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ÖNSÖZ

Toplumsal  hayat  insanların  bir  arada yaşamalarını  zorunlu kılmaktadır.  Bu 

zorunluluğun  bir  neticesi  olarak  da   bireyler  arasında  çeşitli  münasebetler 

kurulmakta, insanlar birbirlerine karşı yükümlülük altına girmektedirler.  Böyle bir 

ortamda  birtakım  anlaşmazlıkların,  uyuşmazlık  doğuran  durumların  meydana 

gelmesi  kaçınılmazdır.  Beşeri  münasebetlerin  sağlam  bir  şekilde  kurulabilmesi, 

toplumun  refah  ve  düzen  içinde  varlığını  devam  ettirebilmesi  için,  bireylerin 

birbirleri ile ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasının, 

ancak güvenli ve adil bir yargı icrasıyla mümkün olacağı açıktır. Bu sebepten bir 

toplumda yargı fonksiyonu büyük anlam ifade etmektedir. Kesin olan şudur ki adaleti 

gereği gibi yerine getirmeyen bir yargılama faaliyeti, toplumda huzuru sağlamaktan 

ve hakkı hak sahibine teslim etmekten daima uzaktır. Doğru ve güvenli bir yargılama 

usûlü uygulanmadan da hiçbir toplumda adalet adına hiçbir tutarlılık beklenemez. Bu 

açıdan  yargılamayı  adil  bir  zeminde  yürütebilmek  için  birtakım  şartların  varlığı 

gerekir. Bu şartların bir kısmı fertlerin hakkını güvence altına alacak ve adaleti tevzi 

edecek  olan  hakimin  hüküm  verirken,  ispat  vasıtası  olarak  da  nitelenen  ne  gibi 

delillere dayanması gerektiği ile ilgilidir. Nitekim yargı yolu ile adaletin yerleşmesi, 

büyük ölçüde onun teminini sağlayan ispat vasıtalarının tespit edilmesine ve gereği 

gibi  kullanılmasına,  hakimlerin  ispat  vasıtaları  karşısındaki  konumlarının 

belirlenmesine bağlıdır. 

İşte bu çalışma, İslâm hukukunun önemli bölümlerinden biri olan ‘Kadâ’ ilmi 

içinde  yer  alan ‘ilmu’l-kâdî’ yani  hakimin mahkemeye intikal  eden  uyuşmazlıkla 

ilgili olarak duruşma dışında edindiği bilgiyi duruşmaya taşımasının, hüküm verirken 

şahsi  bilgisini  kullanarak  kanaatini  bu  bilgiye  dayandırmasının  geçerli  olup 

olmadığını,  şahsi  bilgisini  kullanan  hakimin  objektifliğini  koruyarak  tarafsız  bir 

yargılamada bulunup bulunamayacağını ve hakimin bilgisi yoluyla verilen hükmün, 

hakkı sahibine teslim noktasında ne derece isabetli olduğunu kısaca hakimin şahsi 

bilgisinin  hukukun  tanıdığı  ispat  vasıtalarından  biri  olup  olmadığını  araştırmak 

amacıyla hazırlanmıştır. 



7

Tez çalışmamın her  safhasında beni  yönlendiren ve yardımlarında lütufkar 
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GİRİŞ

İÇERİK VE YÖNTEM

I. KONUNUN ÖNEMİ:

Hakimin şahsi bilgisiyle hüküm vermesi meselesinin araştırılmaya değer bir 

konu  olmasının  önemi,  her  şeyden  önce,  adaletin  rehberliğinde  hüküm  verilme 

gerekliliğini  şahsi  bilgi  ile  hüküm  verilerek  vücuda  getirmenin,  mümkün  olup 

olmadığını  tespit  noktasında  bir  kıymet  ve  ehemmiyet  taşımasında  yatmaktadır. 

Hakim,  vereceği  hükümleri  adalet  prensibine  göre,  bu  prensibin  içeriğindeki 

değerlere  göre  tayin  etmelidir.  Nitekim  adalet,  her  hukuk  sisteminde  bulunması 

gereken temel gayedir. İnsanın olduğu her zaman ve mekanda, hukukun ve prensip 

olarak adaletin, mutlak gerekli bir gaye olarak canlılığını koruması ve bu gayenin 

gerçekleştirilmesi hususunda dolaylı veya dolaysız olarak etken olan her bir konunun 

ve  problemin  incelenmeye  değer  olması,  seçtiğimiz  konunun  önemini  öncelikli 

olarak ortaya çıkarmaktadır.

Hukukun, adalet gayesi etrafında anlaşmazlıkları neticeye bağlama ve yargı 

mekanizmasını  düzenleme  işlevlerini  yerine  getirmesinde  birinci  derecede  rolü, 

adaletin  dağıtılması  ile  görevli  kişiler  yani  hakimler  üstlenirler.  Dolayısıyla 

hakimlerin,  böyle  önemli  bir  yükümlülük  altındaki  görevlerini  gereği  gibi  yerine 

getirebilmeleri  için,  hüküm  verirken  riayet  etmek  zorunda  oldukları  birtakım 

prensiplerin  olması  gerekir.  Bu  prensiplerin  temel  çıkış  noktası  ise  hakimlerin 

tarafsızlığının  sağlanması  ile  ilgilidir.  Gerek  İslâm  hukukunda  gerekse  günümüz 

hukuk sistemlerinde,  hakimlerin  tarafsızlığının  teminine  yönelik  birtakım kurallar 

bulunmaktadır.  Bu kuralların temelinde hakimin,  taraflardan birini  kayıracak veya 

tarafları  yanlış  değerlendirmesine  yol  açacak  tutum  ve  davranışlardan  uzak 

durmasının gerekliliği yatmaktadır. 

Hakimin  şahsi  bilgisinden  hareketle  verdiği  hükmün  kabul  edilmesinin, 

adaleti sağlamada ne ölçüde isabetli olacağının saptanması, hakimin şahsi bilgisinin, 

tarafsızlığı  adına  engel  teşkil  eden  bir  hüküm  verme  yolu  olup  olmadığını 

gösterecektir. Hakimin şahsi bilgisinin, adaleti sağlamada kendisine başvurulabilecek 

bir  ispat  vasıtası  olabilirliği  tartışmasının  yanında  şahsi  bilgi  ile  hüküm vermek, 
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yargılamada objektifliği  ortadan kaldırarak hükmü sübjektif  bir  esasa dayandırma 

sonucunu  doğurup  doğurmadığı  bakımından  da  sorgulanmayı  gerektirmektedir. 

Böyle bir sorgulamanın olumlu ya da olumsuz sonuç vermesi, yargının ve dolayısıyla 

hakimin, adalet dağıtımı görevini yerine getirip getirmediğinin ve hükmün sadece 

hakimin şahsi otoritesine bağlı olup olmadığının göstergesi olacaktır. 

Tez  konumuzu  önemli  kılan  diğer  bir  sebep  de,  konuyla  ilgili  doğrudan 

çalışmaların  inceleyebildiğimiz  kadarıyla  yapılmamış  olmasıdır.  Klasik  İslâm 

hukuku kaynaklarında kaza ve hakimler ile ilgili  başlıkların altında konuyla ilgili 

açıklamalar  bulunmaktadır.  Günümüz  yargılama  hukuku  ile  ilgili  bakabildiğimiz 

eserlerde ise hakimin kendi bilgisi ile hüküm vermesi meselesine yapılan temaslar 

oldukça yüzeyseldir. Araştırdığımız kadarıyla bu konuyla ilgili  tam manada müstakil 

bir  eser  henüz  hazırlanmamıştır.  Sadece  tez  konumuzla  ilgili  olarak  “İslâm 

Muhâkeme Hukukunda Hakimin Şahsi Bilgisi ile Hüküm Vermesi” başlığı altında bir 

lisans tezi mevcut bulunmaktadır. Ancak lisans tezi olması nedeniyle konu, çok dar 

açıdan ve sadece İslâm hukuku sınırları dahilinde incelenmiştir. Söz konusu tezde, 

hakimin şahsi bilgisinin mahiyetine ve bu bilgi ile hüküm vermesi hakkında fıkhî 

mezhepler  bağlamındaki  farklı  görüşlere  değinilmiştir.  Bizim  açımızdan  ise  tez 

konumuz hem metod hem araştırma sahası hem de İslâm hukuku ve Türk muhâkeme 

hukuku zaviyesinden karşılaştırılmalı olarak geniş bir eksende ele alınmaya müsait 

olduğundan ayrı bir önem ifade etmektedir.   

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI:

“İslam  Hukukunda  Hakimin  Takdir  Yetkisi  Bağlamında  Kendi  Bilgisi  ile 

Hüküm Vermesi”  şeklinde  belirlediğimiz  konu,  klâsik  İslâm hukuku  kitaplarında 

“Kitâbu’l-Kadâ’” veya “Kitâbu Edebi’l-Kâdî” bölümlerinde bahsi geçen hakimlik, 

davalar ve mahkeme ile ilgili  pek çok konu arasında yalnızca “İlmu’l-Kâdî” yani 

“hakimin  bilgisi”  kavramı  üzerinde  yoğunlaşmış  bulunmaktadır.  Genel  olarak 

“hakim”, “hüküm verme”, “ispat yolları” ve “hakimin bilgisi” ana başlıkları altında 

tez konumuzun kapsamına girebilecek bütün meseleler, birbirleriyle bağlantılı olarak 

İslâm hukukunun tarihi varlık süreci içinde farklı dönemlerinde yaşamış sahabe ve 

tâbiî fakihlerin ve fıkhî mezheplerin görüşleri etrafında ve günümüz Türk muhâkeme 
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hukukunun  tez  konumuzla  ilgili  uygulamadaki  temel  kabulü  çerçevesinde  ele 

alınmaya çalışılmıştır. 

III. KONUNUN SUNULMASI:

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma giriş dışında iki bölüm ile 

sonuç  kısmından  meydana  gelmektedir.  Birinci  bölümde  konunun  anlaşılmasını 

kolaylaştırmak amacıyla “hakimin ilmi” meselesine giriş mahiyetinde birtakım genel 

bilgiler  verilmiştir.  “Hakimin  bilgisi”  kaynaklarda  bir  ispat  vasıtası  olup  olmama 

noktasında  ele  alındığından  öncelikli  olarak  bir  ispat  kavramı  ve  bu  kavramla 

yakından  ilişkisi  olan,  daha  açık  bir  ifadeyle  ispat  eylemine  işlev  kazandıran 

beyyine-delil kavramı üzerinde durduk. Daha sonra ispat vasıtası olarak kabul edilen 

bir unsur hakkında hakimin ne dereceye kadar bir yetki sahasının olduğunu tespit 

edebilmek  için  takdir,  delillerin  takdiri  ve  hakimin  takdir  yetkisi  kavramları 

hususunda açıklamalarda bulunduk.  Hakimin takdir  yetkisini  iki  uçlu olarak hem 

hüküm verme hem de delilleri  değerlendirme noktasında ele  aldık.  Her  ne kadar 

İslâm muhâkeme hukukunda ceza ve hukuk muhâkemesi diye net bir ayırım olmasa 

da tez konumuzu günümüzdeki Türk hukukuyla nispeten karşılıklı olarak incelemek 

istediğimizden usûl hukukuna, ceza muhâkemesi ve medeni muhâkeme usûllerinin 

delillere  yaklaşımına,  hakimin  deliller  karşısında  ne  derece  takdir  yetkisi 

bulunduğuna  değindik.  Daha  sonra  delil  olarak  kabul  edilen  şahitlik,  ikrar, 

yemin,yeminden  kaçınma,  yazılı  deliller,  karineler,  keşif  ve  hibre  gibi  ispat 

vasıtalarının  çok  genel  olarak  mahiyetlerini  açıkladık  ve  bunların  hakimin  takdir 

yetkisi karşısındaki durumlarını tespite çalıştık. 

Araştırmanın  omurgasını  oluşturan  ikinci  bölümde  birbirleriyle  eşanlamlı 

olmak  üzere  “hakimin  şahsi  bilgisi”,  “hakimin  kendi  bilgisi”,  “hakimin  bilgisi”, 

“hakimin ilmi” gibi terimlerle nitelediğimiz “ilmu’l-kâdî”nin ne anlam ifade ettiğini 

açıkladıktan sonra hakimin bilgisi  ile  hüküm vermesinin mahiyeti,  sınırları  ve bu 

konudaki görüşler üzerinde durduk. Bunu yaparken hakimin ilmi ile hüküm vermesi 

üzerinde alimler arasında ihtilaf ve ittifak konusu olan hususları ayırma suretinde bir 

tasnifle inceledik. İlimle hüküm vermeye dair ihtilaf edilen hususları hakimin şahsi 

bilgisinin  konusu  yani  hukukullaha  veya  hukukulibada  ilişkin  olması,  edinildiği 

zaman  yani  velayetten  önce  veya  sonra  edinilmiş  olması  ve  edinildiği  yer  yani 
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hakimlik  yapılan  yerde  veya  buranın  dışında  başka  herhangi  bir  yerde  edinilmiş 

olması açısından değerlendirdik. İlimle hüküm vermeye dair ittifak edilen hususları 

ise  hakimin  şahsi  bilgisinin  hilafına  hüküm  veremeyeceği  ve  hakimin  şahitlerin 

tezkiyesi hususunda şahsi bilgisini kullanabilmesi esasları dairesinde inceledik. Yeri 

geldikçe ayet, sahabe uygulamaları ve ağırlıklı olarak hadislerden dayanılan delilleri 

sunduk. Bunlardan bir kısmı üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Bundan başka 

birinci bölümde birer ispat vasıtası  olarak işlediğimiz ikrar ve keşifin mahiyetleri 

itibariyle şahsi bilgi olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkındaki görüşleri aktardık. 

Sonuç  bölümünde  ise  genel  bir  değerlendirmede  bulunarak  hakimin  şahsi 

bilgisini  vereceği  hükme  dayanak  yapıp  yapamayacağı  hususundaki  görüşümüzü 

belirttik.

Tez konumuzun doğrudan İslâm hukuku adı altında incelenecek bir başlığa 

sahip olmasından hareketle hakimin şahsi bilgisiyle karar vermesi meselesini İslâm 

hukukçularının  görüş  ve  mütalaalarını  ortaya  koyarak  araştırmaya  çalıştık.  Bunu 

yaparken esas itibariyle dört sünnî mezhep imamlarının görüşlerine ağırlık vermekle 

birlikte yeri geldikçe kısa da olsa bunların dışındaki Zahiriyye, Şiî ve Şiî İbadiyye 

gibi farklı mezheplere de yer verdik. Ele aldığımız konunun adaletin sağlanmasıyla 

ilgili olması ve her devrin hukuk anlayışının adaleti sağlamada farklı yaklaşımlarının 

olması sebebiyle günümüz Türk hukuk sisteminde konuyla ilgili olarak ne gibi kural 

ve değerlendirmelerin olduğunu da inceledik. Bu açıdan tez çalışmamızı az da olsa 

İslâm hukuku ve Türk hukuk sistemi arasında karşılaştırmalı bir zemine kaydırarak 

eksenimizi  İslâm  hukuku  almakla  birlikte  Türk  hukukuna  da  yer  yer  atıflarda 

bulunduk.

