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naklarda Müeyyedzâde’nin 7000 ciltlik bir
kütüphanesi olduðu bildirilmektedir. Bu
rakam o günün þartlarýna göre hayli müba-
laðalý bulunsa da Müeyyedzâde’nin önem-
li miktarda kitabý olduðu anlaþýlmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Arþivi’nde kayýtlý bir
deftere göre (nr. D 9291/1-2) Yavuz Sultan
Selim, Müeyyedzâde’nin vefatýndan son-
ra daðýlan kitaplarýnýn bir araya getirile-
rek tesbit edilmesini istemiþ, sayým sonu-
cunda 2112 kitabý olduðu görülmüþtür.
Ayrýca defterin sonundaki ifadelerden Mü-
eyyedzâde’nin kýymetli kitaplarýnýn Yavuz
Sultan Selim’in saraydaki özel kitaplýðýna
alýnmýþ olabileceði anlaþýlmaktadýr (Erün-
sal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 37-38).

Eserleri. Müeyyedzâde’nin çoðu müs-
vedde ve risâleler halindeki eserleri þun-
lardýr: 1. Mecma£u’l-fetâvâ (Mecmû£atü
Ýbni’l-Müßeyyed, Müeyyedzâde Cöngü).
Eserin kütüphanelerde deðiþik adlarla çok
sayýda nüshasý bulunmaktadýr (meselâ bk.
Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 1240; Hüsrev Paþa, nr. 100). el-Fetâvâ
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa,
nr. 376; Ýbrâhim Efendi, nr. 519; Damad
Ýbrâhim Paþa, nr. 718), Mecmû£atü’l-me-
sâßil (Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim
Paþa, nr. 653), el-Mesâßilü’l-münteÅabe
fi’l-fetâvâ (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 1191), Mu£înü’l-šu-

Šât (bir parçasý, Süleymaniye Ktp., Erzin-
can, nr. 53) ve el-Mecmû£atü’l-fýšhiyye
de (bir kýsmý, Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1151) eserin farklý tertipteki nüshala-
rý olup bunlarda daha çok muâmelât ko-
nularýna yer verilmiþtir. 2. Risâle fî ta£¾î-
mi’n-nebî (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 1713). 3. Ter³¢bü’l-lebîb. Bur-
hâneddin el-Mergýnânî’nin el-Hidâye’si-
nin þerhi niteliðinde hacimli bir eserdir.
Yazma nüshalarý üzerinde (Süleymaniye
Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 624, Esad
Efendi, nr. 947; Nuruosmaniye Ktp., nr.
2038; Köprülü Ktp., nr. 691; Beyazýt Devlet
Ktp., Umumi, nr. 2736, Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1521) müellifiyle alâkalý bilgi bulun-
madýðýndan eserin Müeyyedzâde’ye aidi-
yeti þüpheli görülmektedir (ÝA, VIII, 789).
4. Risâle fi’l-cüzßi’lle×î lâ yetecezzeß
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5414). 5. Ri-
sâle fi’l-mevcûdâti’l-Åâriciyye. Eserde
varlýklar ve mahiyetleri gibi kelâm, felse-
fe ve mantýk konularýna temas edilmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1161). 6. Risâle fî ¼alli’þ-þübühâti’l-£âm-
me (Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa,
nr. 304).

Müeyyedzâde’nin diðer eserleri de þun-
lardýr: Risâle fî naš²i’l-vu²ûß (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2029/
1); Risâle fi’l-¼ac (Molla Lutfî’nin Risâle

müte£alliša bi-âyeti’l-¼ac adlý eserine red-
diyedir; bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 860; DÝA, XXX,
255); Risâle fî ¼ikmeti’t-ta¼rîr (Süleyma-
niye Ktp., Kasidecizâde Süleyman Sýrrý,
nr. 710); Risâle fî müþkilâti mesâßili £il-
mi’l-ferâßi² (Köprülü Ktp., nr. 1596); ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti Mîr Ebi’l-Fet¼ £alâ
Þer¼i Âdâbi’l-£AŠudî (Adudüddin el-Îcî’-
nin Âdâbü’l-ba¼¦ adlý eserine Mîr Ebü’l-
Feth Muhammed’in yaptýðý hâþiyenin hâ-
þiyesidir; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3027).
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Dinî hükümlerin
ve sosyal düzen kurallarýnýn yaptýrýmý.˜ ™

Sözlükte “kuvvetli ve dayanýklý olmak;
güç, kudret” anlamlarýndaki eyd kökün-
den türetilmiþ olup “güçlendiren, pekiþti-
ren” mânasýna gelen ve Türkçe’de yaptý-
rým kelimesiyle karþýlanan müeyyide, ge-
nel olarak “kiþinin belli bir biçimde davran-
masý veya davranmamasý halinde karþýla-
þacaðý sonuç ve bunu bilmenin saðladýðý
zorlayýcý yahut itici güç” demektir. Sosyal
düzen kurallarý bakýmýndan müeyyide bir
normun içerdiði talebin ihlâli durumunda
karþýlaþýlacak sonucu ifade eder. Hukuk
terimi olarak müeyyide hukuk normuna

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin Mecma£u’l-fetâvâ (Müeyyedzâde Cöngü) adlý eserinin unvan sayfasý ile ilk sayfa-
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Dinî hükümlerin
ve sosyal düzen kurallarýnýn yaptýrýmý.˜ ™

Sözlükte “kuvvetli ve dayanýklý olmak;
güç, kudret” anlamlarýndaki eyd kökün-
den türetilmiþ olup “güçlendiren, pekiþti-
ren” mânasýna gelen ve Türkçe’de yaptý-
rým kelimesiyle karþýlanan müeyyide, ge-
nel olarak “kiþinin belli bir biçimde davran-
masý veya davranmamasý halinde karþýla-
þacaðý sonuç ve bunu bilmenin saðladýðý
zorlayýcý yahut itici güç” demektir. Sosyal
düzen kurallarý bakýmýndan müeyyide bir
normun içerdiði talebin ihlâli durumunda
karþýlaþýlacak sonucu ifade eder. Hukuk
terimi olarak müeyyide hukuk normuna
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göre olmasý gerekenin ihlâline tertip edi-
len sonucu belirtir. Bir baþka anlatýmla hu-
kuktaki müeyyideler, buyurucu nitelikteki
aslî hukuk kurallarýna itaate zorlayan ve-
ya itaati saðlamada pekiþtirme rolü üst-
lenen tedbir hükümleridir. Tabiatý gereði
toplum halinde yaþama ihtiyacý duysa da
insanýn benliðinde yer alan, kendi istek ve
menfaatlerini öne çýkarma eðilimi baþka-
larýnýn haklarýnýn ihlâline yol açan ve top-
lumsal hayatýn düzen içinde yürümesini
tehlikeye sokan önemli bir etken olduðun-
dan hukuk kurallarýnýn korunmasý ve iþ-
lerliði için zorlayýcý önlemler alýnmasý ka-
çýnýlmaz olmuþ, bu da hukuktaki müeyyi-
delerin kural olarak caydýrýcý nitelik taþý-
masýný gerekli kýlmýþtýr. Ancak caydýrýcýlý-
ðýn sadece cezalandýrma þeklinde anlaþýl-
masý ve bazý yazarlarca yapýldýðý gibi mü-
eyyide kavramýnýn cezaya indirgenerek tak-
dim edilmesi isabetli olmaz; zira ceza ni-
teliði taþýmayan butlân gibi müeyyideler
de hukuka uygunluðu saðlamada önemli
bir görev ifa etmektedir. Öte yandan huku-
ka aykýrý hareketleri önlemede, hukuk dü-
zenince konan müeyyideler yanýnda fert-
lerin bazý mânevî duygulara ve erdemli
davranma iradesine sahip olmalarý ve top-
lumun medeniyet seviyesinin yüksekliði gi-
bi etkenlerin de önemli rol oynadýðý bilin-
mektedir. Yine, hukuk düzenine ait müey-
yidelerin sadece devlet gücünden destek
aldýðý düþünülmemelidir; bazan kamuo-
yundan gelen tepkiler daha þekilsiz olsa
bile daha etkili birer yaptýrým iþlevi görür.

Hukukî iliþkileri düzenleyen kurallar hu-
kuk normu olma noktasýnda birleþse de
amaçlarý bakýmýndan aslî ve koruyucu ni-
telikte olmak üzere iki gruba ayrýlýr. Esa-
sen hukukun temel gayesini gerçekleþtir-
meye yönelik olan hükümler bazý ahlâk il-
keleri ve toplumsal deðerlerin hukuk nor-
muna dönüþmesinden ibarettir. Ancak
bunlarýn iþlerlik kazanabilmesi birtakým
koruyucu hükümlerin varlýðýný gerekli ký-
lar. Meselâ adam öldürme ve hýrsýzlýk fiil-
lerinin yasaklanmasý, söz konusu ilke ve
deðerleri hukuk düzleminde dile getirme
anlamý taþýmakla birlikte bu yasaðýn iþle-
tilebilmesi için yine hukuk kuralý formun-
da, fakat tedbir içerikli hükümlere ihtiyaç
vardýr. Bu suçlarýn önlenebilmesi için ön-
görülen cezalarýn uygulanmasý baþlý baþý-
na bir amaç olmadýðý gibi bu uðurda ko-
nan hükümler de aslî hükümler deðildir.
Adam öldürme, hýrsýzlýk vb. fiillerin deði-
þik türlerine ne gibi karþýlýklar verileceði
hususunda pek çok ayrýntýlý düzenlemeye
ihtiyaç bulunduðu dikkate alýnýrsa ceza
hukuku alanýndaki normlarýn çoðunun aslî

nitelikte olmayýp müeyyide özelliði taþýdý-
ðý görülür. Bunlar toplumsal deðerler ve
tecrübeler ýþýðýnda yürürlüðe konmuþ ol-
sa bile gerçekte hedeflenen temel gayeyi
ifade etmez. Fakat hukukun amacý ve iþle-
vinin adalet ilkesi çerçevesinde bir yandan
pratik ihtiyaçlarý karþýlayacak, öte yandan
hukuk güvenliði saðlayacak bir düzen te-
sis edebilmek olduðu noktasýndan baký-
larak müeyyidelerin de hukukun amaçlarý
arasýnda yer aldýðý söylenebilir.

