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C – FIKHİ (HUKUKİ) TERİMLER, KAVRAMLAR

Ahz ü kabz 

Alma, teslim alma. Belli bir meblağın alınması veya hesaba 
yazılması. Kendine mal etme, istimlak. Mesela, bir avukatın tem-
sil ettiği kişi (müvekkili) adına para tahsil edebilmesi yetkisinin 
olması gibi. 

 ÖRNEKLER:

“Günün birinde avukata vekâletname düzenlemek üzere note-
re gittim, kâtibe dedi ki ‘ahz-ü kabz’ı da koyacak mıyız?’ Şaşır-
dım. Aydın geçinirdim ama ‘ahz-ü kabz’ terimini duymamıştım.” 
(E. ARDIÇ)137

 Akde muhalefet 

Sözleşmeye bağlı kalmamak, sözleşmeyi çiğnemek.

“Bu sözleşmenin herhangi bir hükmüne riayetsizlik akde mu-
halefet olarak kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olarak 
kabul edilmiştir.” (Türk Hukuk Sitesi)138

Cürm-ü meşhut 

Suçüstü yakalamak. Bir kimseyi suçüstü yakalamak için bas-
kın yapmak. 

Diğer şekli: Cürm-ü meşhut halinde yakalamak: Bir kim-
seyi suç işlerken (şahitlerle birlikte) yakalamak. 

ÖRNEKLER:

“Ben de bir polis hafiyesi gibi bu murdar yuvayı keşfetmiş, hep-
sini cürm-ü meşhut halinde yakalamıştım.” (Refik H. KARAY)
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“Bu gibi sanıklardan herhangi birisi, isterse cürm-ü meşhut, 
yani suçüstü durumunda yakayı ele vermiş olsun, muhtarlıktan 
alacağı basit bir hüsnühâl kâğıdı ile tahliye olur ve beraat eder. 
Çete kurmak ipsiz-sapsız kişilerin kârıdır. İyi ve muteber bir iş sa-
hibi olanların çeteyle uğraşmak için sebepleri yoktur.”(A. Turan 
ALKAN)139

Ef’ȃl-i mükellefȋn

Mükelleflerin fiilleri. Dinen yükümlü sayılan insanların dav-
ranışları ve bunlarla ilgili hükümler.

Fıkıh usulü bilginlerinin çoğunluğu bu hükümleri, îcap, nedb, 
ibâha, kerâhe ve tahrîm şeklinde beş kısma ayırırlar. Hanefî bil-
ginler ise mükellefin fiiline nispetle farz, vacip, mendup, mubah, 
tenzihen mekruh, tahrimen mekruh ve haram olmak üzere yedi 
kısma ayırırlar. Bu kavramlar aynı zamanda ef’âl-i mükellefîn ta-
birinin de ana bölümlerini oluşturur. Bunlardan hareketle ef’âl-i 
mükellefîn; farz, vacip, sünnet, müstehap, mubah, haram, mek-
ruh ve müfsit şeklinde sıralanabilir. Farz, Allâh ve Resulünün 
açık bir ifade ile emrettiği, kat’î delillerle sabit fiiller olup, Müs-
lümanların öncelikli olarak yerine getirmekle mükellef olduk-
ları, terk edilmesinin dünyevî ve uhrevî kınanmayı gerektirdiği 
emirlerdir. Haram, açık ve katî bir delille yapılmaması istenen 
fiile denir. Müfsit ise, başlanılan ameli bozan hal ve fiildir.