Kullandığımız kaynakları dipnotlarda belirtirken önce eserin yazarını, eserin 

ismini,  basıldığı  matbaayı,  yeri  ve tarihi  zikrettik.  Araştırma boyunca dipnotlarda 

geçecek olan şahıs isimlerinde lam-ı tarifleri kullanmayı terk ettik. Aynı dipnottaki 

eserleri  sırasıyla Hanefî,  Şâfiî,  Mâlikî  ve Hanbelî  mezheplerinin kendi kaynakları 

arasında tertip gözeterek ve yazarlarının vefat tarihlerine göre sıraladık. Daha sonra 

bu  dört  ana  mezhebin  dışındaki  mezheplerin  eserlerine  ve  yakın  zamanda  telif 

edilmiş kaynaklara yer verdik.
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IV. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Tez  konumuz icabı  birinci  dereceden kaynakları  İslâm hukuku alanına  ait 

umumî fıkıh kitapları  oluşturmaktadır.  Tezimize esas itibariyle dört  ana mezhebin 

görüşleri çerçevesinde işlemekle birlikte az da olsa bunların dışındaki mezheplere de 

yer  verdiğimizden her  mezhebin kendi  ve  ilk  kaynaklarına ulaşmaya çalıştık.  Bu 

kaynakların  ağırlıklı  olarak  Edebu’l-Kâdî  veya  Kadâ’ bölümlerinde  bahsi  geçen 

İlmu’l-Kâdî başlığı etrafında araştırma yaptık ve yeri geldikçe muhtelif kısımlarından 

da  faydalandık.  Son  dönemlerde  yazılmış  olan  İslâm  hukuku  kitaplarından  da 

yararlandık.  Tez  çalışmamızı  günümüz  Türk  hukuku  ile  mukayeseli  bir  zeminde 

yürütmek istediğimizden konumuzla ilgili olarak hukuk, ceza ve medeni muhâkeme 

usulü  kitaplarından  istifade  ettik.  Bunların  dışında  konumuzla  doğrudan  alakalı 

olarak  kaleme  alınmış  bir  esere  ulaşamamakla  birlikte  konumuza  ışık  tutacağını 

düşündüğümüz  makaleleri  kullandık.  İhtiyaç  hasıl  oldukça  Arapça  ve  Türkçe 

sözlüklere müracaat ettik.



13

BİRİNCİ BÖLÜM

İSLAM HUKUKUNDA BİR İSPAT ARACI OLARAK HAKİMİN 

TAKDİR YETKİSİNE GENEL BİR BAKIŞ VE İLGİLİ 

KAVRAMLAR

I. İSPAT KAVRAMI

Sözlükte  “sebat  göstermek,  metin  olmak,  yılmamak,  sabit  olmak” 

anlamındaki se-be-te (              ) kökünden türeyen isbât kelimesi “bir şeyi açıklığa 

kavuşturma,  güvenilir,  sağlam şeyi  ikame etme,  gerekli  delilleri  sağlama,  bir  hak 

veya vakıanın gerçekliğini delillerle ortaya koyma” anlamlarına gelir.1

Hukûkî  bir  terim  olarak  ise  isbât,  fakihler  tarafından  sözlükte  içerdiği 

anlamlar çerçevesinde tanımlanmıştır. Şu kadar var ki fakihler, sözlük manasından 

hareketle  isbâtı  genel  ve  özel  olmak  üzere  iki  manaya  hamletmişlerdir.  Genel 

manasıyla  isbât;  “bir  hak  veya  vakıa  hususunda  hakimin  veya  bir  başkasının 

huzurunda  ,  husumet  esnasında  veya  ondan  önce  hüccetin  mutlak  olarak 

ikamesi”dir.2 Özel manasıyla isbât ise; “kendisine hukûkî sonuçların terettüb ettiği 

bir  hak veya  olay hususunda İslâm hukukunun belirlediği  usûllerle  yargı  önünde 

hüccetin ikame edilmesi”dir.3

Bu tarife göre ispat, üzerine herhangi bir hukukî etkinin bağlandığı bir hak 

veya olay hususunda söz konusu olmaktadır. Hukukî sonuç doğurmayan durumların 

ispatı bir anlam ifade etmez. Hukukî sonuç doğuran durumlardan kastedilen şey ise 

bir insanın rahatça kullanıp yerine getirdiği bütün yetkileri yani hakları veya hukukî 

olaylardır.  İspatın  geçerli  olabilmesi  için  tartışma  konusu  sorunla  ilgili  delillerin 

1 Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Manzûr,  Lisânu’l-Arab, Dâru Beyrut, Beyrut 1955, II/19-
20;  İbrahim  b.  Muhammed  el-Fâiz,  el-İsbât  bi’l-Karâin  fi’l-Fıkhi’l-İslâmî,  el-Mektebetu’l-İslâmî, 
Beyrût 1983, s.46; Ali Bardakoğlu, “İsbât” md., TDV. İslâm Ansiklopedisi, XXII/492.
2 Seyyid Şerîf Ali b. Muhammed b. Ali Cürcânî,  Ta’rîfât, Şeriket-i Sahâfiye-i Osmâniyye, İstanbul 
1283h.,  s.4; Ebû Tâhir Muhammed b.  Ya’kûb b.  Muhammed b. İbrahim Fîrûzâbâdî,  el-Kâmûsu’l-
Muhît,  Matbaatu’s-Saâde,  Mısır  1913,  I/144-145;  Ebû Feyz  Muhammed Zebîdî,  Tâcu’l-Arûs  min 
Cevâhiri’l-Kâmûs, Dâru’l-Fikr, Beyrût- Lübnan 1994, III/28-30.
3 Muhammed  Zuhaylî,  Vesâilu’l-İsbât  fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye  fi’l-Muâmelâti’l-Medeniyye  ve’l-
Ahvâli’ş-Şahsiyye,  Mektebetu  Dâri’l-Beyân,  Dımeşk-  Beyrût  1994,  I/23-24;  Muhammed  Ravvâs 
Kal’âcî, Mu’cemu Lugati’l-Fukahâ’, Dâru’n-Nefâis, Beyrût- Lübnan 1996, s.20; Mevsûatu’l-Fıkhi’l-
İslâmî,  (Vizâratu’l-Evkâf  ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye),  Matbaatu’l-Mevsûati’l-Fıkhiyye,  Kuveyt  1980, 
I/232; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Kitap Matbaası, İstanbul 1998, s.204.
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hukuken  belirlenmiş  doğru  ve  ahlakî  usullerle  kendinde  kanaat  oluşması  istenen 

kişiye yani hakime sunulması gerekmektedir. Bu da ispatın belli usullerle yapıldığını 

ve ancak yargıya sunulduğu sürece bir değeri olduğunu göstermektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere İslâm hukukunda ispat, özel bir 

anlam  taşımaktadır.  Mahkemede  ileri  sürülen  ve  hukûkî  sonuçları  bulunan  bir 

iddianın  gerçek  olup  olmadığına  dair  hakimde  kesin  bilgi  ya  da  zann-ı  galib 

oluşturacak şekilde delil getirmeyi ifade etmektedir.4 

Modern hukukta ise  ispat,  “bir  davada ileri  sürülen iddia  ve  müdafaaların 

doğruluğuna,  gerçeği  yansıttıklarına  hakimi  inandırma  işi”  olarak  tanımlanmıştır. 

Davada  kanıtlama,  iddia  ve  savunmaların  dayanağını  oluşturan  nesnel  olaylar 

üzerinde  söz  konusu  olur.  Davada  iddia  ve  müdafaa  konusu  olan  her  olayın 

ispatlanması  zorunlu  değildir.  Ancak  çekişmeli  olayların  yani  tarafların  üzerinde 

anlaşmaya  varamadıkları,  fikir  birliği  sağlayamadıkları  olayların  ispatlanması 

gerekir. Taraflardan biri tarafından doğrulanmış bir olay, tartışma konusu olmaktan 

çıkar ve artık kanıtlanmasına da gerek kalmaz.5 Hem İslâm hukukundaki  hem de 

modern hukuktaki ispat tanımından hareketle, her iki  hukuk sisteminde de ispatın 

benzer bir anlam ve fonksiyona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim her iki hukuk 

sisteminde de ispat işlemi, mahkemede vaki olup ileri sürülen iddianın gerçekliğine 

dair hakimde kanaat uyandırma amacına yönelik olmaktadır.

 

II. BEYYİNE/ DELİL KAVRAMI 

Toplum  hayatında  insanlar  arasında  meydana  gelen  anlaşmazlıkların 

çoğunluğunun  çözümü  için  yargıya  başvurulmaktadır.  Anlaşmazlıkların,  ihtilaf 

konusu olan hak ve olayların adalet  sınırları  dahilinde incelenerek saptanması  ve 

çözüme kavuşturulmaları için, iddia konusu olan şeylerin ispat edilmesi gerekir. Bir 

hak hakikatte var olsa bile, hakkın varlığı ihtilaf halinde ispat olunmadığı takdirde, o 

hak elde edilemez. Dolayısıyla hakkın varlık ve subûtunun  objektif hale gelebilmesi, 

herkes tarafından tanınıp, devletin ilgili kurumları vasıtasıyla sahibine verilebilmesi 

onun ispat edilmesine bağlıdır. İspat ise delillerle mümkün olmaktadır.6 Bu bakımdan 

4 Bardakoğlu, “İsbât” md., XXII/492.
5 Ergun Önen, Medenî Yargılama Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1979, s.201-202.
6 Hayreddin  Karaman,  Ana Hatlarıyla  İslâm Hukuku-Giriş  ve  Âmme Hukuku-,  Acar  Matbaacılık, 
İstanbul 1987, I/330; Fahrettin Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, Gaye Matbaası, Ankara 1979, s.190.
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ispat ile beyyine- delil  kavramları  arasında doğrudan bir  ilişki  bulunmaktadır.  Bu 

ilişkiye binaen beyyine kavramı üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır.

Sözlükte  “delil,  hüccet”  demek  olan  beyyine  kelimesi,  ıstılâhî  manası 

açısından fakihler arasında ihtilaflı olup, başlıca üç farklı anlam ifade etmektedir:7

1. Beyyine, ‘şahitlik ve şahitler’ anlamına gelmektedir. Nitekim hak, şahitler 

ve onların şahitlikleri sayesinde açığa kavuşur. Şahitlerin beyanlarıyla açıklık vâki 

olduğu ve şüpheli durum ortadan kalktığı için şahitlik, beyyine olma açısından etkin 

bir konuma sahiptir.        

2. Beyyine, ‘hakkı ortaya çıkaran ve açıklayan her şey için kullanılan ortak 

bir isim’dir. Hakların ispatında ve onların ortaya konulmasında mahkemeye sunulan 

her bir delil, hüccet veya vesile bir beyyinedir. Bu tarif beyyinenin sözlük manasıyla 

örtüşmekle beraber, ispat kelimesiyle de hemen hemen aynı manaya gelmektedir. 

3. Beyyine kelimesi ‘şahitler’e ve ‘hakimin bilgisi’ne şamildir. Çünkü bir hak 

gerçek manada ya şahitlerle ya da hakimin bilgisi ile açıklığa kavuşur.  

Tüm bu görüşleri dikkate alarak beyyine tanımında tercihe şayan olan husus, 

hem sözlük hem de uygulamadaki yönü dikkate alınarak beyyinenin, şahitlikten daha 

genel  bir  manada oluşunun kabulüdür.  Nitekim sözlük manasıyla beyyine,  ‘hakkı 

açığa kavuşturan ve onu ortaya koyan her türlü yol, vesile’ demektir. Uygulamadaki 

yönüne  baktığımız  zaman  ise  fakihler,  kullandıkları  ibarelerin  çoğunda  beyyine 

kelimesiyle,  mutlak  olarak  ‘hüccet’  manasını  kastetmişlerdir.  Mesela  “dava  ve 

beyyineler” bâbında beyyineyi ‘şahâdet’ olarak tarif etmişler, sonra bu bâb başlığı 

altında  şahitlik  dışında  yemin,  ikrar  vs.  gibi  pek  çok  ispat  vasıtasını  ele  alıp 

tartışmışlardır.  Söz  konusu  bâbda  ‘şahâdet’  konusuna  odaklanmamışlar,  bilakis 

‘şahâdet’ unvanıyla bağımsız bir bâb oluşturarak, bu bâb içinde şahitlik konusunu 

incelemişlerdir.  Buradan  ortaya  çıkan  sonuç,  beyyinenin  genel  manaya  ıtlak 

olunduğu ve sadece şahitlikle sınırlı kılınmadığıdır. Beyyinenin manasını bu şekilde 

genişletmek, üzerinde ittifak edilmiş ve ihtilaf olunmuş bütün ispat yollarını onun 

kapsamına dahil  eder ve bu genel manasıyla beyyine hüccet,  delil ve ispat ile eş 

anlamlı olmuş olur.8 

7 Zuhaylî (Muhammed), I/26.
8 Zuhaylî (Muhammed), I/206; Ahmed Muhammed Husarî, İlmu’l-Kadâ’(Edilletu’l-İsbât fi’l-Fıkhi’l-
İslâmî), Matbaatu’l-Feccâle, Mısır 1977, I/14; Atar, s.191.
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III. TAKDİR KAVRAMI, DELİLLERİN TAKDİRİ KAVRAMI VE HAKİMİN 

TAKDİR YETKİSİ

 A. Takdir Kavramı: Takdir kelimesi k-d-r (              ) kökünden tef’il ölçüsünde 

türemiş bir mastardır. Sözlükte “değerlendirme, bir şeyi diğerine kıyas etme, değerini 

ölçme, ağır davranıp düşünme, miktarını tayin etme vs.” anlamlarına gelmektedir.9 

Bir hukuk terimi olarak takdir ise hakimin bir şeyi, vereceği kararlara sevk eden fikri 

intibalara,  vicdani  kanaatlere,  bizzat  tayin  ettiği  ölçülere  göre  değerlendirmesi 

anlamındadır.10

B. Delillerin Takdiri Kavramı: “Hakimlerin/ mahkemelerin bir hadisenin vâki olup 

olmadığı veya bir hususun mevcut olup olmadığını tespit için toplanıp mahkemeye 

sunulan delillerin tetkiki suretiyle, bunların meselenin hakikatini meydana çıkarmak 

hususundaki kuvvetini ölçmek için sahip oldukları değerlendirme yetkisi”dir.11

C. Hakimin Takdir Yetkisi:  Hakimin takdir  yetkisini  kullanmak üzere kendisine 

verilmiş  yetki  alanını  iki  bölüm  halinde  incelemek  mümkündür.  Birinci  bölüm 

hakimin  hüküm  verirken  takdir  yetkisini  kullandığı  alanı  içerirken  ikinci  bölüm 

delilleri takdir ederken kullandığı yetki alanını ifade etmektedir.12

1. Hakimin Hüküm Verirken Kullandığı Takdir Yetkisi: 

İslâm hukukuna dair klasik kitaplarda hakimin hüküm verirken ve delilleri 

takdir ederken kullanmaya salâhiyetli olduğu takdirin mahiyeti, sınırları, dayandığı 

temel ilkeler vs. belli bir bâb başlığı altında incelenmemiştir. Dolayısıyla klasik fıkıh 

kitaplarında  genel  olarak  hakimin  takdir  yetkisi  kavramına,  özel  olarak  ise 

hükümdeki takdir yetkisi veya delilleri takdir yetkisi kavramlarına doğrudan işaret 

edilmemiştir.  Bununla beraber özellikle  İslâm ceza hukuku ile  ilgili  kitap ve bâb 

başlıkları  altında  hakimin  takdir  hakkı  cezalara  ve  cezaların  nasslar  karşısındaki 

durumuna  göre,  miktarı  ve  sınırları  belli  olan  cezaların  nasslarda  ele  alınma  ve 

9 İbn Manzûr, V/76; Zebîdî, VII/373. 
10 Türk Hukuk Lügatı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1998, s.318; Erdoğan, s.432.
11 Türk Hukuk Lügatı, s.66; Erdoğan, s.74.
12 M.  Salih  Yavuzer,  İslâm  Yargılama  Usûlünde  Deliller  ve  Takdîri,  (Basılmamış  Doktora  Tezi), 
Ankara 1985, s.37.
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uygulanma  şekillerine  göre  her  bir  ceza  için  yeri  geldikçe  ayrı  ayrı 

değerlendirilmiştir.  Dolayısıyla  hakimin  takdir  hakkı  meselesi,  İslâm  hukuku 

kaynaklarında daha çok cezalar  ve  bunların  hükümleri  ile  alakalı  olarak işlenmiş 

olup,  İslâm  hukukunda  suçların  ve  bunlara  ilişkin  cezaların  sahip  oldukları 

özelliklere  ve  bunların  hakimin  takdir  hakkına  konu olup  olmamalarına  göre  ele 

alınıp  incelenmiştir.  Hakimin  delilleri  takdir  yetkisini  değerlendirmeye  geçmeden 

önce,  konumuzun  sınırlarını  aşmadan,  hakimin  hüküm verirken  kullandığı  takdir 

yetkisini biraz aydınlatmak amacıyla, İslâm ceza hukukunu temel alarak kısaca bilgi 

vermek yararlı olacaktır.

