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Hz. ÖMER'iN EaO MOsA EL-EŞ'ARi'YE 

GöNDERDiGi MEKTUBUN 

Y ARGILAMA HUKUKU AÇlSlNDAN ANALizi 
Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam ARr 

An Analysis of Caliph Umar's Letter to Abu Musa ai-Ash'ari From the 
Perspective of Juridical Law 
The letter Caliph U mar sent to Abu Musa ai-Ashari, who was then the governor 
and the supreme judge of Basra, is well-known among Muslim scholars. A great 
number of scholars of law, hadith, history and literature, have mentioned the 
significance of this letter in their books because it mentions the fundamental 
principles of the lslamic juridicallaw. Consequently, it has served as one of the 
main sources of the seetion in the classical Fiqh books on the principles to be 
followed by judges during adjudication, which is titled as the Etiquette of the 
Judge (Adab ai-Qadi). 

GiRiŞ 
\ 

Medine döneminin ilk zamanlarında Rasfıl-i Ekrem (s.a.s.) idari. adll, icral, si
yasi ve asker! işlerin idaresini bizzat yürütüyordu. Ancak daha sonra İslam ülkesinin 
toprakları genişleyince bu görevlerden bazılarını arkadaşlarına vermek durumunda 
kaldı. o. arkadaşlarına yargı görevi de veriyor, görev verirken hakim tayin ettiği kişi
leri uygulanacak kanunlar ve muhakeme usfılü hakkında bilgilendiriyordu. ı 

Rasıll-i Ekrem'in vefatından sonra halife seçilen Ebfı Bekir, ilk iş olaraküsame 
b. Zeyd'in kumandasında sefere hazırlanan orduyu Suriye taraflarına doğru yola 
çıkarmıştır. Arkasından Rasfılullah'ın (s.a.s.) vefatıyla birlikte isyana dönüşen dinden 
dönme olayları ve yalancı peygamberlerle mücadele etmiştir. İki yıllık kısa hilafet 
döneminde çok büyük problemlerle uğraşan Hz. Ebfı Bekir, yargı işlerini yürütme 
görevini Hz. ömer'e vermiş. kendisi devlet idaresini Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bıraktı
ğı yerden devam ettirmiş tir. 

Hz. ömer. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) vefatından üç sene sonra halifelik görevini 
üstlenmiş ve on sene süreyle bu görevde kalmıştır. Onun döneminde İslam ülkesi çok 
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genişlemiştir. Hz ömer halife olduğunda Arap yarımadası ile birlikte Filistin, Suriye 
ve Irak'ın bazı bölgeleri müslümanların idaresi altında idi. Vefat ettiği zaman Tu
nus'tan Türkistan'a, Ermenistan'dan Hindistan'a kadar olan bölgeleri idaresi altına 
almıştır. Basra gibi yeni kurulan ve hızla genişleyen İslam coğrafyasında kamu hiz
metlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanması gerekiyordu. Bu 
sebeple Hz. ömer valileri ehil kimseler arasından seçmeye özen göstermiştir. 2 

Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında, Hz. Ebu Bekr'in halifefiği döneminde ve Hz. 
ömer'in hilafetinin ilk yıllarında valiler görevli bulundukları vilayetlerde, idari ve adlt 
işleri birlikte yürütüyorlardı. Daha sonra valilerin iki görevi bir arada yürütmeleri 
zorlaşınca, Hz. ömer yargıyı idareden ayırdı ve sadece davalara bakmak üzere belli 
başlı şehirlere kadılar atadı.3 · 

Hulefa-yı Raşidin döneminde Hz. ömer'in adli işlerde ayrı bir yere sahip oldu
ğu bilinmektedir. O adil bir halife olarak şöhret bulmuş, Basra valiliği ve hakimliğine 
getirdiği Ebu Musa el-Eş'ari'ye (v.42/662-63) gönderdiği yargılama usulü ile ilgili 
mektup çok meşhur olmuştur.4 Ebu Musa el-Eş'ari bu vesikayı muhafaza etmiş ve 
torunu Said b. Ebt Bürde'ye miras olarak bırakmıştır. s 

Serahst (v. 483/1090) söz konusu mektubu el-Mebsut'unun Edebü'l-Kactt bö
lümüne girişte kısaca açıklamış fakat İbn Kayyım el-Cevziyye (v. 751/1350) İ'lamu'l
Muvakki'fn adlı eserinin birinci cildinde uzunca bir şekilde şerh etmiştir. Biz bu mek
tubun Arapça metnini verip TÜrkçe'ye tercüme edecek, yargılama hukuku açısından 
önemi ve içerdiği prensipler üzerinde duracağız. 
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2 Muhammed Hamidullah, "Halife Hz. Ömer Devrinde Adli Te§kilat" (tre. Fahrettin Atar), İslam Auayasa 
Hukuku, Beyan Yayınları, İstanbul1995, s. 284. 

3 Muhammed ez-Zühayli, Tdrilıu'l-Kadil' fi'l-İslilm, Daru'l-Fikr, Dime§k 1995, s. 90-91; İsmail İbrahim el
Bedevi, Nizilmu'l-Kadil' el-İs/dmi, Kuveyt 1989, s. 155. 

4 Mustafa Fayda, "Hulefa-yi Ra§idin," DİA, XVIII, 332. 
5 Hamidullah, "Halife Hz. Ömer Devrinde AdliTe§kilat•, s. 285. 
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ll- MEKTUBUN TERCÜMESi 

1- Ralıman veRahim olan Allah'ın adıyla. 
2--Allah'ın kulu, müminlerin emiri ömer'den Abdullah b. Kays'a (Ebu Musa el

Eş'ari): Allah'ın selamı üzerine olsun. 
_ 3- imdi; yargılama, sağlam bir farz (fariza-i muhkeme) ve uyulması gereken 

bir sünnettir. Sana bir dava getirildiğinde onu iyice anla. (Sence haklı haksız belli 
olunca [kararını verip] uygula).6 Çünkü uygulanmayacak bir hakkı söylemenin [sade
ce hüküm vermenin] faydası yoktur. 

4- Duruşmada taratlara verdiğin yer ve duruşma sırasındaki bakışlarında in
sanlara eşit davran ki, güçlü kendisini kayırabileceğin beklentisine kapılmasın, güç
süz de adaletinden ümit kesmesin. 

5- Beyyine (delil/ispat yükü) getirmek davacıya, yemin etmek ise davalıya dü-
şer. 7 

6- İnsanlar arasında sulh yapılabilir, ancak hararnı helal veya helali haram kı
lan bir sulh un yapılması caiz değildir. B 

7- Dün verdiğin, sonra üzerinde tekrar düşünüp doğruya ulaştığın bir yargı ka
rarı, seni hakka dönmekten alıkoymasın. Çünkü hiçbir şey, hakkı iptal edemez. Bile
sin ki, hakka dönmek, sonuna kadar yaniışı sürdürmekten hayırlıdır. 

8- Kur'an ve Sünnette hükmü bulunmayan ve vicdanen kesin bir kanaate va
ramadığın davaları iyice anla ve düşün. Emsal olayları araştır ve benzerlikleri bulma
ya çalış. Sonra bunları birbirine kıyas et. Bulduğun sonuçlar içinde Allah katında en 
sevimli ve senin kanaatine göre hakkaniyete en yakın olan hükmü ver. 

9- Kim bir hak iddia ederse ona iddiasını ispat edebilecek kadar bir süre ver. 
Eğer delil getirirse hakkını alır, getiremezse aleyhine karar verirsin. 

1 o- Müslümanlar şahitlikte adildiri er, ancak haddi9 gerektiren bir su~tan dolayı 
celde10 cezası infaz edilen, yalancı şahitlik yaptığı görülen, akrabalık veya velaıı bağı 

6 Parantez içindeki ilave için bkz. Ahmed el-Kalka§andi, Sublıu'I-A'şd fı Smtl'aıi'I-İızşd' ( thk Yusuf Ali et
Tavil), Daru'l-Fikr, Dıme§k 1987, X, 196. 

