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HUKUK BİLİNMEDEN HAK (TEALA) BİLİNEBİLİR Mİ? 

I- 

Sağlıklı, özgür ve adil bir toplum ve dünyanın inşasının birincil koşulunun hukukun varlığına bağlı 

olduğu gerçeği inkar edilemez. Diğer yandan günümüz özellikle “Müslüman/İslam ülkeleri ve 

toplumları” açısından, hukuk-din/İslam uyuşumu ya da karşıtlığı konusunda ciddi entelektüel ve reel 

sorunlar yaşandığı da bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla kanımızca toplumsal 

huzur ve erdem açısından hukukun (hukuk inancının) önemi, hukukun anlam ve niteliğinin neyi ifade 

ettiği ve özellikle din/İslamiyet inancı karşısında hukukun nasıl algılanması gerektiği konusunda dürüst 

bir biçimde kafa yormanın önemi vurgulanmak gerekir. 

II- 

Etimolojik açıdan bakıldığında, bilindiği gibi “hukuk” kelimesi “hak” kelimesinin çoğulu olarak “haklar” 

(kişilere/canlılara/topluluklara tanınan davranma/davranılma imkan ve potansiyelleri) demektir. 

“Hak” kelimesi ise aynı zamanda “mutlak hakikatin biricik sahibi” anlamında “Allah’ın bir sıfatı” olarak 

söz konusudur. Böylece  “Allah’ın bir sıfatı” olarak “Hak” kelimesi ile  “hukuk”un “haklar”ı arasında 

anlamsal olarak önemli bir irtibat ve etkileşimin varlığı da burada kendisini göstermekte ve bu hakikat 

te bizi hukuku bilmeyen/tanımayan bir insanlık idrakinin Hak Teâlâ’yı da 

bilemeyeceği/tanıyamayacağı vurgusuna götürebilmektedir sonuç olarak. 

Tasavvuf ozanı sevgili Yunus’un “Şeriat tarikat yoldur varana / Hakikat marifet andan içeru” söylemi 

ile kastedilen, hukuk kurallarına bağlılığın (şeriat: yasa, hukuk kuralları) ve erdemsel arınma 

ortamlarının (tarikat: yollar, kendini bilmenin yolu) asıl varoluş gayesinin hakikate ve marifete 

götürmeleri işlevi olduğunun vurgulanmasıdır. Bu söylemde, doğal olarak, aynı zamanda hukukun 

bilinip kabul edilmediği ve uygulanmadığı bir varoluş biçiminin iyiliğin ve hakikatin mutlak sahibi ve 

kaynağı olan Tanrı’ya ve İlahi boyuta götüremeyeceği/ulaştıramayacağı vurgusu da var 

bulunmaktadır. 

III- 

Dinin teorik ve olgusal kapsamıyla ilgili olarak şunlar söylenebilir: Özellikle tek Tanrı inancı olan 

dinlere (din-i hanif) bakıldığında (İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi), teorik olarak ve özü itibariyle 

bu dinlerin ana vurgusu olarak karşımıza şu çıkıyor. Gerçekte tüm ilahi dinlerin teorik özü ve ana 

vurgusu özdeştir ve şu şekilde dile getirilebilir. Birinci ana vurgu inanca/inanmaya ilişkindir ki bu, 

temel olarak Tanrı inancını kapsar. İkinci ana vurgu ‘ibadet’ olarak dile getirilebilir; buna ‘anış (anma 

eylemi)’ diyebiliriz. Üçüncü ana vurgu ise, sosyal ve insani yaşamla ilgili olarak tek kelime ile ‘adalet’ 

olarak dile getirilebilir. Bu ana vurgular aynı zamanda ve özellikle, tüm ilahi dinler arasındaki temel 

ruhun/esprinin aynı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Diğer yandan, dinin dogmatik inanışlar üzerine kurulduğu yönündeki klasik felsefi görüşteki durumun 

aksine; dinselliğin temelini yansıtan üç ana vurgu bile, özünün ve ayrıntılarının anlaşılması açısından 
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tartışılmaya, irdelenmeye ve değerlendirilmeye tümüyle açıktır gerçekte. Bu konuda, anılan üç ana 

vurgunun İslam dininde daha açık ve net olarak yer aldığı söylenebilir. Bu çerçevede üçüncü ana 

vurguya baktığımızda, ‘adalet’ kavramının kaynaklarda yalnızca temel öz ve espri olarak yer almış 

olduğunu; yalnızca, adalet değerinin gözetilmesi gerektiğinin vurgulandığını ve adalet değerinin, 

ayrıntıları itibariyle somut biçimlerle sınırlandırılmadığını yani içinde bulunulan somut zaman-mekân 

koşullarının belirleyiciliğine aralanmış bir kavrayış yaklaşımının sergilendiğini görmekteyiz.  