İslâm ceza hukukunun kendine has bir  suç taksimi vardır.  Suça öngörülen 

ceza kriteri temel alınarak İslâm ceza hukukunda suçları; cezası Kur’ân ve sünnet 

tarafından belirlenen suçlar  ve  cezası  hakimlerin  takdirine  bırakılan suçlar  olmak 

üzere iki ayrı gruba ayırmak mümkündür. Cezası Kur’ân ve sünnet tarafından tayin 

edilmiş suçları da kamu hakkına ve/veya kul hakkına ilişkin olmaları açısından kendi 

içinde  ele  alırsak,  daha  kapsamlı  bir  şekilde  İslâm  hukukunda  suçları;  hadd 

gerektiren suçlar, kısas ve diyet gerektiren suçlar ve ta’zîr gerektiren suçlar olmak 

üzere üç grupta değerlendirebiliriz.13

Hadd cezalarının miktarı Şâri’ tarafından veya Hz.Peygamber tarafından ya 

da ashâbın icmâı ile tayin edilip belli bir miktarla sınırlanmıştır. Şu halde hakimin bu 

cezaları  hiçbir  eksiltme  ve  artırma  yapmadan  nasıl  vaz’  edildiyse  o  şekilde 

uygulaması  gerektiği  gibi,  bu  cezaları  herhangi  bir  şekilde  başka  cezalarla 

değiştirmeye de yetkisi yoktur. Kur’ân ve sünnet hadd cezalarının miktarlarını bir bir 

sayıp belirlerken, hakime bu konuda nasslara aykırı davranma imkanı ve bir takdir 

alanı vermemiştir.14

13 Abdulkâdir Avdeh, et-Teşrîu’l-Cinâi’l-İslâmî Mukâranen bi’l-Kânûni’l-Vad’î, Dâru’l-Kâtibi’l-Arabî, 
Beyrût (t.y.), I/78-80; Muhammed Ebû Zehra,  el-Cerîme ve’l-Ukûbe fi’l-Fıkhi’l-İslâmî ( el-Ukûbe), 
Dâru’l-Fikri’l-Arabî,  Kâhire 1946,  s.46-48;  Şâmil  Dağcı,  İslâm Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı  
Müessir Fiiller, Başak Matbaacılık, Ankara 1999, s.23.
14 Abdulkerim Zeydan, el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, (m.y.), (b.y.) (t.y.), s.337; Mustafa 
Cevat Akşit, İslâm Ceza Hukuku ve İnsânî Esasları, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1976, s.53-
55; İbrahim Çalışkan, İslâm Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları, A.Ü.İ.F.D., c.XXXI, Ankara 
1989, s.372.
* Erş: Öldürmeye yönelik olmayıp, uzuvları yaralamanın karşılığı olan diyete “erş” denir. Bedeli ya 
bir nass ile belirlenmiştir  ya da hakimin takdiri ile tespit edilmektedir. Bedelleri bir nass tarafından 
belirlenen erşe “mukadder erş”; bedelleri bir nass tarafından belirlenmeyip tazminat miktarının tespiti 
hakime veya  hakimce yetkili kılınan bilirkişinin takdirine bırakılan erşe ise “gayri mukadder erş” 
denir.
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Kısas  ve  diyet  suçları  da  nasslarla  sabit  olmuş  ve  bunların  cezaları  da 

nasslarla  belirlenmiştir.  Nasslar,  bu cezaları  net  bir  belirleme ile  kesin miktarlara 

bağlarken,  hakime cezanın seçimi ve takdiri  noktasında bir  hürriyet  tanımamıştır. 

Ancak  hakimin,  miktarı  bir  nass  tarafından  belirlenmemiş  ve  “gayri  mukadder” 

olarak  tanımlanan “erş”te  *  mevcut  diyet  miktarlarını  dikkate  alarak  bir  takdirde 

bulunma hakkı vardır. Şu halde hakimin gayri mukadder erş hariç olmak üzere kısas 

ve diyet suçlarının cezalarında duruma göre artırma veya azaltma yapması mümkün 

değildir.  Kısas  ve  diyet  suçlarında  hakimin  takdir  yetkisi,  hadd  cezalarının 

uygulanmasındaki  takdir  yetkisinin sınırlarıyla  benzerlik  göstermektedir.  Şu kadar 

var ki kısas ve diyet cezaları fertlere ait haklardan olmaları sebebiyle suç mağduru 

veya ailesinin affıyla düşebildiğinden, hakimin bu affa bağlı olarak mukadder kısası 

veya  diyeti  uygulamama  yetkisi  vardır.  Oysaki  Allah  hakkına  dahil  olan  hadd 

cezalarının, cezayı gerektiren suç yargı önünde bir kere sabit olduktan sonra, fert 

veya devlet tarafından affı mümkün olmadığından, hakimin bu cezaları hiçbir şekilde 

uygulamama yetkisi yoktur.15

Hadd ile  kısas  ve diyet  cezalarının dışında kalan ta’zîr  cezalarına gelince; 

ister cezası belirtilmeyip Kur’an ve sünnet tarafından yasaklanan fiiller olsun ister 

kul haklarını ihlal etmeye yönelik fiiller olsun isterse toplumun menfaatlerine karşı 

işlenen  suçlar  için  olsun  belli  bir  sayı  altına  konulması  mümkün  olmayan  fakat 

toplum düzeninin korunması, kişi haklarının güvencede olması, konulmuş emir ve 

yasakların sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ta’zîr cezasının verilmesinin 

gerekli olduğu durumlarda suçu işleyen kişinin durumunu da dikkate alarak işlenen 

suçun  ağırlığına  göre  bunları  ta’zîr  kategorisi  içinde  yer  alan  cezalardan  biriyle 

cezalandırma  yetkisi;  fesat  çıkaran  kişiyi  neden  olduğu  fesattan  caydıracak, 

başkalarını  o  suçu  işlemekten  alıkoyacak  miktarda  ceza  getirme  hakkı  hakimin 

takdirine  bırakılmıştır.16 Dolayısıyla  ta’zîr  cezaları,  takdîrî  cezalardır.  Bu  nedenle 

ta’zîr cezaları esnek ve açık olmalıdır. Yani hakime caydırıcı cezanın en şiddetlisini 

ve  uygununu  seçecek  bir  takdir  yetkisi  vermelidir.  Çünkü  ta’zîr  cezaları  kişiden 

kişiye  ve  durumdan  duruma  farklı  şekillerde  ve  derecelerde  uygulanma  esasına 

15 Avdeh, I/124-125; Çalışkan, s.374.
16 Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz İbn Âbidîn,  Reddu’l-Muhtar ale’d-Durri’l-Muhtar Şerhi  
Tenvîri’l-Ebsâr, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmira, (b.y.) (t.y.), III/193; Zeydan, s.343; Dağcı, s.24-25.
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dayanır. Hakim bunun için, cezayı takdir ederken kişinin halini de göz önüne almalı 

ve suçlunun cezaya dayanma gücünü kanaatince değerlendirmelidir.17

Hakimin ta’zîr cezasının çeşidini seçmekte geniş bir yetkisi vardır. Suçun ve 

suçlunun durumuna göre ağır veya hafif bir ceza seçebilir, cezayı en aşağı derecede 

seçip uygulayabileceği  gibi  en şiddetli,  en yüksek dereceye de çıkarabilir.  Ayrıca 

cezanın uygulanmasını veya uygulanmasının durdurulmasını emredebilir.18

Görüldüğü gibi suçları hadd gerektiren suçlar, kısas ve diyet gerektiren suçlar 

ve ta’zîri gerektiren suçlar şeklinde ceza kriterine dayalı olarak ele aldığımız bu üçlü 

taksim, İslâm hukukunda ceza ile ilgili ahkâm çerçevesinde hakimin takdir hakkının 

genel  bir  çerçevesini  çizmiş  bulunmaktadır.  Bundan  başka  İslâm  hukukunun 

muâmelât, miras hukuku, aile hukuku gibi bölümlerinde de yer yer hakimin takdir 

yetkisine  atıfta  bulunulmuştur.  Mesela  zevciyyet  nafakası,  karı  ile  koca  arasında 

rızalarına uygun olarak veya hakime başvurarak kaza/yargı yoluyla tayin ve takdir 

edilebilir. Hakim, nafakayı takdirinde yalnız kadının veya yalnız kocanın veya her 

ikisinin hallerini, maddi durumlarını dikkate alır. Nafakayı kocanın kazancına göre 

günlük, haftalık, aylık veya senelik takdir eder.19 Görüldüğü gibi takdir şeklinin nasıl 

ve  neye  göre   olacağı,  eşlerden  hangisinin  durumunun  esas  alınacağı  hususunda 

görüş farklılıkları olmakla birlikte eşlerin yargıya müracaatı halinde nafaka takdiri, 

hakime ait bir görevdir.

Hakimin  hüküm  verirken   takdir  yetkisinin  olup  olmadığı  konusunda  bir 

hususa daha işaret etmek yerinde olur. Bilindiği gibi İslâm hukukunda hüküm koyma 

yalnız esasların ve ana meselelerin beyanı suretiyle vâki olmuş; zamana, şartlara ve 

kişilere göre değişebilecek hadise ve olaylarla ilgili teferruat hakimlerin ictihadlarına 

bırakılmıştır.  Kanunların  sarahat  ve  delâletleriyle  hallolunamayan  hadise  ve 

teferruatlar hakimlerin ictihadlarıyla çözümlenmektedir. Yargıya intikal eden hiçbir 

hadise  Kur’an  veya  sünnette  hükmü  beyan  olunmamıştır  bahanesiyle  ihmal 

edilemez. Mutlaka bir çözüme kavuşturulması, taraflar arasındaki anlaşmazlığın bir 

şekilde ortadan kaldırılması gerekir.20 
17 Ebû Zehra, el-Cerîme ve’l-Ukûbe fi’l-Fıkhi’l-İslâmî (el-Cerîme), Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Kâhire 1976, 
s.287.
18 Avdeh, I/82-83.
19 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûkı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmûsu, Bilmen Basımevi, İstanbul 
1968, II/458-463.
20 Ali Himmet Berki,  İslâm’da Kaza: Hüküm ve Hakimlik ve Tevâbiî, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara 
1962, s.38-39; Hayreddin Karaman,  İslâm Hukukunda İctihad, Elif Matbaacılık, Ankara 1975, s.25-
33.
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Hüküm  verirken  nass  veya  Hz.Peygamber’in  sünneti  olmayan  yerlerde 

yapılan  ictihadların  pek  çok  örneği  vardır.  Bunların  hakimin  takdir  hakkı  içinde 

değerlendirilmesinin ne derece doğru olup olmadığını göstermesi bakımından sahabe 

devrinden  bir  ictihad  örneğini  nakletmekle  yetiniyoruz.  İkrime’den  rivayet 

olunduğuna göre İbn Abbâs, kendisini koca ve ana-babaya düşen miras konusunda 

bilgi alması için Zeyd b. Sâbit’e gönderir. Zeyd, kocaya yarım, anneye kalanın üçte 

biri,  babaya  da kalan  malın  hepsinin  miras  olarak düşeceğini  söyler.  İkrime,  İbn 

Abbâs’a  gelerek,  Zeyd’in  söylediklerini  ona  iletir.  Bunun  üzerine  İbn  Abbâs, 

İkrime’ye  tekrar  Zeyd’e  gitmesini  anneye  kalanın  üçte  birinden  verilmesine  dair 

Kitap’ta  bir  hüküm  olup  olmadığını,  kendisinin  anneye  tüm  maldan  üçte  bir 

düşmesini  uygun  gördüğünü  belirtmesini  ister.  Haber  Zeyd’e  gelince  şu  şekilde 

cevap verir: “Ben kendi görüşümü söylüyorum, sen ise kendi görüşünü söylüyorsun. 

Bence annenin baba üzerine bir üstünlüğü yok.” Bu rivayet nassın olmadığı bir konu 

hakkında görüşlerin  ihtilafını  gösteren yerinde bir  örnek olmakla birlikte21,  takdir 

yetkisinin  yapılan  ictihada  kaynaklık  etmesi  açısından  da  güzel  bir  örnek  olarak 

değerlendirilebilir.  Sonuç  olarak  şunu  diyebiliriz  ki,  hakimin  ictihadiyle  hüküm 

vereceğinin kabul edilmesi, bir anlamda ona takdir yetkisi vermek anlamına gelir.22

Hakimin hüküm verirken hakkaniyet  dahilinde hükmetmesini emreden pek 

çok  ayet  bulunmaktadır.23 Bu  ayetler  hakimin,  takdirini  kullanırken  adalet 

çizgisinden  ayrılmaması  gerektiğinin  lüzumuna  işaret  ederken,  diğer  taraftan 

hakimin, hüküm verirken takdir yetkisini kullandığının da bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir.24 

İslâm  hukukunda  hakimin  hüküm  vermedeki  takdir  yetkisi  hakkında 

yaptığımız bu kısa açıklamalardan sonra, modern hukuk açısından hakimin hüküm 

verirken kullandığı takdir yetkisine yine kısaca değinecek olursak; modern hukukta 

hakim,  kuralları  kayıtsız,  şartsız  ve  değerlendirme  yapmadan  uygulayan  bir  kişi 

konumunda değildir.25 Türk ceza kanunu hakime aşağı ve yukarı haddleri kanunda 

gösterilmiş cezaları, bu haddler arasında takdir hakkını kullanmak suretiyle, suçlunun 

yaşı,  aklî  durumu,  hafifletici  sebepler  ve  benzeri  noktaların  göz  önüne  alınarak 
21 Mennâ’ el-Kattân, Târîhu’t-Teşrîi’l-İslâmî, Mektebetu’l-Maârif, Riyâd 1996, s.233.
22 Yavuzer, s.41.
23 Nisâ Sûresi, 56, 134, 135; Mâide Sûresi 8 gibi.
24 Şakir Berki-Hayrullah Hamîdî, İslâm Husûsî Hukukunun Ana Prensipleri (Kur’ân’da Hukuk), Güzel 
Sanatlar Matbaası, Ankara 1956, s.7-10.
25 Yavuz Atar-Sami Karahan, Hukuk Bilimine Giriş, Kuzucular Ofset, Konya 1994, s.71.
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suçluya  en  uygun  şekilde  tayin  ve  hükmetmek  yetkisini  tanımıştır.  Yani  ceza 

yasalarında, suçlulara verilecek cezaların çoğu kez taban ve tavanı belirtilerek bunlar 

arasında kalmak koşuluyla, bir cezanın takdîrî yetkisi hakime verilmiştir.26

Mesela  Türk  Ceza  Kanununun  491’inci  maddesinde  “her  kim  diğerinin 

taşınabilir malını, rızası olmaksızın, faydalanmak için bulunduğu yerden alırsa altı 

aydan  üç  seneye  kadar  hapsolunur”  hükmü  geçmektedir.  Bu  gibi  bir  hırsızlık 

olayında  hakim,  suçluya  altı  ay  veya  üç  yıl  ya  da  bu  iki  süre  arasında  bir  ceza 

verebilir. Bunun takdiri hakime aittir.27 

Türk  medeni  hukukuna  gelince,  Medeni  Kanunun  (MK.)  4’üncü  maddesi 

hakimin takdir salahiyeti hususunda şu kaideyi koymuştur: “Kanunun takdir hakkı 

verdiği  ve  icâbı  hale  yahut  muhik  sebeplere  nazaran  hüküm  vermekle  mükellef 

tuttuğu hususlarda hakim, hak ve nısfetle hükmeder.”28 Buna göre hakime hüküm 

verirken  takdir  hakkı  tanınması,  kanunun  belirlediği  ana  esasların  ve  genel 

durumların,  değişen  zamanın  taleplerine,  yeni  durumlara  ve  hayat  şartlarının 