7 Bu anlamda bir hadis için bkz. Buiıarf, "Rehn", 6; Tirmizi, "Ahkam", 12; İbn Mtlce, "Ahkam", 7. 
B Buna yakın anlamda bir hadis için bkz. Tirmizi, "Ahkam", 17; Eba Dtlvud, "Akdıye", 12; İbn Mdce, "Ah

karn" 23; Alımed b. Hanbel, II, 366. 
9Had, Allah hakkı olarak yerine getirilmesi gereken, miktar ve §ekli nassla belirlenmi§ cezai müeyyideyi 

ifade eder. Kur'an'da geçen ve haddi gerektiren suçlar §unlardır: 1- Zina, 2- İffetli kadına zina iftirasında 
bulunmak, 3- Hırsızlık, 4- Silahlı gasp ve yol kesme. Daha geni§ bilgi için bkz. Ali Bardakoğlu, "Had", 
DİA, XIV, 547-551. 

10 Ce/de, suçluyu, belirli organlarına belirli §ekilde değnek veya kamçı ile vurarak cezalandırmaktır. Bu 
ceza suçlunun-derisine uygulandığı için ce/de adını almı§tır (Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İsldmiyye ve 
!stıldlıat-ı Fıklıı)'Ye Kıımusu, Bilmen Yayınevi, İstanbul ty., III, 10). 

11 Ve/d', Şiiri'in azat eden ki§i ile azat ettiği köle arasında var saydığı hükmi bir akrabalıktır. Buna veldü'l~ 
atdka veya veldü'l-ıtk denir. Bir de iki ki§i arasında yapılan muvdldt sözleşmesi ile doğan vela' vardır 
(Haseneyn Muhammed Mahlfıf, ei-Mevdris fı'ş-Şerfati'!-İsldmiyye, Daru'I-Kitabi'l-Arabi, Mısır 1954, s. 
31, Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Türk Hukuk Kurumu Yayını, Türk Hukuk Lügatı, Ankara 1944, 
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sebebiyle töhmet altında olan kimse hariç. Şüphesiz Allah· sırlan bilmeyi üzerine 
almış ve deliilere dayanarak hüküm verdiğiniz takdirde sizden sorumluluğu kaldır
mıştır. 

ll- Hak arama yerlerinde (mahkemelerde) sakın .kızına, sesini yükseltme ve 
taraflar [ın davranışları] sebebiyle canını sıkma. Zira Allah bunlara katlanmaya kar
şılık mükafat verir ve ahiret azığını güzelleştirir. Kimin Allah'la arasındaki ilişkilerde 
niyeti iyi olursa, Allah da onun diğer insanlarla ilişkilerini iyileştirir. Kim dünyevi 
amaçlar için riyakarca insanlara şirin görünmeye çalışırsa Allah onu küçük düşürür. 
Çünkü Allah kullanndan sadece kendisi için yapılan arnelleri kabul eder. Sen Allah'ın 
dünyada vereceği nzkı ve ahirette rahmet hazinelerinden ihsan edeceği mükafatı 
tahmin edemezsin! 

12-Baki selam. 

lll- MEKTUBUN YARGlLAMA HUKUKU AÇlSlNDAN ÖNEMi 

Hz. Ömer'in Ebu Musa'ya gönderdiği yargılama usulüne ilişkin bu mektubu İs
lam yargılama hukuku tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. O, bu mektubun
da yargılama hukukunun temel meselelerine temas etmektedir. Mektubun özellikle 
tarafsızlığa önem vermesi, eski hukuklarda rastlanan keyfi delilleri kaldırıp objektif 
delilleri şart koşması, bu tür delillerin bulunmadığı durumlarda yemini onların yerine 
ikame etmesi, hukuk tarihinde ileri bir anlayış olarak kabul edilmektedir. Bu mektup 
sonraki dönem İslam hukukçulan tarafından yargılama hukukunun esasları ortaya 
konulurken kendisine sıklıkla başvurulan temel bir kaynak olmuştur. ıı 

Muhammed Hamidullah (v. 2002), mektup metnini el-Vesaiku's-S{yas{yye adlı 
eserinde 327 numaralı vesika olarak neşretmiştir. Hamidullah mektuba kısmen veya 
tamamen yer veren kaynakların geniş bir listesini de vermiştir. ı3 Mektuba eserlerinde 
yer verenler arasında hadisçUer, fakihler, tarihçiler, siyer bilginleri ve Arap edebiyatçı
ları bulunmaktadır. Mektup Türkçe, ı 4 Fransızca, İngilizce ve Almanca gibi çeşitli batı 
dillerine çevrilmiştir. ıs 

Maverdi (v. 450/1058) ve Zahiriler'in önde gelen hukukçularından İbn Hazm 
(v. 456/1064) ile çağdaş batılı araştırmacılardan Margoliouth, Emile Tyan ve Joseph 
Schacht bu mektuba senet, metin veya hem senet hem de metin yönünden bazı eleşti
riler getirmişlerdir. Bu eleştirileri Muhammed Hamidullahı6 ve Nasır b. Ukayl et-Tarifi 
ı 7 tartışmış ve onlara detaylı cevaplar vermişlerdir. Biz onu yargılama hukuku açısın
dan analizini yapmak üzere ele alacağız. ıs 

-7 

s. 357-358). 
ıı M. Yaşar Kandemir, "Ebu Musa el-Eş' an,• DİA, X, 191. 
ı 3 Bkz. Muhammed Hamidullah, Mecmfıatü'l-Vesaikı's-Siyasiyye li'l-Ahdi'n-Nebeviyyi ve'l-Hilafeti'r
Raşide, Daru'n-Nefais, Beyrut 1987, s. 425-427. 

ı 4 Bkz. İbn Haldun, Mukaddime (tre. Zakir K. Ugan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan, İstanbul1988, I, 
561-563; Mevlana Şibli en-Nu'mani, Hz. Ömer (tre. Ömer Rıza Doğru!), İstanbul 1927, s. 287; Mu
hammed Ebu Zehra, İmam Şafii (tre. Osman Keskioğlu), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan, 4. bs., An
kara 2000, s. 68; Muhammed Seyyid, Med/ıal, İstanbul1333, I, 20-22; Atar, İs/dm Adiiye Teşkilatı, s. 75-
76. ' 

ıs Atar, İslam Adliye Teşkilatı, s. 76. 
ı 6 Bkz. Hamidullah, "Halife Hz. Ömer Devrinde Adli Teşkilat", s. 290-317. 
ı 7 Bkz. Nasır b. Ukayl et-Tarifi, "Tahkiku Risaleti Umera'bni'l-Hattab ila Ebi Müsa'l-Eş'ari", Mece//eıü'I

Bü/ıfisi'/-İsldmiyye, sy. 17, Riyad 1406-1407, s. 209-223. 
ıs Mektup değişik kaynaklarda birbirine yakın ifadelerle nakledilmiştir. Biz tercüme için Muhammed 
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IV-MEKTUBUN iÇERDiGi YARGilAMA KURAllARI 

Fıkıh literatüründe yargılamak ve karar vermek üzere tayin edilen memura 
Mdt, verdiği karara kaza, kadtnin yargılama esnasında uymakla yükümlü olduğu 
kurallara da terim olarak edebü'l-Mdt denir. Zalimin zulmüne engel olup hakkı sahi
bine iade ettiği için kadtya hakim, kararına da hüküm denir. 19 İslam Hukukuna göre 
yargılama sırasında hakimin uyması gereken ve edebü'l-Mdf denilen kurallar, yargı
da istikrarı sağlamaya, hakimi adaletsizlik yapmak ve taraf tutmaktan alıkoymaya, 
ona zulmü ortadan kaldırmanın ve adaleti en iyi şekilde dağıtmanın yolunu göster
meye ve nihayet onu töhmetten uzak tutmaya yöneliktir. Ayrıca yargının başarısı ve 
mahkemece verilen kararların saygınlığı da sözü edilen kurallara uyulmasını gerek
tirmektedir. Bunların çoğuna Hz. ömer'in Ebu Musa'ya yazdığı mektup kaynaklık 
etmiştir. Aslında bu mektupta Kur'an ve Sünnet'in getirdiği yargılamaya ilişkin esas
lar itinalı bir biçimde özetlenmiştir. Şimdi mektupta yer alan bu esasları birer birer ele 
alalım. 