Bülȗğ çağına erişmiş akıllı bir Müslüman’ın, dininin kendi-
siyle ilgili hükümlerini, emir ve yasaklarını bilmesi, sorumlu-
luklarını tanıması gerekir. Ef’ȃl-i mükellefȋn bir Müslüman’ın, 
Allah’ın kendisine yüklediği sorumlulukları bildirmesi kadar, 
diğer önemli boyutu da zengin ve geniş bir dünyaya bakış ufku 
ve mantık kazandırmasıdır. Çok insanın; “ak ile kara” mantığına 
esir olduğu bir toplumda, insanın yaptıklarının farzlardan ha-
ramlara kadar yedi-sekiz grupta açılması ve bunların derecelen-
dirilmeleri büyük bir mantık, duyuş, düşünüş, anlayış ve davra-
nış zenginliği getirmektedir. Müslümanların dünya görüşünün 
nefsimize, siyasete, sokakta olup bitenlere veya düşmanlarımı-
zın yaptıklarına bakarak değil, bu zenginliğe göre şekillenmesi 
gerekir. Toplumumuzda çokça şikâyet edilen, her şeyin akla kara 
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şeklinde görülmesi, gri olana yer verilmemesi bu fakirleşme so-
nucu olsa gerektir. Dünyevi olarak bir değerlendirme yapacak 
olursak; “ak ile kara” anlayışı ve kültürü bedevi veya göçer man-
tığını, ef’ȃl-i mükellefȋn bakış ve anlayışı ise medeni bir mantığı 
temsil eder. Bu görüş farklılığı, insan eylemlerinin değerlendi-
rilmesi ve kıymetlendirilmesinden ceza sistemlerine kadar çok 
değişikliği birlikte getirir, farklı bir toplum inşa eder. 

Ef’ȃl-i mükellefȋn bir fıkıh konusudur ve bu bakımdan fıkıh, 
İslam Medeniyetinin bir özelliği ve diğer medeniyetlerden üs-
tünlüğü olarak insanlığa büyük bir zenginlik kazandırmıştır. 
“Din, haya ta Fıkıh yoluyla müdahil olur. Bu yönüyle Fıkıh, Din´in 
‘kendine özgü’lüğünü muhafaza eden ve tezahür ettiren en 
önemli mekanizmadır. Bu sebeple -Elmalılı merhumun tabiriy-
le- İslamî ilim lerin tamamı Fıkıh ilminin inkişafına müteveccih-
tir [teveccüh eden, yönelen, yollanan] ve İslam medeniyetinin 
ruhu ve kıvamı buradadır. … [ Mesela] hukuk, öncelikle ve özel-
likle neyin suç olduğunun tayin ve tesbitiyle iştigal eder. Fıkıh 
ise insanın hem iç hem de dış dünyasını inşa eder. Niyetten baş-
layarak insanın bütün fiil ve davranışlarının meydana gelmeye 
başladığı andan, sonuç hâsıl ettiği ana kadar Fıkıh devrede dir. 
Bu özelliği sebebiyle Fıkh´ın, sadece ‘yanlış’ davranışların (mün-
kerât/menhiyyât) hükmü nü tayin etmediğini, doğru davranışla-
rın (ma´rufât/me´mûrât) hükmünü de tayin ve tesbit ettiğinin 
altını çizmemiz gerekir.” (Dr. E. SİFİL)140

 ÖRNEKLER:
“Fıkıh ise insana hem ne ‘yapması’, hem de ne ‘yapmaması’ 

gerektiğini söyler. İlaveten, yapılma sı ve yapılmaması istenen 
şeyleri alabildiğine inceliklerine inerek kategorize eder: Fıkh´a 
göre insan davranışları (ef´al-i mükellefîn), müsbetten menfiye 
doğru bir ucunda ‘farz’ın, diğer ucunda ‘haram’ın bulunduğu ge-
niş bir yelpaze içinde vacip, sünnet, mendup/müstehap, mubah, 
mekruh tarzında kategorize edilmiş halde karşılığını bulur. Bunu, 
‘yapılması gerekenler’ ve ‘yapılmaması gerekenler’ şeklinde ikili 
bir tasnife tabi tutan Fıkıh, birinci gruptakileri ‘hüsn (iyi/güzel)’ 
ikinci gruptakileri de ‘kubh (kötü/çirkin)’ olarak görür. ‘Hüsn’ ka-
tegorisine girenlerin yapılması, ‘kubh’ kategorisine girenlerin de 
terk edilmesi birer ‘emir’ olduğundan, her ikisine aynı anda şamil 
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olmak üzere ‘vücub’ demek, ilkini ‘vücub-i leh’, İkincisini de ‘vü-
cub-i aleyh’ diye isimlendirmek mümkündür. Bu durum, Hukuk´un 
‘özgür insan’ına mukabil, Fıkh´ın ‘mükellef insan’ını dikkatimize 
sunar.” (Dr. E. SİFİL)141

Ehven-i şer (ehvenişerreyn)