Sosyal düzen kurallarýnýn kaynak birliði,
iç içelik ve etkileþim sorunlarý bir yana bý-
rakýlarak ve birbirinden ayrýþtýrýlarak ele
alýndýðý taksimde genellikle hukuk kural-
larýnýn kamu gücüyle desteklenmiþ olma-
sý, yani bunlarý ihlâl edenlerin zorlayýcý mü-
eyyidelerle karþýlaþmasýnýn onlarý din, ah-
lâk ve örf kurallarýndan ayýran en önemli
özellik olduðu belirtilir. Bu bakýþ açýsýna
göre din kurallarýnýn müeyyidesi üstün gü-
cüne inanýlan müteâl varlýðýn (Tanrý) hoþ-
nutluðunu kazanma arzusu ve gazabýna
uðrama korkusu, bunun somutlaþmýþ þek-
li de daha çok öteki âlemde ödüllendirilme
veya cezalandýrýlma inancýdýr. Ahlâk ku-
rallarý en büyük desteði vicdan muhase-
besinden alýr. Ancak bunlarýn yanýnda ina-
nanlarýn oluþturduðu sosyal baský din ku-
rallarýný, toplumun takdir veya takbihine
olan inanç ahlâk kurallarýný pekiþtirmede
önemli bir iþleve sahip olabilmektedir. Örf
ve âdet kurallarý ise hukuk kuralýnda ara-
nan þartlarý taþýdýðýnda kamu gücüyle de
desteklenir hale gelirken sosyal örf ve
âdetler desteðini sadece toplumun baský-
sýndan alýr. Âdâb-ý muâþeret, efkâr-ý umû-
miyyeden gelecek tepkilerden destek al-
masý açýsýndan son gruptaki kurallarla ke-
siþir. Bu tür mukayeseler yapýlýrken deru-
nî ve vicdanî, dolayýsýyla dýþ etkisinin az ol-
masý ahlâkî müeyyidenin, dýþ etkisi güçlü
olsa bile sonucunun öngörülememesi, ih-
lâl ile buna gösterilen tepkinin dengele-
nememesi ve uygulanmasýndaki istikrar-
sýzlýk sosyal müeyyidenin kusurlarý ara-
sýnda sayýlýr; hukuktaki müeyyidelerin et-
kili, sonucu görülebilir ve kurumsallaþmýþ
olma özelliðiyle diðerlerinden ayrýldýðýna
dikkat çekilir. Yine hukuktaki müeyyide-
nin özellikleri incelenirken buna vücut ve-
ren zorlamanýn tehdit (mânevî zorlama) ve
cebir (maddî zorlama) olmak üzere iki yönü
bulunduðu, tehdit hukuka aykýrý fiilin iþ-
lenmesini engellerken cebrin ihlâl ile or-
taya çýkan aykýrýlýðý maddî zorlama yoluyla
ve hukuken belirlenen biçimde telâfi et-
tiði belirtilir. Bununla birlikte müeyyide-
nin ve cebrîliðin hukuk normu için bir un-
sur sayýlýp sayýlmayacaðý geniþ tartýþma-

lara konu olmuþtur. Etkili tehdit içeren,
fakat hukuk kaidesi niteliðinde olmayan
sosyal düzen kurallarýnýn varlýðý, her hu-
kuk mevzuatýnda müeyyidesiz kurallara
rastlanmasý ve milletlerarasý hukukta zor-
layýcý müeyyidelerin bulunmayýþý bu bað-
lamdaki tartýþmalar açýsýndan önem ta-
þýyan hususlardandýr (diðer bazý tahliller
için bk. Hirþ, s. 215-221; Güriz, s. 75-77).

Hukuk düzeninde mükâfatýn müeyyide
iþlevi görebilmesi meselesi de tartýþmalý
olup genellikle mükâfatýn sâik olduðu ve
müeyyide sayýlamayacaðý kabul edilir. Me-
selâ John Austin, hukukun bir davranýþ için
ödül vaad etmesi durumunda yükümlü-
lükten söz edilemeyeceðini, sadece o dav-
ranýþta bulunanlara bir hak saðlanmýþ ola-
caðýný, kuralýn emir içerikli bölümünün ise
ödülü vermekle görevli olanlara yönelik ol-
duðunu ileri sürer. Birçok düþünür de hu-
kuk düzeninin istisnaî durumlarda mükâ-
fat yoluna baþvurmasýný müeyyide olarak
deðerlendirmemek gerektiðini söylerken
hiçbir devletin malî gücünün mükâfat ver-
mek yoluyla hukukun iþlerliðini saðlama-
ya yetmeyeceðine, daha önemlisi, huku-
kun amaçlarýna ödül daðýtmak suretiyle
ulaþmasýnýn hukukun cebrî bir düzen olma
özelliðine ters düþeceðine dikkat çeker.
Jeremy Bentham’a göre ise insan davra-
nýþlarýný haz ve elem duygularýnýn belirle-
diði dikkate alýnýrsa cezayý tehdit içerik-
li, mükâfatý davet içerikli birer müeyyide
saymak gerekir ve sýnýrlý alanda da olsa
bazý durumlarda mükâfat yaptýrým olarak
kullanýlabilir (Güriz, s. 82-83, 268-269, 315,
319-320).

Deðiþik açýlardan ayýrýma tâbi tutulabi-
len müeyyideler, içeriði ve mahiyeti baký-
mýndan cezaî müeyyideler ve hukukî (me-
denî) müeyyideler þeklinde ikiye ayrýlýr (de-
ðiþik hukuk dallarýnda rastlanan müeyyi-
de çeþitleri için bk. a.g.e., s. 79-80). Mü-
eyyidelerin amaçlarýyla ilgili olarak ortaya
konan teoriler de daha çok bu ayýrým ýþý-
ðýnda geliþtirilmiþtir. Hukuk felsefesi, hu-
kuk sosyolojisi ve hukukun temel kavram-
larýna dair eserlerde ayrýca hukuktaki mü-
eyyidelerin genel, sürekli, caydýrýcý, uygula-
nabilir nitelikte olmasý ve yetkili merciler
tarafýndan uygulanmasý gereði üzerinde
durulur; ceza vermenin sâiki, gayesi ve se-
bebinin birbirinden ayýrt edilmesi gerek-
tiðine, cezalandýrma ve tazminle yüküm-
lü tutma (mesuliyet) konusundaki tercih-
lerin kültürel deðiþkenlerle baðlantýlý ol-
duðuna dikkat çekilir (meselâ bk. Hirþ, s.
431-433).

Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde “eyd”
kökünden türemiþ deðiþik kelimeler yer
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almakla birlikte müeyyide kelimesine rast-
lanmaz; dünyevî veya uhrevî yaptýrým an-
lamýný karþýlamak üzere “ecir, sevap, me-
sûbe, ceza, ikab” gibi kelimeler kullanýlýr.
Her iki kaynakta insanýn sorumlu bir var-
lýk olduðunu ve iyilik veya kötülük türün-
den hiçbir davranýþýnýn karþýlýksýz kalma-
yacaðýný vurgulayan birçok ifade yer aldý-
ðýndan Ýslâm ahlâkçýlarý mükâfat ve ceza
kavramlarý üzerinde önemle durmuþlar;
din, ahlâk ve hukukun baþta gelen ilkele-
rinden olan adaletin ancak görevini yapa-
na mükâfat, yapmayana ceza vermekle
gerçekleþeceðini belirtmiþler ve bu çerçe-
vede dört türlü müeyyideden söz etmiþ-
lerdir (Çaðrýcý, III, 367-368). Bunlardan ilki
tabii müeyyideler olup bununla dinî ve ah-
lâkî görevlere aykýrý davranmanýn, mese-
lâ içki içme yasaðýna uymamanýn bazý ta-
bii zararlarý beraberinde getirmesi kaste-
dilmektedir. Ýkincisi vicdanî müeyyidedir;
meselâ Kur’ân-ý Kerîm’deki “nefs-i levvâ-
me” tabiri (el-Kýyâme 75/2) ve Resûl-i Ek-
rem’in, “Yaptýðýn kötülükten dolayý üzül-
men ve yaptýðýn iyilik sebebiyle sevinmen
mümin olduðunu gösterir” meâlindeki ha-
disi (Müsned, V, 251, 252) vicdanýn yaptý-
rým gücüne birer atýf niteliðindedir. Üçün-
cüsü sosyal müeyyideler olup bunlar ya
yaygýn sosyal tepki veya hukukî yaptýrým-
lar þeklinde tezahür eder. Ýslâm ahlâký bir
yandan fertle dinî ve ahlâkî emirlerden
kendisinin sorumlu olduðu bilincini geliþ-
tirirken öte yandan ahlâkî deðerler konu-
sunda duyarlý bir toplumsal yapý oluþtura-
rak kiþiyi içten ve dýþtan olmak üzere iki
otoritenin etkisi altýnda tutar. Bu anlam-
da en kapsamlý müeyyide, toplumdaki her
ferdin kendi imkânlarý ölçüsünde iyiliði em-
retme ve kötülüðü engellemekle yükümlü
sayýlmasýdýr (bk. EMÝR bi’l-MA‘RÛF NEHÝY
ani’l-MÜNKER). Bununla birlikte sosyal tep-
kiler her zaman ölçülü ve adaleti saðla-
maya yeterli olmadýðý için objektif kriter-
lere baðlanabilecek hukukî yaptýrýmlar da
öngörülmüþ, ayrýca genel ahlâký ve kamu
düzenini korumak ve bu amaçla denetim
görevi yapmak üzere özel bir teþkilât mey-
dana getirilmiþtir (bk. HÝSBE). Dördüncü
müeyyide ise dinî ve uhrevî olanýdýr. Âyet
ve hadislerden, insanýn nefsine karþý ver-
diði mücadelede ilâhî emir ve yasaklara ri-
ayeti baþarabilmesi için en etkili yaptýrým
gücünü takvâ erdemine eriþmekle elde
edebileceði anlaþýlmaktadýr ki bu da yüce
yaratýcýya duyulan derin saygý ve içten
sevginin kalbe yerleþtirilmesi ve kiþinin
davranýþlarýný bu bilinçle sürekli bir özde-
netime tâbi tutabilmesi demektir. Fakat
herkesin böylesine yüksek dinî ve ahlâkî