Toplumsal yaşam açısından, adil ve esenlikli bir dünyanın kurulabilmesi açısından, yaşamın 

insanîleştirilmesi açısından, toplumsal ahlak ve hukuk açısından önemli olan, dinselliğin üçüncü ana 

vurgusu yani ‘adalet’ değeridir. 

IV- 

Genel anlamda meşru (doğru, nesnel ve evrensel olarak geçerli görülebilir) bir hukuk tanımını şu 

şekilde yapmak mümkündür. Hukuk, temel gayesi adalet değerini gerçekleştirmek olan; toplumsal 

yaşam düzenini sağlamaya yönelik normlar sistematiği demektir. Bu tanımda hukukun ‘adalet’ ve 

‘toplumsallık’ olmak üzere iki temel unsuru yer almaktadır. Adalet unsuru hukukun amaçsal/asli/etik 

boyutunu vurgularken; düzen, norm ve yaptırımı da kapsar anlamda toplumsallık unsuru ise hukukun 

araçsal/tali/teknik boyutunu ifade eder. Kuşkusuz toplumsal açıdan hukukun belirtilen bu iki boyutu 

birbiriyle etkileşim içindedir ve bütün hukuk normları hukukun bu iki boyutundan biri bağlamında 

işlev görür.  

Dolayısıyla hukukun bu iki temel unsuru ayrımı bağlamında, hukuk normları da amaçsal/asli/etik 

normlar ve araçsal/tali/teknik normlar biçiminde temel bir ayrıma tabi tutulabilir. Araçsal/tali/teknik 

normlar salt olmayan daha göreceli hedeflere ilişkindirler ve bu tür normlar açısından, ‘olması 

gereken’ ilkesinden çok, “belirli bir amaca ulaşmak için yapılması zorunlu bulunan” karakteri 

geçerlidir. Araçsal/tali/teknik normlar belirli bir değersel amacın gerçekleştirilmesinde hangi 

yöntemin izleneceğini göstermesine karşılık, amaçsal/asli/etik normlar benimsenmesi/izlenmesi 

gereken değer ve amaçların neler olması gerektiğini belirleme durumunda olma özelliğine sahiptirler. 

Herhangi bir konuda etik bir kuralın varlığı ileri sürüldüğünde, aynı zamanda, tüm insanların her 

zaman ve her yerde bu kurala uygun davranması gerektiği de ileri sürülmüş, dile getirilmiş olur. Etik 

ilkelerin ve onların yansımaları/uyarlanmaları olan evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin önemli bir 

özeliği, zamana ve mekâna bağlı olmamaları ve bu nedenle de her olay için geçerli olma niteliğinde 

olmalarıdır. Uslamlamanın çıkış noktalarını oluşturan bu temel ilkeler, hukukun yaşamsal ve değişmez 

temel öğesini oluşturmaktadırlar.  

Dolayısıyla somut bir hukuk sistematiğinin meşru hukuk niteliğine sahip olup olmadığını sorgularken, 

bu hukuk sistematiğinin hukukun adalet unsuruna ilişkin olan amaçsal/asli/etik normlarını ölçüt 

almak gerekir. Bu bağlamda konumuza ilişkin önemli sorun, soyut adalet değerinin somut 

sistematiğini oluşturan evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin ve bunlara ilişkin amaçsal/asli/etik 

normların aynı zamanda dini/İlahi/İslami temel kabul ile uyum içinde olabileceğinin tespit 

edilebilmesi durumudur kanımızca.  

V- 

İçinde yaşadığımız somut sosyo-kültürel koşullar bağlamında, toplumu oluşturan birey ve 

toplulukların hukuku bu anlamda “meşru/doğru” olarak görmeleri/nitelendirmeleri nasıl sağlanabilir? 

“İnsanlığın hukuku” ile “dinsel hukuk” özdeş anlamlı şeyler mi, farklı ya da karşıt şeyler mi; bunun 

açıkça anlaşılır kılınması gerekir kanımızca. Bu bağlamda bir yanıt olarak denebilir ki, dinin üçüncü 

vurgusu olan ‘adalet’ kavramı, kadim insanlığın ortak temel kabullerini yansıtan ve somut olarak 
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‘nesnel ve evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’ dediğimiz değersel kazanımları ifade eder. Dolayısıyla 

“insanlığın hukuku” ile “dinî/dinsel hukuk”un bu noktada çakışmakta olduğu benimsenebilir.  