İki kötüden daha az kötü olanı. Zararı ve kötülüğü daha az 
olan (kötünün iyisi) manasına bir isim tamlaması. İki kötüden 
daha az kötü olanı. İki zararlı veya kötü şeyden birini işlemek zo-
runda kalan, iki fesatla karşılaşan bir kimsenin bunlardan hafif 
olanını tercih edebileceğini ifade etmek için kullanılır. Bu husus 
Mecelle’nin 29. Maddesinde de yer almıştır: “Ehven-i şerreyn 
ihtiyar olunur.” Bir İslam Hukuku terimi olan “Ehven-i şer,” 
halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 ÖRNEKLER:

“İdarî rejimimiz imkânsızı istemekte, fakat ‘ehven-i şer’le ‘ida-
re’ etmektedir.” (Yrd. Doç. Dr. A. Turan ALKAN)142

“O zaman İsrail ve Suudi Arabistan, Saddam’ın düşürülmesi 
halinde devrim rüzgârlarının Irak ve Arap yarımadasını önüne 
katacağını düşünerek ‘yine de Saddam’ın ehven-i şer’ olduğunu 
söylediler.” (A. BULAÇ)143

Hîle-i şer’iye 

1. Şer’i, kanunȋ hile veya çözüm. 2. Bir yolunu bulup kanuna 
uydurma. 

Bir güçlük karşısında kalındığı zaman, onu dini esaslara göre 
ustalıkla açıklayarak kaçamak noktası bulma. Dînî çâre, bulunan 
dînî kolaylık. Amel ve tasarrufları şekil ve dış görünüş bakımın-
dan fıkha uygun düşürmek, İslâm’da yasak olan hususları görü-
nüşte meşrû olarak yapabilmek için bulunan yollar, çâreler, çıkış 
noktaları. 

Bu terkibin doğuşu yukarıda anlatıldığı gibi dini kaynaklı 
olsa da, terkip bugün artık genel amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
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Bir şeyin, bir işin yasal, doğru şeklinden saparak, hileye başvu-
rarak yapmayı anlatmak için kullanılır. 

 ÖRNEKLER:

“Haddizatında bu belgenin istenmesi bir nevi ‘hilei-şer`iye,’ 
yani işi hukuka uydurmak gibi icat edilen bir formüldü.” (C. AK-
ÇALI)144 

“Girdiği bir ikili mücadelede ayağı kırılmış ve maça çıkamaya-
cağını anlayınca, ikinci kaptanı çağırıp bir hile-i şer’iyye düşün-
müşler.” (M. Nedim HAZER)145

 

İcmâ-ı ümmet 

Ümmetin, bütün Müslümanların, daha çok da meseleye vâkıf 
olan âlimlerin bir konuda ittifak etmeleri ki, İslâm hukukunun 
temel unsurları arasında yer alır. İcmȃ, fıkıh usulünde, Hz. Pey-
gamber’den sonra herhangi bir devirde ȃlimlerin, bir meselenin 
hükmü hakkında ittifak etmeleri manasına gelir. Tabirin aslı, 
“icma’s-sahȃbe”den gelmedir. (Dinȋ Kavramlar Sözlüğü)146

ÖRNEKLER:

“Şu halde, bir müslümanın, küfür adet ve âlâmeti sayılan bir 
şeyi, bir zaruret olmadan giyinmek ve takınmak suretiyle müslü-
man olmayanları taklidi ve kendisini onlara benzetmesi şer’an ya-
saktır, nehyedilmiştir. Bu hususta icma-i ümmet de birleşmiştir. 
Bunda hiçbir şüphe yoktur. Zira Resul-i Ekrem (S.A.V.) efendimiz 
buyurmuşlardır ki (Bir kavme benzemeye çalışanlar o kavimden-
dir..- İmam-ı Ahmet ve Ebü Dâvut.)” (İskilipli Atıf Efendi)147