çeşitliliğine  göre  yeni  yeni  meydana  gelen  ilişkilere  uygulanması  imkanının 

sağlanması anlamına gelir. Kanunlar hangi olaylara ne gibi sonuçlar bağlanacağını 

genellikle  açıkça  belirtirler.  Kanunlardaki  genel  ve  soyut  nitelikteki  kuralların 

toplumun  ihtiyaçlarına  ve  hayatın  değişimlerine  ayak  uydurabilmesi,  hukuk 

kurallarının  somut  olaylara  uygulanabilmesi  hakimlere  bir  takdir  yetkisinin 

tanınmasını zorunlu kılar.  Kanun koyucu tarafından konulan kuralların,  muhtemel 

olaylara veya ilişkilere uygulanabilmesi için kanun koyucu bilinçli bir şekilde yani 

bilerek  ve  isteyerek  kural-içi  boşluklar  bırakmıştır.  Kural-içi  boşluğun  olduğu 

durumlarda kanun, temelde belli bir kural öngörmekte fakat olayın, ihtiyaçların ve 

şartların  gereklerine  göre  bu  kuralın  hakim  tarafından  tamamlanmasına  imkan 

vermektedir.  Bu  da  mevcut  kuralın  hükme  uygulanmasında  hakimin  sübjektif 

değerlendirme yapabilmesi için açık bir kapı bırakılması demektir ki takdir yetkisinin 

kullanılmasını ifade eder.29 Mesela Medeni kanunun 26’ncı maddesinde bir kimsenin 

haklı sebepler varsa isminin değiştirilmesini isteyebileceği yazılıdır. Ancak kanun bu 
26 Faruk  Erem-Ahmet  Danışman-M.  Emin  Artuk,  Türk  Ceza  Hukuku  (Genel  Hükümler),  Adalet 
Matbaacılık, Ankara 1997, s.759; Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, ‘S’ 
Yayıncılık, Ankara 1983, s.65.
27 Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Motif Matbaası, Bursa 1998, s.271, 280; Atar-Karahan, s.71.
28 Kamil Tepeci, Notlu ve İzahlı Türk Kanunu Medenisi, Yeni Desen Matbaası, Ankara 1955, I/22.
29 Seyfullah Edis,  Hukukun Uygulanmasında Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi,  A.Ü.H.F.D., c.XXX, 
se:1973,  sa:1-4,  s.169-172; Fikret  Arık,  Yeni Hukukumuz ve Hakimin Faal  Rolü,  Adliye Ceridesi, 
se:33/1942, sa:3, s.257-280.
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haklı sebeplerin neler olduğunu belirtmemiş, bunların takdirini hakime bırakmıştır. 

Kişinin ismini değiştirmek için ileri sürdüğü sebeplerin haklı olup olmadığını hakim 

takdir edecek ve hükmünü bu takdirine dayandıracaktır.30

2. Hakimin Delilleri Değerlendirirken Sahip Olduğu Takdir Yetkisi: 

İslâm  hukukçuları  hakimin  delilleri  değerlendirirken  sahip  olduğu  takdir 

yetkisi  hususunda,  kabul  ettikleri  ispat  vasıtaları  yani  deliller  konusundaki  görüş 

ayrılıklarına  paralel  olarak  farklı  görüşler  ileri  sürmüşlerdir.  İddianın  mahkeme 

önünde,  hukukça  muteber  delil  ve  usûllerle  ispat  edilmesi  asıl  olmakla  birlikte, 

iddiayı ispat etmeye uygun deliller belirlenirken ve bu delillerin değerlendirilmesinde 

sınırlandırıcı mı yoksa hakime geniş bir takdir yetkisi bırakıcı mı bir yol izleneceği 

fakihler arasında tartışma konusu olmuştur.  İspat vasıtalarını  temele alıp,  hakimin 

bunlar karşısında hiçbir söz sahibi olmadığı bir konumda bırakanlar ispat vasıtalarını 

sınırlı  sayıda  tutmayı;  hakime  ispat  vasıtaları  ve  bunların  kıymetlendirilmesi 

noktasında geniş bir yetki sahası açanlar ise ispat vasıtalarını belirli bir sayı altına 

koymamayı tercih etmişlerdir.31

İspat yollarının neler olduğu ve hakimin bunlar karşısındaki konumunun ne 

olması  gerektiği  hususunda,  İslâm  alimlerinin  görüşlerini  iki  grup  etrafında  ele 

alabiliriz.  Birinci  grup,  ispat  vasıtalarını  belirli  çeşitlerle  sınırlarken;  ikinci  grup, 

hakimin, kendisiyle hakikate ulaştığı her şeyi delil getirme ve hüküm verme için bir 

yol olarak kabul etmişlerdir.

Fakihlerin  çoğunluğunun  oluşturduğu  birinci  gruba  göre  ispat  vasıtaları, 

şer’î/hukûkî bir nass tarafından şartları ve sınırları belirlenmiş bir adetle sınırlıdır. 

Tarafların  iddialarını  mahkemede  desteklemek  amacıyla  mahkemeye  sunacakları 

deliller bu sınırlama üzerine olduğu gibi, hakim de ispat hususunda İslâm hukukunun 

tayin ettiği bu ispat vasıtaları yani deliller ile mukayyeddir. Tarafların getirecekleri 

delilleri ve hakimin hükmünü bina edeceği ispat yollarını belirli bir sayı ve vasıflarla 

sınırlayan fakihlerin bir kısmına göre bu ispat yolları beyyine (şahitlik), ikrar, yemin, 

nukûl, kasâme ve hakimin bilgisidir. Bir kısmına göre yalnızca şahitlik, yemin ve 

30 Gözler, s.279-280.
31 Bardakoğlu, “İsbât” md., XXII/492.
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nukûldür.  Çoğunluğu  oluşturan  diğer  bir  kısmına  göre  ise  şahitlik,  ikrar,  yemin, 

nukûl, kasâme, hakimin bilgisi ve kesin karinedir.32

İbn Teymiyye,  İbn Kayyim el-Cevziyye,  İbn Ferhûn’un oluşturduğu ikinci 

gruba göre ise, taraflar ve hakim belli ispat yollarıyla kayıt altına alınamaz. Taraflar 

iddialarını  destekleyen ve davayı  neticeye bağlayacak,  onu ispat  edecek derecede 

kabul  ettikleri  şeyleri,  hakimin  uygun  gördüğü  her  şeyi  mahkemeye  delil  olarak 

takdim edebilirler. Onlara göre hangi yolla olursa olsun hakkı ortaya çıkaran ve onu 

aydınlatan her şey, dine muhalif olmadığı sürece, ispat yollarından biri olarak kabul 

edilmektedir.33

Fakihlerin çoğunluğuna göre yargı nizamı ispat hususunda yargının adaletine 

güvenen  nefisleri  tatmin  eden  belirli  ispat  yollarının  olmasını  gerekli  kılar.  Her 

hakim kendi ölçüsüne göre hüküm verirse, kendini bağlayıcılık altında tutan hiçbir 

şeyin varlığı  ile kayıtlı  olmazsa,  kendine çözüm için başvuran kimselerin hakları, 

malları  vs.  bilhassa  zalim,  haksızlık  yapmaktan  korkmayan  ve  çekinmeyen 

hakimlerin elinde yok olur gider.34 Bu tür bir sınırlandırmanın amacı, aksini gösterir 

bir başka delil bulunmadığı sürece, hukuken belirlenmiş ispat vasıtalarına kesin ve 

bağlayıcı bir nitelik atfetme ve böylece yargılamayı genel geçer kriterlere bağlama 

düşüncesidir.35

Fakihlerin  çoğunluğunun  dışındakilere  göre  ise,  hakkın  sahibine  adalet 

çerçevesinde teslim edilmesinde amaçlanan şey, şerîatın/İslâm hukukunun bu teslim 

görevinin  gerçekleşmesine  vesile  olabilecek,  hakime  yol  gösteren  hiçbir  delili 

yalanlamaması ve bu yolla hiçbir hakkın kaybına yol açmamasıdır. Allah Kur’ân’da 

“Ey  imân  edenler!  Eğer  bir  fâsık  size  bir  haber  getirirse  onun  doğruluğunu 

araştırın!...”36 diye  emretmekle  fâsığın  haberi  konusunda,  onun  delillerle  sabit 

kılınmasını  istemiştir.  Getirdiği  haberin  hemen  reddedilmesini  istememiştir.  Bu 

ayetin delâlet ettiği şey şudur ki; ispat için, Şâri’ belirlememiş olsa bile, her delil 

kabul  olunur.  Bir  hakkın hakim önünde açıklığa  kavuştuktan  sonra,  hakimin  onu 

reddetmesi artık caiz değildir. Bu bakımdan ispat yolları hakların zuhuruna, ortaya 
32 Fâiz, s.44-45; Zuhaylî (Muhammed), II/605-606 ve 622.
33 Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb İbn Kayyım el-Cevziyye,  İ’lâmu’l-
Muvakkıîn an Rabbi’l-Âlemîn, Dâru’l-Cîl, Beyrût 1973, I/.90; Burhânuddîn İbrahim b. Ali b. Ebi’l-
Kâsım İbn  Ferhûn,  Tabsiratu’l-Hükkâm fî  Usûli’l-Akdıye  ve’l-Menâhici’l-Ahkâm,  Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrût- Lübnan 1995, I/172-173; Fâiz, s.45; Zuhaylî (Muhammed), II/606.
34 Zuhaylî (Muhammed), II/608.
35 Bardakoğlu, “İspat” md., XXII/493.
36 Hucûrat Sûresi, 6.
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çıkarılıp  çıkarılamadıklarına  bağlıdır.  Hakim  huzurunda  hakkı  ortaya  çıkaran  ve 

açıklığa kavuşturan her şey de buna kıyas olunur.37

Delillerin  herhangi  bir  sayı  ile  sınırlanamayacağını  benimseyen  İbnu’l-

Kayyim şunları da söylemektedir: “Allah Kur’ân’da iki şahit veya bir erkek ile iki 

kadın şahidin getirilmesini söylerken38 bu nisabla haklarını korumalarını, güvence, 

sağlam teminat altına almalarını hak sahiplerine emretmiştir. Allah’ın Kur’ân’daki bu 

talebi hakların korunması ve vesikalandırılması amacına yöneliktir. Yoksa hakimlere 

sadece bunlarla hüküm vermelerini emretmek için değildir. Bir hakkı koruma yolları 

başka,  ispat ise başka bir şeydir.  Koruma yollarını  iki şahide veya bunun dışında 

başka  bir  şeye  hasretmek,  ispat  yollarının  da  bunlarla  sınırlı,  zikredilen  adet  ve 

sıfatlarla  mukayyed  olduğu  anlamına  gelmez.  Bu  sebepten  hakim  tek  şahitle, 

aralarında erkek olmayan kadın şahitlerle, nukûlle ve Kur’ân’da zikri geçmeyen daha 

başka hüküm yollarıyla da hükmedebilir.  Nitekim Hz. Peygamber de tek şahit  ve 

yemine  dayanarak  hüküm vermiş,  Kur’ân’da  da  buna  bir  uyarı  gelmemiştir.  Tek 

şahit,  karineler  ve  bunların  dışındaki  şeylerle  hükmetmeye  de  bir  itiraz  vâki 

olmamıştır. Bu da gösterir ki Kur’ân’da hakimin kendisiyle hüküm vereceği şeyler 

zikredilmediğinden, ispat yolları, hakkın korunması hususunda zikredilen yollardan 

daha geniştir ve sınırlandırılamaz.”39

Aralarında İbn Teymiyye,  İbnu’l-Kayyim,  İbn Ferhûn’un da bulunduğu ve 

ispat vasıtalarına hiçbir sınırlama getirilmemesi gerektiğine taraftar olan fakihlerin 

hakimin  hükmünü  dayandıracağı  ispat  yollarına  bu  bakış  açılarının  ‘beyyine’ 

kavramına getirdikleri geniş tanımla da yakından ilgisi bulunmaktadır. Nitekim onlar 

beyyineyi “ mahkeme önünde gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve açıklığa kavuşmasını 

sağlayan her çeşit delil”40 olarak tanımlamışlardır. Bu tanıma göre beyyine, bazen iki 

adil erkek şahit, bazen bir erkek ile iki kadın şahit, bazen dört erkek şahit olur. Bazı 

Şâfiî ve Hanbelî hukukçularına göre bazen üç erkek şahit, Hicaz ve hadis alimlerinin 

geneline  göre  tek  şahit  ile  davacının  yemini,  Ebû Hanîfe  ve  kendisinden rivayet 

olunan meşhur görüşte Ahmed b. Hanbel’e göre bazen tek kadın şahit, Mâlik ve bir 

37 İbn  Kayyim  el-Cevziyye,  et-Turuku’l-Hükmiyye  fi’s-Siyâseti’ş-Şer’iyye,  Matbaatu’l-Âdâbi’l-
Müeyyed, Mısır 1317h., s.24; İbnu’l-Kayyim, İ’lâmu’l-Muvakkıîn, I/96-97.
38 Bakara Sûresi, 282; Talâk Sûresi, 2.
39 İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hükmiyye,  s.66-67,96,135,161;  İbnu’l-Kayyim,  İ’lâmu’l-Muvakkıîn, 
I/96; Zuhaylî (Muhammed), II/606-607. 
40 İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hükmiyye,  s.24;  İbn  Ferhûn,  I/172-173;  Bardakoğlu,  “İspat”  md., 
XXII/492.
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rivayette Ahmed b. Hanbel’e göre bazen iki kadın şahit,  Şâfiî’ye göre bazen dört 

kadın  şahit  olur.  Bazen  ise  yeminden  cayma,  elli  kişinin  yemini  (kasâme)  veya 

bunların dışındaki başka herhangi bir  şey olabilir.  Çünkü beyyine kelimesi,  hakkı 

ortaya çıkaran her şey için kullanılan mutlak bir isimdir. Kur’ân’da sadece iki şahit 

anlamında  değil  bilakis  delil,  hüccet,  burhan  anlamlarını  da  kapsayıcı  olarak 

zikredilmiştir.  Şüphe  yok  ki  iki  şahit  dışında  kalan  diğer  beyyine  çeşitleri  de 

davacının doğruluğuna delalet açısından daha kuvvetli olabilirler.41

Fakihlerin  çoğunluğunun  asıl  gerekçesi,  Kur’ân  ve  sünnette  belirli  ispat 

vasıtalarından söz  edilmiş olmasından ziyade  yargılamada kişisel  zan ve tahmine 

dayalı  olarak  hüküm  vermeyi  önleme,  hakimin  objektifliğini  sağlama  ve  hukuki 

sınırlar içinde kalabilme düşüncesidir.  Hem fakihlerin çoğunluğunun hem de ispat 

vasıtalarını takdir ederken hakime daha aktif bir görev verip ispata elverişli görünen 

her  delilin  kullanabileceğini  bunun  da  adaletin  gerçekleşmesini  sağlamada  daha 

yararlı olacağını savunanların bu farklı bakış açılarının kendi içinde tutarlılık taşıdığı 

söylenebilir.42

Türk  hukuku  kaynaklarında  hakimin  delilleri  değerlendirirken  takdir 

yetkisine sahip olup olmadığının nasıl işlendiğine de değinecek olursak; Türk hukuk 

doktrininde hakimlere tanınmış serbesti  /  yetki  kavramı üzerinde bir  terim birliği 

yoktur.  Takdir  salahiyeti,  takdir  kararı,  takdir  yetkisi,  takdir  hakkı  gibi  terimlere 

rastlanmaktadır.43 Bu kavramlardan başka bir de, “delillerin serbestçe takdiri” ifadesi 

kullanılmaktadır ki, önceki kavramlarla bu kavram arasında bir fark bulunmaktadır. 