A) YARGlNlN ÖNEMi 

"İmdi; yargılama, sağlam bir farz (fartza-i muhkeme) ve uyulması gereken bir 
sünnettir." (Paragraf: 3) 

İnsanlar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözülmesi, hak ihlallerinin 
ortadan kaldırılması ve suç işleyenierin cezalandırılması, toplu halde yaşamanın 
getirdiği bir zorunluluktur. Fertlere ihlal edildiğini düşündükleri haklarını bizzat 
alma imkanı vermek (ihkak-ı hak), kamu düzeninin bozulmasına ve hukuki bir kar
maşaya sebep olabilir. Bunun için zayıfı koruyacak, hakiıyı haksızdan ayıracak, hak
kı çiğnerren kimsenin hakkını sahibine geri verecek, suçluyu tespit edip cezalandıra
cak, kamu otoritesine ve yaptırım gücüne sahip bir kuruma ihtiyaç vardır ki bu da 
yargıdır. 20 

İslam hukukunda hükümlerin dayandığı ana prensiplerden birisi de adaletin 
gerçekleştirilmesidiL İnsanlara getirilen mükellefıyetler esas itibariyle adaleti elde 
etmeye yöneliktir. Hükümlerde adalet düşüncesi hakimdir. Zira haksızlık zulüm, 
zulüm ise en büyük günahtır. Adaleti gerçekleştirip zulmü önlemenin yo\u da yargı-
dan geçmektedir. ·' 

Yargılama hukukunun toplum hayatı ve kamu düzeniyle çok yakın ilgisi var
dır. Çünkü yargılama hukukunun amacı adaletli karar vermektir. Kararın adaletli 
olması demek, onun taraflar arasındaki uyuşmazlığı, tarafıarı hatta ilgili herkesi 
tatmin edecek biçimde ortadan kaldırması yanında toplumsal barışı sağlamaya yöne
lik olması demektir. Bu önemli görevi üstlenen hakim bazı yorumlarda mazlumun 
hakkını zalimden almada ve hakkı hak sahibine ulaştırmada Şari'in naibi olarak 
tanımlanmıştır.ıı Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden birisi de adaleti tesis etmek 
ve insanlar arasında meydana gelen haksızlıkları ortadan kaldırmak olduğu için Hz. 

-7 

Hamidullah'ın el-Vesdiku's-Siyasiyye adlı kitabındaki metni tercih ettik. Üçüncü paragrafın anla§ılrnası
ru kolayla§tırmak için Sublıu'l-A'şii'da yer alan rivayetten parantez içinde bir cümle ekledik. Hamidullah 
kitabında mektup metnini paragraflandınp numara verdikten sonra mektubun yer aldığı eserlerdeki 
rivayet farklılıklarını kelime kelime zikretmi§tir. (Hamidullah, e/-Vesiiiku's-Siyasiy)'e, s. 429-426). 

19 Fahrettin Atar, "Kaza", DİA, XXV, 112. 
20 Atar, "Kaza", s. 115. 
21 Ali Haydar, Düreru'l-Hukkiim Şerlıu Mecelleıi'/-Aiık/l.m, İstanbul 1330, IV, 655. 
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Adem'den beri bütün peygamberler yargı görevini yerine getirmişlerdir. 22 Serahsi 
şöyle der: "Hakla hükmetmek, Allah'a imandan sonra en kuvvetli farzlardan biridir. 
Bu aynı zamanda en üstün ibadetlerdendiL Bu sebeple Allah Teala Hz. Adem'e halife
lik sıfatı verip 'Ben yeryüzünde bir haljfe var edeceğim23 ' buyurmuştur. Aynı görevi 
Hz. Davud'a verdiğini 'Ey Davud! Seni şüphesiz yeryüzünde halife kıldık.O halde in
sanlar arasmda hakla hükmet. 24 ' buyruğu ile bildirmiştir. 'Doğrusu bir yol gösten·ci 
ve C{)ldmlatıcı olarak Tevratı indirdik. Peygamberler onunla hükmederlerdi25

' ayetinden 
hakla hükmetmenin, birçok peygambere emredilmiş olduğunu anlıyoruz. Nitekim son 
Peygamber·e de '(Ey Muhammed) o halde aralannda Allah'ın indirdiği kitap ı1e hük-
met26' emri verilmiştir. "27 

• 

Adalete atfedilen önemin bir gösteresi olarak Kur'an-ı Kerim'de adaleti emre
den birçok ayet bulunmaktadır.28 Bunlara adaletli devlet başkanını öven hadisler de 
ilave edilebilir.29 Ayrıca adaletin zıddı olan zulmü ve zalimleri kınayan ayet30 ve ha
disler31 de dikkate değer bir yekun teşkil etmektedir. 

Mektupta yargı görevi için kullanılanJariza-i muhkeme (sağlam farz) ifadesi i
le, yargılamanın nesh,32 tahsls33 ve te'vll'e34 ihtimali olmadığı aniatılmak istenmiştir.35 

Bu kayıtlar yargı işinin hiçbir zaman ve hiçbir sebeple askıya alınamayacak bir görev 
olduğunu, yargıya kapalı bir alan ihdas edilemeyeceğini. hakkın tespit ve temininde, 
haksız taleplere karşı kişinin korunmasında ve hak ihlallerinin önlenmesinde başka 
hiçbir şeyin yargının yerini tutamayacağını ifade etmektedir. 

Toplum içinde çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek, hakları sahiplerine ulaştır
mak, buna engel olanları durdurmak ancak yargı ile mümkündür. o halde yargı, bir 
arada yaşamak zorunda olan insanlar için ortak bir ihtiyaçtır. Bu açıdan diğer top-

22 Serahsi, e/-Mebsiit, Daru'l-Ma'rife, Beyrut ty., XVI, 60; Şah Veliyyullah Dehlevi, Huccetullalıi'I-Billiğa, 
Daru İhy.Wl-U!Om, Beyrut 1990, II, 402. 

23 Bakara 2/30. 
24 Sad 38/26. 
25 Maide 5/44. 
26 Maide 5/49. 
27 Serahsi, Mebsiit, XVI, 59-60. 
28 Bkz. Nisa 4/58, 135; Maide 5/8; En' am 6/152; N ahi 16/90; ŞOra42/15. 
29 Bkz. Bulıdr1, aHudOd", 19, aHums", 13, aMezalim", 10, URik.§.k" 48; Müslim, azekat" 16, acennet", 63, 

Ufiten", 35; Ebii Davud, ''BüyO'", 49; Tirmizi, aMevakit", 149, aKıyame", 2. . 
30 Bu konudaki ba§lıca ayetler için bkz. Alu İmran 3/108, HOd 11/18, YOsuf 12/23, İbrahim 14/12, 22, 

İsra' 17/82, Kehf 18/29, Gafir 40/18, 31, 52. . 
31 Bu konudaki ba§lıca hadisler için bkz. Bulıdrl, "Tefsir", 5, azekat", 63, aMezalim", 8,10; Müslim, aBirr", 

62, atman•, 29; Tirmizt aBirr", 35, 83; Alımed b. Haubel, II, 435 506. 
32 Neslı, §er'i bir hükmün, o hükmün delilinden sonra gelen §er'i bir delil ile kaldırılması demektir. Nesh 

konusunda daha fazla bilgi için bkz. Vehbe ez-Zühayli, Usulü'I-Fıklu'/-İsldmi, Daru'l-Fikr, Dıme§k 1986, 
II, 933-934. Kasani, yargılamanın lüzumlu olduğu hükmü, akıl yoluyla bilindiği ve akıl yoluyla sabit 
olan hükümlerin nesh edilme ihtimali bulunmadığı için İmam Muhammed tarafından feriza-i mulıkeme 
ifadesi kullanıldığıru belirtir'( Kasani, Beddiu's-Saudi' f1 Tertibi'ş-Şerdi', Daru'l-Kütübi'l-İlrniyye, Beyrut 
1997, IX, 85). 

33 Tahsis, umum ifade eden bir lafzın kapsamından bazı fertlerinin çıkarılmasıdır. (Zühayli, Usiilü'l
Fıklıı'I-İsldmi, I, 254). 

34 Te' vi!, sözün açık olan manasından alınıp bir delile dayanarak açık alınayan ba§ka bir manaya çekilıne
sidir (Zühayli, Usiilü'I-Fıklıı'I-İslam1, I, 313). 