“Yeni Osmanlılara göre Tanzimat’ın dayandığı bir temel fel-
sefe, ahlaki değerlerin kökünü oluşturacak bir zemin yoktu. Yeni 
Osmanlılar bu boşluğu doldurmak için İslam felsefesinden yarar-
lanmayı teklif ediyorlardı. Onlara göre, İslam’da siyasal demok-
rasinin esaslarını bulmak da mümkündü. Bu bakımdan, ‘siyasi 
fikirlerini açıkladıkları yazılarında, geniş ölçüde İslam siyaset te-
orisinin lügatçesine başvururlar. Mesela, adalet, bi’at (itaat tarzı), 
icma’-i ümmet (umumi konsensüs), meşveret (istişare) gibi keli-
meleri kullanırlar.” (Yrd. Doç. Dr. Y. YILDIRIM)148
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İfrat, tefrit ve itidal 
İfrat ve tefrit, birbirinin tam zıddı olan iki aşırı uç için kul-

lanılır. “İtidal” ise aşırı olmama, ne çok fazla, ne çok az, tam 
gerektiği kadar olma, orta halde bulunma, ölçülü olma halidir. 
“İktisat” kelimesi de, mu’tedil davranmak, adaletle hükmetmek, 
israf etmemek, ifrat ve tefritten sakınmak, orta yolu tutmak an-
lamlarına gelir.

Müslümanlara, işlerinde, ifrat ve tefritten sakınmaları ve orta 
yolu tutmaları tavsiye edilmiştir. İslam dünya görüşünden habe-
ri olmayanlar ve onun kültürüyle yetişmeyenler her hallerinde 
ifrat ve tefritle (aşırılıklarıyla) dikkat çekerler. (Diğer şekli: İf-
rat, tefrit ve iktisat)

Ayet: “Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız 
için dengeli (orta, vasat) bir ümmet kıldık.” (Bakara Sûresi: 
143) 

 ÖRNEKLER:

“Türkiye ifrat ile tefrit arasında. Bir zamanlar yöneticilerimiz 
hiç yurt dışına çıkmazlardı. Şimdi ise, Türkiye’de pek görünmü-
yorlar.”  (N. ILICAK)149

“Dünya imtihanımızın belki en zor tarafı, ifrat ile tefrit ara-
sında itidali muhafaza edebilmektir. Ölçüyü iyi bilmeyi, bunlara 
riayeti ve sürekliliği gerektiren zor bir tavırdır itidal.” (A. YURT-
GEZEN)150

İhkak-ı hak 
Kendiliğinden hak alma. Kendi hakkını, mahkeme vs’ye baş-

vurmadan kendisi alma.
ÖRNEKLER:
“Devletsiz kabile toplumunda ‘ihkak-ı hak’ meşru görülüyor-

du, sonra yasaklanmıştır mesela. Bu, hukuk yolunda toplumsal 
gelişmenin ifadesidir.” (T. AKYOL)151

“Aslında, devlet dediğimiz teşkilatlanmanın, bize kalırsa en 
önde gelen görevi, hakları ihlal edilmiş olan kişileri himaye etmek 
ve onlara ihlal edilmiş olan haklarının hukuk çerçevesinde iadesi-
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ni sağlamaktır. Devletin olmadığı veya devletin mevcut olup da bu 
görevini yerine getirmediği/getiremediği yerlerde `ihkak-ı hak` 
bizzat kişiler tarafından yerine getirilir. Böyle bir ortamda da `or-
man kanunu`nun hüküm sürdüğünden bahsedilir. Yani güçlünün 
hükmünü sürdürdüğü, zayıfı baskı altında tuttuğu, onun sadece 
kişisel haklarını ihlal etmekle kalmayıp bizzat yaşama hakkını 
ortadan kaldırdığı bir ortamın yürürlükte olduğu bir düzenden, 
yani düzensizlikten bahsedilir.” (R. ÖZDENÖREN)152

İhsas-ı rey 

Görüşünü hissettirme. Açıkça anlatmadan kapalıca bahset-
mek. Reyini belli etme.

 ÖRNEKLER:

“Ne yazık ki [Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa] Bumin’in 
çıkışı da, içinde ‘ihsas-ı rey’ gibi bir yargıç için asla kabul edile-
meyecek tavırlar besleyen siyasi bir nitelik taşımaktadır.” (A. TAŞ-
GETİREN)153

Kayd-ı ihtirazî 

Bazı hakların kullanılması için konulan kayıt. “Çekinme kay-
dı,” “çekince kaydı,” veya “kabul etmeme kaydı”. 

Diğer şekli: İhtirâz kaydı, İhtirazi kayıt. 