Hakimin hüküm vermedeki takdir yetkisini incelerken mevzubahis ettiğimiz 

MK.’nın 4’üncü maddesi ile HUMK’un 240’ıncı maddesi hakimin iki takdir yetkisi 

arasındaki  farkı  göstermektedir.  HUMK 240’ıncı  maddeye göre “...kanunun tayin 

ettiği  haller  müstesna  olmak  üzere  hakim ikame olunan delilleri  serbestçe  takdir 

eder” hükmü geçmektedir.          

“Delilleri  serbestçe  takdir  etme” hukuk kuralının  uygulanmasından önceki 

safhada  söz  konusu  olmaktadır.  Buna karşılık,  MK.  md.  4’teki  takdir  yetkisi  ise 

maddi  hukukta  uygulanabilecek  bir  kuralın  hakkaniyet  ve  nısfete  göre 
41 Ebû’l-Abbâs  Takiyyuddîn  Ahmed b.  Abdilhalîm b.  Abdisselâm b.  Abdillah  b.  Muhammed İbn 
Teymiyye, Mecmû’u Fetâvâ, Matbaatu’l-Hukûme, (b.y.) 1386h., XXXV/394-395; İbnu’l-Kayyim, et-
Turuku’l-Hükmiyye, s.11-12 ve 24.
42 Bardakoğlu, “İsbât” md., XXII/492.
43 Vecdi Aral,  Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Bayrak Matbaacılık, İstanbul 2001, s.204-206; Edis, 
Hukukun Uygulanmasında ...., s.169; Gözler, s.279.
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tamamlanmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla MK. md. 4’teki takdir hakkı, maddi 

hukuka,  bu  hukukun  uygulanmasına  ait  bir  takdirdir.  Kanun  koyucu,  bir  hukûkî 

kaidenin  uygulanabilmesi  için  bulunması  gereken  şartları  çok  genel  bir  tarzda 

belirlemiş  olabilir.  Hakimin,  önüne  gelen  hadisede,  zikredilen  şartların  bulunup 

bulunmadığına  hükmedebilmesi  için  takdir  yetkisini  kullanması  lazımdır.  Mesela 

MK.’nın 134’üncü maddesinde boşanma sebebi olarak tayin edilen “eşler arasındaki 

müşterek  hayatı  çekilmez  bir  hale  sokan  şiddetli  geçimsizlik”in  önüne  gelen 

boşanma hadisesinde, “şiddetli” ve “çekilmez bir hal” şartlarının gerçekten bulunup 

bulunmadığını tespitte, hakime takdir salahiyeti verilmiştir. Bazı hallerde ise kanun, 

hukûkî  münasebetin  şartlarını  açıkça  bildirdiği  halde,  bu  şartlar  mevcut  olunca, 

bunlara terettüb eden hükümleri tayin etme hususunda hakimi salahiyetli kılmıştır. 

Mesela  bir  kadının  kocası  aleyhine  boşanma davası  açtığı  bir  durumda,  bu  dava 

neticeleninceye  kadar  kadının  nerede  kalacağı,  ne  ile  geçineceği,  çocuklarla 

münasebetinin ne olacağı  gibi neticelerin bir  karara bağlanmasında hakime takdir 

yetkisi verilmiştir.44

Bu iki takdir arasındaki farkı şu misalde daha yakından görmek mümkündür: 

Hakim bir  boşanma  davasında  ileri  sürülen  vakıayı,  yani  boşanma için  kanunun 

koyduğu unsuru, mesela terk keyfiyetini, getirilen beyyinelerle tespit ederken usul 

bakımından  bir  takdir  yapacak  ve  neticede  bu  vakıayı  sabit  gördükten  sonra 

boşanmaya mı yoksa ayrılığa mı hükmedeceğini maddi hukuk bakımından yaptığı 

takdir ile tayin edecektir.45

Türk medeni muhâkeme hukukunda deliller,  bir sonraki maddede detaylıca 

göreceğimiz gibi “kesin” ve “takdîrî” deliller olmak üzere iki kısma ayrılır. Kısaca şu 

açıklamayı yapmakla yetinelim ki hakim, kesin delillerden biri ile ispat edilen bir 

iddiayı ispat edilmiş olarak kabul etmek zorundadır. Yani hakimin bu delilleri takdir 

yetkisi yoktur. Takdîrî delilleri ise hakim HUMK. md. 240 gereğince dilediği gibi 

takdir yetkisine sahiptir.46

Delillerin  değerlendirilmesinde  hakimin  takdir  yetkisine  Türk  ceza  usûl 

hukuku  açısından  kısaca  göz  atarsak;  ceza  davalarında  hakim  her  çeşit  delili 
44 Seyfullah  Edis,  Medenî  Hukuka  Giriş  ve  Başlangıç  Hükümleri,  Ankara  Üniversitesi  Basımevi, 
Ankara 1993, s.202; Ferit H. Saymen, Türk Medenî Hukuku, Kenan Matbaası, İstanbul 1948, s.154-
157; Esat Arsebük, Medenî Hukuk, Tan Matbaası, İstanbul 1948, s.97.
45 Sabri  Şakir  Ansay,  Hukuk  Yargılama Usulleri,  Ankara  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Yayınları, 
Ankara 1957, s.328-329.
46 Önen, s.207; Bayındır, s.68-69.
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serbestçe kabul ve takdir eder. Ceza usûlünde delil serbestisi esastır. Bununla beraber 

kanunun veya ahlâkın yasak etmediği saha ve vasıtalar bahis konusu olmalıdır. Bu 

nedenle işkence ile ifade alınamaz, baskı ile tanık dinlenemez.47

Ceza  muhâkemesindeki  delil  serbestliği,  belirli  hususların  belirli  delillerle 

ispatının  zorunlu  kılınmamasını  ifade  eder.  Ceza  muhâkemesinin  amacı  maddi 

gerçeğe  ulaşmaktır.  Bilimsel  gerçek  ceza  muhâkemesine  yabancıdır.  Bilimsel 

gerçekle yetinmek, belirli delillerin hakimi bağlaması ve hakime delili değerlendirme 

olanağının  tanınmaması  demektir.  Ceza  muhâkemesinde  her  türlü  delil  ile  ispat 

meşrudur.  Bir  şeyin  delil  olabilmesi  hakimde ispat  hususunda vicdani  bir  kanaat 

oluşturmasına bağlıdır.  Cezada hiçbir  delil  hakimi bağlayıcı  nitelikte  değildir.  Bu 

nedenle ceza muhâkemesinde yargı  makamının toplanan delilleri  değerlendirirken 

vicdanî açıdan sonuca ulaşabilmesini öngören sistem yani vicdanî delil sistemi kabul 

edilmiştir.48

Ceza muhâkemesi usûlünde iddiaların ispat vasıtaları sınırlandırılmadığı gibi 

hiçbir kanunî delil de kabul edilmemiştir. Ancak ceza usûlündeki bu delil serbestisi 

düzensiz  bir  faaliyet  manasına  değildir.  İspat  vasıtalarında  serbestlik  kaidesi  ve 

bunların değerlendirilmesinin hakimin takdirine konu oluşları, ceza usûlünde maddi 

hakikatin arandığı ve vicdanî kanaatin esas tutulduğu fikri ile izah olunmaktadır. Bu 

iki esasın gerçekten benimsendiği bir usûl hukukunda ispat vasıtalarına sınırlandırma 

getirmek,  bazı  vasıtaları  yasak  saymak  veya  ispatı  ancak  belli  şekilde  mümkün 

görmek gibi anlayışların yeri yoktur. Hakimin delilleri serbestçe takdir hakkı aynı 

zamanda  onun  lüzumlu  gördüğü  delilleri  toplamak  imkanına  sahip  oluşu,  ceza 

muhâkemesindeki delil serbestliği ilkesine uygun olmakla birlikte ‘keyfilik’ olarak 

anlaşılmamalıdır. Hakimin görevinde vicdanen sorumsuz olmadığını düşünmek bile 

onun keyfi hareket edemeyeceğini gösterir.49 

Ceza  muhâkemesi  usûlünde  delillerin  ve  bunlar  karşısında  hakimin  takdir 

yetkisinin genel karakterine dair bu açıklamalardan sonra delillerin değerlendirilmesi 

konusunda  ceza  muhâkeme  hukukunda  ‘kanunî’  ve  ‘vicdanî’  olmak  üzere  iki 

sistemin  mevcut  olduğunu  belirtelim  ve  hem  bu  iki  sistemin  hem  de  davacının 

davasını ispat vasıtaları olan ve hakimin de hükmüne dayanak ve sebep teşkil eden 
47 Faruk Erem, Ceza Usulü Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1978, s.376-377.
48 Nur Centel-Hamide Zafer, Ceza Muhâkemesi Hukuku, Beta Basım, İstanbul 2003, s.170-171.
49 Erem, s.377-381; Doğan Soyaslan,  Ceza Muhâkemeleri Usulü Hukuku, Yetkin Basımevi, Ankara 
2000, s.45.
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delillerin, muhâkeme usûlü çeşitlerine göre nasıl değerlendirildiklerini “Muhâkeme 

Usûllerinin Hakimin Takdir  Yetkisi  Açısından Delillere  Yaklaşımı” başlığı  altında 

incelemeye geçelim.

IV.  MUHÂKEME  USULLERİNİN  HAKİMİN  TAKDİR  YETKİSİ 

AÇISINDAN DELİLLERE YAKLAŞIMI

A. Usûl Hukuku:  Usûl hukukundan maksat, mahkemelerin ve hakimlerin adaleti 

tevzî’ ederken izleyecekleri esasları düzenleyen hukuktur.50

Günümüzde  muhâkeme  hukuku,  medenî  muhâkeme  ve  ceza  muhâkemesi 

olmak  üzere  ikiye  ayrılmaktadır.  Bu  ayırımın  sebebi,  hukuk  davaları  ile  ceza 

davalarının çözümünde birtakım farklı kuralların uygulanmasıdır. Medenî muhâkeme 

hukuku ve ceza muhâkemesi hukuku, fert ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemek 

noktasında  eşit  bir  çizgide  bulunmaktadırlar.  Her  ikisi  de  bir  uyuşmazlığı 

çözmektedirler. Ancak yargılama konuları farklı olduğu için, çözdükleri uyuşmazlık 

da birbirinden farklı olmaktadır. Medenî muhâkeme hukuku, iki özel şahıs arasındaki 

mala  veya  paraya  ilişkin  ihtilafı  çözmekte olup kişi  menfaatlerini  güvence altına 

almaktadır. Ceza muhâkeme hukukunda ise suç işleyen bir kimse yargılanmaktadır. 

Failin  fiili  işlediği  sabit  ise  her  durumda  mutlaka  bir  yaptırım  uygulanacaktır. 

Dolayısıyla  ceza  muhâkemesinin  amacı,  suçlunun  cezalandırılması  yoluyla  kamu 

düzenini  sağlamak  ve  kişi  özgürlüğünü  teminat  altına  almak  iken;  medenî 

muhâkemenin amacı, birbirinden alacaklı veya borçlu olarak karşı karşıya bulunan 

iki  kişinin  menfaatlerini  aradaki  mal  veya  para  ihtilafını  çözerek  korumaktır.51 

Muhâkeme  hukukundaki  bu  ikili  ayırıma  bağlı  olarak  usûl  hukuku  da  ‘ceza 

muhâkemesi usûlü hukuku’ ve ‘medeni muhâkeme usûlü hukuku’ olmak üzere iki 

kısma ayrılmaktadır. Medenî muhâkeme usulü hukuku, mahkeme önünde iki kişinin 

bir  özel  hak  üzerinde  çekişmesinde  haklıyı  ortaya  çıkarmaya  yarayan  şekil  ve 

yollardan bahseder. Ceza muhâkemesi usulü hukuku ise, suç işleyen veya işlediği 

iddia olunan kişinin, hangi makamlar tarafından, nasıl ve ne şekilde, hangi yollardan 

geçerek  mahkum  veya  beraat  edeceğine  ilişkin  kurallardan  bahseder.  Davanın 

açılması,  organizasyonu,  yürütülmesi,  mahkemenin  yetki  ve  görevi,  suçun ortaya 

50 Ali Şafak, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Gümüş Matbaacılık, Ankara 1992, s,472.
51 Sabri Şakir Ansay, Hukuk Yargılama Usulleri, (1950 baskısı), s.1-3; Soyaslan, s.33-35
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çıkarılması,  deliller,  suçlunun  yargılanmasını  ceza  muhâkemesi  usûlü  hukuku 

düzenler.52  

İslâm hukuku kaynaklarında usûl hukukuna ‘edebu’l-kâdî’ ilmi veya kısaca 

‘kadâ’  denmektedir.  Edebu’l-kâdî  hakimin  anlaşmazlıkları  çözümlerken  uyması 

gereken  edep  ve  kaideler  ilmidir.  Usûl  hukuku  ile  ilgili  hükümler  ya  fıkıh 

kitaplarında İslâm hukukunun dörtlü tasnifi  içinde yer alan ‘muâmelât’ hükümleri 

arasında  zikredilmektedir  ki  genellikle  ‘kitâbu’l-kadâ,  kitâbu’d-da’vâ  ve  kitâbu’l-

beyyinât’ başlıkları altında incelenir veyahut da ‘edebu’l-kâdî’ adı altında telif edilen 

müstakil eserlerde incelenir.53

İslâm muhâkeme hukukunda, medenî muhâkeme ve ceza muhâkemesi diye 

bir ayırıma gidilmemiştir. Alimler medenî muhâkeme ve ceza muhâkemesi ayırımı 

yapmamışlar  ancak  bu  ayırımın  daima  farkında  olmuşlardır.  Bu  iki  muhâkeme 

hukukunun müşterek taraflarının daha çok olduğunu göz önüne alarak, bunları ayrı 

ayrı bölümler halinde incelemek yerine aynı bâb veya kitapta tetkik etmişler ve yeri 

geldikçe her iki yargılamanın ayırıcı özelliklerine ve farklarına işaret ederek her iki 

grubun ya da her bir dava türünün özelliklerine uygun hükümlere kitaplarında yer 

vermişlerdir.  Bu açıdan sanki bütün davalar,  şimdiki anlayışla medenî  muhâkeme 

hukuku prensipleri dahilinde çözümlenir gibi görünmektedir. Fakat ceza davalarının 

muhâkemesi ile ilgili özel kurallar bir araya toplandığı zaman, İslâm hukukunda da 

ceza muhâkemesi  hukukunun başlı  başına bir  bölüm halinde ele  alınacak şekilde 

varolduğu açıkça görülecektir.54 

Bu  açıdan  biz  ispata  elverişli  delillerin  belirlenmesinde  daha  doğru  bir 

ifadeyle delillerin değerinin takdiri konusunda muhâkeme usullerinin ne gibi delil 

tercih metotlarının kabul ettiğini  ve kullandığını görmek için usul hukukunu ceza 

usul  hukuku  ve  medenî  usul  hukuku  olmak  üzere  iki  farklı  başlık  altında 

inceleyeceğiz. Ancak bunun öncesinde ceza muhâkemesi alanına özgü olmak üzere 

hangi sistemlerinin varolduğuna ve deliller konusunda hakime araştırma ve takdir 

açısından ne derece yetki tanıdıklarına kısaca temas etmek faydalı olacaktır.

52 Soyaslan, s.33-39.
53 Karaman, Ana Hatlarıyla..., I/307; Halil Cin- Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi (Kamu Hukuku), 
Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1989, s.331-332.
54 Bayındır, s.49-50; Cin-Akgündüz, s.331; Coşkun Üçok, Türk Hukuk Tarihi, Olgaç Matbaası, Ankara 
1981, s.75; Bardakoğlu, “İsbât” md., XXII/492.
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B. Ceza Muhâkemesi Sistemleri ve Hakimin Takdir Yetkisi:

Batı  kaynaklı  hukuklarda,  ceza  muhâkemesi  kişinin  hak  ve  özgürlüklerini 

veya kamu düzenini  korumak endişesi  ve  amacına  göre  çeşitli  şekillerde  tezahür 

ederek  üç  ayrı  muhâkeme sistemine  dayanmıştır.  Bunlar  itham,  tahkik  ve  karma 

sistemlerdir.