35 Serahsi,Mebsiiı, XVI, 60. 
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lumsal ihtiyaçlar gibi yargı görevinin yerine getirilmesi deJarz-ı kffqyedir.36 

B) DURUŞMA SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 

1- Yargılama sırasında dava konusunun bütün incelikleriyle anlaşılması 
"Sana bir dava getirildiğinde onu iyice anla." (Paragraf: 3) 
Davayı gerçekiere uygun olarak sonuçlandırmak, ancak tarafların yargılama 

esnasında söyleyeceği sözleri dikkatlice dinleyip anlamakla mümkün olur. Zira dava
cı, iddiasını ortaya koyarken haksızlığını gösterecek bir söz söyleyebilir. Aynı şekilde 
davalının da savunma sırasında ikrar sayılabilecek bir beyanda bulunma ihtimali 
vardır. Bu takdirde davacıdan delil istenmesine gerek kalmayacaktır. Hakim, tarafla
rın sözleriı:ıi dikkatlice dinlemez ve söylenen sözlerin manalarını anlamazsa ifadeler 
faydasız olur. Bunun için Hz. ömer Ebu Musa'ya"~\ ~\ {yice anla ve düşün" 
diye yazmış ve bunu pekiştirrnek için sözü tekrar etmiştir.37 

· 

Önüne bir dava geldiği zaman hakka ulaşabilmek için hakim, bütün gücüyle 
dava konusuyla ilgili ifade ve delilleri anlamaya çaba göstermelidir. Dikkate alınan 
küçük bir ayrıntı gerçeğe ulaştırabilir. Gözden kaçan küçük bir ayrıntı da hatalı karar 
vermeye sebep olabilir. Hakka ulaştırmayan bir yargı kararı, adaleti sağlayamaz. 
Onun için hakim, karar vermeden önce davacı ve davalı tarafların ve şahitlerin açık
lamalarını dinlemeli, davayı aydınlatacak bütün delilleri toplamalı, ulaşabileceği 
başka bir bilgi kalmadığından emin olduktan sonra kararını vermelidir. Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.s.), Hz. Ali'yi Yemen'e kadı tayin ettiğinde ona davayı aydınlatmak 
için tarafların her ikisini de dinlemeyi emretmiştir: "Davacı ve dava/ı karşma gelince, 
birini dinlediğin gıöi diğerini de dinlemedikçe karar verme."38 Yine Peygamber (s.a.s.), 
davayı bilmeksizin hüküm veren hakimin ahirette çok ağır bir cezaya çarptırılacağını 
bildirerek şöyle buyurur: "Hakimler üç çeşittir. Bunlardan birisi cennette ikisi cehen
nemdedir. Cennette olan, hakkı bı1ip hakka göre hüküm veren hakimdir. Hakkı bı7ip de 
haksız karar veren hakim cehennemdedir. insanlara bilgisizce hüküm veren hakim de 
cehennemdedir. "39 

Hz. Ömer de tarafları dinlemeden kararını vermezdi. Osman b. Affan'ın anlat
tığına göre ömer b. Hattab'a bir gözü çıkarılmış bir adam geldi. Hz. ömer ona, "Dava
lım getirdin mi?" diye sordu. Adam: "Ey mü'minlerin emirif Sadece bu kadar bir ijfke 
mi?" 40diye karşılık verdi. ömer adama: "Belki de sen hasmının iki gözün;ü de çıkar
dm" cevabını verdi. Sonra davalısı iki gözü de çıkarılmış olarak geldi. Bunun üzerine 
ömer şöyle dedi: "Diğerinin (dava/mm) delilini de dinlersem dava konusu qydmla
nır."41 

2- Hakimin tarafsıziiğı 

"Duruşmada taratlara verdiğin yer ve duruşma sırasındaki bakışlarında insan
Iara eşit davran ki, güçlü kendisini kayırabileceğin beklentisine kapılmasın, güçsüz 
de adaletinden ümit kesmesin." (Paragraf: 4) 

Taraflardan biri devlet başkanı, diğeri sade bir vatandaş; biri soylu, diğeri aşa-

36 İbnü'l-Hümam, Fetlıu'I-Kadir, Mektebetü'l-Müsenna, Bağdat ty., V,.453. 
37 Ali Haydar, Düreru'I-Hukkdm, IV, 668. 
38 İbn Hazın el-Endelüsi, e/-Mulıal/d bi'l-lısdr, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1988, VIII, 436. 
39 Ebu Daviid, "Akdıye", 2; Tirmizi, ".Ahkam", 1; İb11 Mdce, "A.h.kam", 3. 
40 Davacı benim bu kötü halimi gördün fakat yeteri kadar şiddetli tepki vermedin demek istiyor. 
41 İbn Hazın, e/-Mulıal/d bi'l-lısdr, VIII, 436. 
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ğı tabakadan bir insan; biri baba, diğeri oğul; biri yaşı küçük, diğeri yaşı büyük; biri 
müslüman, diğeri gayr-i müslim olsa bile hakimin yargılama sırasında davacı ve 
davalıya eşit davranması gerekir. Bu durumlardan hiçbiri eşit davranınarnayı haklı 
gösteremez. Hz Ömer'in mektupta kullandığı "insanlar" kelimesi herkesi içine alır. 
Hakim, duruşma esnasında davacı ile davalıya gösterdiği yer, onlara bakma, söz 
söyleme gibi yargılamayla ilgili bütün konularda eşit davranmalıdır. Bu konularda 
Mil davranan ve eşitliğe riayet eden bir hakimin.hüküm verirken de adil davranması 
beklenir. 

Böyle yapmaz da, soylu birine daha yakın davranıp onu öne geçirirse, o kişi 
hakimin adaletten sapabileceği ümidine kapılır, karşı taraf ise incini~ ve hakimin 
haksızlık yapabileceğinden korkmaya başlar. Belki de soylu kimse kendisine gösteri
len yakınlıktan cesaret alarak daha iyi bir savunma yapar. Karşı taraf ise içine düştü
ğü korku ve endişe nedeniyle delilini gerektiği gibi ortaya koyamaz. Böylece adalet 
dağıtması gereken hakim, tam tersine adaletsizliğe sebep olabilir.42 Mecelle'nin 1799. 
maddesinde hakimin taraflar karşısında durumu "Hakim bt;Yne'l-hasmt;Yn ad! ıle 
me'murdur" hükmüyle düzenlenmiştir. Buna göre hakim, davalı veya davacıdan 
birine göz veya baş işareti yapmak, gizlice konuşmak, diğerinin bilmediği bir dille söz 
söylemek, birisi gelince ayağa kalkmak, birisinin yüzüne gülümsemek gibi töhmet ve 
sü-i zanna sebep olabilecek şekilde hareket etmemelidirY . 

Hz. ömer halifeliği döneminde Übey b. Ka'b (v. 21/642) ile bir hurma bahçesi
nin mahsülünde anlaşmazlığa düştüler ve Zeyd b. Sabit'in (v. 45/655) hakemliğine 
başvurdular. Duruşma için Zeyd'in evine gittiğinde halifeliğinin dikkate alınmadan 
davalı ile eşit turulmasını istemiştir. Zeyd'in huzuruna girince ömer: 

-"Sana aramzzdaki anlaşmazlık konusunda hüküm vennen için geldik" dedi. 
Zeyd sedirinin baş tarafına doğru eğildi ve Hz ömer' e bir yastık atıp: 

-"Ey Mü'minlenn Emfn"f Burqya buyur" dedi. Bunun üzerine Hz. ömer: 
-Ey Zeyd! Davanın daha başında haksızlık yaptın. Böyle yapma. Beni hasınım-

la birlikte oturt" dedi. 44 

islam, adaleti tesis etmeyi, her bireyden zulmü kaldırmayı gaye edinmiş bir din 
olduğu için Kur'an ve Sünnet'te adalete teşvik eden ve adil olanların büyük mükafat
lar alacağını bildiren pek çok nass vardır. Adalet dağıtımında herkes eşit olmalı, ara
daki düşmanlık bile adaletsizliğe sevk etmemelidir. Bir ayet-i kerimede şöyle 
buyrulur: "Ey İnananlar! Allah için adaleti qyakta· tutan şahitler olun. Bir topluluğa 
olan ijkeniz sizi adaletsizfiğe sürüklemesın. A.dıt olun. Bu, takvqya daha yakındır. "45 

3- Zihin dağınıklığı halinde hakimin yargılama yapmaması 

"Hak aramayerlen·nde (mahkeme/erde) sakın kızma, sesiniyükseltme ve tarqf 
lar [zn davranış/an} sebebiyle canını sıkma. Zira Allah bunlara katlanmqya karşılık 
mükCffat ven"r ve ahiret azığınz güzelleştin"r. " (Paragraf: 11) 

Yargılamanın amacı adaleti gerçekleştirmek, hakiıyı haksızdan ayırt etmek ve 
insanlar ?-rasındaki anlaşmazlıkları gidermektir. Hakimin gönlü huzurlu, kafası sa-

42 Bkz. Serahsi, Mebsut, XVI 61; İbn Kayyım el-Cevziyye, İ'ldmu'I-Muvakkifn, Daru'l-Cil, Beyrut 1973 I, 
89; İbnü'l-Hümam, Fetlıu'I-Kadfr, V, 469. 