VI- 

İnsanlık idraki hukuku bilmeye/tanımaya/kabullenmeye niçin yanaşmaz?   

Bu bağlamda önemli bir neden olarak dinselliğin ideolojikleştirilmesi olgusunu belirtmek gerekir. 

Dinselliğin ideolojikleştirilmesini sonuçlandıran İdeolojik Kişilik yapısıyla, temel ahlaksal değerlerden 

birisini oluşturan ‘alçakgönüllülük’ erdeminden yoksun bulunma arasında yakın bir ilintili ve etkileşim 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla İdeolojik Kişilik yapısıyla bağlantılı olmakla birlikte, hukukun 

bilinmemesini sonuçlandıran başka önemli bir neden olarak ta kibir/üstünlük hissi karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda daha da önemli olumsuz dinamikler; tutku, kin, düşmanlık, kibir, 

çekememezlik, üstünlük taslama gibi olumsuz psikolojik duygulanımları yansıtan içsel etkenlerdir. 

‘Ben’ duvarı, bazı durumlarda, ‘kendini üstün tutma, kendini değerli ve diğer insanları değersiz bulma, 

kendi egosuna değer yükleme’ biçiminde somutlaşır. Bireyin kendini üstün tutması, kendi benliğini 

değerli bulması bazen ‘bilgisiyle övünmek’ ya da ‘bildiğini/inandığını dayatarak hükmetmek istemek’ 

biçiminde de yansıyabilir. 

“Meşrulaştırma” kavramı daha çok belli bir siyasal erkin, kendi yönetimine “meşruluk” kazandırmak 

amacıyla belirli etkinliklerde bulunması olgusunu ifade eder. Siyasal erki elinde tutanların, kendi 

iktidarlarına meşruluk kazandırmak amacıyla başvurdukları önemli araçlardan birisi dinsellik 

olgusudur. Dinselliğin meşrulaştırma aracı olarak kullanılması, dinsellik ile o anda eylemsel olarak var 

olan belirli bir politik erk biçiminin ya da ileri sürülen belirli bir politik erk isteminin meşruluğunun, 

sözde ussal yollar izlenerek, toplumu oluşturan bireylerin zihninde yerleştirilmesi amacının güdülmesi 

biçiminde gerçekleştirilebilir. İnsanlık tarihi boyunca toplumsal ve politik güç kullanımlarına meşruluk 

kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sağladığı başarılar ve özellikle son onyıllarda 

dinselliğin ideolojikleştirilmesi olgusunun da bu amaçla zaman zaman kullanılmış olması gerçeği 

dikkat çekicidir. Uygun etki araçları ve metotları yardımıyla zamanın entelektüel insanlarını bile o ana 

kadar kendileri için benimsenmesi olanaksız görüşleri meşru saymak derecesine getirmenin olanaklı 

olması gerçeği, dinselliğin ideolojikleştirilmesi olgusunun etkinlik derecesini kavranır duruma 

getirmektedir. Bütün bunları insan kişiliğine işlemek, siyasal erk sahiplerinin ya da bu amacı 

taşıyanların temel ilkesi olmaktadır. 

Diğer yandan ‘sevgi’ kavramıyla adalet ya da hukukun özünün algılanıp kavranması arasında, çok 

önemli ve belirleyici bir ilişki vardır. Bu önemli ve belirleyici ilişki bilinmeden ve olumlu yönde 

işlevselleştirilmeden; adaletli ve barışçıl bir toplumsal yaşam düzenleme ödevindeki hukukun, 

kendisinden beklenen işlevi yerine getirmesi olanaksızlaşır. Hukuk’un en temel ve belirleyici öğesi 

‘adalet’ kavramıdır. Hukuk bir bakıma ‘adalet’e yönelik bulunan, en son ve nihai amacı ‘adalet’i 

sağlamak olan, idesi ve ideali ‘adalet’ olan, bir toplumsal yaşam sistematiği bütünüdür. Hukukun ideal 

ya da olması gereken’e ilişkin temel öğesi olan ‘adalet’ kavramı ise, bir yandan böylece hukukun nihai 

amacı ve ereği olmakla, ‘hukuksal bir değer’ olma özelliğindeyken; diğer yandan ise, sübjektif (kişisel) 

‘adaletseverlik duygusu’ anlamında, ‘ahlaksal (etik) değerler’ alanına ilişkin bulunmaktadır. 