ÖRNEKLER:

“…Dünyaca ünlü bir müzisyen olduğu söyleniyor. İddialara 
göre yaptığı müzik evrensel. Önce buna bir ihtirazi kayıt düşme-
miz gerekir...” (A. BULAÇ)154

“Bu hak ancak dava açılması ve bunun da kazanılmasıyla 
mümkün olabilir. Dava açılması ise ihtirazi kaydı müteakip 30 
gün içinde yerine getirilmelidir. Dava açılmaması ihtirazi kay-
dın düşmesi demektir ve ihtirazi kayıt tek başına hiçbir şekilde 
bir tercihin ortaya konması anlamına gelmez, gelemez.” (İ. KOCA-
BEY)155
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Ke-en-lem-yekûn 

Yokluk’la malûl, sanki yokmuş, hiç yokmuş, hiç olmamış gibi. 
Yok saymak, yok sayılmak. Bir hukuki muamelenin dayandığı 
unsurlar eksik ise, o hukuki muamele ve onun hedeflediği iliş-
ki hiç doğmamış kabul edilir. Bu hükümsüzlük haline yokluk 
(inexistence) adı verilir. 

Diğer şekli: Keenlemyekûn. Keenlemyekün. Keenlem-
yekûn addetmek.

ÖRNEKLER:

“Öncelikle tartışılması gereken, bu kararın, gerekçesiyle de 
açık bir şekilde ortaya çıktığı üzere, hukuken ‘keenlemyekûn’, 
yani ‘yok hükmünde’ olduğu hususudur.” (M. ŞENTOP)156

“Bu kadar özenle ve hâlis niyetle konulmuş ismi ve bunun ge-
reğini ifâ için geçmiş 65 yıllık şuurlu ve hâdim’ü-l hüdemâ olan 
bir ömrü keenlemyekûn addedip ismimi zikre dahi değer bulma-
makla izhar ettiğiniz tutumun zarif bir tutum olmaması bendeni-
zi rencîde etmiştir.” (Prof. Dr. A Yüksel ÖZEMRE)157

Kıyas-ı fukaha 

Hakkında âyet ve hadis bulunmayan mes’elelerde, Kur’an’dan, 
yine Kur’an’ın ruhuna uygun olarak hüküm çıkarabilen âlimler 
tarafından kıyaslama yoluyla verilen hükümler. Bu yolla hüküm 
elde edilmesi, sonuçlar çıkarılması.

İslâm’ın dört ana kaynağı Kur’an, sünnet, icma-i ümmet ve 
kıyas-ı fukaha’dır. Kıyas-ı fukaha, âlimlerin ve fakihlerin, kita-
bı (Kur’an’ı) ve peygamberin sünnetini yorumlayarak hüküm 
çıkarması demektir. Yani kitap ve sünnette bulunmayan bir hü-
küm, kitap ve sünnette bulunan benzer bir hüküm ile kıyaslana-
rak ortaya konulmaktadır.

Kıyas-ı fukaha ve buradan doğan kıyas bilgisi, kıyas metot-
ları ve kıyas mantığı, İslam düşünce hayatını zenginleştirerek, 
sadece din ve dünya işlerinde ilerlemeler kaydedilmesi üzerinde 
önemli roller oynamıştır.
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ÖRNEKLER

“İmam Hanbelî, kıyas-ı fukaha’yı şöyle açıklamaktadır: ‘Kı-
yas-ı fukaha’[dan] maksat, bir olayın kitap, sünnet veya icma-i 
ümmet ile sabit olan hükmünü, aynı illet ve sebebe, aynı hikme-
te bağlayarak o olayın tam benzerinde de göstermekten ibaret-
tir. Bu ikinci olay üzerinde varılan hüküm de güzel düşünülünce, 
anlaşılır ki, yine hüküm, kitab, sünnet ve icma-i ümmet ile sabit 
olmuştur. Müçtehid yaptığı kıyas ile bu hükmü yeniden meydana 
çıkarmış oluyor.” (Umut Rehberi)158

Lâ ikrâhe fîd-dîn 

Dinde zorlama yoktur. Kimse İslam dinini kabul etmeye zor-
lanamaz.

Diğer şekli: Dinde ikrâh yoktur. Dinde cebir yoktur. 