43 Ali Haydar, Düreru'I-Hukkdm, IV, 684. 
44 Muhammed b. Halef Veki', Alıbdru'I-Kuddt, Kahire 1947, I, 108-109; Aynı olay için bkz. Ebu Bekr 

Ahmed b. Huseyn el-Beyhaki, es-Sünenü'I-Kübrd, Daru'l-Fikr, Beyrut 1996, XV, 138. 
45 Maide 5/8. 
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kin olmalıdır ki sağlıklı bir yargılama yapabilsin. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.s.), 
"Hakim kızgın iken hüküm veremez" 46 buyurmuştur. Zira kızgınlık, genellikle zihin 
dağınıklığına yol açan ve sağlıklı dÜşünmeyi engelleyen bir durumdur. Zihni dağınık 
ve sağlıklı düşünmeden yoksun bir kimse gerçeği kavrayıp doğru yargılama yapamaz. 
Onun için zihin dağınıklığına sebep olan kızgınlık, şiddetli üzüntü, korku, hastalık, 
uykunun ağır basması, aşırı açlık ve susuzluk, aşırı tokluk, aşırı sevinme, küçük 
veya büyük abctestlerinden birine sıkışmış olmak, çok soğuk ve sıcaktan rahatsızlık 
duymak gibi durumlar sağlıklı bir şekilde yargılama yapmayı engelleyen haller olarak 
değerlendirilmiştir. Aynı gerekçe ile, hakimin yargılama yapacağı gün nafile oruç 
tutmaması dahauygun görülmüştürY 

C- iSPAT YÜKÜ VE iSPAT iÇiN SÜRE VERiLMESi 

"Beyyine (delil) getirmek davacıya, yemin etmek ise davalıya düşer." (Parag-
raf: 5) 

Mahkemeye bir hak talep etmek üzere başvuran kimseye davacı (müddet), o
nun ileri sürdüğü talebe iddia; aleyhine iddiada bulunulan kimseye de davalz 
(müddea aleyh) denilmektedir. Davaimm mutlaka haksız olması gerekmez. Onun, 
davacı tarafından aleyhinde ileri sürülen iddiayı reddetmesini haklı gösteren sebepler 
bulunabilir. Bu açıdan davaimm da kendi durumunu açıklamasına izin verilmelidir. 
Buna savunma adı verilir. O halde her dava, iddia ve savunma olmak üzere iki kısmı 
kapsar.48 

islam hukukçularının büyük çoğunluğu beyyineden maksactın şahit olduğu 
görüşündedir. Şahitlik ilk devirlerden beri başvurulan en yaygın ispat vasıtası olduğu 
için onlar böyle bir görüşü benimsemişlerdir. Buna karşılık İbn Teymiye, (v. 
728/1328) İbnü'l-Kayyim, .İbn Ferhün (v. 799/1397) ve İbn Hacer el-Askalani (v. 
852/144 7) gibi bilginler, hakkı açığa çıkarmaya yarayan her nevi kat'! delili beyyine 
kabul ederler.49 ibnü'l-Kayyim, beyyine kelimesinin Kur'an'da hakkı ortaya çıkaran 
her türlü delil anlamında kullanıldığına dair örnekler zikrettikten sonra bu kavramı 
sadece şahitle sınırlandırmanın hakların kaybednmesine sebep olabileceği endişesini 
dile getirir. 50 

Çok defa davacı mevcut durumun aksini ileri sürdüğü için kendisiriden iddia
sını destekleyen kuwetli bir delil (beyyine) getirmesi, davalıdan ise sadece yemin 
etmesi istenmiştir. Çünkü mevcut durum davalıyı destekiernekte olduğundan zayıf 
taraftan kuwetli delil (beyyine), kuwetli taraftan zayıf delil (Yemin) istenerek taraflar 
dengelenmiş tir. 51 

Hakim önce davacıdan iddiasını somut delillerle ispat etmesini ister. Davacı 
iddiasını bu tür delillerle ispat edemediği takdirde, davaimm yemin ederek kendini 
savunma hak ve yükümlülüğü vardır. Davalının yemin etmesi gerekirken bundan 

46 Bulıilri, "Ahkam", 13; Ebu Davud, "Akdıye", 9. 
41 İbn Hacer el Askalani, Fetlıu'I-Bilri bi Şer/ıi Sa/ıi/ıi'I-Bulıilri, Daru'r-Reyyan li't-Türas, Kahire 1987, XIII, 

186; Şevkani, Neylü'I-Evtilr miıı Elıildisi Seyyidi'I-Aiıyilr, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi, Beyrut 1983, IX, 
178; Ali Haydar, Düreru'I-Hukkilm, IV, 716; İbnü'l-Hümam, Fetlıu'I-Kadir, V, 466. 

48 Necip Bilge, Hukuk Başlaugıcı, Turhan Kitabevi, 6. bs., Arıkara 1987, s. 257; Cevdet Yavuz, "Dava", 
DİA, IX, 12. 

49 Tarifi, "T ahkiku Risaleti U mer", s. 243. 
50 İbnü'l-Kayyim, İ'/ilmu'I-Muvakiiu, I, 90-91. 
51 Ali Bardakoğlu,"Beyyine", DİA, VI, 97. 
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kaçınması (nükfıl) aleyhine delil kabul edilir. Ancak Hanefi ve Hanbeli hukukçular 
davalının yeminden nü.kz2lünü aleyhine hüküm vermek için yeterli görürken, Maliki 
ve şam hukukçular bu durumda yeminin davacıya tevcih edileceği görüşündedirler. 
Hanefi hukukçular delil getirmenin davalıya, yeminin ise davacıya nakledilmesini 
kabul etmezler. Hanefılerin ileri sürdüğü, "davacının bir şahidi ve yeminiyle hüküm 
verilemeyeceği" görüşünün bir gerekçesi de budur. islam hukukçularının çoğunluğu 
ise, yemini de bir tür delil sayarak ispat ve yemin yüklerinin yer değiştirmesine daha 
yumuşak bakar. sı Böylece maddi-manevi bütün ispat vasıtalarına baş vurularak hak
lar korunmaya çalışılır. 

"Kim bir hak iddia ederse ona iddiasını ispat edebilecek kadar bir: süre ver. E
ğer delil getirirse hakkını alır, getiremezse aleyhine karar verirsin." (Paragraf: 9) 

Baktığı bir davada hakimin Mil bir sonuca ulaşahilmesi için, davaya ilişkin 
bütün delil, bilgi ve belgeleri toplaması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Bu delil, 
bilgi ve belgeler bazen hazır olmayabilir. Bu durumda adalet, isteyen tarafa yeterli bir 
sürenin verilmesini gerektirir. Hakim süre vermeyecek olursa hak kaybına sebebiyet 
verebilir. Bu bakımdan delil getirmek için süre istenirse, hakim bu isteği olumlu kar
şılamalıdır. 