1. İtham Sistemi: 

Bilinen  ilk  ve  en  eski  sistemdir.  Sistemde  muhâkeme  baştan  sona  kadar 

çekişmeli, aleni ve sözlüdür. Taraflar birbirlerinin iddialarına karşı, karşı iddia ileri 

sürebilirler.  Yargılama  herkes  tarafından  izlenir.  Taraflar  arasındaki  münakaşaya 

hakim müdahale edemez. Sadece seyirci gibi tarafları dinler. Onun görevi, neticeyi 

tespitten ibarettir. İki hasım arasında bir mücadeleye dayanan itham usulünde hakim, 

dava  dışında  kalır  ve  neticede  hangi  tarafın  haklı  olduğunu  beyan  eder.  İtham 

usulünde hakim, teşebbüs sahibi değildir. Davaya kendiliğinden el koyamaz; davada 

gerekli  görse  dahi  tahkik  muamelelerine  girişemez.  Kendisinden  istenilenleri 

cevaplandırır. Çünkü huzurunda süregelen tartışmaların dışında kalmak zorundadır. 

Hakimin  delil  serbestisi  gibi  bir  yetkisi,  kendiliğinden  delil  araştırması  mümkün 

değildir. Hakim, tarafların ortaya koyacakları delillerle bağlıdır.55

2. Tahkik (Suçlama-Sorgulama) Sistemi: 

Bu sisteme göre kamu nizamının korunması özel kişilerin arzularına 

bırakılmaz. Devlet, suçları takip etmekle vazifelidir. Bu salahiyet fertlere 

devredilemez, suçlunun araştırılması ve takip edilmesi suçtan zarar görene bırakılmış 

değildir. Bu bakımdan hakim, resmi bir görev sahibidir ve her türlü tahkik faaliyetine 

kendiliğinden başvurabilir. İtham eden birinin varlığına gerek yoktur. İtham eden ile 

hüküm veren aynı şahıs olup bu da hakimdir. Hakim gerçeği araştırmak ve bulmak 

ile görevli olduğundan iddia ve müdafaanın delilleriyle bağlı olmaksızın vicdani 

kanaatini esas almakta serbesttir. Hakim, tarafların sundukları deliller dışında 

55 Erem, s.63-65; Soyaslan, s.52-53; Bayındır, s.73.
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müstakil olarak delilleri araştırmak ve kıymetlendirmek yetkisine sahiptir. Hakim 

hem araştırmacı, hem sorgucu ve hem de yargılamacı rolü oynamaktadır.56     

           

3. Karma (İşbirliği) Sistem: 

Sisteme  işbirliği  isminin  verilmesinin  nedeni,  davacının  iddiası,  davalının 

müdafaası ve ileri sürülen delillerin hakimin bir senteze ulaşmasına yardım etmesi 

açısındandır. Muhâkemeye katılan taraflar içinde hakime çok geniş takdir salahiyeti 

verilmiş  ve  delillerin  değerlendirilmesi  tamamen  hakimin  takdirine,  kanaatine 

bırakılmıştır. Hakim delil toplamakta serbest olup, iddia ve müdafaanın delilleriyle 

bağlı değildir. Hakim veya mahkeme vicdani kanaatine göre karar verir.57

Batı kaynaklı hukuklardaki bu üç çeşit muhakeme sisteminden itham sistemi 

İngiltere’de, tahkik sistemi Fransa’da etkin olmuş, 1789’dan sonra Fransa karma 

sisteme geçmiştir. Türkiye Tanzimat’tan bu yana Fransa’yı izlemiş olduğundan Türk 

hukukunda da karma sistem egemen olmuştur.58

İslâm muhâkeme usûlü ise sadedir. Daha önce belirttiğimiz gibi ceza usûlü- 

hukuk usûlü ayırımı kesin bir şekilde yapılmadığından ceza ve hukuk davalarında 

yargılama usûlü esas itibariyle birdir. Bununla birlikte ceza davalarının özelliği 

korunmuştur. Yani ceza usûlü ile ilgili birtakım hükümler vardır ve bunlar bir araya 

getirilirse ceza usûlü prensipleri ortaya çıkar. İslâm hukukunda cezaî yargılamanın 

kendine has bir sistemi vardır. Yargılama taraflar, vekilleri ve hakim arasında açık ve 

sözlü olarak yapılmakla birlikte, bunların her birinin ayrı ayrı görevleri vardır. 

Hakimin görevi dava açılınca başlar. Ceza davası açmakla görevli belirli bir makam 

yoktur. Dava açılması suça göre değişir. İşlenen suç hukukulibâd yani şahsi haklara 

yönelik ise şahsi dava açılır. Hukukullaha yani kamu haklarına yönelik ise dava 

kendiliğinden açılmış sayılır. Bütün müslümanlar kamu haklarına yönelik suçlarda 

dava açabilirler ve mahkemeye haber vermekle mükelleftirler.59 

İslâm  hukukunun  ceza  muhâkemesi  usulüne  gelince;  ceza  davalarında 

tahkikatın  çok  ciddi  tutulduğunu,  ceza  davalarında  ispat  vasıtaları  ile  ilgili  özel 

hükümler  açıkça  göstermektedir.  Hatta  verilecek  ceza  ile  orantılı  olarak  cezaî 
56 Erem, s.65-66; Soyaslan, s.54-55; Bayındır, s.73-74.
57 Erem, s.66-70; Soyaslan, s.55-56; Bayındır, s.74-75.
58 Soyaslan, s.52.
59 Cin-Akgündüz, s.358-360.
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yargılamanın daha zor şartlara bağlanması, bu esasa dayanan bir durumdur. Özellikle 

hadd ve kısas cezalarında en küçük bir şüphe cezanın düşmesi sonucunu doğurduğu 

gibi ispat vasıtaları yani deliller ve bunlar üzerinde hakimin takdir yetkisi de çok ağır 

tutulmuştur.60 Zaten  İslâm muhâkeme hukukunun diğer muhâkeme hukuklarından en 

önemli  farkı,  deliller  yani  ispat  vasıtaları  konusunda  ortaya  çıkmaktadır. 

Yargılamanın  her   safhasının  açık  olması  ve  hakimin  takdir  yetkisinin  sınırlı 

tutulması yanında, ispat vasıtalarının objektif ölçülerle değerlendirilmiş olması İslâm 

hukukunun ayırıcı özelliklerindendir.61

İslâm  ceza  muhâkeme  hukukunda  hakimin  rolünü  dikkate  alarak  her  üç 

sistem  ile  İslâm  hukuku  arasında  bir  mukayese  yapacak  olursak;  İslâm  ceza 

muhâkeme  hukukunda  hakimin  konumunun  itham  sistemindekine  daha  yakın 

olduğunu  söyleyebiliriz.  Çünkü  hakim,  İslâm  ceza  muhâkeme  hukukunda  kendi 

başına  delil  arama göreviyle  yükümlü değildir.  Davacının  davasını  delil  ile  ispat 

etmesi taraflara  ait  bir  mükellefiyet  olup hukuk davaları  için bahis konusu edilir. 

Dolayısıyla hakimin ortaya konulan delillerle bağlı olması esas olduğundan hakim 

itham sistemindeki gibi bir rol üstlenmiştir denilebilir.

C. Ceza Muhâkemesi Usûlü ve Deliller: 

Ceza  usûlünde  deliller  çok  önemli  rol  oynarlar.  Çünkü  mahkumiyet  veya 

beraat gibi kararlar delillere dayanılarak verilir. Ceza yargılamasının delillere ilişkin 

karakteri delillerin araştırılması, ispat yükü, ispat şekli, nelerin ispat edileceği, delil 

getirmenin sınırları, ne tür şeylerin delil olabileceği noktasında belirginleşmektedir. 

Biz, hakimin takdir yetkisi düzleminden ayrılmadan ceza muhâkemesinde delillerin 

değeri konusunda yoğunlaşarak kısa açıklamalarda bulunacağız. 

Ceza  muhâkemesi  tarihinde  delillerin  değeri  ve  bunlar  üzerinde  hakimin 

takdir  yetkisi  konusunda ceza muhâkeme hukukunda iki  sistem mevcut olmuştur: 

“Kanunî delil  sistemi” ve “vicdanî delil  sistemi”.  Bu sistemler tarihi  süreç içinde 

birbirlerini izlemişlerdir.

1. Kanunî Delil Sistemi:

60 Cin-Akgündüz, s.359.
61 Abdülaziz  Bayındır,  İslâm Muhâkeme  Hukuku (Osmanlı  Devri  Uygulaması),  Acar  Matbaacılık, 
İstanbul 1986, s.141.
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 Bu sistem cezaların başkaları hakkında yıldırıcı bir ibret teşkil etmesi esasına 

dayandığı zamanlarda yürümekteydi. İbret esasına dayanan cezalar çok şiddetliydi. 

Cezaların  merhametsizce  uygulandığı  devirlerde,  suçları  meydana  çıkarmak  için 

kuvvetli ve şaşmaz deliller arandı. Bu açıdan hakim, yalnız, şartları kanun ile belirli 

delillerle  hüküm  vermeye  yetkili  kılındı.  Bu  sistemin  uygulanmasının  zaruri  bir 

neticesi olarak delil, hemen hemen ikrar ile sınırlı kaldı. Çünkü suçun işlendiğine 

ihtimal verilen bütün hallerde zanlıyı ikrar ettirmek için hakimin her türlü işkence 

usûllerine  başvurması  geçerli  kabul  edildi.  Batı’da  aydınlık  çağa,  Türkiye’de 

Tanzimat  dönemine  kadar  uygulanan  bu  sisteme  göre  bir  delilin  değerini  kanun 

belirlemekteydi.  Hakim  mahkemeye  sunulan  delilleri  değerlendirmede  vicdanî 

kanaat sahibi değildi. Eğer kanunun istediği ve belirlediği delil varsa, hakim delilin 

icabına göre sanığı mahkum veya beraat ettirmek zorundaydı.62

2. Vicdanî Delil Sistemi:

Tanzimat döneminde Fransız kökenli ceza ve ceza usul kanunun kabulüyle 

birlikte vicdanî delil sistemi hukukumuza dahil olmuştur. Günümüzde kanunî delil 

sisteminin karşıtı  olarak ortaya çıkan ve ceza muhâkemesinde uygulanmakta olan 

vicdanî delil sisteminde hakim, bir şeyin delil olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve 

bunun  delil  değerini  kendisi  takdir  etmekte,  vicdanî  kanaatine  göre  beraat  veya 

mahkumiyet  kararı  vermektedir.  Deliller  ne  olursa  olsun  hakim,  sanığı  suçlu 

görüyorsa  mahkum  ettirir,  aksi  halde  beraat  ettirir.  Ancak  bunu  hükmünde 

gerekçelendirmek zorundadır.  Vicdanî  delil  sistemi  hem delil  serbestisini  hem de 

delillerin  değerlendirilmesi  serbestisini  ifade  etmektedir.  Yani  maksat,  hem  delil 

serbestliği  hem de delillerin hakim tarafından serbestçe değerlendirilmesidir.  İspat 

edilecek hususun, geçmişteki  olaylara ilişkin olması,  bu olayların  ortaya çıkacağı 

zamanın ve şartlarının önceden bilinememesi ve buna bağlı olarak delillerin önceden 

hazırlanamaması  nedeniyle  ceza  muhâkemesinde  “delil  serbestisi”  ilkesi 

benimsenmiştir.  Buna  göre,   ceza  muhâkemesinde  maddi  gerçeği  arayan  hakim 

tarafların  sundukları  delillerle  bağlı  değildir.  Ceza  muhâkemesinde  her  şey  delil 

olabilir.  Öte  yandan  vicdanî  delil  sisteminin  gerekli  kıldığı  delillerin 

değerlendirilmesi serbestisi, hakimin ileri sürülen delillere inanıp inanmaması veya 

62 Mustafa Reşit Belgesay, Hukuk ve Ceza Usûlü Muhâkemesinde Deliller, Güven Basımevi, İstanbul 
1940, s.76; Soyaslan, s.45-46.
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kısmen  inanması  ile  ilgilidir.  Ceza  muhâkemesinde  delil  olarak  ileri  sürülen 

hususların delil olma değerini hakim serbestçe tayin eder. Bu itibarla hakim, mesela 

yeminsiz  dinlenen  bir  tanığın  beyanını  yeminli  olarak  dinlenen  diğer  bir  tanığın 

beyanından üstün  tutabilir.  Aynı  şekilde,  aksine  tanık  ifadelerine  rağmen,  sanığın 

beyanına itibar edebilir. Bunun gibi, belge delilleri, bilirkişi raporları veya sanığın 

ikrarı  da  yargıcı  bağlamaz.63 Nitekim  CMUK.  254’üncü  maddeye  göre  hakim 

delilleri duruşmadan ve tahkikattan edindiği kanaate göre takdir eder.64

Ceza  muhâkemesinde  görüldüğü  gibi  ispat,  nisbîdir.  Belirli  bir  kişi 

bakımından  bir  olayda  yeterli  olan  deliller,  bir  başkası  bakımından  yeterli 

sayılmayabilir.  Tartışma  konusu  olan  iddialarda  hiçbir  şüphenin  kalmaması 

maksadıyla  ispatın  tam olarak gerçekleşmesi,  tamamen objektif  olan  ve sübjektif 

kalma tehlikesinden uzak bulunan bilimsel  delil  ile  mümkün olabilir.  Ceza usûlü 

muhâkemesinde delillere bu niteliği kazandıran şartlar koşulmadığı için, hiçbir delil 

hakimi  bağlamamaktadır.  Türkiye’de  uygulanmakta  olan  ceza  muhâkemesi 

hukukunda  kabul  edilen  vicdanî  delil  sistemi  İslâm  ceza  muhâkemesinde  kabul 

edilmemiştir. Ceza davaları kanunî delillerle ispat edilir. Hatta ağır cezayı gerektiren 

hadd ve kısas davalarının ispatı verilecek ceza ile orantılı olarak daha zor şartlara 

bağlanmıştır.65 İslâm ceza hukukunda ispat vasıtaları ve hakimin yetkisi, hudud ile 

ta’zîr  suçlarında  farklıdır.  Haddlerle  ilgili  davalarda  ispata  çok  hassasiyet 

gösterilmiştir. İspat vasıtası olarak tanık ve ikrardan ibaret iki delil kabul edilmiştir. 

Bu iki delil dışında bilirkişi beyanı da kabul edilebilir. Hakim şartları bulununca bu 

delillere göre karar vermek zorundadır. Ta’zîr suçlarında ise şüphe ile ispat mümkün 

olduğundan çeşitli ispat vasıtaları geçerlidir.66

D. Hukuk Muhâkemesi Usûlü ve Deliller:

Günümüz  Türkiye’sinde   yürürlükte  bulunan  hukuk  muhâkemeleri  usûlü 

kanununa göre, kaide olarak delillerin araştırılması ve mahkemede ikame edilmesi 

taraflara  ait  bir  görevdir.  Bu  suretle,  hakimler,  iddiaların  ispatında  tarafsız  bir 

63 Nevzat  Toroslu,  Ceza  Muhâkemesi  Hukukunda Deliller,  Baran  Ofset,  Ankara  1998,  s.160-162; 
Belgesay,  s.76-77;  Ersan  Şen,  Ceza Hukuku ve  Ceza Yargılaması  Hukuku Mevzuatı,  Beta  Basım, 
İstanbul 1996, s.329; Soyaslan, s.46.
64 Lütfü Başöz-Ramazan Çakmakçı,  Ceza Muhâkemeleri Usulü Kanunu, Kitap Matbaacılık, İstanbul 
2003, s.109.
65 Bayındır, s.75-76 ve 141-142;  Cin-Akgündüz, s.359.
66 Akşit, s.128-130 ve 151-152.
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konumda  kalırlar.  Fakat,  delillerin  toplanmasını,  tamamlanmasını  sağlamak,  bir 

tarafın  ispat  hakkını  kötüye  kullanarak  muhâkemeyi  uzatmasına  engel  olmak, 

delillerin usûlüne uygun bir şekilde ikame edilmesini ve muhâkemenin tam bir düzen 

içinde  yürümesini  temin  için  hakime  geniş  salahiyetler  verilmiştir.  Hukuk  usûlü 

muhâkemesinde delillerin  toplanması  ve ikame edilmesinin taraflara  ait  bir  görev 

olduğu  esası  gereğince  kanun  birtakım  hükümleri  kabul  etmiştir.  Mesela  hakim, 

kanunun tayin ettiği istisnalar dışında iki taraftan birinin söylemediği bir şeyi veya 

iddia sebeplerini kendiliğinden dikkate alamaz.67

Hakim, delil  vasıtalarını  sınırlandırabilir.  Şahit  ikamesi, bilirkişi,  keşif gibi 

delilleri inceleyip incelememekte serbesttir. Hiçbir kimse doğrudan doğruya diğer bir 

şahsı şahit veya bilirkişi olarak mahkemede açıklamada bulunmaya zorlayamadığı 

gibi, hakimi de keşif yapmaya zorlayamaz. Hakim faydalı görürse bir şahsı beyanda 

bulunmaya mecbur eder veya istenen tetkikatı yapar. Dinlenmesinde fayda görmediği 

şahitleri  dinlemekten  vazgeçebilir.  Dinlenecek  şahitlerin  miktarını  sınırlayabilir. 