bilince ulaþmasý kolay olmadýðý için birçok
âyet ve hadiste haþir, mîzan, hesap, cen-
net, cehennem gibi âhiret halleri somut
anlatýmlarla ve geniþ biçimde iþlenerek
uhrevî müeyyideler hatýrlatýlmýþ ve kiþinin
bu dünyadaki davranýþlarýndan mutlaka
hesaba çekileceði fikrini zinde tutmasý is-
tenmiþtir. Öte yandan Ýslâm âlimleri âyet
ve hadisler ýþýðýnda dinî, ahlâkî, hukukî bir
kuralý ihlâl düþüncesine veya arzusuna sa-
hipken (niyet) fiile dönüþtürmeden bun-
dan vazgeçilmesinin önemi üzerinde du-
rarak irade eðitiminin de bir tür müeyyi-
de görevi üstlenmesine dikkat çekmiþler-
dir.

Fýkýh, hukukî iliþkiler yanýnda kiþinin Al-
lah’a karþý vecîbelerine dair amelî mese-
leleri de kapsamýna alan bir disiplin olduðu
için fýkýh kurallarýnýn müeyyideleri hukuk-
taki müeyyide anlayýþýný aþan bir çerçeve-
ye sahiptir. Bu sebeple fýkýh terminoloji-
sinde yaptýrým anlamýný karþýlamak üzere
“ecir, ceza, ikab, sevap, zevâcir, davâmin,
hüküm” gibi farklý kavramlar kullanýlýr. Her
bir müeyyide hakkýnda ilgili fýkýh bölüm-
lerinde, müeyyidelerin amaçlarý hakkýnda
hikmet-i teþrî‘ içerikli eserlerde bilgi ve
deðerlendirmeler bulunduðu gibi müey-
yidenin felsefî temelleri konusunda fýkýh
usulü eserlerinin özellikle hüsün-kubuh
ve emir-nehiy bahisleriyle haklarýn huku-
kullah-hukuku’l-ibâd þeklinde tasnif edi-
lerek incelendiði kýsýmlarýnda izah ve tah-
lillere rastlanýr. Kaynaklarý ve temel karak-
teri itibariyle dinîlik vasfý taþýyan fýkýh ku-
rallarýnýn mânevî mükâfat ve mânevî ceza
fikriyle beslenip desteklenmesi tabiidir ve
bu anlamdaki mükâfat, maddî ödülün mü-
eyyide olarak kullanýlamayacaðý tezinin te-
melindeki düþünceyle çeliþmez. Buna gö-
re fýkýhtaki müeyyidelerin özendirmeyi veya
caydýrmayý hedeflemesi açýsýndan tergýbî
ve terhîbî, müeyyidenin mahiyeti bakýmýn-
dan mânevî ve maddî þeklinde tasnif edil-
mesi mümkündür.

Mânevî müeyyideler, ibadetler ve fýkýh
kitaplarýnýn kerâhiyet ve istihsan bahisle-
rinde ele alýnan dinen iþlenmesi / iþlenme-
mesi istenmiþ / tavsiye edilmiþ fiillerle sý-
nýrlý kalmayýp hukukî iliþkiler alanýna ait ol-
makla birlikte teklîfî hüküm terminolo-
jisiyle vâcip, mendup, haram ve mekruh
þeklinde nitelenebilen davranýþlar hakkýn-
da da geçerlidir. Mânevî nitelikli özendirme
ve caydýrma müeyyideleri sevabý / ikabý ve
dinen övülmeyi / yerilmeyi hak etme þek-
linde ifade edilir. Âyet ve hadislerde bu an-
lamýyla mükâfat daha çok uhrevî hayatla
baðlantýlý biçimde ve “büyük ecir, gerçek
baþarý, kurtuluþ, cennet nimetleri, cehen-

nem azabýndan korunma” vb. ifadelerle
anlatýlmakla birlikte en büyük ödülün Al-
lah’ýn hoþnutluðunu kazanmak olduðu ve
bu ulvî gaye uðruna çaba harcayanlar için
dünya hayatý bakýmýndan da (gönül hu-
zuruna ve yaþama sevincine eriþme, mâ-
þerî vicdan tarafýndan iyi insan olduðu-
nun kabul edilmesi anlamýnda olmak üze-
re insanlarýn beðenisini kazanma gibi) bir-
çok olumlu sonucun söz konusu olduðu
belirtilir; bu mânadaki ceza hakkýnda da
mükâfat baðlamýnda söylenenlerin karþý-
tý yönünde açýklamalar yapýlýr.

Maddî müeyyideler, iradî veya bazan
gayri iradî olarak yaptýðý ihlâlden dolayý
ya da kendisiyle ihlâl arasýnda objektif bir
bað kurulmasý sebebiyle kiþiye ek bir kül-
fete, acýya veya mahrumiyete katlanma
yükümlülüðü getiren dünya hayatýna iliþ-
kin hükümler olup ibadetlere dair olanla-
rýnda hukukî anlamda bir zorlama söz ko-
nusu deðildir. Ýbadetler alanýyla ilgili ku-
rallarýn þer‘an aranan rükün ve þartlarý ta-
þýmama þeklindeki ihlâlinin dünyevî müey-
yidesi geçersizliktir. Bu alanda geçersizlik
tek dereceli olup geçersiz sayýlan ibadet
gerek Hanefîler’in gerekse çoðunluðun
terminolojisinde eþ anlamlý olmak üzere
“bâtýl” veya “fâsid” diye nitelenir; hiç ye-
rine getirilmediði var sayýldýðýndan zim-
mette borç olarak kalýr. Bir ibadetin eksik
eda edilmesi halinde vakti içinde tekrar
ifasý ve vakti içinde eda edilmemesi duru-
munda daha sonra yerine getirilmesi ge-
rekir; ancak bu konuda kullanýlan terim-
lerin kapsamý hakkýnda bazý görüþ ayrýlýk-
larý vardýr (bk. EDÂ; ÝADE; KAZÂ). Telâfisi
kabil eksiklerin telâfi þekilleri de ibadet-
ten ibadete deðiþiklik gösterir (meselâ bk.
BEDENE; DEM; FÝDYE; SECDE).

Fýkýh kurallarýnýn hukuk düzlemindeki
yaptýrýmlarý, modern hukuk incelemele-
rinde olduðu gibi cezaî (te’dibî) müeyyide-
ler ve hukukî (medenî) müeyyideler olmak
üzere iki gruba ayýrmak uygun olur. Cezaî
müeyyideler kiþinin hayatýna, bedenine,
mal varlýðýna, hürriyeti baþta olmak üze-
re temel haklarýna veya mânevî þahsiye-
tine yönelik olabilir ve bazan bunlarýn bir-
kaçý bir arada bulunabilir. Ýslâm hukukun-
da cezalar þâri‘ tarafýndan belirlenmiþ olup
olmamasýna göre had ve ta‘zîr cezalarý
þeklinde bir ayýrýma tâbi tutularak incele-
nir (bk. CEZA).