Verilecek süre için herhangi bir sınır yoktur. Süre, karşı tarafın zarar görme
mesi ve ulaşım şartlan göz önüne alınarak hakim tarafından belirlenir. Sürenin da
vayı sürüncemede bırakmak için talep edildiği anlaşılırsa bu talep reddedilir. Çünkü 
süre verme, adaleti tam anlamıyla gerçekleştirme amacına yöneliktir. Süre talebi 
bunun aksi bir sonuç elde etmeye vasıta yapılıyorsa ve bundan karşı taraf zarar gö
rüyorsa, adalet bu talebin reddi ile gerçekleşecektir.53 Zira bir davada hem gerçeğe 
uygun hem de çabuk karar vermek temel gayelerden biridir. Malıkernelerin uzun süre 
bir dava ile meşgul olmalan adaletin iyi bir şekilde dağıtılınasına engeldir. Ayrıca 
gecikmiş adalet de bir tür adaletsizlik sayılmaktadır. · 

D- iSPAT VASITALARI 

"Müslümanlar şahitlikte Mildirler, ancak hadden dolayı celde cezası infaz edi
len, yalancı şahitlik yaptığı görülen, akrabalık veya vela bağı sebebiyle töhmet altın
da olan kimse hariç." (Paragraf: 1 O) 

Şahitliğinin kabul edilmesine engel bir durum ortaya çıkana kadar her 
müslüman, inancı gereği Mil olma vasfını taşır. Çünkü inancı onu, haram olduğunu 
bildiği bir şeyi yapmaktan alıkoyar. Yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak 
müslümanın inancına göre haramdır. Zira Allah Teala: "Artık pis putlardan veyalan 
sözden uzak durunuz"54 buyurur. Hz. Peygamber de (s.a.s.) yalancı şahitliğin Allafı·a 
şirk koşmakla bir olduğunu bildirmiştir.55 

Kur'an-ı Kerim'de şahitlerin Mil olmaları istenmiş, fakat adalet ile ne kastedil
diği açıklanmamıştır. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bir uygulamasından, müslüman ol
manın Mil sayılmak için yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber'e (s.a.s.) 
bir bedevi gelip Ramazan ayı hilalini gördüğünü haber vermiştir. o da bedeviye, ''Al
lah 'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah 'zn rasulü olduğuna 

52 Cevdet Yavuz, "D§ va•, s. 15. 
53 İbnü'l-Kayyım, İ'lil.mu'I-Muvakkifu, I, 110; Serahsi, Mebsaı, XVI, 63; Tarifi, "Tahkiku Ris§!eti Umer", s. 

240. 
54 Hacc 22/30. 
55 Bkz. Bulıil.rf, "Edeb", 6. 
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şehadet eder misin? " diye sormuş, "evet" cevabını alınca BiUH'e, "İnsanlara haber 
ver, yann oruç tutsun/ar" buyurmuştur.56 Peygamber'in · (s.a.s.) bedevinin sadece 
müslüman olmasını adaJet vasfı için yeterli gördüğü anlaşılmaktadır. Hz. ömer de 
Ebu Musa'ya yazdığı mektupta bunu ifade etmiştir. Hasan el-Basri (v. 110/728), Leys 
b. Sa'd57 (v. 175/791) ve Ebu Hantfe58 (v. 150/767) de bu görüştedir. İbn Ferhun Hz. 
ömer'in, sadece müslüman olmanın adil sayılmak için yeterli .olduğu görüşünden 
döndüğünü ileri sürmektedir.59 

Hz. ömer mektubunda müslümanların birbirlerine karşı şahitlikte adil olduk
Iarını belirttikten sonra, şahitliği kabul edilmeyecek en önemli üç grubu bunlardan 
istisna etmiştir: 

ı. Celde cezasına çarptırdanlar · 
Bu cezaya çarptırılanlar. işledikleri suçlar büyük günah teşkil ettiği için Mil 

olma vasfını kaybetmekte veJaszk konumuna düşmektedir. Fasıkiarın getirdikleri 
haberle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Ey İnananlar! Faszğzn biri size 
bir haber getirirse onun iç yüzünü araştznn, yoksa bz7meden bir kavme sataşzrsznzz da 
sonrayaptığımza pişman olursunuz. "60 Burada Hz. ömer, günahsız kadınların iffeti
ne iftira eden kimselerle ilgili ayete de işaret etmektedir ki Nur suresindeki bu ayette 
şöyle buyrulur: "iffetli kadznlara zina isnad edip de dört şahit getirerneyen/ere seksen 
değnek vurun ve on/ann şahitfiğini ebediyen kabul etmeyin. İşte onlar Jaszklann ta 
kendz7eridir. Bundan sonra tevbe edip (hallenni) düze/tenler başka. Zira Allah çok 
bağzşlC{)lzcz ve çok esirgeyicidir. "61 Hz. Ömer, Nur suresinin bu ayetini şöyle tefsir 
etmiştir: Allah'ın affı ahireti ilgilendirir. Dolayısıyla fasık bir kimse tevbe etse bile bu 
dünyada şahitliği kabul edilmeZ.62 

2. Yalancı şahitlik yaptığı bilinenler 
Şahitliği kabul edilmeyecek olan kimselerin ikinci grubunu, yalancı şahit ola

rak tanınmış kimseler meydana getirir. Bir kimsenin daha önce yalancı şahitlik yapıp 
yapmadığı adlt sicil arşivlerine bakılarak veya başka yollarla tespit edilebilir. 

3. Akrabalıkveya vefa bağı sebebiyle yalan söyleme töhmeti altında olanlar 
Adil olmasına rağmen lehinde şahitlik yapacağı kimseye karşı beslediği sevgi 

nedeniyle yalan söyleme töhmeti altında olan kimselerin şahitliğinin kabul edilmeye
ceği konusunda İslam hukukçuları görüş birliği içindedir. Ancak onlar. ~u tür bir 
töhmet nedeniyle şahitliği reddedilecek kimselerin kimler olduğu konusunda farklı 
görüşler benimsemişlerdir. 

a. Usul füru', fürı1' usı11 lehinde şahitlik edemez. Hanefi, Şafit Malik! ve 
Hanbeli63 hukukçular bu görüştedir.64 

56 Tirmizi, "Savm,n 7; Nesdf, "Sıyamn, 8. 
57 Tarifi, "Tahkiku Risaleti Umer", s. 237,238. 
58 Serahsi, Mebsaı, XVI, 63. 
59 İbn Ferhün, Tebsıratü'I-Hukkdm fi Usa/-i'l-Akdıyeti ve Melld/ıici'I-Aiıkdın (Il§r. E§-Şeyh Cemal Mera§li), 

Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1995, I, 25. 
60 H ucurat 49/6. 
61 Nur 24/4-5. 
62 Hamidullah, "Halife Hz. Ömer Devrinde AdliTe§kilatn, s. 292. 
63 Ahmed b. Hanbel'in bu konuda üç görü§ü vardır: 1- Cumhurundediği gibi usOlün fürO', fürO'un usQI 

lehinde §ahitlik etmesi caiz değildir. Bu Hanbeli mezhebinde tercihe §ayan olan görü§tür. 2- Oğlun ba
ba lehindeki §ahadeti makbul, fakat babanın oğullehindeki §ahadeti makbul değildir. 3- Nikah, talak, 
kısas ve §ahit zengin ise mal konusu gibi töhmet ihtimali bulunmayan davalarda usulün fürü', füru'un 
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... --. ,_. ,. ' "- '"'. ·-:.~- -·--~~· . : ··< 



·96 Abdüsselam Arı 

b. Eşierden birinin diğeri lehinde şahitliğine gelince, imam Malik (v. 179/795), 
Ebu Hanife, iki görüşünden birinde imam Şafıt (v. 204/820) ve Ahmed b. Hanbel (v. 
241/855) bunu caiz görmezler. Son iki hukukçu diğer görüşlerinde eşierin birbirleri 
l!'!hinde şahitlik etmesini caiz görürlee Kadı Şurayh, (v 78/697) Hasan el-Basri ve Ebu 
Sevr (v. 240/854) de bu görüştedir. Nehai (v. 96/714), Sevr! (v. 161/778) ve İbn Ebi 
Leyla 'ya (v. 148/7 65) göre ise erkeğin karısı lehinde şehadeti makbul, kadının kocası 
lehinde şehadeti ise makbul değildir.65 

Bazı İslam hukukçularına göre ise adil olmak şartıyla bir kimsenin, akrabası 
lehinde şahitlik etmesi caizdir. Bir şahıs akrabalık veya vela sebebiyle lehinde şahitlik 
yaptığı kimseyi kayırma veya onun kendisine yarar sağlaması töhmet~ altında ise 
şahitliği bu töhmet dolayısıyla kabul edilmez. Böyle bir töhmet söz konusu değilse 
akrabalık veya vela, şahitliğin kabul edilmesine engel değildir. Töhmet varsa akraba 
olmayanın da şahitliği kabul edilmez. O halde şahitliğin kabulünü akrabalık değil, 
töhmet engeller. Çünkü şahitHkle ilgili nasslarda akraba istisna edilmeksizin genel bir 
ifade kullanılmıştır. Hz. ömer, ömer b. Adilaziz (v. 101/720), Ka.di Şurayh, iyas b. 
Muaviye (v. 122/740), Osman el-Bett! (v. 145/760), İshak b. Ra.huyeh (v. 238/853). 
Müzeni (v. 264/877), İbn Hazm ve ibnü'l-Kayyim bu görüştedir. 66 

