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Dini ve hukuki koruma, dokunulmazlık 
anlamında fıkıh terimi. 
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Sözlükteki "tutma. engel olma ve ko
ruma" anlamından hareketle kelamda 
"Allah ' ın bir kimseyi günah ve hatadan 
koruması" şeklinde özel bir anlam kaza
nan ve "peygamberlerin günahtan korun
muş! uğu" manasıyla teriroleşen ism et 
kelimesinin fıkıh literatüründeki kullanı
mı da sözlük anlamı ile bağlantılıdır. Ge
rek Kur'an'da, insanı günahtan koruma
sına işaret etmek amacıyla nikah bağın
dan ismet (çoğul u ısa m) adıyla söz edilir
ken (el-Mümtehine 60/10) gerekse hadis
lerde dinin. Kur'an'ın, nikahın kişileri kö
tülüğe düşmekten koruyucu özelliği is
met olarak ad landırılırken (Müslim, "Zi
kir ve'd-du'a'", 71; Ebu Davud. " N ikiH:ı", 

35; "Fiten", ı; N esai. "Sehiv", 89) kelime
nin sözlük anlamı dışında özel bir anlam 
içerdiği görülmez. Temel haklar veya in
san hakları alanından milletlerarası iliş 
kilere kadar kişilerin sahip olduğu ya da 
hukuk düzeninin belli konumdaki kişile
re sağladığı koruma ve dokunulmazlıklar 

öteden beri fıkhın ana konularından biri
ni teşkil ettiği için "eman, hak. hürmet. 
ihsan. zaruriyyat" gibi terimierin yanı sı
ra ismet kelimesinin de bu tür dokunul
mazlıkları ifadede sıkça kullanıldığı ve bu 
yönüyle fıkhın teşekkül döneminde te
rimleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir. İs
lam hukukçuları arasında cereyan eden 
devlet başkanı veya ümmetin masum sa
yılıp sayılmayacağ ı tartışmaları da bir yö
nüyle kelamdaki ismet kavramıyla, diğer 
yönden onlara atfedilen dokunulmazlık 
ve yanılmazlık telakkisiyle alakah görün
mektedir. İsmete konu olan. bu vasfı ta
şıyan şeye ma'slım ve muhterem denilir
ken ismetin gerektirdiği dokunulmazlık 

hükmü "hürmet (haram)" . aksi ise "ibaha" 
ve "ihdar" ile (heder etme) ifade edilir. 

İsmet kavramı altında toplanabilecek 
hukuki korumanın başında kişilerin insan 
olmakla sahip bulundukları temel insan 
hakları gelir. İslam alimleri ilahi dinlerin 
ortak amacının canın, aklın, namus ve 
haysiyetin. dinin ve malın korunması ol
duğunu ifade etmişler ve bu beş ilkeyi 
temel hak ve özgürlükleri bütünüyle ku
şatan bir genişlikle ele almışlardır. Anılan 
beş temel amacı gerçekleştirme yönün
de atılacak ilk adım insanın sırf insan ol
ması sebebiyle değerli sayılması ve hak
ların . öncesinde bir yükümlülüğe bağlı ol-

maksızın aslen yani doğuştan kazanıldı 

ğının kabulüdür. Kişilerin bu haklara say
gılı davranmasının aynı zamanda bir ve
dbe olarak görülmesi de hakların korun
masının önemli bir öğesini oluşturur. İlk 
dönemlerden itibaren İslam hukukçula
rı, insanın yaratılıştan akıl ve zimmet sa
yesinde haklara ve yükümlülüklere ehil 
olduğundan söz edip insanın sahip oldu
ğu temel haklar arasında ismet hakkına 
da yer verirler (Abdülazlz ei-Buharl, IV. 
ı 358) Burada ismet, başta can ve mal 
dokunulmazlığı olmak üzere insanın te
mel haklarının korunması anlamındadır. 

Hak ihlallerini ceza l andırmaya ve ihlal 
edilen hakkın iadesine yönelik hukuki ve 
ceza! yaptırımlar ise hakların korunması
nın bir diğer önemli adımını teşkil eder. 
Bu konuda bazı hukukçular dini ve huku
ki açıdan bir ayırım yapmazken özellikle 
Hanefiler kişiler i n sahip bulunduğu do
kunulmazlığı "ismet-i müessime" ve "is
met-i mukawime" diye ikiye ayı rırlar. Bi
rincisini ihlal yalnız günah sayılıp uhrevl 
cezayı gerektirirken diğerini ihlal hukuki 
ve ceza! yaptırırnlara konu olur. Başkası
nın haklarını ihlal eden kişiye müeyyide 
uygulanması da o kimsenin söz konusu 
fiilinetekabül eden isınetinin düşmesiy

le açıklanır. Suçun yol açtığı dokunulmaz
lık ihlalinin nitelik ve oranına göre suçlu
nun kendi dokunulmazlığı da kalkar. Mü
eyyide uygulama esasen devlete ait bir 
hak ve görev olmakla birlikte suçlunun 
isınetinin kalkmış olduğu şeklindeki açık

lama. onun devlet değil de şahıslar tara
fından cezalandırılması halinde bu şahıs
lara ne tür ceza verilebileceği tartışması
nı doğurmuştur. Kişilerin meşru müdafaa 
hakkı çerçevesinde karşılık vermeleri de 
yine suçlunun isınetinin kalkmasıyla açık
lanır. 