Şahit veya bilirkişiyi bizzat kendisi sorgular.68 Hakim bilirkişi ve keşif kanıtlarına 

kendiliğinden başvurabilir, tarafları yine kendiliğinden sorguya çekebilir.69

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere hukuk muhâkemesinde hakimin, 

deliller konusunda bir takdir alanı bulunmaktadır. Hakimin takdir serbestliği, belirli 

istisnalar  dışında  şu  veya  bu  delile  bağlı  kalmaması,  şu  veya  bu  kadar  şahitle 

hükmetmeye  mecbur  olmaması  demektir.  Mesela  şahâdetin,  bilirkişi  raporlarının 

doğruluğuna şuurlu,  insaflı  ve  tecrübeli  bir  kişi  sıfatıyla  objektif  sebepler  altında 

inanmasıdır.  Bununla  beraber  hakimin  delilleri  takdir  serbestliği  mutlak  değildir. 

Bunun istisnaları  vardır.  Mesela  hakim vakıalar  hakkındaki  ikrarı  takdir  edemez; 

yeminin neticesine bağlıdır; tasdik veya ikrar edilmiş bir senet karşısında da takdir 

hakkına malik değildir.70 Bu açıdan hukuk muhâkemeleri usûlünde deliller “kesin” ve 

“takdirî” deliller olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

1. Kesin (Kanunî) Deliller:

Kesin deliller ikrar (HUMK.md.236), kesin hüküm (HUMK.md.237), senet 

(HUMK.md.287 vd.) ve yemin (HUMK.md.377) olmak üzere dört tanedir.
67 Belgesay, s.22-24.
68 Belgesay, s.24-26.
69 Önen, s.208.
70 Ansay, Hukuk Yargılama Usûlleri (1957 baskısı), s.330.
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Bunlara  kesin  delil  denilmesinin  sebebi,  bu  delillerin  hakimi  bağlayıcı 

nitelikte olmalarıdır. Hakim kesin delillerden biri ile ispat edilen bir vakıayı, ispat 

edilmiş  olarak  kabul  etmek  zorundadır;  yani  hakimin  bu  delilleri  takdir  yetkisi 

yoktur.  Davada  gösterilen  kesin  bir  delil  hakimi  bağlar  ve  hakim kesin  delil  ile 

kanıtlanan olay üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunamaz. 71

2. Takdirî (Değerlendirmeye Elverişli) Deliller:

Takdirî  deliller  şahit  (HUMK.md.245  vd.),  bilirkişi  (HUMK.md.275  vd.), 

keşif (HUMK.md.363) ve özel hüküm sebepleri (HUMK.md.367) olmak üzere dört 

tanedir.

Bunlara takdirî delil denilmesinin sebebi, hakimin bu delilleri serbestçe takdir 

yetkisine sahip olmasıdır (HUMK.md.240). Özellikle şahit ve bilirkişilerin beyanları 

hakimi  bağlamaz.  Keşif  ve  hususi  hüküm sebeplerinde  ise  delil,  esasen  hakimin 

bizzat hisleriyle tespit edebildiği hususlardır. Takdirî deliller ister davadan önce delil 

tespiti  yoluyla  ister  dava  sırasında  umumi  hükümler  dairesinde  toplanmış  olsun 

mahkemede daima tartışma konusu yapılabilir. Bunlara karşı ileri sürülen itirazların 

incelenmesi lazımdır. Değerlendirmeye elverişli delillerin varlığı durumunda hakim, 

gösterilen delil ile bağımlı olmadan, o delil ile ispatlanmak istenen olayların gerçeğe 

uygun olup olmadığını serbestçe, kendi görüş ve kanaatine göre değerlendirebilme 

yetkisini haiz olur.72

İslâm muhâkeme hukukunda ise ispat, davacıya düşen bir görevdir. Kişinin 

suçsuz ve borçsuz olması temel prensip olarak kabul edildiğinden davalının suçsuz 

ve borçsuz olduğunu ispat etmesine gerek yoktur. İspatın bütün şüphelerden uzak 

olarak yapılması gerekir. Madem davalı başlangıçta suçsuz ve borçsuz olarak kabul 

ediliyor, o halde aksini iddia eden kişinin bunu ispat etmesi gerekir. Dolayısıyla bir 

şey ya delil olur veya olmaz. Eğer bir şey delil olarak kabul ediliyorsa, bu delilin 

hakimi bağlaması gerekir. İşte İslâm muhâkeme hukukunda deliller, kesin ve takdirî 

olmak  üzere  bir  ayırıma  tabi  tutulmamıştır.  Bununla  birlikte  delillere  bütün 

şüphelerden  uzak  olarak  kesinlik  niteliği  kazandırmak  için  her  türlü  tedbir 

alınmıştır.73

71 Baki Kuru, Medeni Usûl Hukuku, Çağ Matbaası, Ankara 1981, s.347; Önen, s.207-208.
72 Kuru, s.346-347 ve 405; Önen, s.207.
73 Bayındır, s.142.
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İslâm  hukuku  ve  modern  hukuk  açısından  ispat,  deliller,  delil  ve  usûl 

sistemleri  üzerinde  yaptığımız  bu  açıklama  ve  değerlendirmelerden  sonra,  kabul 

edilen  veya  kesin  ve  takdiri  olmak  üzere  ayırıma  tabi  tutulan  ispat  vasıtalarının 

hakimin takdir yetkisi karşısındaki durumunu incelemeye geçebiliriz.

V.   İSPAT  VASITALARININ  HAKİMİN  TAKDİR  YETKİSİ  AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

İslâm hukukunda “vesâilu’l-isbât,  turuku’l-isbât,  esbâbu’l-hüküm, esbâbu’s-

subûtiyye” gibi terimlerle ifade edilen “ispat vasıtaları” kavramı, “hakkı ve haklıyı 

ortaya  çıkaracak  her  şey,  hakimi  hüküm  vermeye  götüren  ve  hakimin  hükmüne 

mesnet  olan  yollar,  davanın  karara  bağlanması  için  ortaya  konulması  gereken 

deliller” manasındadır.74 Muhâkeme hukukunda ispat vasıtalarına genel olarak “delil” 

denilmesi,  kuvvet  yönü  esas  alınarak  “kat’î-takdîrî  delil”  gibi  ayırım  ve 

adlandırmaların yapılması mümkünse de, bu alanda delilden ziyade beyyine, karîne, 

şahitlik,  ikrar,  yemin  gibi  terim  ve  özel  adlandırmaların  kullanımı  yaygınlık 

kazanmıştır.75

Açılan  bir  davanın  sonuçlanması  büyük  ölçüde,  ileri  sürülen  iddianın 

ispatlanmasına ya da çürütülmesine bağlıdır.  İddianın hukûkî  olarak ispat edilmiş 

sayılabilmesi  için,  hukukun tanıdığı ispat  vasıtalarının kullanılması  gerektiği  gibi, 

ispatın da belli şartlara uyularak yapılması gerekir.76

İspat ismi kazâî, tarihî, ilmî ve saire bütün ispat çeşitlerini kapsayan cins bir 

isimdir. Konumuzla alakalı kazâî ispat ise hem ispat vasıtalarından herhangi biriyle 

yerine getirilmeye hem de Şâri’in belirlediği herhangi bir adetle sınırlandırılmaya 

açıktır.  İslâm  hukukunda  fakihler,  şahitlik,  ikrar,  yemin  ve  yeminden 

kaçınma(nukûl)nın  hakimin  yargılama  yaparken  dayandığı  hukûkî  hüccetler 

olduğunda ittifak etmişlerdir.  İspat vasıtaları  içinde birinci sırada şahitlik yer alır, 

onun ardından ikrar  gelir.  Bu iki  delilin  hukuken geçerliliğinde  fakihler  arasında 

ihtilaf yoktur. İspat vasıtalarını üçle sınırlayanların bir kısmı yemini, diğer bir kısmı 

nukûlü,  şahitlik  ve ikrardan sonra en kuvvetli  delil  olarak sayarlar.  Alimlerin  bir 

kısmı ispat  yollarını  şahitlik,  ikrar,  yemin,  nukûl,  kasâme,  hakimin  bilgisi  olarak 

74  Karaman, Ana Hatlarıyla ...., I/309 ve 331;  Cin -Akgündüz, s.342-343.
75 Bardakoğlu, “Delil” md., IX/140.
76 Bardakoğlu, “İsbât” md., XXII/493.
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kabul ederken; bir kısmı bunlara kesin karineyi de dahil etmiştir. Bilirkişi görüşünün 

delil değeri kadar, tek erkek veya tek kadının şahitliği, bir şahit ve yemin, kasâme, 

firâset, kıyâfet, kur’a gibi delil ve emarelerin ispata elverişli olma açısından bir delil 

vasıtası olarak kabul edilip edilemeyeceği fakihler arasında uzun tartışmalara sebep 

olmuştur.77

İslâm hukukunda ispat vasıtaları çeşitleri itibariyle pek çok kısma ayrılmıştır. 

Aralarındaki benzerlik ve farklılıkların görülmesi açısından önemli olanlarına kısaca 

işaret edeceğiz. 

           Birinci Kısım. Kendileriyle Sabit Olan Haklar Açısından İspat Vasıtaları: 

Şahâdet, ikrar, kitâbet, muâyene, ehl-i hibre hudud ve kısas dahil olmak üzere bütün 

hakların ve vakıaların ispatı hususunda kabul edilir. Yemin, hududta geçerli değildir. 

Şahitliğin bazı çeşitleri, sadece belli durumlarda ispat edici olma özelliğine sahiptir. 

Mesela,  kadınların,  aralarında  erkek  olmadan  şahitliklerinin  erkeklerin  muttali 

olamayacağı durumlarda geçerli oluşu gibi.

İkinci Kısım. İspata Konu Olan Şeyin Subûtu Açısından İspat Vasıtaları: 

Doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. İkrar, şahitlik ve yemin doğrudan ispat 

vasıtası iken; beyyinenin takdirinde söz konusu olan hakimin ilmi dolaylı (takdîrî) 

ispat vasıtasıdır.

Üçüncü Kısım. Delil Niteliğinin Sahası Açısından İspat Vasıtaları: Şahitlik, 

kitâbet, karineler, muâyene ve ehl-i hibre müteaddî vasıtalar olup kendileriyle sabit 

olan şey, herkesi kapsayıcı bir delil olma niteliğindedir. İkrar ve yemin ise yalnızca 

ikrarda bulunan ve yemin eden kişi üzerinde kabul olunan birer delildirler.

Dördüncü  Kısım.  Hakikatleri  Açısından  İspat  Vasıtaları: Hakiki  ispat 

vasıtaları,  tartışma  konusu  hakkı  veya  vakıayı  hakim  huzurunda  doğrulayan, 

sağlamlaştıran vasıtalardır. Şahâdet, kitâbet, muâyene, ehl-i hibre gibi. Mecazi ispat 

vasıtaları ise, hak veya vakıayı ispat etmeyen ancak ispat etme sorumluluğunu karşı 

tarafa geçiren veya davacıyı ispattan muaf tutan ispat yollarıdır. İkrar ve yemin gibi.

Beşinci  Kısım.  Hakimi  Bağlayıcılıkları  Açısından  İspat  Vasıtaları: Şâri’ 

tarafından ispat edici kuvvetleri belirlenmiş ispat vasıtaları, tüm şartları gerçekleşmiş 

şekilde hakim huzurunda sabit olunca, kendileri gereğince hüküm verilmesini gerekli 

77 Ali Himmet Berki, Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku, Örnek Matbaası, Ankara 1955, s.120; Fâiz, 
s.44-45;  Zuhaylî  (Muhammed),  II/605;  Bardakoğlu,  “İsbât”  md.,  XXII/493;  Bilmen,  VIII/176; 
Mevsûatu’l-Fıkhi’l-İslâmî, I/233.
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kılarlar. Şahâdet, ikrar, yemin gibi. Hakimde kanaat oluşturmaya yardımcı olan ispat 

vasıtaları ise hakim üzerinde bağlayıcı olmayıp, hüküm verirken hakime bir hürriyet 

alanı bırakırlar. Karine, muayene, kitâbet gibi.78

Yapılan bu sınıflandırma, içinde bazı ihtilafları barındırmakla beraber, mesela 

yazının haddlerde geçerli bir ispat vasıtası olmadığı, kitabetin bir ispat vasıtası olarak 

kabul edilip edilmediği vs. gibi, İslâm hukukunda ispat vasıtaları hakkında genel bir 

şemayı  çizmektedir.  Şimdi  biz  beşinci  kısım  ispat  vasıtalarından  yani  hakimi 

bağlayıcılıkları açısından ispat vasıtalarını şahitlik, ikrar, yemin, kitâbet, emare ve 

karineler, muâyene, ehl-i hibre gibi başlıklar altında detaylarına girmeden, hakimin 

takdir yetkisine konu oluşları üzerinde durarak incelemeye çalışacağız.

A. ŞAHİTLİK (                  ) 

Şahitlik,  bir  kimsenin başkasındaki  hakkını  ispat  için,  görerek bilgi  sahibi 

olduğu şeyi hüküm meclisinde şahâdet sözüyle ifade etmesidir.79

Şahitlik  delilinin  dayanağı  Kur’ân  ve  sünnettir.  Birçok  ayet  şahâdet  ile 

davanın ispat edilebileceğini, şahitlik ederken adaletten ayrılınmamasının, yalan yere 

şahitlik  yapılmamasının  gerektiğini  ve  gerektiğinde  şahitlikten  kaçınılmamasını 

ısrarla ifade etmektedir.80        

Şahidin  yanılması  ve  yalan  söylemesi  ihtimali  daima  mevcut  olduğundan 

İslâm  hukukunda  şahâdetin  gereği  gibi  yerine  getirilmesi  için  birtakım  şartlar 

konulmuş,  tezkiye  müessesesi  getirilmiş,  nisâb  şart  koşulmuş  ve  böylece  şahitlik 

üzerinde titizlikle durularak hakların zayi olmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Şahitlik zannî bir hüccettir; kat’î/kesin ilim ifade etmez. Ancak zann-ı gâlib 

ifade eder. Çünkü şahitlikte bir kimsenin diğer bir kimse üzerindeki hakkını haber 

verme ifadesi  yer  alır.  Verilen  haber  ise  doğruya  da  yanlışa  da  ihtimalli  olabilir. 