Hukukî müeyyideler de hukukî fiillerin
hukuka uygun ve hukuka aykýrý olanlar
þeklindeki taksimi esas alýnarak iki gruba
ayrýlabilir. Hukuka uygun olanlardan mak-
sat, hukuk düzeninin müsaade ettiði hat-
ta belirlediði sýnýrlar içinde kalýndýðý tak-
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göre olmasý gerekenin ihlâline tertip edi-
len sonucu belirtir. Bir baþka anlatýmla hu-
kuktaki müeyyideler, buyurucu nitelikteki
aslî hukuk kurallarýna itaate zorlayan ve-
ya itaati saðlamada pekiþtirme rolü üst-
lenen tedbir hükümleridir. Tabiatý gereði
toplum halinde yaþama ihtiyacý duysa da
insanýn benliðinde yer alan, kendi istek ve
menfaatlerini öne çýkarma eðilimi baþka-
larýnýn haklarýnýn ihlâline yol açan ve top-
lumsal hayatýn düzen içinde yürümesini
tehlikeye sokan önemli bir etken olduðun-
dan hukuk kurallarýnýn korunmasý ve iþ-
lerliði için zorlayýcý önlemler alýnmasý ka-
çýnýlmaz olmuþ, bu da hukuktaki müeyyi-
delerin kural olarak caydýrýcý nitelik taþý-
masýný gerekli kýlmýþtýr. Ancak caydýrýcýlý-
ðýn sadece cezalandýrma þeklinde anlaþýl-
masý ve bazý yazarlarca yapýldýðý gibi mü-
eyyide kavramýnýn cezaya indirgenerek tak-
dim edilmesi isabetli olmaz; zira ceza ni-
teliði taþýmayan butlân gibi müeyyideler
de hukuka uygunluðu saðlamada önemli
bir görev ifa etmektedir. Öte yandan huku-
ka aykýrý hareketleri önlemede, hukuk dü-
zenince konan müeyyideler yanýnda fert-
lerin bazý mânevî duygulara ve erdemli
davranma iradesine sahip olmalarý ve top-
lumun medeniyet seviyesinin yüksekliði gi-
bi etkenlerin de önemli rol oynadýðý bilin-
mektedir. Yine, hukuk düzenine ait müey-
yidelerin sadece devlet gücünden destek
aldýðý düþünülmemelidir; bazan kamuo-
yundan gelen tepkiler daha þekilsiz olsa
bile daha etkili birer yaptýrým iþlevi görür.

Hukukî iliþkileri düzenleyen kurallar hu-
kuk normu olma noktasýnda birleþse de
amaçlarý bakýmýndan aslî ve koruyucu ni-
telikte olmak üzere iki gruba ayrýlýr. Esa-
sen hukukun temel gayesini gerçekleþtir-
meye yönelik olan hükümler bazý ahlâk il-
keleri ve toplumsal deðerlerin hukuk nor-
muna dönüþmesinden ibarettir. Ancak
bunlarýn iþlerlik kazanabilmesi birtakým
koruyucu hükümlerin varlýðýný gerekli ký-
lar. Meselâ adam öldürme ve hýrsýzlýk fiil-
lerinin yasaklanmasý, söz konusu ilke ve
deðerleri hukuk düzleminde dile getirme
anlamý taþýmakla birlikte bu yasaðýn iþle-
tilebilmesi için yine hukuk kuralý formun-
da, fakat tedbir içerikli hükümlere ihtiyaç
vardýr. Bu suçlarýn önlenebilmesi için ön-
görülen cezalarýn uygulanmasý baþlý baþý-
na bir amaç olmadýðý gibi bu uðurda ko-
nan hükümler de aslî hükümler deðildir.
Adam öldürme, hýrsýzlýk vb. fiillerin deði-
þik türlerine ne gibi karþýlýklar verileceði
hususunda pek çok ayrýntýlý düzenlemeye
ihtiyaç bulunduðu dikkate alýnýrsa ceza
hukuku alanýndaki normlarýn çoðunun aslî

nitelikte olmayýp müeyyide özelliði taþýdý-
ðý görülür. Bunlar toplumsal deðerler ve
tecrübeler ýþýðýnda yürürlüðe konmuþ ol-
sa bile gerçekte hedeflenen temel gayeyi
ifade etmez. Fakat hukukun amacý ve iþle-
vinin adalet ilkesi çerçevesinde bir yandan
pratik ihtiyaçlarý karþýlayacak, öte yandan
hukuk güvenliði saðlayacak bir düzen te-
sis edebilmek olduðu noktasýndan baký-
larak müeyyidelerin de hukukun amaçlarý
arasýnda yer aldýðý söylenebilir.

Sosyal düzen kurallarýnýn kaynak birliði,
iç içelik ve etkileþim sorunlarý bir yana bý-
rakýlarak ve birbirinden ayrýþtýrýlarak ele
alýndýðý taksimde genellikle hukuk kural-
larýnýn kamu gücüyle desteklenmiþ olma-
sý, yani bunlarý ihlâl edenlerin zorlayýcý mü-
eyyidelerle karþýlaþmasýnýn onlarý din, ah-
lâk ve örf kurallarýndan ayýran en önemli
özellik olduðu belirtilir. Bu bakýþ açýsýna
göre din kurallarýnýn müeyyidesi üstün gü-
cüne inanýlan müteâl varlýðýn (Tanrý) hoþ-
nutluðunu kazanma arzusu ve gazabýna
uðrama korkusu, bunun somutlaþmýþ þek-
li de daha çok öteki âlemde ödüllendirilme
veya cezalandýrýlma inancýdýr. Ahlâk ku-
rallarý en büyük desteði vicdan muhase-
besinden alýr. Ancak bunlarýn yanýnda ina-
nanlarýn oluþturduðu sosyal baský din ku-
rallarýný, toplumun takdir veya takbihine
olan inanç ahlâk kurallarýný pekiþtirmede
önemli bir iþleve sahip olabilmektedir. Örf
ve âdet kurallarý ise hukuk kuralýnda ara-
nan þartlarý taþýdýðýnda kamu gücüyle de
desteklenir hale gelirken sosyal örf ve
âdetler desteðini sadece toplumun baský-
sýndan alýr. Âdâb-ý muâþeret, efkâr-ý umû-
miyyeden gelecek tepkilerden destek al-
masý açýsýndan son gruptaki kurallarla ke-
siþir. Bu tür mukayeseler yapýlýrken deru-
nî ve vicdanî, dolayýsýyla dýþ etkisinin az ol-
masý ahlâkî müeyyidenin, dýþ etkisi güçlü
olsa bile sonucunun öngörülememesi, ih-
lâl ile buna gösterilen tepkinin dengele-
nememesi ve uygulanmasýndaki istikrar-
sýzlýk sosyal müeyyidenin kusurlarý ara-
sýnda sayýlýr; hukuktaki müeyyidelerin et-
kili, sonucu görülebilir ve kurumsallaþmýþ
olma özelliðiyle diðerlerinden ayrýldýðýna
dikkat çekilir. Yine hukuktaki müeyyide-
nin özellikleri incelenirken buna vücut ve-
ren zorlamanýn tehdit (mânevî zorlama) ve
cebir (maddî zorlama) olmak üzere iki yönü
bulunduðu, tehdit hukuka aykýrý fiilin iþ-
lenmesini engellerken cebrin ihlâl ile or-
taya çýkan aykýrýlýðý maddî zorlama yoluyla
ve hukuken belirlenen biçimde telâfi et-
tiði belirtilir. Bununla birlikte müeyyide-
nin ve cebrîliðin hukuk normu için bir un-
sur sayýlýp sayýlmayacaðý geniþ tartýþma-

lara konu olmuþtur. Etkili tehdit içeren,
fakat hukuk kaidesi niteliðinde olmayan
sosyal düzen kurallarýnýn varlýðý, her hu-
kuk mevzuatýnda müeyyidesiz kurallara
rastlanmasý ve milletlerarasý hukukta zor-
layýcý müeyyidelerin bulunmayýþý bu bað-
lamdaki tartýþmalar açýsýndan önem ta-
þýyan hususlardandýr (diðer bazý tahliller
için bk. Hirþ, s. 215-221; Güriz, s. 75-77).

Hukuk düzeninde mükâfatýn müeyyide
iþlevi görebilmesi meselesi de tartýþmalý
olup genellikle mükâfatýn sâik olduðu ve
müeyyide sayýlamayacaðý kabul edilir. Me-
selâ John Austin, hukukun bir davranýþ için
ödül vaad etmesi durumunda yükümlü-
lükten söz edilemeyeceðini, sadece o dav-
ranýþta bulunanlara bir hak saðlanmýþ ola-
caðýný, kuralýn emir içerikli bölümünün ise
ödülü vermekle görevli olanlara yönelik ol-
duðunu ileri sürer. Birçok düþünür de hu-
kuk düzeninin istisnaî durumlarda mükâ-
fat yoluna baþvurmasýný müeyyide olarak
deðerlendirmemek gerektiðini söylerken
hiçbir devletin malî gücünün mükâfat ver-
mek yoluyla hukukun iþlerliðini saðlama-
ya yetmeyeceðine, daha önemlisi, huku-
kun amaçlarýna ödül daðýtmak suretiyle
ulaþmasýnýn hukukun cebrî bir düzen olma
özelliðine ters düþeceðine dikkat çeker.
Jeremy Bentham’a göre ise insan davra-
nýþlarýný haz ve elem duygularýnýn belirle-
diði dikkate alýnýrsa cezayý tehdit içerik-
li, mükâfatý davet içerikli birer müeyyide
saymak gerekir ve sýnýrlý alanda da olsa
bazý durumlarda mükâfat yaptýrým olarak
kullanýlabilir (Güriz, s. 82-83, 268-269, 315,
319-320).

Deðiþik açýlardan ayýrýma tâbi tutulabi-
len müeyyideler, içeriði ve mahiyeti baký-
mýndan cezaî müeyyideler ve hukukî (me-
denî) müeyyideler þeklinde ikiye ayrýlýr (de-
ðiþik hukuk dallarýnda rastlanan müeyyi-
de çeþitleri için bk. a.g.e., s. 79-80). Mü-
eyyidelerin amaçlarýyla ilgili olarak ortaya
konan teoriler de daha çok bu ayýrým ýþý-
ðýnda geliþtirilmiþtir. Hukuk felsefesi, hu-
kuk sosyolojisi ve hukukun temel kavram-
larýna dair eserlerde ayrýca hukuktaki mü-
eyyidelerin genel, sürekli, caydýrýcý, uygula-
nabilir nitelikte olmasý ve yetkili merciler
tarafýndan uygulanmasý gereði üzerinde
durulur; ceza vermenin sâiki, gayesi ve se-
bebinin birbirinden ayýrt edilmesi gerek-
tiðine, cezalandýrma ve tazminle yüküm-
lü tutma (mesuliyet) konusundaki tercih-
lerin kültürel deðiþkenlerle baðlantýlý ol-
duðuna dikkat çekilir (meselâ bk. Hirþ, s.
431-433).

Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde “eyd”
kökünden türemiþ deðiþik kelimeler yer
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almakla birlikte müeyyide kelimesine rast-
lanmaz; dünyevî veya uhrevî yaptýrým an-
lamýný karþýlamak üzere “ecir, sevap, me-
sûbe, ceza, ikab” gibi kelimeler kullanýlýr.
Her iki kaynakta insanýn sorumlu bir var-
lýk olduðunu ve iyilik veya kötülük türün-
den hiçbir davranýþýnýn karþýlýksýz kalma-
yacaðýný vurgulayan birçok ifade yer aldý-
ðýndan Ýslâm ahlâkçýlarý mükâfat ve ceza
kavramlarý üzerinde önemle durmuþlar;
din, ahlâk ve hukukun baþta gelen ilkele-
rinden olan adaletin ancak görevini yapa-
na mükâfat, yapmayana ceza vermekle
gerçekleþeceðini belirtmiþler ve bu çerçe-
vede dört türlü müeyyideden söz etmiþ-
lerdir (Çaðrýcý, III, 367-368). Bunlardan ilki
tabii müeyyideler olup bununla dinî ve ah-
lâkî görevlere aykýrý davranmanýn, mese-
lâ içki içme yasaðýna uymamanýn bazý ta-
bii zararlarý beraberinde getirmesi kaste-
dilmektedir. Ýkincisi vicdanî müeyyidedir;
meselâ Kur’ân-ý Kerîm’deki “nefs-i levvâ-
me” tabiri (el-Kýyâme 75/2) ve Resûl-i Ek-
rem’in, “Yaptýðýn kötülükten dolayý üzül-
men ve yaptýðýn iyilik sebebiyle sevinmen
mümin olduðunu gösterir” meâlindeki ha-
disi (Müsned, V, 251, 252) vicdanýn yaptý-
rým gücüne birer atýf niteliðindedir. Üçün-
cüsü sosyal müeyyideler olup bunlar ya
yaygýn sosyal tepki veya hukukî yaptýrým-
lar þeklinde tezahür eder. Ýslâm ahlâký bir
yandan fertle dinî ve ahlâkî emirlerden
kendisinin sorumlu olduðu bilincini geliþ-
tirirken öte yandan ahlâkî deðerler konu-
sunda duyarlý bir toplumsal yapý oluþtura-
rak kiþiyi içten ve dýþtan olmak üzere iki
otoritenin etkisi altýnda tutar. Bu anlam-
da en kapsamlý müeyyide, toplumdaki her
ferdin kendi imkânlarý ölçüsünde iyiliði em-
retme ve kötülüðü engellemekle yükümlü
sayýlmasýdýr (bk. EMÝR bi’l-MA‘RÛF NEHÝY
ani’l-MÜNKER). Bununla birlikte sosyal tep-
kiler her zaman ölçülü ve adaleti saðla-
maya yeterli olmadýðý için objektif kriter-
lere baðlanabilecek hukukî yaptýrýmlar da
öngörülmüþ, ayrýca genel ahlâký ve kamu
düzenini korumak ve bu amaçla denetim
görevi yapmak üzere özel bir teþkilât mey-
dana getirilmiþtir (bk. HÝSBE). Dördüncü
müeyyide ise dinî ve uhrevî olanýdýr. Âyet
ve hadislerden, insanýn nefsine karþý ver-
diði mücadelede ilâhî emir ve yasaklara ri-
ayeti baþarabilmesi için en etkili yaptýrým
gücünü takvâ erdemine eriþmekle elde
edebileceði anlaþýlmaktadýr ki bu da yüce
yaratýcýya duyulan derin saygý ve içten
sevginin kalbe yerleþtirilmesi ve kiþinin
davranýþlarýný bu bilinçle sürekli bir özde-
netime tâbi tutabilmesi demektir. Fakat
herkesin böylesine yüksek dinî ve ahlâkî

bilince ulaþmasý kolay olmadýðý için birçok
âyet ve hadiste haþir, mîzan, hesap, cen-
net, cehennem gibi âhiret halleri somut
anlatýmlarla ve geniþ biçimde iþlenerek
uhrevî müeyyideler hatýrlatýlmýþ ve kiþinin
bu dünyadaki davranýþlarýndan mutlaka
hesaba çekileceði fikrini zinde tutmasý is-
tenmiþtir. Öte yandan Ýslâm âlimleri âyet
ve hadisler ýþýðýnda dinî, ahlâkî, hukukî bir
kuralý ihlâl düþüncesine veya arzusuna sa-
hipken (niyet) fiile dönüþtürmeden bun-
dan vazgeçilmesinin önemi üzerinde du-
rarak irade eðitiminin de bir tür müeyyi-
de görevi üstlenmesine dikkat çekmiþler-
dir.

Fýkýh, hukukî iliþkiler yanýnda kiþinin Al-
lah’a karþý vecîbelerine dair amelî mese-
leleri de kapsamýna alan bir disiplin olduðu
için fýkýh kurallarýnýn müeyyideleri hukuk-
taki müeyyide anlayýþýný aþan bir çerçeve-
ye sahiptir. Bu sebeple fýkýh terminoloji-
sinde yaptýrým anlamýný karþýlamak üzere
“ecir, ceza, ikab, sevap, zevâcir, davâmin,
hüküm” gibi farklý kavramlar kullanýlýr. Her
bir müeyyide hakkýnda ilgili fýkýh bölüm-
lerinde, müeyyidelerin amaçlarý hakkýnda
hikmet-i teþrî‘ içerikli eserlerde bilgi ve
deðerlendirmeler bulunduðu gibi müey-
yidenin felsefî temelleri konusunda fýkýh
usulü eserlerinin özellikle hüsün-kubuh
ve emir-nehiy bahisleriyle haklarýn huku-
kullah-hukuku’l-ibâd þeklinde tasnif edi-
lerek incelendiði kýsýmlarýnda izah ve tah-
lillere rastlanýr. Kaynaklarý ve temel karak-
teri itibariyle dinîlik vasfý taþýyan fýkýh ku-
rallarýnýn mânevî mükâfat ve mânevî ceza
fikriyle beslenip desteklenmesi tabiidir ve
bu anlamdaki mükâfat, maddî ödülün mü-
eyyide olarak kullanýlamayacaðý tezinin te-
melindeki düþünceyle çeliþmez. Buna gö-
re fýkýhtaki müeyyidelerin özendirmeyi veya
caydýrmayý hedeflemesi açýsýndan tergýbî
ve terhîbî, müeyyidenin mahiyeti bakýmýn-
dan mânevî ve maddî þeklinde tasnif edil-
mesi mümkündür.

Mânevî müeyyideler, ibadetler ve fýkýh
kitaplarýnýn kerâhiyet ve istihsan bahisle-
rinde ele alýnan dinen iþlenmesi / iþlenme-
mesi istenmiþ / tavsiye edilmiþ fiillerle sý-
nýrlý kalmayýp hukukî iliþkiler alanýna ait ol-
makla birlikte teklîfî hüküm terminolo-
jisiyle vâcip, mendup, haram ve mekruh
þeklinde nitelenebilen davranýþlar hakkýn-
da da geçerlidir. Mânevî nitelikli özendirme
ve caydýrma müeyyideleri sevabý / ikabý ve
dinen övülmeyi / yerilmeyi hak etme þek-
linde ifade edilir. Âyet ve hadislerde bu an-
lamýyla mükâfat daha çok uhrevî hayatla
baðlantýlý biçimde ve “büyük ecir, gerçek
baþarý, kurtuluþ, cennet nimetleri, cehen-

nem azabýndan korunma” vb. ifadelerle
anlatýlmakla birlikte en büyük ödülün Al-
lah’ýn hoþnutluðunu kazanmak olduðu ve
bu ulvî gaye uðruna çaba harcayanlar için
dünya hayatý bakýmýndan da (gönül hu-
zuruna ve yaþama sevincine eriþme, mâ-
þerî vicdan tarafýndan iyi insan olduðu-
nun kabul edilmesi anlamýnda olmak üze-
re insanlarýn beðenisini kazanma gibi) bir-
çok olumlu sonucun söz konusu olduðu
belirtilir; bu mânadaki ceza hakkýnda da
mükâfat baðlamýnda söylenenlerin karþý-
tý yönünde açýklamalar yapýlýr.