‘Adaletseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, iyiniyet vb.’ ahlaksal değerlerin en temel özellikleri ise, tüm 

zaman ve mekân koşullarında tüm insanları kesin olarak bağlayıcı olmalarıdır. Hangi zaman ve 

mekânda, hangi koşulda, hangi özellik ve nitelikte olursa olsun tüm insanlar, ahlaksal değerlerin 

bağlayıcı buyruklarını bilmek, içselleştirmek ve yaşantılamak sorumluluğundadırlar. 
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‘Sevgi’ kavramını adalet ya da hukukun özüyle ilintili kılan öğe, bu kavramın da ‘ahlaksal değerler’ 

alanına ilişkin bir temel değer oluşudur. İbn Arabinin nitelemesiyle ‘varoluşun özü’ konumunda ve 

değerinde olan ‘sevgi’ kavramı, her şeyden önce, bireyi gerçek anlamda var kılan istençlilik/irade, 

özgürlük ve ahlaksallık alanına ilişkin bulunmaktadır. Kuşkusuz burada dile getirilen ‘sevgi’, ‘tüm 

varlığa, değerlere, hakikate yönelik bulunan olumlu duygulanım ve düşünüm’ anlamında söz konusu 

edilmektedir: Hiçbir nedene dayalı olmayan, hiçbir ayrım gözetilmeden tüm insanlar ve varlıklar için 

geçerli bulunan, nesnel değerleri ve hakikati benimsemeye hazır konumda olmayı kapsayan bir 

olumlu içsellik durumu! Böylece belirtilen anlamıyla ‘sevgi’ özelliğine ve konumuna sahip olmak, 

özelde ‘adalet’ olgusundan ve genelde hukuktan beklenen işlevin gerçekleşebilmesi için, tüm bireyler 

ve özellikle hukuk ilgilileri açısından kesin bir gereklilik olarak kendisini göstermektedir. 

VII- 

Bu konuda önemle yineleyerek vurgulamak gerekir ki ‘adalet’ kavramı özü itibariyle 

temel/soyut/ideal/nesnel bir söylem niteliğini ve görünümünü arz eder. Bu soyut ve asli kavramın 

içeriksel olarak ayrıntılarda belirlenmesi, içinde bulunulan somut toplumsal koşullar doğrultusunda 

olabilir ancak. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, sosyal adalet, eşitlik, 

özgürlük vb. biçimindeki somut içeriklerden oluşan ‘nesnel ve evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’; 

insanlığın, iyi niyetle ‘Tanrının adalet dediği şey’in içeriksel ayrıntılarının zaman ve mekân koşulları 

doğrultusunda ortaya konmasına yönelik uğraşılarının sonuçlarının bütününü yansıtmaktadır 

gerçekte. Bu noktada “sosyal adalet” kavramının” maddi” ve “manevi” olmak üzere iki temel 

boyutunun olduğunu belirtmek gerekir. Sosyal adaletin maddi anlamdaki boyutu “maddi/ekonomik 

yaşam alanına ilişkin konularda haksızlık yapmama / herkesin hakkını kabul ve teslim etmeyi” 

içerirken; manevi anlamdaki boyutu ise “manevi/anlamsal/kültürel yaşam alanına ilişkin konularda 

haksızlık yapmama / herkesin hakkını kabul ve teslim etmeyi” kapsar. 

VIII- 

Hukukun temel varoluş gayesi ve nihai amacı ‘adalet’ dışında bir şey değildir ve olamaz; dinin 

toplumsal yaşamla ilgili temel vurgusu da adalettir. Dolayısıyla soyut adalet idesinden kaynaklanan 

nesnel ve evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin, özünü oluşturduğu bir hukuk kavrayışının aynı 

zamanda ‘dinî/dinsel (dinin özüne uygun) hukuk’ olarak nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi 

kanımızca mümkün olsa gerektir. 

Toplumsal yaşamın adil ve esenlikli bir karaktere kavuşturulması, kuşkusuz, aynı zamanda Hakk’a ve 

Hakk’ın yoluna ulaşabilmenin temel bir önkoşulu da olan ve nesnel/evrensel temel hukuk değerlerini 

barındıran bir hukuk yaklaşımı ve anlayışının bir bütün olarak benimsenmesi, içselleştirilmesi ve 

işlevselleştirilip egemen kılınmasıyla mümkün olabilir ancak. 