Fıkıh literatüründe bu temel haklarla 
ilgili dokunulmazlıklar. ceza hukuku çer
çevesinde söz konusu hakların korunma
s ı ve ihlali durumunda uygulanacak mü
eyyideler açısından ele alınırken milletle
rarası ilişkiler alanında daha çok doku
nulmazlığın dayanak ve sebebiyle bu ko
nuda ve müeyyide uygulamasında siyasi 
otorite ve ülke ayrılığının rolü tartışılmış
tır. Buna bağlı olarak özellikle can ve mal 
dokunulmazlığının ortadan kalktığı savaş 
halinin meşruiyet sebebi, düşmanın müs
lümanlara ait mallara istila yoluyla malik 
olup olamayacağı, düşman ülkesinde (da
rülharp) İslamiyet'i kabul eden kimsenin 
can ve mal dokunulmazlığı konularında 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Temel hakların korunması ve dokunul
mazlık kavramı milletlerarası düzlemde, 
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özellikle de hasmane il i şki le rin hakim ol
duğu dönemlerde ayrı bir önem taşır. Can 
ve mal dokunulmazlığının insan olmakla 
mı. İslam 'a girmekle ya da eman ve zirn
ınetle mi kazanı lacağı fakihler arasında 
önemli bir tartışma konusu olmuştur. Şa
filler'in başı çektiği bir grup alim Hz. Pey
gamber'in. "Allah'tan başka ilah yoktur 
demelerine kadar insanlarla savaşmakla 
emrolundum; kim Allah'tan başka ilah 
yoktur derse malı nı ve canını benden ko
rumuş olur" (Buharl, "İ'tişam ", 2, "Cihad", 
102; Müslim, "Iman" , 32-33) sözünden 
hareketle bu dokunulmazlığın İslam'a 
girmekle veya müslüman ların himayesi
ni kabul etmekle (eman. zimmet) kazanıla
cağı, aksi halde can ve malın mubah ve 
dolayısıyla savaşın meşruiyetine bizzat 
küfrün sebep olduğu görüşündedir. Da
ha çok dönemlerindeki sürekli savaş ha
lini ölçü alan ve ona uygun bir teori geliş
tiren bu fakihlere karşı Hanefiler'le bir 
grup Maliki ve Hanbel1 fakihi ise din ve 
inancına bakılmaksızın insanın ilke ola
rak masum ve ismet sebebin in de in
san olma vasfı old uğu , ancak müslü
manlara savaş açılması ve haklarına te
cavüz edilmesi durumunda bu doku
nulmazlığın kalktığ ı. savaşın meşruiyet 

sebebinin küfür değil müslümanlara yö
nelik savaş olduğu görüşünü savunur. Söz 
konusu hadisin. diğer insanlarla değil sa
dece müslümanlara karşı düşmanlıkları 

kesin şekilde ortaya çıkan Arap putpe
restleriyle ilgili olduğunu belirten bu alim
lere göre insan, yeryüzünde yüklendiği 
beşeri sorumluluğu yerine getirebilmesi 
için ismet sahibi olarak yaratılmıştır. Bu 
dokunulmazlık insan olmanın bir gere
ğidir. Kfıfi r kimse inancı sebebiyle değil 
müslümanların can ve maliarına yönelik 
tecavüz suçu yüzünden bu dokunulmaz
lığın ı kaybeder, can ve malı mubah hale 
gelir. Yeniden dokunulmazlığını kazana
bilmesi için savaştan vazgeçmesi gerekir 
ki bu da o günkü millet lerarası şartlarda 

ya müslüman olması veya müslümanla
rın himayesini kabul etmesiyle mümkün
dü (bu iki görüş ve gerekçeleri için bk. 
CİHAD ). Düşmanlık ve tecavüz amacı ta
şımadıkları için yabancı devlet elçileri ve 
tacirler, durumlarını gösterir bir belge ve 
emare bulunması halinde ayrıca emana 
gerek duyulmaksızın İslam topraklarında 
serbestçe dolaşabilmişlerdir. 