Maddî müeyyideler, iradî veya bazan
gayri iradî olarak yaptýðý ihlâlden dolayý
ya da kendisiyle ihlâl arasýnda objektif bir
bað kurulmasý sebebiyle kiþiye ek bir kül-
fete, acýya veya mahrumiyete katlanma
yükümlülüðü getiren dünya hayatýna iliþ-
kin hükümler olup ibadetlere dair olanla-
rýnda hukukî anlamda bir zorlama söz ko-
nusu deðildir. Ýbadetler alanýyla ilgili ku-
rallarýn þer‘an aranan rükün ve þartlarý ta-
þýmama þeklindeki ihlâlinin dünyevî müey-
yidesi geçersizliktir. Bu alanda geçersizlik
tek dereceli olup geçersiz sayýlan ibadet
gerek Hanefîler’in gerekse çoðunluðun
terminolojisinde eþ anlamlý olmak üzere
“bâtýl” veya “fâsid” diye nitelenir; hiç ye-
rine getirilmediði var sayýldýðýndan zim-
mette borç olarak kalýr. Bir ibadetin eksik
eda edilmesi halinde vakti içinde tekrar
ifasý ve vakti içinde eda edilmemesi duru-
munda daha sonra yerine getirilmesi ge-
rekir; ancak bu konuda kullanýlan terim-
lerin kapsamý hakkýnda bazý görüþ ayrýlýk-
larý vardýr (bk. EDÂ; ÝADE; KAZÂ). Telâfisi
kabil eksiklerin telâfi þekilleri de ibadet-
ten ibadete deðiþiklik gösterir (meselâ bk.
BEDENE; DEM; FÝDYE; SECDE).

Fýkýh kurallarýnýn hukuk düzlemindeki
yaptýrýmlarý, modern hukuk incelemele-
rinde olduðu gibi cezaî (te’dibî) müeyyide-
ler ve hukukî (medenî) müeyyideler olmak
üzere iki gruba ayýrmak uygun olur. Cezaî
müeyyideler kiþinin hayatýna, bedenine,
mal varlýðýna, hürriyeti baþta olmak üze-
re temel haklarýna veya mânevî þahsiye-
tine yönelik olabilir ve bazan bunlarýn bir-
kaçý bir arada bulunabilir. Ýslâm hukukun-
da cezalar þâri‘ tarafýndan belirlenmiþ olup
olmamasýna göre had ve ta‘zîr cezalarý
þeklinde bir ayýrýma tâbi tutularak incele-
nir (bk. CEZA).

Hukukî müeyyideler de hukukî fiillerin
hukuka uygun ve hukuka aykýrý olanlar
þeklindeki taksimi esas alýnarak iki gruba
ayrýlabilir. Hukuka uygun olanlardan mak-
sat, hukuk düzeninin müsaade ettiði hat-
ta belirlediði sýnýrlar içinde kalýndýðý tak-
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dirde destek verdiði insan fiilleridir. Bu
tür fiillerin merkezinde hukukî iþlemler yer
alýr. Hukukî iþlemlerin hukuk düzeninin
koyduðu çizgiler içinde yapýlmamasý, iþle-
me baþkasýnýn hakkýnýn taalluk etmesi ve-
ya baþkasýnýn onayýnýn gerekli olmasý, ak-
din diðer tarafý için onay verme yahut se-
çenek bildirme hakkýnýn tanýnmasý durum-
larýnda bazý yaptýrýmlar söz konusu olur.
Eðer hukukî iþlem kuruluþ ve geçerlilik
þartlarýný taþýmýyorsa çoðunluða göre eþ
anlamlý olmak üzere bâtýl veya fâsid þek-
linde nitelenir; böyle bir iþlem, hukuk dü-
zeninin normal þartlarda ona baðladýðý
sonuçlarý doðurmaya elveriþli sayýlmadýðý
gibi sakatlýðýn gerekçesinin ortadan kaldý-
rýlmasýyla sahih hale gelmez. Hanefîler’e
göre iþlemdeki eksiklik rükünde veya rük-
nü etkileyecek þartlarda ise bâtýl, rüknü
etkilemeyecek þartlarda ise fâsid adýný alýr;
birinci durumda iþlem hukukî sonuçlarýný
doðurmadýðý gibi sahih hale de getirile-
mez, ikinci durumda iþlem yürürlüðe kon-
muþsa bazý hukukî sonuçlarýný doðurur ve
fesat gerekçesi ortadan kaldýrýlýrsa sahi-
he dönüþür (bk. BUTLÂN; FESAD). Ýþleme
baþkasýnýn hakkýnýn taalluk etmesi veya
baþkasýnýn onayýnýn gerekli olmasý halle-
rinde hukukî muamele hemen iþlerlik ka-
zanmayýp askýda kalýr. Akdin diðer tarafý
için onay verme yahut seçenek bildirme
hakkýnýn tanýnmýþ olmasý durumlarýnda
akid baðlayýcý sayýlmaz (bk. LÜZUM; MU-
HAYYERLÝK). Hukukî varlýk kazanmýþ bir
akid (bazan tek taraflý hukukî muamele) iþ-
lemin kuruluþundaki irade bozukluklarý,
borçlunun temerrüde düþmesi, akdin bað-
layýcý olmamasý gibi sebeplerle taraflarca
veya hâkim tarafýndan geriye dönüþlü ve-
ya dönüþsüz olarak bozulabilir yahut böy-
le bir irade açýklamasýna gerek kalmadan
kendiliðinden sona erebilir (bk. FESÝH; ÝN-
FÝSÂH). Bu baðlamda hukuka aykýrý fiiller-
den maksat, hukuk kurallarýný ihlâl eden
ve kendileri için ceza dýþýnda müeyyideler
öngörülen insan fiilleridir. Bunlarýn da
haksýz fiil ve borca aykýrýlýk þeklinde iki
türü vardýr. Bu çerçevedeki fiillere tertip
edilen müeyyidelerin baþýnda tazminat
gelir. Baþkasýna zarar veren fiillerden do-
ðan ve günümüz hukuk dilinde “mesuli-
yet” (sorumluluk) diye anýlan tazmin yüküm-
lülüðü fýkýhta daha geniþ kapsamlý kulla-
nýmlarý bulunan “damân” terimiyle ifade
edilir. Ýslâm hukukunun beþ temel küllî
kaidesinden biri zararýn izâle edilmesi il-
kesi olup (Mecelle, md. 20) fýkýhta bu ko-
nunun ayrýntýlarý üzerinde geniþ biçimde
durulmuþ, doðrudan ve dolaylý, kusurlu ve
kusursuz sorumluluk halleriyle ilgili müey-
yidelerin ölçüte baðlanmasý için kurallar

geliþtirilmiþtir. Cana ve vücut bütünlüðü-
ne yönelik suçlarda ödenen diyet ceza hu-
kukunu da ilgilendirmekle birlikte bunun
tazminat özelliði aðýr basan bir müeyyide
olduðu görülür (bk. DAMÂN; DÝYET; ÝTLÂF;
MÜBÂÞERET). Borca aykýrýlýk durumunda
borçlu edimini kendiliðinden yerine getir-
mezse cebrî icra denen müeyyide günde-
me gelir, yani kamu gücü devreye soku-
larak edimin yerine getirilmesi saðlanýr.
Fýkýh literatüründe “hacir, iflâs, teflîs”
baþlýðý altýnda ve muhâkeme usulüyle il-
gili eserlerde geniþ biçimde ele alýnan ceb-
rî icra konusu daha çok borçlunun mal
varlýðýna mahkemece el konup satýlmasý
ekseninde ve cüz’î icra-küllî icra (iflâs) ayý-
rýmý yapýlarak incelenir (Atar, s. 37-45, 106-
109; ayrýca bk. HACÝR; HACÝZ; ÝFLÂS).

Fýkhî bir meselede ispat vasýtalarýnýn
yetersizliði, delillerin karartýlmasý gibi se-
beplerle maddî olguyu doðru teþhis ede-
meme neticesinde verilen bir fetva veya
kazaî karar, kendi lehine dünyevî sonuç-
lar getirmekle birlikte iþin iç yüzünü bil-
diði için bundan rahatsýzlýk duyacak kim-
selerin dinî sorumluluk bilincini harekete
geçiren “kazâen / diyâneten” ayýrýmýnýn da
müslüman toplumlarda çok etkili bir mü-
eyyide iþlevi gördüðü söylenebilir (bu ayý-
rýmýn ifade ettiði anlamlar ve kullanýldýðý
durumlar hakkýnda bk. Demiray, s. 42-85).
Her davranýþýnýn, hatta eylem haline dö-
nüþmemiþ düþünce ve tasarýlarýnýn yara-
týcýsý tarafýndan bilindiði ve bunlarýn gö-
revli melekler vasýtasýyla kayda geçildiði
inancýný taþýyan bir müminin, gerçekte
haksýz olduðunu biliyorsa objektif deliller
bakýmýndan hukuk düzeninden veya top-
lumdan destek alsa bile elde ettiði hakký
kullanmayý tercih etmeyeceði varsayýmý-
na dayanan bu ayýrým Hz. Peygamber’in
bazý açýklamalarýyla da örtüþmektedir. Re-
sûl-i Ekrem söz ve uygulamalarýyla, beþer
için zâhir duruma (objektif delillere) göre
hükmetme dýþýnda bir yol bulunmadýðý-
na, yani hukukta güven ve istikrar unsu-
runun önemine dikkat çektiði gibi hâki-
min taraflarýn delilleri sunuþ biçiminden
etkilenerek maddî gerçekliðe uygun olma-
yan bir karar verebileceðini, böyle haksýz
bir karardan bilerek menfaat elde eden-
lerin ise ateþten bir parça almýþ olacakla-
rýný belirterek hukuk güvenliði fikrinin kö-
tüye kullanýlmamasý gerektiði uyarýsýnda
bulunmuþtur (Buhârî, “Ý.tisâm”, 21, “Me-
gazî”, 79; Müslim, “Akçýye”, 4; Tirmizî,
“Ahkâm”, 2). Duruma göre fetva ve yar-
gý mercilerinin iþ yükünü de bir ölçüde ha-
fifleten kazâen / diyâneten ayýrýmý, hak-
sýzlýðýný bildiði halde belli sebeplerle bu
mercilerden dinî mütalaa veya karar elde

etmiþ kimseleri hiç deðilse icra aþama-
sýnda vicdan muhasebesi yaparak kendi-
lerine dinî ve uhrevî, olayýn diðer tarafýna
dünyevî zararlar verecek uygulamadan el
çekmeye yönelttiðinden, bir yandan fert-
lerin kendilerini sürekli bir ahlâkîlik dene-
timine tâbi tutmalarýna zemin hazýrlamýþ,
öte yandan sosyal barýþa katký saðlamýþ
olmaktadýr. Hakkýn kötüye kullanýldýðýnýn
sübut bulmasý halinde ise bu davranýþýn
hukukî zeminde müeyyidesinin olmasý ta-
biidir; ancak deðiþik durumlar için farklý
yaptýrýmlar gündeme gelmektedir (Köse,
s. 107-120, 248-262; Saymen, XI/1-2 [1945],
s. 311-327).
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Hâce-i Büzürg Ýmâdüddîn Þihâbüddîn
Zahîrüddevle Nasîrülmille

