. AT Ai, Nev'izade; 

L eş-ŞEKAiKij'n-NU'MANİYYE). _j 

ı 
HADAİK!J' ş-ŞEKA.İK 

-, 

( J)lQ.;J 1 Jl 1 o\> ) 

Taşköprizade Ahm.ed Efendi'nin 
eş-Şeya 'i/Ju 'n-nu<miiniyye 

adlı Arapça biyografik eserinin 
Mehmed Mecdi Efendi 

(ö. 999/1591) 
tarafından genişletilerek 

Türkçe'ye yapılan tercümesi 

L 
(b k. eş-ŞEKAİKU'n-NU'MANi:YYE). _j 

•' 

ı -, 
el-HADAİKU'I-VERDİYYE 

( ~.);,ı1Jl1~1) 

Abdülmecid el-Hani' nin 
(ö. 1318/1900). 

Nakşibendiyye tarikatı 

şeyhlerine dair eseri 
(bk. HANi, Abdülmecid b. Muhammed). 

L _j 

r 
HADANE 

-, 

L 
(bk. HiDANE). 

_j 

ı 
HADDAD, Abdullah b. Alevi 

ı 

( .)1~1 1.5~~ .dı1~) 

Abdullah b. Alevi b. Muhammed 
el-Haddad el-Yemen! 

(ö. 1132/1 720) 

Ba Alevi ailesine mensup 

L alim, mutasavvıf ve şair. _j 

4 Safer 1044 (30 Temmuz 1634) tarihin-
de Hadramut'un Terim kasabasında dağ-
du. Daha sonra Terimli bir kişi tarafın-
dan, "vülide bi-Terim imamün kerim" sö-
züyle doğumuna tarih düşülmüştür (Mu-
radi, lll, 91). Nesebi Ca'fer es-Sadık, Mu-
hammed el-Bakır ve Zeynelabidin silsile-
siyle Hz. Hüseyin'e kadar uzandığı için 
"seyyid" unvanıyla anılır; diğer bazı yakın-
ları gibi Haddad lakabı veya Haddadi nis-
besiyle tanınır. IV. (X.) yüzyılda Basra'dan 
Hadramut yöresine göç eden Abdullah 
b. Ahmed'in oğlu Alevi'ye nisbetle AH 
Alevi. Beni Alevi. Ba Alevi, AleviyyQn gibi 
isimlerle anılan ailesi özellikle ilim ve tak-
vaları, telif ve tedris faaliyetleri, camiler 

HADDAD, Abdullah b. Alevi 

ve ilmi kurumlar tesis ederek İslam kül
türünün gelişmesine yaptıkları katkılarla 
tanınmıştır (bk. BA ALEVI) 

Haddact. dört yaşında iken çiçek has
talığına yakalanarak gözlerini kaybetme
sine rağmen güçlü hafızası ve parlak ze
kası sayesinde öğrenimini başarıyla sür
dürdü. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini ta
mamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık 
verdi. Aralarında Sehl b. Ahmed Ba Ha
san'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh 
dersleri aldı. Ayrıca irşad alanında da ken
dini yetiştirdi. Seyyid Muhammed b. Ale
vi es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan ta
sawuf zevki aldı. ibadet ve ahlakıyla da 
temayüz eden Haddact, gerek ilmi ge
rekse dini ve tasawufi kişiliği sayesinde 
devrinin en seçkin şahsiyetleri arasında 
yer aldı. Öğrencilerinden Muhammed b. 
Zeyn'in Giiyetü'l-]faşd ve'l-murad adlı 
eserinde belirttiğine göre fıkıhta "mut
lak müctehid" mertebesine ulaşan Had
dad Kur'an-ı Kerim'e çok zengin yorum
largetirebiliyordu (Abdullah b. Muham
med el-Kindl, s. 39). İslam dünyasının çe
şitli bölgelerinden pek çok kimse Terim'e 
gelerek onun ilminden ve tasawufi ter
biyesinden faydalanma imkanı buldu. Ara
larında oğulları Hasan ve Alevi ile Mu
hammed b. Şeyh el-Cifri, Ahmed b. Zeyn 
el-Habeşi, ömer b. Hamid. Hasan b. Mu
hammed, Ali b. Abdullah es-Sekkaf, Ah
med b. Abdülkerim eş-Şeccar gibi isim
lerin de bulunduğu birçok alim Haddad'
dan öğrenim görmüştür. 

Terim'de ve çevresindeki yerleşim bi
rimlerinde mescidler ve hayır kurumları 
inşa ettiren Haddad'ın otuz altı yaşında 
iken gerçekleştirdiği hac ziyaretiyle di
ğer seyahatleri sırasında gittiği her yer
de alimler ve önemli kişiler tarafından il
giyle karşılandığı, ilim ve irşadından fay
dalanıldığı. çeşitli gruplar arasında baş 
gösteren ihtilafların çözümünde etkin rol 
oynadığı yolundaki bilgiler. onun genç yaş
tan itibaren saygın bir alim haline geldi
ğini göstermektedir. Kaynaklarda Had
dM'ın pek çok kerametinden söz edilir. 
Ancak kendisine keramet atfedilmesin
den hoşlanmazdı . Nitekim dostlarından 
birinin 11 08 ( 1696) yılında yazdığı haya
tına dair kitaptan kerametleriyle ilgili bö
lümü çıkartmıştır (Muradl, 111. 93). Ken
disine Haddadiyye adıyla bir tarikat nis
bet edilir. ed-Dürrü '1-man:p1m adlı ese
rinin bir nüshasına eklenen bölümde, Had
dad'ın, bizzat Hz. Peygamber'den el aldı
ğını, bu sayede bir hadisin sıhhatini doğ
rudan doğruya ResGiullah'tan öğrenme 
imkanına sahip olduğunu söylediği kay-
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