Burada kastedilen din, İslam’dır. İnsanların dinler için boğaz-
landığı çağlarda İslam, kendisini bağlayıcı böyle bir kural koy-
muştur. İslam, bu kuralı başından itibaren koymuş, dünya dev-
letlerini kurduğu, diğer din, ideoloji ve sosyal sistemlere üstün 
geldiği zamanlarda da bozmadan devam ettirmiştir. Bu hüküm, 
Bakara Suresi’nin 256’ıncı ayetine dayanmaktadır:

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırt 
edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkâr edip, Allah’a inanırsa, sağ-
lam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her 
şeyi işitir ve bilir.” (Bakara Suresi: 256)

 ÖRNEKLER:

“işte hepiniz biliyorsunuz, ‘lâ ikrâhe fȋd-dȋn’, muhteşem bir 
evrensel ilkedir. Tabii, bugün okuduğumuzda bize biraz basit gibi 
gelebilir. Çünkü bu tür kavramlarla zihnimiz iyice yüklenmiş, dol-
durulmuş durumda. Ama bin dört yüz sene önceki bir dünyada, 
‘Dinde zorlama yoktur.’ şeklindeki bir ilkenin ne kadar büyük bir 
anlam ifade ettiğini, nasıl evrensel bir mesaj yüklü olduğunu, in-
sanlığın önüne nasıl büyük bir ufuk açtığını çok iyi düşünmemiz, 
değerlendirmemiz gerekiyor.” (Prof. Dr. M. ÇAĞIRICI)159
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Mâkable şâmil 
Geçmişe dokunan, geçmişe etkili olan, geçmişteki olayları 

da etkileyen, geriye dönük. Öncesini kapsamak. Makable teş-
mil ise bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi demektir.  

ÖRNEKLER:
“Hatta Yassıada’da Celal Bayar’ı idam edebilmek için huku-

ku alt üst etmiş, ‘mâkable şâmil kanun’ bile çıkarmışlardı.” (E. 
GÖZE)160 

“İnsanların cemiyet içinde hangi yoldan yürümeleri gerekti-
ğini gösteren kaideler ister teşri uzvunun, ister idare teşkilâtının 
eseri olsun, prensip itibariyle, geleceğe ait bulunmalıdır, çünkü yo-
lun yürünmüş kısmı hangi şekilde arkada bırakılmış olursa olsun 
onun hesabı sonradan ortaya konan kaidelerle görülemez. Ob-
jektif kaidelerin makabline şamil bir mahiyet taşımaması lazım 
gelmesi bu esastan çıkan bir neticedir…” (K. Galip BALKAR)161

Mâkable teşmil 
Bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi. 
ÖRNEKLER:
“Var olan yasal düzenlemelere göre kazanılan iş haklarının kı-

sıtlanması şeklinde beliren bir yasal düzenleme yapılırsa, ‘aleyhe 
hükümler geçmişe yürütülmez (yani mâkable teşmil edilmez)’ 
ilkesi ihlal edilmiş olmaz mı?” (Ü. AYDIN)162 

Masumiyet (masumluk) karinesi
Bir suçla itham edilen herkes, yasalara göre, suçluluğu is-

pat edilinceye kadar masum olarak kabul edilir. Bu bakımdan 
mahkemeler, suçlanan bir sanığın, kendisine isnad edilen suçu 
işlediği varsyımı ile hareket edemez. Sanığın suçlu olduğunun 
ispat yükü savcılığa aittir. Ayrıca, dava ile ilgili bütün şüpheler 
de sanığın lehine kabul edilir.

Masumiyet karinesi, sadece bir hukuk ilkesi ve mahkemeleri 
ilgilendiren bir husus değil; temel insan hakları arasında ve ilk 
sıralarda yer alan, dinler, felsefeler ve kültürler konusu olan ve 



99

bütün insanları ilgilendiren bir meseledir. Hiç şüphe yoktur ki 
bu kural, İslam’ın insanlığa kazandırdığı büyük değerlerden bi-
ridir. Hz. Peygamber’in, A4 boyutunda ancak bir buçuk sayfa tu-
tabilen meşhur Veda Hutbesi’nde masumiyet karinesi de yerini 
alır. Bunun insanlık tarihinde de büyük bir yerinin ve değerinin 
olması gerekir: “Kimse kendi suçundan başkası ile suçlana-
maz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu 
üzerine suçlanamaz.” Masumiyet karinesi meselesinin sadece 
hukuk konusu değil, bir inanç, duyuş, düşünüş ve davranış ko-
nusu da olması gerekir. Başkaları hakkında su-i zan yapmamayı 
da içine alan bu ilke önemli bir ahlakȋ kuraldır.