Ebû Bekr Ubeydullåh b. Nizâmi’l-mülk
el-Hasen b. Alî et-Tûsî

(ö. 494/1101)

Selçuklu veziri.
˜ ™

444 (1052) yýlý civarýnda doðdu. Nizâ-
mülmülk’ün muhtemelen ikinci oðludur.
Babasýyla beraber Belh Emîri Yâhur’un
(Yâhýz, Tâcir, Bâcir) hizmetinde bulundu.
Daha sonra babasý ve aðabeyi Fahrülmülk
Ali ile birlikte Çaðrý Bey’in yanýna Merv’e
gitti. Sultan Melikþah’ýn Selçuklu tahtýna
geçiþinin ardýndan devlet iþleriyle ilgilen-
meye baþladý (466/1073-74). Ayný yýl Sul-
tan Melikþah ve Nizâmülmülk tarafýndan
idarî bir görevle Baðdat’a gönderildi. Bu-
rada kýsa sürede idarecilik kabiliyetiyle
temayüz ederek Irak ve el-Cezîre’nin yö-
netiminde söz sahibi oldu. 467’de (1075)
Muktedî -Biemrillâh’ýn hilâfet makamýna
geçmesi münasebetiyle düzenlenen biat
merasiminde ileri gelen devlet adamlarýy-
la birlikte Muktedî’ye ilk biat edenler ara-
sýnda yer aldý (Ýbnü’l-Esîr, X, 90).

470’te (1077-78) emrinde askerî birlikler
olduðu halde tekrar Baðdat’a gittiðinde
Sûkulmedrese ile Sûkussülâsâ’da yaþayan
halk arasýnda olaylar çýktý. Müeyyidülmülk,
amîd ve þahneyi çaðýrýp olaylarýn hemen
durdurulmasýný istediyse de karýþýklýklar ön-
lenemedi. Bunun üzerine babasýndan yar-
dým istemek zorunda kaldý. 473’te (1080-
81) Tekrît Kalesi hâkimi Mihrbât’a karþý
yürüyüp kaleyi teslim alan Müeyyidülmülk
Tekrît’ten Ýsfahan’a, oradan Baðdat’a geç-
ti (Cemâziyelevvel 475 / Ekim 1082). Bað-
dat’ta halifenin veziri Amîdüddevle b. Ce-
hîr kendisini törenle karþýladý.

476 (1083) yýlýnda Sultan Melikþah ta-
rafýndan Dîvân-ý Ýnþâ ve Tuðrâ’ya baþkan
tayin edildi. Ancak bir süre sonra görevin-
den ayrýldý. Ertesi yýl Ukaylî Emîri Þerefüd-
devle Müslim b. Kureyþ’in Sultan Melik-
þah’a itaat etmesini saðlayan Müeyyidül-
mülk’ün 477-487 (1084-1094) yýllarýndaki
faaliyetleri hakkýnda bilgi yoktur. 487’de
(1094) Arslan Argun ile Böripars arasýnda-
ki mücadele sýrasýnda Horasan’da bulun-
duðu bilinen Müeyyidülmülk buradaki ka-

rýþýklýklardan rahatsýz olup Ýsfahan’a gitti.
Ayný yýl Sultan Berkyaruk tarafýndan vezir
tayin edildi (Zilhicce 487 / Aralýk 1094). Mü-
eyyidülmülk, Irak ve Horasan emîrlerine
mektup göndererek onlarý Berkyaruk’un
saflarýna çekmeyi baþardý. Ardýndan Sultan
Berkyaruk’un en güçlü rakiplerinden olan
amcasý Tâcüddevle Tutuþ’la Rey civarýn-
da yaptýðý savaþta büyük yararlýklar gös-
terdi ve Tutuþ maðlûp edilerek öldürüldü
(488/1095). Sultan Berkyaruk’un savaþtan
sonra annesi Zübeyde Hatun’u yanýna ge-
tirmek istemesine karþý çýktý. Zübeyde Ha-
tun durumu öðrenince ona kin besleme-
ye baþladý. Dîvân-ý Ýstîfâ’nýn baþkaný Mec-
dülmülk Ebü’l-Fazl ile babalarýndan kalan
miras sebebiyle aralarý açýk olan aðabeyi
Fahrülmülk de Zübeyde Hatun’u ona karþý
kýþkýrttý. Fahrülmülk, Zübeyde Hatun’un
Müeyyidülmülk’e çok öfkelendiðini duyun-
ca büyük meblaðlar verip Berkyaruk’tan
vezirlik talebinde bulundu. Sultan bu iste-
ði kabul ederek Müeyyidülmülk’ü azledip
hapse koydu, yerine Fahrülmülk’ü vezir ta-
yin etti (Safer 488 / Þubat 1095).

Bir müddet sonra hapisten kurtulan Mü-
eyyidülmülk, Baðdat’a gidip babasýndan
kalan ev ve emlâk ile uðraþmaya baþladý.
Fakat Mecdülmülk ve Zübeyde Hatun’a
karþý beslediði intikam duygularý onu ra-
hat býrakmadý. Hille’de Emîr Seyfüddevle
Sadaka b. Mansûr’u Berkyaruk’a karþý tah-
rik etti. Bir sonuç alamayýnca o sýrada Ýsfa-
han’da Bâtýnîler’le mücadele etmekte olan
yeni Irak valisi Emîr Üner’le görüþmek üze-
re Ýsfahan’a geçti. Onun teþvikiyle Sultan
Berkyaruk’a isyan eden Emîr Üner bir sü-
re sonra bir gulâmý tarafýndan öldürüldü.
Berkyaruk aleyhine çalýþmalarýna devam
eden Müeyyidülmülk askerleri kýþkýrtarak
Mecdülmülk’ü katlettirmeyi baþardý. Ar-
dýndan Gence Meliki Muhammed Tapar’ý
sultanlýðýný ilân etmesi için tahrik etti. Mu-
hammed Tapar da kendini sultan ilân edip
Müeyyidülmülk’ü vezirliðe getirdi (Þevval
492 / Eylül 1099).

Muhammed Tapar, 2 Zilkade 492’de (20
Eylül 1099) Rey þehrine geldiðinde Zübey-
de Hatun da oradaydý. Müeyyidülmülk onu
önce hapsetti, daha sonra da öldürttü.
Ancak bu davranýþý Muhammed Tapar’ýn
aleyhine oldu. Berkyaruk’tan ayrýlan emîr-
ler tekrar onun safýna geçti. Sultan Berk-
yaruk ile Muhammed Tapar arasýnda ce-
reyan eden ilk savaþta Berkyaruk’un or-
dusu maðlûp oldu, veziri Ebü’l-Mehâsin
esir düþtü. Müeyyidülmülk ona iyi davran-
dý ve Baðdat’a gönderip hutbenin Muham-
med Tapar adýna okunmasýný saðladý (14

Receb 493 / 25 Mayýs 1100). Ayrýca halife-
nin veziri Amîdüddevle Ýbn Cehîr’in azle-
dilmesini istedi ve bu isteði de yerine ge-
tirildi (Ramazan 493 / Temmuz 1100).

Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar
arasýnda meydana gelen ikinci savaþ Mu-
hammed Tapar’ýn maðlûbiyetiyle sonuç-
landý (3 Cemâziyelâhir 494 / 5 Nisan 1101).
Müeyyidülmülk esir alýnýp Sultan Berkya-
ruk’un huzuruna götürüldü. Müeyyidül-
mülk sultandan 100.000 dinar karþýlýðýnda
serbest býrakýlmasýný ve nezâret makamý-
na getirilmesini istedi ve bu isteði kabul
edildi. Berkyaruk ertesi gün taþtdârýn, bu
hareketinden dolayý kendisini eleþtirdiðini
duyunca çok sinirlendi ve Müeyyidülmülk’ü
çaðýrýp hakarette bulundu ve onu bizzat
öldürdü (Cemâziyelâhir 494 / Nisan 1101).
Emîr Ayaz, birkaç gün boyunca öldürüldü-
ðü yerde kalan Müeyyidülmülk’ün cese-
dini sultandan izin alýp Ýsfahan’a gönder-
di ve orada babasý Nizâmülmülk’ün yaný-
na defnedildi. Selçuklu Veziri Enûþirvân b.
Hâlid, Müeyyidülmülk’ü devrinde eþi olma-
yan bir vezir olarak tanýtýr. Katledilmesin-
den dolayý çok büyük bir üzüntü duyduðu-
nu ve bu üzüntüye dayanamayýp Basra’ya
giderek üç yýl orada kaldýðýný söyler (Bün-
dârî, s. 91).