F) TARAFlAR ARASINDA SUlH VE BUNUN ŞARTI 

"İnsanlar arasında sulh yapılabilir, ancak hararnı helal veya helali haram kılan 
bir sulhun yapılması caiz değildir." (Paragraf: 6) 

islam, inananları kardeş ilan eder ve mürninler arasındaki kardeşlik bağlarının 
güçlü bir şekilde devamını ister. Kardeşlik bağlarını zayıflatacak veya birbirleriyle 
alakayı kesme sonucu doğuracak sebeplerin ortadan kaldırılmasını teşvik eder. 
Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulur: "Eğer mü'minlerden iki topluluk birbi
nyle savaşıriarsa aralannz düzeltin iz. "67

, "Eğer kadın kocasının serkeşliğinden wya 
aldmşsızlzğından endişe ederse, aralannda sulh yapmalannda kendz1enne bir engel 
yoktur. Sulh yapmak daha hC{)lırlıdır. "68

, "On/ann flsıldaşmalannın çoğunda hC{)lır 
yoktur,· ancak sadaka vermeyi yahut iyz1ik yapmC{)lı ve ınsaniann arasım düzeltmeyi 
emreden başka. "69 

Sulh, davacı ile davaimm kendi rızalarıyla aralarındaki anlaşmazlığı kaldır~ 
mak üzere yaptıkları bir sözleşmedir.7° Hakimin hükmü her zaman acıları dindirme
nin en iyi vasıtası olmadığı için hakim. önce taraflar arasında sulhün mümkün olup 
olmadığına bakar. Mümkünse davanın nasıl sonuçlanacağı belli olmadan önce, ısrar
cı olmamak şartıyla tarafları bir iki defa sulha davet eder. Onun .böyle davranması 
mendup görülmüştür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre sulh daha hayırlı, Hz. Peygam
ber'in ifadesine göre de hükümlerin en iyisidir. Ayrıca Hz. Ömer'in, "Davalzlan sulh 

~ 

usullehinde §ahitlik etmesi caizdir. 
64 İbn Kudame, e/-Muğni, Daru'l-Fikr, Beyrut 1984, XII, 65; İbn Rü§d, Bidayetü'l-Müctelıid ve Nilıayetü'l
Mukıesıd, Daru İbni Hazm, Beyrut 1995, IV, 1774; Şev.kani, Neylü'l-Evtar, IX, 203. 

65 İbn Kudame, el-Muğni, XII, 69; İbn Rü§d, Bidayeıi'l-Mıictelıid, IV, 1774. 
66 İbnü'l-Kayyım, İ'lamu'l-Muvakkiin I, 111-114; İbn Kudame, el-Muğııi, XII, 66; Şev.kani, Neylü'l-Evıar, IX, 

203. . 
67 H ucurat 49/9. 
68 Nisa 4/128. 
69 Nisa 4/114. 
70 Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fık.hıyye Kamusu, VIII, 5. 
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yapmqya yönlendirin iz. Çünkü dava! ann hakim karanyla sonuçlandmlması, onlann 
arasında kin mtfYdana getinr" 71 dediği rivayet edilir. Sulh yoluyla davaların sona 
erdirilmesi, taraflar arasındaki kinin sona ermesine ve onların birbirlerini sevrnelerine 
sebep olur.72 Ancak sulhün de bir sınırı vardır. Hararnı helal, helali haram kılan bir 
sulh caiz değildir. 

F- KANUNLARlN YORUMLANMASI VE BOŞLUKLARlN DüLDURULMASI 

"Hükmü Kur'an ve Sünnette bulunmayan ve vicdanen kesin bir kanaate va
ramadığın davaları iyiçe anla ve düşün. Emsal olayları araştır ve benzerlikleri bulma
ya çalış. Sonra bunları birbirine kıyas et. Bulduğun sonuçlar içinde Allah katında en 
sevimli ve senin kanaatine göre hakkaniyete en yakın olan hükmü ver." (Paragraf: 8) 

Hakim, hukuki ihtilafları çözerken hakkında nass bulunmayan veya ictihada 
açık nasların bulunduğu meselelerde ehil ise ictihat ederek hüküm verir. Verdiği hü
küm ister isabetli ister hatalı olsun ictihadından dolayı sevabı hak eder. isabetli hü
küm vermesi halinde, biri ictihad ve araştırmasından, diğeri doğruyu bulabilmesin
den dolayı iki sevap birden kazanır. Hatalı hüküm vermiş olsa bile, doğruyu bulma 
maksadı ile gösterdiği gayretten ötürü yine bir sevap kazanır.73 

Hz. ömer mektubunda Ebu Musa'ya Kitap ve Sünnet'te hükmü bulunan olay
ların benzerlerini dikkatle tespit edip aralarında kıyas yapmasını söylemektedir. Kı
yası reddeden Zahiriler'in önde gelen hukukçularından İbn Haz m, "..r; = kıyas et" 
ifadesi geçtiği ve bu ifadenin, fıkıh usulündeki terim anlamında kullanıldığı yoru
muyla, mektubun Hz. Ömer'e aidiyetini kabul etmemektedir.14 Halbuki Muhammed 
Hamidullah bu ifadenin terim anlamında değil, sözlük anlamında kullanıldığını be
lirtmektedir.75 Ayrıca Sahabenin ileri gelenlerinden çok sayıda kişinin kıyastan yarar-
.ıanarak bir sonuca vardığı ve kıyast sonuca göre uygulama yaptığı, bu durumun 
herkesçe bilinen pek çok fıkhi meselede tekrarlandığı hakkındaki rivayetler manevi 
tevatür seviyesine varmıştır. Bundan Sahabenin kıyası, bir delil olarak gördüğü so
nucuna ulaşılmaktadır. Onun delil olduğunu kabul etmemek, Sahabeye muhalefet ve 
onların metodu dışına çıkmak anlamına gelir. 76 islam hukukçularının büyük çoğun
luğu, kıyasın şer'i-ameli hükümlerin bilinmesini sağlayan bir delil olduğu konusunda 
görüş birliği içindedir. 

Hakim ictihada ehil değilse ehil olan başka şahısların fetva ve ictihadları ile 
hüküm verebilir. n 

"Hükmü Kur'an ve Sünnette bulunmayan ( ... )davalarda ... " (Paragraf: 8) 

Kur'an ve Sünnette açık hükmü bulunan bir meselede ictihad caiz değildir. Bu 
kural Mecelle'de "Mevrid-i nassta ictihada mesağ yoktur"78 şeklinde yer almıştır. Her-

71 İbnü'l-Kayyım, İ'ldmu'l-Muvakkiin, I, 108. 
72 Kasani, Bedaiu's-Sanai', IX, 132; Bilmen, Hukuk-ı İslarniyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, VIII, 8. 
73 Zekiyyüddin Şaban, İsli/m Hukuk İlminin Esas/art, tre. İbrahim Kafi Dönmez, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınlan, Ankara 2001, s. 444. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) §U hadisi bunu göstermektedir: "Hi/kim 
( =müctelıid) ictilıad edip de doğru sonuca varırsa iki sev ap, lıata ederse bir s evap kazaııır." Bkz. Bulıi/ri, 
"İ'tisam", 21; Ebu Davud, "Akdıye", 2. 

74 Kandemir, "Ebo MOsa ei-E§'ari," s. 192. 
75 Hamidullah, "Halife Hz. Ömer Devrinde Adil Te§kilat", s. 292. 
76 Rivayetler için bkz. Şaban, İsli/m Hukuk İlmiııiıı Esas/art, s. 132-135. 
n İbnü'l-Hümam, Fetlıu'I-K.adir, V, 456. 
78 Mecelle, md. 14. 
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hangi bir mesele hakkında nass varsa, bu nassa aykırı olarak ictihad edilmesi caiz 
değildir. Çünkü kulların Allah ve Peygamber'den gelen bir hükmü değiştirme yetkileri 
yoktur. Bu şekilde nassa aykırı bir ictihad varsa o ictihada göre amel edilmez. 79 Bu
rada geçen nasstan maksat, hem sübut hem de delalet yönüden kat'i olan nasstır. 
Yoksa hakkında sübutu ve delaleti veya bunlardan sadece biri zanni olan nassın 
bulunduğu mesele ictihada açıktır.80 

G) HATALl KARARLARlN TASHiHi 

"Dün verdiğin sonra üzerinde tekrar düşünüp doğruya ulaştığın bir yargı kara
rı, seni hakka dönmekten alıkoymasın. Çünkü hiç bir şey, hakkı iptal edemez. Bilesin 
ki, hakka dönmek, sonuna kadar yaniışı sürdürmekten hayırlıdır." (Paragr~f: 7). 