 “Prof.Dr. Faruk Erem, Masumiyet karinesini şöyle açıklamak-
tadır. ‘Masumluk karinesi; kamu davasının gayesi, sanığın suçlu 
olduğunu isbat etmektir, onun aynı zamanda masum olduğunu 
isbat gayesi yoktur. Fakat bunun tabii neticesi şudur: Bir kim-
senin beraat edebilmesi için masum olduğunun anlaşılması 
şart değildir, suçlu olduğunun anlaşılmamış olması kâfidir. Bu 
suretle ihtimali düşüncelerin vatandaş aleyhine netice vermesi 
önlenmiştir. Bu, usul hukukunun ferde tanıdığı bir teminattır ve 
bu teminatı en iyi ifade eden masumluk karinesi fikridir. İşte bu 
sebeptendir ki bazı memleketler anayasalarında (...) masumluk 
karinesi açıkça bildirilmiştir.” (AIHM.info haber)163 

 ÖRNEKLER:
“Masumiyet karinesi... Son günlerin en popüler lafı bu. Yar-

gılamada, sanığın suçu ispatlanmadıkça masum kabul edilmesi 
şeklinde özetleyebileceğimiz bu hukuk ilkesinin derin devleti yar-
gının elinden kurtarmak isteyenlerin sığındığı son liman olduğu 
görülüyor.” (G. GÖKTÜRK)164

“Adil yargılanmanın vazgeçilmez bir parçası olan ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 6 ncı maddesinin ikinci ben-
dinde düzenlenen masumiyet karinesi şüpheli için önemli bir 
güvencedir. Ancak, özellikle soruşturma evresinde kamuoyunun 
doğrudan bilgilendirilmemesi sebebiyle gerçeğe aykırı haberler 
yayımlanabilmekte, bu durumda işlenen suçla ilgili olsun ya da 
olmasın kişilerin masumiyet karinesi ve kişilik hakları zarar gö-
rebilmektedir. Anılan ilkelere uyulmak suretiyle medya mensup-
larının yargı ile olan iletişiminin güçlendirilmesi sayesinde daha 
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doğru bilgilerin temin edilmesine imkân sağlanması ve diğer ka-
nuni süreçler hakkında yapılacak bilgilendirmeler adalete ve yar-
gıya olan güveni artıracaktır.” (HSYK)165

Mücbir sebep 

Davranışta bulunan bir kişinin iradesi dışında meydana ge-
len, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan ve ka-
çınılmaz bir şekilde, zararlı sonucun ortaya çıkmasına yol açan 
sebep.

Önceden düşünülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan se-
bep, irâde dışı gelişen beklenmedik olay. 

ÖRNEKLER:

“Diğer bir ifade ile mücbir sebep, doğumu tamamen dış et-
kenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkânsız bulunan, önce-
den tahmin edilemeyen, bir davranış normunu veya borcun ifasını 
mutlak olarak imkânsız hale sokan nedenlerdir.” (Sosyal Güvenlik 
Kurumu)166

“Yuvacık Barajı’nı işleten İngiliz Thames Water şirketi, 8 Ocak 
2006 günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bir dilekçe ile başvu-
rarak, bir süredir yaşanan kesintinin mücbir sebep olarak görül-
mesi gerektiğini bildirdi.” (Sabah Gazetesi)167

Muhâlefet şerhi 

Bir kararla ilgili olarak olumsuz görüş ifadesi, karşı oy yazısı. 
Bir karara olan muhalefetini (karşı olma sebebini) açıklamak. 

Diğer şekli: Muhâlefet şerhi yazmak.