Savaşta düşmanın can ve malıyla ilgili 
ismeti kalktığı gibi müslümanların can 
ve malına yönelik tecavüzler de savaş 
sonrasında takibat konusu yapılmaz. Bu 
çerçevede düşmanın müslümanlara ait 
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bir mala el koyup kendi ülkesine götür
roesi halinde çoğunluğa göre mülkiyet 
hakkı doğar. Zira can konusunda temel 
kural haramlık (dokunulmazlık) iken eşya
da aslolan mubahlıktır. Bu konudaki is
met, meşru bir yolla elde edilen maldan 
faydalanma zaruretine dayanır. Bu fay
dalanma imkanı bilfiil ortadan kalkınca 
mal tekrar mubah hale gelir ve düşman 
istila yoluyla ona malik olur. Ancak söz ko
nusu mal düşman ülkesine, başka bir si
yasi hakimiyet alanına ulaştırılmamışsa 
mülkiyet hakkı doğmaz. Mal konusunda
ki ismetin de islam'a girmekle sağlandı
ğını ileri süren Şafiiler'le diğer bazı fakih
ler ise müslümanın malı üzerinde düşma
nın hiçbir şekilde mülkiyetinin gerçekleş
meyeceğini savunur. 

Oarülharpte müslüman olan kimsenin 
can ve malının dokunulmazlığı da fakih
ler arasında tartışma konusudur. Şafii
ler. Hanbelller ve diğer bazı fakihlere gö
re, İslamiyet' i kabul eden bir kimse ne
rede olursa olsun canı ve malına yönelik 
tecavüz ceza ve tazmini gerektirir. Hane
filer ise bu kimsenin can ve malıyla ilgili 
ismetin günah açısından (ismet-i müessi
me) olduğu, ceza ve tazmini gerekt iren 
mukavvim ismetin dinle değil ülke ile. ya
ni siyasi hakimiyet ve hukuk düzeninin 
sağladığı güvence ile gerçekleşeceği gö
rüşündedir. Bu müslümanın bulunduğu 
ülkenin fethedilmesi halinde yalnız men
kul malları üzerindeki mülkiyeti tanınır. 

gayri menkullerine ganimet hükmü uy
gulanır. Darülislama hicret etmesi halin
de diğer müslümanlar gibi canı konusun
da tam ismete kavuşur. Aksi halde can ve 
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malına yönelik haksız fiil günah olsa da 
ceza ve tazmin konusu olmaz. Darülharp
te müslümanın harblden faiz alması, gay
ri müslimler arasında mirasçılık gibi hu
suslarda da Hanefiler siyasi hakimiyet 
ve ülkenin ismeti sağlayıcı rolüne atıfta 
bulunmuşlardır. Bu konudaki görüş ve 
tartışmaların milletlerarası ilişkilerin sa
vaş haline dayandığı. yabancı ülke kavra
mının düşman ülke anlamına geldiği ve 
barışın ancak antlaşmalar (eman, zimmet) 
yoluyla sağlanabildiği dönemlerdeki şart
tarla ilgili olduğu, milletlerarası ilişkilerin 
barışa dayandığı ve farklı boyutlar kazan
dığı bir ortamda farklı hükümterin söz 
konusu olacağı açıktır. 

Bir malın ismete konu olabilmesi için 
hukuk düzenince meşru kabul edilmesi 
gerektiğinden müslümanlara haram olan 
içki ve domuz gibi mallara yönelik haksız 
bir fiilden dolayı tazmine hükmedilmez. 
Ancak bu mallar gayri müslimler açısın
dan meşru kabul edildiğinden itlafı ha
linde Hanefiler ve Malikiler'e göre tazmi
ni gerekir. 

Devlet başkanının masum olup olma
dığı Ehl-i sünnet ile Ş'ia arasındaki temel 
tartışma konularından biridir. Ş'ia'da İma
m iyye ve İsmailiyye tarafından devlet 
başkanının günahsız ve hatadan uzak ol
duğu , sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı 
fikirleri masum imam teorisiyle savunuı
m uştur. Ehl-i sünnet'e göre ise devlet 
başkanının dini ve hukuki sorumluluk 
açısından dokunulmazlığı yoktur. Hane
filer. devlet başkanına Allah hakları kap
samındaki hadierin uygulanmayacağın ı 
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belirtirken onun dini ve hukuki sorum
suzluğunu savunmamış. sadece düşman 
ülkesinde hadierin uygulanmayacağı gö
rüşlerinde de olduğu gibi infazdaki fiili 
imkansızlıktan hareket etmiştir. Çoğun
luk bu konuda aksi görüştedir ve yargı

nın bağımsızlığını cezanın uygulanabilir
liği için yeter sebep görür. Sünni usulcü
terin geliştirdiği icma teorisinde "ümme
tin ismeti". Peygamber dışında bir kişiye 
günahsızlık izafe edilmesi ve onun vahiy 
alan kişinin yetkileriyle donatılmış kabul 
edilmesi düşüncesine ve bu düşünceyi 
inanç esaslarından biri haline getiren 
Ş'ia'ya karşı güçlü bir tepki niteliğindedir 
ve bu ümmetin yanılmazlığı değil. ümme
tin hata üzerinde ittifak etmeyeceği ya 
da -farklı görüşlerden sadece birinin isa
bet edeceği kabul edildiğinde- bu doğru 
görüşün ümmet içinde eksik olmayacağı 
anlamına gelir. 
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