Müctehid karşılaştığı bir olayı inceleyip o konuda bir hükme ulaştıktan sonra 
aynı meseleyi tekrar tetkik ettiğinde ictihadı değişir ve öncekinin aksine bir sonuca 
ulaşırsa, artık birinci ictihadına göre amel edemez. Çünkü kendi kanaatine göre birin
ci ictihadı hatalı, ikincisi isabetlidir. Müctehidin kendi inancına göre doğru olmayan 
bir hükümle amel etmesi ise caiz değildir. 81 

Yargılama sırasında verilen hüküm de bir ictihaddır. Hakim, verdiği fakat he
nüz tebliğ ve icra edilmemiş bir hükümde hata ettiğini anlarsa, bu hükmü bozması 
gerekir. İnsanlardan utanma gibi herhangi bir sebep onun hatadan dönmesine engel 
teşkil etmemelidir. Verilen hüküm icra edilmişse artık bunun bozulması mümkün 
değildir. 82 Fakat sonraki olaylarda yeni ictihadına göre karar verir.83 Zira ictihadi bir 
hükmün başka bir ictihadi hükümle bozulabilmesi, istikrarsızlığa ve verilen hüküm
lere güvensizlik duyulm.asına yol açar.84 

H- YARGI KARARLARINI UYGULAMANIN ÖNEMi 

"(Sence haklı ile haksız belli olunca [kararını verip] uygula.) Çünkü uygulan
mayacak bir hakkı söylemenin [sadece hüküm vermenin] faydası yoktur." (Paragraf: 
3) 

Yargılamanın ilk hedefi gerçek hukuki durumu tespit edip hakkı ortaya çıkar
maktır. Bu tespit gerçekleştikten sonra ortaya çıkan hakkın gecikmeden yerine geti
rilmesi gerekir. Aslında mahkemenin verdiği hüküm ile tespit edilen hakkın davalı
larca yerine getirilmesi gerekir. Davalılar bundan kaçmacak olurlarsa hakim devlet 
gücünü kullanarak hükmü cebren uygular. Aksi takdirde yargılama yapmanın ve 
hakkı sadece açıklamanın hiçbir yararı olmaz. 

i- YARGI KARARININ MAHiYETi 

"Şüphesiz Allah sırları bilmeyi üzerine almış ve deliliere dayanarak hüküm 
verdiğiniz takdirde sizden sorumluluğu kaldırmıştır." (Paragraf: 10) 

Hukukta istikrar ve güven, yargı kararlarının objektif deliliere dayalı olmasını 
zorunlu kılar. Kamu düzeninin sağlanabilmesi için zahire göre işleyen bir yargılama
dan vazgeçilemez. 

19 Ali Haydar, Dürerü'I-Hukkdm, I, 65. 
80 Şaban, İsla.m Hukuk İlrninin Esasları, s. 444-445. 
81 Şaban, İslam Hukuk İlmiııiıı Esas/an, s. 446. Aynca bkz. İbnü'l-Kayyım, İ'/amu'I-Muvakkifıı, I, 110. 
82 Serahsi, Mebsaı, XVI, 62; Hamidullah, "Halife Hz. Ömer Devrinde Adli Te§kilat", s. 319. 
83 Tarifi, "Tahkiku Risaleti Umer", s. 235. 
84 Şaban, İslam Hukuk İlrninin Esasları, s. 447. 
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Gaybı sadece Allah bilir. Allah insanları, gücünü aşan gerçekiere ulaşınakla 
yükümlü tutmamıştır. Haklara ulaşmanın yolu insanlar için sadece zahiri delillerdir.85 

Gaybı bilme imkanı olmayan insan oğlu zahiri deliliere göre hüküm vermek zorunda
dır. Hz. Peygamber (s.a.s.) "Bana insaniann kalplerini delmek ve kannlannı yannak 
(n{yetlerini okumak) emredz'lmedi. "86 buyurarak bu gerçeği ifade etmiştir. 

Hakim de açılan davada objektif deliliere bakarak hüküm verir. Verilen hük
mün tarafları tatmin etmesi ve bu hükme içlerinden gelerek uymaları buna bağlıdır. 
Böyle yaptığı takdirde hakim dünyada kınanmaktan, ahirette sorumlu tutulup cezaya 
çarptırılmaktan kurtulmuş olur. Objektif deliliere bakılarak verilen bir hükümde ger
çek manada haklı ve haksız belirlenememiş olabilir. Ancak izlenebilecek başka bir yol 
yoktur. Nitekim Peygamber (s.a.s.) de vahye dayanarak yargılama yapmadığını, ob
jektif deliilere bakarak hüküm verdiğini beyan ederek şöyle buyurur: "Ben de bir in
sanım. Sizler aranızdaki anlaşmazlıklan bana getiriyorsun uz. Korkanm ki bazılannız 
delilini diğer bazılannızdan daha açık bir şekilde ortzya koyar da, ben de ondan din
lediğime göre lehinde hükmedenin. Kıine kardeşine ait bir hakkı venrsem onu alma
sm .. Bu durumda ben ona ateşten bır parça venniş olurum. "87 Demek oluyor ki hakim, 
objektif delilleri dikkate aldıktan sonra hakikare aykırı bir hüküm vermiş olsa da 
bundan ahirette sorumlu olmayacaktır. 

J- YARGI BAGIMSIZUGI 

"Kimin Allah'la arasındaki ilişkilerde niyeti iyi olursa, Allah da onun diğer in
sanlarla ilişkilerini iyileştirir. Kim dünyev1 amaçlar için riyakarca insanlara şirin 
görünmeye çalışırsa Allah onu küçük düşürür. Çünkü Allah kullarından sadece ken
disi için yapılan arnelleri kabul eder. Sen Allah'ın dünyada vereceği rızkı ve ahirette 
rahmet hazinelerinden ihsan edeceği mükafatı tasavvur edemezsin!" (Paragraf: ll) 

"Bulduğun sonuçlar içinde Allah katında en sevimli ve senin kanaatine göre 
hakkaniyete en yakın olan hükmü ver." (Paragraf: 8) 

Hakim yargılama yaparken ve hüküm verirken kimseden korkmaz ve 
çekinmez. Hatır ve gönül gözeterek insanların hoşnutluk ve övgüsünü kazanma, 
dünyalık elde etme çabasına düşmez. Bu düşüncelerle adaletten ayrılıp taraf tutmaz. 
Allah rızasını her şeyin üstünde görerek O'nun vereceği rızık ve uhrevi mük~fatı arzu 
ederek uhrev1 azaptan korkarak yargılama yapar. insanlardan dünyalık bir çıkar 
beklentisi ile riyakarlık yapmak hakimi adaletten saptırabilir. Onun için hakim yaptı
ğı işte Allah rızasını gözetmelidir. Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'a karşı gelmekten 
sakmırsa Allah ona bır çıkış yolu n as ip eder ve onu hatır ve hzyaline gelmeyecek bır 
yönden nzıklandtnr. "88

, "Doğrusu Allah 'm rahmeti {yi hareket edenlere yakmdır"89 

buyrularak bu hususa dikkat çekilmiştir. 
Allah korkusu ve öbür dünyada hesap verme düşüncesi, adaletle hüküm ver

ınede etkili manevi bir müeyyidedir. Bunun için Hz. ömer mektubunu bu yönde genel 
bir tavsiye ile bitirmiştir. · 

85 Ali Haydar, Düreru'I-Hukkdm, rv, 748. 
86 Bulıi1ri, "Meğazi", 61; Müslim, "Zekat", 144. 
87 Bulıi1ri, "Şehadat", 27, "Hıyel", 10, "Ahkam", 20; Müslim, "Akdıye", 4; Ebu Dilvud, "Akdıye", 7; Tirmizi, 

"Ahkam", ll. 
88 T ala k 65/2. 
89 A'raf 7 !56. 