 ÖRNEKLER:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Askeri Şura’nın 
(YAŞ) ihraç kararlarına muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi… 
Edinilen bilgiye göre Başbakan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura’nın, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki personelinin disiplinsizlik suçu ne-
deniyle ordudan ihraç edilmesine yönelik kararına muhalefet 
şerhi koydu.” (Z. ÇAKMAK)168 
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Nȃkıs teşebbüs 

Bir işi, bir şeyi yapmaya girişen kimsenin teşebbüsünün, 
elinde olmayan sebeplerle sonuçsuz kalması, neticeye elinde ol-
mayan sebeplerle ulaşamaması.

 ÖRNEKLER:

“Ceza Yasası’na göre nȃkıs teşebbüs (veya eksik teşebbüs) 
suça girişen kişinin elinde olmayan sebeplerle fiilinin neticeye 
ulaşamamasını ifade ediyor. Ancak bu fiil gerçekleşmese bile suç 
işleme niyeti apaçık olduğu için, bazı durumlarda bu fiile cezai 
müeyyideler de uygulanır. […] Ama sonuçta Silivri’deki tutuklu-
lar için TBMM çalışmalarının boykot edilmesi de bir açıdan ‘siyasi 
nȃkıs teşebbüs’ değil miydi?” (M. BARLAS)169

Nizasız ve fasılasız

Uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız 
ve kesintisiz.

ÖRNEKLER:

“Çok partili dönem nizasız ve fasılasız değildir. Türkiye’de 
çok partili demokrasinin yolu her on yılda bir kesilir, bu dönem-
de o güne kadar demokrasinin biriken sosyal, siyasi ve özellikle 
ekonomik meyveleri derlenir, kazanımları yolunur, nimetleri belli 
bir kesime tahsis edilir ve bunu yapanlar geri çekilerek gelecekte 
çıkaracakları yeni bir niza için fasıla verirler!” (İ. ASLAN)44

Şart-ı bâtıl 

Hukuki, dini veya örfi olarak geçerli olmayan şart. 

Bir işte ileri sürülen, hukuki, dini sebeplerden veya örf bakı-
mından geçerli olmayan veya o iş için faydası olmayan şart. 

 ÖRNEKLER:

“Faiz üzere anlaşılan borç, sahihtir; ancak koşulan şart ba-
tıldır. Koşulan faiz şartı, batıl olmanın yanı sıra haramdır da.” 
(Tevzih’ul Meşail -Tam İlmihal) 170
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Şer’u men kablenâ 
Geçmiş şeriatler. Son peygamber Hz. Muhammed’den önceki 

peygamberlere (Hz. İsa, Hz. Musa gibi) tebliğ edilen ve onların 
ümmetleri için geçerli olan kurallardır. Şer’u men kablenâ fıkıh 
usulünde fer’i (tali) delillerden biridir. Bizden önceki ümmetle-
rin şeraitlerine bağlılık konusunda ihtilaf olmakla birlikte, se-
mavi dinlerin hükümlerinin bir bütün olması bakımından, hü-
küm belli bir zaman veya kavme (millete) gelmediyse veya son-
raki şeriatlerle ortadan kaldırılmadıysa, bu hükümlere uyulması 
gerektiği konusu İslam âlimleri arasında ağırlıklı görüştür. 

ÖRNEKLER
“Dolayısıyla Kur’ân, sadece Hz. Muhammed (a.s.)’ın değil, aynı 

zamanda nübüvvet silsilesinin bir senedi hükmündedir. İşte İslâm 
Usul-i Fıkıh ilminde ‘Şer’u men kablena’ diye meşhur olan deli-
lin de dayanağı budur. Böylece onlardan geldiği sabit olan, yani 
Kur’ân ve Hadis tarafından açıkça veya zımni olarak onaylanan 
önceki hükümler Müslümanlarca da delil sayılmaktadır.” (Prof. 
Dr. S. YILDIRIM)171

 “Şer’u men kablena: İslam peygamberinden önceki peygam-
berlerin getirdiği şeriatlar. Müslüman bilginler arasında bağlayı-
cılığı kesin olmasa bile, en azından tartışma konusu olacak kadar 
değeri ve İslam hukukunda yeri var. Ne muhteşem bir evrensellik-
tir bu! Kadim olan her şeyle iplerini koparmış ve mevsimlik ideolo-
jileri için her şeyi mübahlaştıranlar, insanlığın tabi olduğu kadim 
kuralları bir daha düşünsünler.” (İ. ASLAN)172