Ýdarî kabiliyetiyle temayüz eden Müey-
yidülmülk Berkyaruk ve Muhammed Ta-
par’a yaptýðý vezirlik döneminde devlet iþ-
lerini yoluna koyup otoriteyi saðlamýþtýr.
Farsça ve Arapça þiirler yazdýðý (Avfî on-
dan üç rubâî nakleder, bk. Lübâbü’l-elbâb,
s. 66-68), âlim, edip ve þairleri himaye et-
tiði kaydedilmektedir. Emîrü’þ-Þuarâ Mu-
izzî, Kadý Nâsýhuddîn-i Errecânî, Ebü’l-Mu-
zaffer el-Ebîverdî, Ebû Ýsmâil et-Tuðraî
onun için kasideler yazmýþlardýr (bazý ör-
nekler için bk. Abbas Ýkbâl, s. 134-147).
Müeyyidülmülk babasýnýn nâibi sýfatýyla Ni-
zâmiye Medresesi ile de ilgilenmiþ, þeyh
Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin ölümü üzerine Ebû
Sa‘d Abdurrahman b. Me’mûn el-Mütevel-
lî’yi Nizâmiye’ye müderris tayin etmiþtir.
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dirde destek verdiði insan fiilleridir. Bu
tür fiillerin merkezinde hukukî iþlemler yer
alýr. Hukukî iþlemlerin hukuk düzeninin
koyduðu çizgiler içinde yapýlmamasý, iþle-
me baþkasýnýn hakkýnýn taalluk etmesi ve-
ya baþkasýnýn onayýnýn gerekli olmasý, ak-
din diðer tarafý için onay verme yahut se-
çenek bildirme hakkýnýn tanýnmasý durum-
larýnda bazý yaptýrýmlar söz konusu olur.
Eðer hukukî iþlem kuruluþ ve geçerlilik
þartlarýný taþýmýyorsa çoðunluða göre eþ
anlamlý olmak üzere bâtýl veya fâsid þek-
linde nitelenir; böyle bir iþlem, hukuk dü-
zeninin normal þartlarda ona baðladýðý
sonuçlarý doðurmaya elveriþli sayýlmadýðý
gibi sakatlýðýn gerekçesinin ortadan kaldý-
rýlmasýyla sahih hale gelmez. Hanefîler’e
göre iþlemdeki eksiklik rükünde veya rük-
nü etkileyecek þartlarda ise bâtýl, rüknü
etkilemeyecek þartlarda ise fâsid adýný alýr;
birinci durumda iþlem hukukî sonuçlarýný
doðurmadýðý gibi sahih hale de getirile-
mez, ikinci durumda iþlem yürürlüðe kon-
muþsa bazý hukukî sonuçlarýný doðurur ve
fesat gerekçesi ortadan kaldýrýlýrsa sahi-
he dönüþür (bk. BUTLÂN; FESAD). Ýþleme
baþkasýnýn hakkýnýn taalluk etmesi veya
baþkasýnýn onayýnýn gerekli olmasý halle-
rinde hukukî muamele hemen iþlerlik ka-
zanmayýp askýda kalýr. Akdin diðer tarafý
için onay verme yahut seçenek bildirme
hakkýnýn tanýnmýþ olmasý durumlarýnda
akid baðlayýcý sayýlmaz (bk. LÜZUM; MU-
HAYYERLÝK). Hukukî varlýk kazanmýþ bir
akid (bazan tek taraflý hukukî muamele) iþ-
lemin kuruluþundaki irade bozukluklarý,
borçlunun temerrüde düþmesi, akdin bað-
layýcý olmamasý gibi sebeplerle taraflarca
veya hâkim tarafýndan geriye dönüþlü ve-
ya dönüþsüz olarak bozulabilir yahut böy-
le bir irade açýklamasýna gerek kalmadan
kendiliðinden sona erebilir (bk. FESÝH; ÝN-
FÝSÂH). Bu baðlamda hukuka aykýrý fiiller-
den maksat, hukuk kurallarýný ihlâl eden
ve kendileri için ceza dýþýnda müeyyideler
öngörülen insan fiilleridir. Bunlarýn da
haksýz fiil ve borca aykýrýlýk þeklinde iki
türü vardýr. Bu çerçevedeki fiillere tertip
edilen müeyyidelerin baþýnda tazminat
gelir. Baþkasýna zarar veren fiillerden do-
ðan ve günümüz hukuk dilinde “mesuli-
yet” (sorumluluk) diye anýlan tazmin yüküm-
lülüðü fýkýhta daha geniþ kapsamlý kulla-
nýmlarý bulunan “damân” terimiyle ifade
edilir. Ýslâm hukukunun beþ temel küllî
kaidesinden biri zararýn izâle edilmesi il-
kesi olup (Mecelle, md. 20) fýkýhta bu ko-
nunun ayrýntýlarý üzerinde geniþ biçimde
durulmuþ, doðrudan ve dolaylý, kusurlu ve
kusursuz sorumluluk halleriyle ilgili müey-
yidelerin ölçüte baðlanmasý için kurallar

geliþtirilmiþtir. Cana ve vücut bütünlüðü-
ne yönelik suçlarda ödenen diyet ceza hu-
kukunu da ilgilendirmekle birlikte bunun
tazminat özelliði aðýr basan bir müeyyide
olduðu görülür (bk. DAMÂN; DÝYET; ÝTLÂF;
MÜBÂÞERET). Borca aykýrýlýk durumunda
borçlu edimini kendiliðinden yerine getir-
mezse cebrî icra denen müeyyide günde-
me gelir, yani kamu gücü devreye soku-
larak edimin yerine getirilmesi saðlanýr.
Fýkýh literatüründe “hacir, iflâs, teflîs”
baþlýðý altýnda ve muhâkeme usulüyle il-
gili eserlerde geniþ biçimde ele alýnan ceb-
rî icra konusu daha çok borçlunun mal
varlýðýna mahkemece el konup satýlmasý
ekseninde ve cüz’î icra-küllî icra (iflâs) ayý-
rýmý yapýlarak incelenir (Atar, s. 37-45, 106-
109; ayrýca bk. HACÝR; HACÝZ; ÝFLÂS).

Fýkhî bir meselede ispat vasýtalarýnýn
yetersizliði, delillerin karartýlmasý gibi se-
beplerle maddî olguyu doðru teþhis ede-
meme neticesinde verilen bir fetva veya
kazaî karar, kendi lehine dünyevî sonuç-
lar getirmekle birlikte iþin iç yüzünü bil-
diði için bundan rahatsýzlýk duyacak kim-
selerin dinî sorumluluk bilincini harekete
geçiren “kazâen / diyâneten” ayýrýmýnýn da
müslüman toplumlarda çok etkili bir mü-
eyyide iþlevi gördüðü söylenebilir (bu ayý-
rýmýn ifade ettiði anlamlar ve kullanýldýðý
durumlar hakkýnda bk. Demiray, s. 42-85).
Her davranýþýnýn, hatta eylem haline dö-
nüþmemiþ düþünce ve tasarýlarýnýn yara-
týcýsý tarafýndan bilindiði ve bunlarýn gö-
revli melekler vasýtasýyla kayda geçildiði
inancýný taþýyan bir müminin, gerçekte
haksýz olduðunu biliyorsa objektif deliller
bakýmýndan hukuk düzeninden veya top-
lumdan destek alsa bile elde ettiði hakký
kullanmayý tercih etmeyeceði varsayýmý-
na dayanan bu ayýrým Hz. Peygamber’in
bazý açýklamalarýyla da örtüþmektedir. Re-
sûl-i Ekrem söz ve uygulamalarýyla, beþer
için zâhir duruma (objektif delillere) göre
hükmetme dýþýnda bir yol bulunmadýðý-
na, yani hukukta güven ve istikrar unsu-
runun önemine dikkat çektiði gibi hâki-
min taraflarýn delilleri sunuþ biçiminden
etkilenerek maddî gerçekliðe uygun olma-
yan bir karar verebileceðini, böyle haksýz
bir karardan bilerek menfaat elde eden-
lerin ise ateþten bir parça almýþ olacakla-
rýný belirterek hukuk güvenliði fikrinin kö-
tüye kullanýlmamasý gerektiði uyarýsýnda
bulunmuþtur (Buhârî, “Ý.tisâm”, 21, “Me-
gazî”, 79; Müslim, “Akçýye”, 4; Tirmizî,
“Ahkâm”, 2). Duruma göre fetva ve yar-
gý mercilerinin iþ yükünü de bir ölçüde ha-
fifleten kazâen / diyâneten ayýrýmý, hak-
sýzlýðýný bildiði halde belli sebeplerle bu
mercilerden dinî mütalaa veya karar elde

etmiþ kimseleri hiç deðilse icra aþama-
sýnda vicdan muhasebesi yaparak kendi-
lerine dinî ve uhrevî, olayýn diðer tarafýna
dünyevî zararlar verecek uygulamadan el
çekmeye yönelttiðinden, bir yandan fert-
lerin kendilerini sürekli bir ahlâkîlik dene-
timine tâbi tutmalarýna zemin hazýrlamýþ,
öte yandan sosyal barýþa katký saðlamýþ
olmaktadýr. Hakkýn kötüye kullanýldýðýnýn
sübut bulmasý halinde ise bu davranýþýn
hukukî zeminde müeyyidesinin olmasý ta-
biidir; ancak deðiþik durumlar için farklý
yaptýrýmlar gündeme gelmektedir (Köse,
s. 107-120, 248-262; Saymen, XI/1-2 [1945],
s. 311-327).
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