Maslahat icabı şahitliğin, birtakım şartları sağlandığı zaman doğruya ihtimalli oluşu 

tercih  edilir.81 Serahsî  bu  konuda  şunları  söylemiştir:  “Kıyas,  şahitliğin  hüküm 

vermek için bir hüccet olmasına aykırıdır. Nitekim şahitlik, doğruya da yalana da 

ihtimali olan bir haberdir. İhtimalli olan şey ise bağlayıcı bir delil olamaz. Ancak biz, 
78 Bedruddîn  Muhammed  b.  Bahadır  Zerkeşî,  el-Mensûr  fi’l-Kavâid,  Müessesetü’l-Felîc,  Kuveyt 
1982, II/32; Zuhaylî (Muhammed), II/640-642.
79 Muhammed  Ali  b.  Muhammed  Tehânevî,  Keşşâfu’l-Istılâhâti’l-Funûn,  Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 
Beyrût 1998, II/470; Cürcânî, s.87; İbn Ferhûn, I/173; Şeyhzâde Dâmâd Abdurrahman b. Muhammed 
b.  Süleyman,  Mecmeu’l-Enhur  fî  Şerhi  Multeka’l-Ebhur,  Matbaatu  Muharrem  Efendi,  Dersaâdet 
1311h., II/185.
80 Bakara Sûresi, 282-283; Mâide Sûresi, 8; Talâk Sûresi, 2 vs.
81 Zuhaylî (Muhammed), I/139; Karaman, Ana Hatlarıyla ...., I/332; Atar, s.192-193.
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şahâdetle  ameli  emreden,  şahâdet  gereğince  hüküm  vermeyi  şart  kılan  nasslara 

dayanarak kıyası terk ettik”.82 Bu bakımdan yanılması ve yalan söylenilmesi ihtimali 

daima  mevcut  olduğu  için  takdîrî  bir  delil  olarak  kabul  edilmesi  mümkün  iken, 

fakihler şahâdetin hakkı ortaya çıkaran bir delil vasıtası oluşunda ittifak etmişlerdir. 

Şahitlik hakim önünde gerekli şartları ile eda edildiği zaman hak/iddia edilen şey 

zahir olur. Şahitlikle sabit olan şey, bizzat görmekle sabit olmuş gibi olur. Hakimin 

şartları  sağlanmış  bir  şahâdetin  gereğince  hüküm  vermesi  gerekir.  Böyle  bir 

şahitlikten  yüz  çevirmek,  onu dikkate  almamak,  görmemezlikten  gelmek gibi  bir 

yetkisi yoktur. Çünkü şahitlik bağlayıcı bir delildir ve hakkı ortaya çıkarıcıdır. Hakim 

ise hakkı ortaya çıkaran şeyle hüküm vermekle görevlidir.83

Hakimin, usulüne uygun bir şekilde yapılmış şahitliğe göre hüküm vermesi 

mecburidir.84 Çünkü hakim, tezkiye yoluyla şahitlerin adil olup olmadıklarını bizzat 

kendisi kontrol etmiş, şahitlerle ilgili gerekli olan şartların sağlanıp sağlanmadığını 

tespit  etmiş  ve  buna  kani  olmuştur.  Bu  süreçten  sonra  hakim  için,  şahâdetin 

kabulünde  veya  onun  geçersiz  sayılmasında  ya  da  kabulünün  ertelenmesinde  bir 

takdir veya ihtiyar hürriyeti yoktur. Şayet buna riayet etmezse azledilmeyi ve ta’zîri 

hak eder.85

B. İKRAR (                  )

         Lügatte ‘itiraf, hakkın lafız, yazı veya işaretle açığa çıkarılması’ demektir.86 

Hukûkî bir terim olarak ise ‘kişinin kendi aleyhine olarak, başkası lehine bir hakkın 

subûtunu  haber  vermesi’ veya  ‘söyleyenin  aleyhine  olarak,  onun  söylediği  şeyin 

doğruluğunun hükmünü gerektiren bir haber’ manalarına gelir.87

İslâm  hukuku  ikrarı  ispat  vasıtalarından  biri  olarak  kabul  etmiştir. 

Müslümanlar ikrarın bir hüccet olduğu konusunda ittifak içindedirler. Sahabe, tâbiûn, 

82 Şemsuddîn  Ebû  Bekr  Muhamed  b.  Ahmed  Serahsî,  el-Mebsût,  Dâru’l-Ma’rife,  Beyrut  (t.y.), 
XVI/112.
83 Fahruddîn Osman b. Ali Zeyla’î,  Tebyînu’l-Hakâik Şerhu Kenzi’d-Dekâik, el-Matbaatu’l-Kübra’l-
Emîriyye, Bûlak-Mısır 1314h.,  IV/207; Dâmâd, II/184-185; Zuhaylî (Muhammed), I/138.
84 Cin-Akgündüz, s.343.
85 Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd İbn Hazm,  el-Muhallâ bi’l-Âsâr fî  Şerhi’l-Mücellâ bi’l-
İktisâr, İdâretu’t-Tıbâati’l-Münîriyye, Mısır 1351h., IX/422-423; İbnu’l-Kayyim, İ’lâmu’l-Muvakkıîn, 
I/130; Zuhaylî (Muhammed), I/138-140.
86 Fîrûzâbâdî, II/216.
87 Zeyla’î, V/2; Dâmâd, II/289; Şemsuddîn Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Hamza b. Şihâb 
Remlî, Nihâyetu’l-Muhtâc ilâ Şerhi’l-Minhâc, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdih, Mısır 
1357h., V/65; İbn Ferhûn, II/56; Mecelle md. 1592. 
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mezhep imamları ve âlimler ikrar ile amel etmişlerdir. Diğer taraftan şahâdete kıyasla 

ispat vasıtalarından biri olarak ikrarla amel etmek öncelikli olarak lazım gelir. Çünkü 

şahadet bir kimsenin başkası üzerindeki hakkını bir şahsın haber vermesidir. İkrar ise 

bir  kimsenin  diğer  kimsenin  kendisinde  olan  hakkını  haber  vermesidir.  İkisi  de 

başkasına ait bir hakkın ihbarı olma noktasında eşittir. Ancak şahitlik yalana ihtimali 

olmasına  rağmen  ispat  konusunda  kendisine  dayalı  olarak  hükmün  verilmesini 

gerekli kılan hukûkî bir hüccet ise ikrarın daha ziyade kabule şayan olması gerekir. 

Nitekim yalana ihtimalli olma töhmeti, şahâdete nazaran ikrarda daha azdır. İnsan her 

ne kadar başkaları aleyhine doğru söylemekten uzaklaşabilse de kendi nefsi aleyhine 

yalan söylemez. Şu durumda ikrar ispat vasıtalarından birisidir ve kendisiyle hüküm 

verilmesini gerektirir.88

İkrar,  hukûkî  şartları  sağlanmış  olarak yerine  getirildiği  zaman,  bu  ikrarın 

sonucunda  hak  açığa  çıkarılmış  olur.  İkrarda  bulunan  kişi  ikrarın  sonuçlarına 

katlanmak, hakim de ikrarı, vereceği hükme esas olarak almak mecburiyetindedir. 

Yani ikrar hem ikrar edeni hem de hakimi ilzam eden, bağlayan bir delildir.89

İkrar  tartışmaya  konu  olan  şeyi  ortadan  kaldırır,  anlaşmazlığa  son  verir. 

İkrarla hak sabit olduktan sonra hakimin hükmü askıda bırakmak, ertelemek veya 

hüküm vermekten sakınmak gibi bir yetkisi yoktur. Aksi takdirde günahkar olmuş, 

hakkın, sahibine teslim edilmesini ve nizanın son bulmasını engellemiş olur. Fakihler 

ikrarı,  hakiki  manada  değil,  mecazen  bir  ispat  vasıtası  olarak  kabul  etmişlerdir. 

Çünkü ispat, kabul edilmeyen bir iddianın doğruluğunu ortaya çıkarmak içindir. İkrar 

ise, karşı tarafın iddiayı kabul etmesidir. İddia kabul edildikten sonra artık ispatına 

gerek kalmaz.90

İkrar ispat açısından tam bir hüccettir, ancak sahibi üzerinde kâsır/ eksik bir 

hüccettir.  Yani bir şeyin ispatı  hususunda ikrar, kamil bir hüccet olarak yeterlidir, 

başka bir delilin varlığına ihtiyaç duymaz. Ancak, sadece ikrarda bulunanı bağlar. Bu 

ikrarın  etkisi  onu  aşıp,  başkasını  da  kapsamaz.  Çünkü ikrarda  bulunan  kimsenin 

başkası  üzerinde  velayet  hakkı  yoktur.  İkrarın  etkisi  sadece  ikrar  eden  kişiye 

münhasır  kaldığından,  ikrar  kâsır  bir  hüccet  olarak  kabul  edilir.  Ancak  subût 
88 Ebû Bekr Alâuddîn Muhammed b. Ahmed Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 
Beyrut 1984, III/193; Remlî, V/64-65; Zuhaylî (Muhammed), I/245-246.
89 Karaman, Ana Hatlarıyla ...., I/336; Atar, s.206; Cin -Akgündüz, s.350-351.
90 Semerkandî,  III/193; Zeynuddîn b.  İbrahim b. Muhammed İbn Nüceym,  el-Bahru’r-Râik Şerhu 
Kenzi’d-Dekâik, el-Matbaatu’l-İlmiyye, Kahire 1311h., VII/272; Dâmâd, II/189; İbnu’l-Kayyim,  et-
Turuku’l-Hukmiyye, s.174; İbn Ferhûn, II/56; Tarablusî, s.122; Bayındır, s.142.
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açısından tamlık ifade ettiğinden hüküm, ikrar gereğince sabit olmuş olur.  Bunun 

sebebi, ikrarla verilen hükmün ikrar neticesinde hasıl olan ilme dayanıyor olmasıdır. 

Bu  ilim  ise  yakîn  ifade  eder.  Ayrıca  ikrar,  doğru  olma  ihtimalini  yalan  olma 

ihtimaline tercih etme açısından beyyinelerin en kesin olanıdır.  Bu yüzden ikrarın 

hakimin takdiri üzerinde bağlayıcılığı söz konusudur.91

C. YEMİN (                   )

Lügatte ‘and, kasem’ manasına gelir.92 Istılahta ise “ sözü, özel bir  şekilde 

Allah’ı veya onun sıfatlarını zikrederek kuvvetlendirmek” demektir.93

Yeminin  bir  ispat  vasıtası  olduğunda  alimler  ittifak  etmişlerdir.  Yemin, 

hakimin hükmüne mesnet olabilecek delillerden biridir. Davalının delili olarak kabul 

edilir.  Şayet  davalı  yemin edecek olursa hakim,  dava ile  ilgili  hükmünü verir  ve 

böylelikle  dava  tarafları  arasında,  davacı  beyyine  ortaya  koyma  imkanını  elde 

edinceye kadar, dava sona erer.94

Davalı hukûkî şartları haiz bir şekilde yemin ettiği zaman taraflar arasındaki 

husumet ortadan kalkar, aralarındaki uyuşmazlık son bulur ve dava düşer. Alimlerin 

bunda ittifakı vardır. 

Yeminin  edasından  önce  şartları,  lafızları  vs.  hususlarda  hakimin  takdir 

yetkisi olup ancak edasından sonra yemin kesin bir delil olduğu için hakimin artık 

değerlendirme hakkı yoktur.95         

Delillerin  takdirinden  sonra  hakimin  talebi  üzerine,  dava  hakkında  şüphe 

ihtimalini defetmek için davacıya verdirilen bir yemin olan “istizhâr” yemininin ispat 

açısından bir delil değeri yoktur. Ancak sunulan deliller üzerinde hakimin kanaatini 

kuvvetlendirici  olarak  değerlendirilebilir.  Hakim  ihtiyaten,  hüküm  verirken  veya 

davada  sunulan  diğer  deliller  konusunda  daha  temkinli  olmak  için  davacıya  bu 

yemini verdirebilir. İsterse kanaatini oluşturmada yardımcı olarak kullanabilir.96

D. YEMİNDEN KAÇINMA (                  )
91 İbn  Ferhûn,  II/56;  Celâluddîn  Abdurrahman  Suyûtî,  el-Eşbâh ve’n-Nezâir  fî  Kavâid  ve  Furû’ı  
Fıkhi’ş-Şâfiî, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdih, Mısır 1378h., s.509-510; İbn Âbidîn, 
IV/619; Zuhaylî (Muhammed), I/254-257.
92 İbn Manzûr, XIII/462-463; Kal’âcî, Mu’cemu Lugati’l-Fukahâ’, s.484.
93 Cürcânî, s.175; Tehânevî, IV/418. 
94 Karaman, Ana Hatlarıyla ...., I/335; Atar, s.207.
95 Yavuzer, s.191-192.
96 Zuhaylî (Muhammed), I/377.
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Sözlükte “kaçınmak, sakınmak, korkmak ve gecikmek” 97 manalarına gelen 

nukûl kelimesi, bir hukuk terimi olarak “davacının isteği üzerine, hakim tarafından 

davacının iddiasını inkar eden davalıya yemin teklif edilmesi durumunda, davalının 

bu yemini eda etmekten kaçınması”dır. Nukûl, Hanefî alimlerince hukûkî bir delildir. 

Hakim,  hukukulibâd  ile  ilgili  davalarda  yeminden  kaçınan  taraf  aleyhine  hüküm 

vermekle  mükelleftir.  Çünkü yeminden kaçınma,  davacının  iddiasını  ikrar  sayılır. 

Diğer  alimler  ise  yeminden  nukûlü,  hukûkî  bir  delil  olarak  kabul  etmemişlerdir. 

Evzâî, Şureyh, İbn Sîrîn, Nehaî, Şâfiîler, Mâlikiler ve bazı Hanbelîler’e göre davalı, 

yeminden  kaçınırsa  davacıya  yemin  teklif  olunur,  şayet  yemin  ederse  lehine 

hükmedilir.  Yeminden  kaçınmanın,  hakimin  huzurunda  yapılması  gerekir.  Hukuk 

davalarında nukûlü bir  delil  olarak kabul  eden Hanefiler’e  göre hakim,  hükmüne 

mesnet olarak bu nukûlü alır.98

E. YAZILI DELİLLER (                    )

“Hakların  ve onlarla alakalı  olan şeylerin  vesikalandırılmasında ve gerekli 

olduğu durumlarda, ispat için kendisine başvurmak amacıyla, mutad usullerle hakları 

güvence altına alan yazı”99 şeklinde tanımlanabilecek kitâbeti fakihler, hakların ispatı 

hususunda bir delil olması itibariyle tarif etmemişler, ancak ispat açısından bir delil 

olarak, çeşitli  lafızlar ile ifadelendirmişlerdir. Fakihlerin bir kısmı ya tercih edilen 

lafızların hepsini kitâbetin karşılığında kullanmış, bir kısmı ise sadece bir çeşidini 

kullanmıştır.  Kitâbetin  karşılığı  olarak  kullanılan  lafızlardan  biri  ‘sak’dır.  Hukûkî 

muamelelerin  ve  ikrarların  yazıldığı  belge  anlamındadır.  Bu  lafızların  bir  diğeri 

‘hüccet’tir. Hüccet, dava konusu vakıayı açıklayan, üst köşesinde hakimin mührünü, 

alt  köşesinde şahitlerin imzalarını  taşıyan yazılı  belgedir.  Dava konusu hadiseleri, 

tarafların sözlerini, delillerini, hakimin hükmünü içeren ‘mahdar, sicil ve vesika’ da 

kitâbet yerine kullanılan lafızlardandır.100

97 İbn Manzûr, XI/677.
98 Zeyla’î,  IV/306;  Muhammed  b.  Muhammed  Ebû  Hâmid  Gazâlî,  el-Vecîz  fî  Fıkhi  Mezhebi’l-
İmâmi’ş-Şâfiî,  Dâru’l-Ma’rife,  Beyrut-Lübnan  1399h.,  II/266-267;  Suyûtî,  s.504-505;  Şihâbuddîn 
Ahmed b. Hacer el-Heytemî, Tuhfetu’l-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc, el-Matbaatu’l-Âmira, Mısır 1290h., 
III/182-183;  Şemsuddîn  Muhammed  b.  Muhammed  Şirbînî,  Muğni’l-Muhtâc  ilâ  Ma’rifeti  Meânî 
Elfâzı’l-Minhâc,  Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyyeti’l-Kübra,  Mısır  1329h.,  IV/444-445;  Karaman,  Ana 
Hatlarıyla ...., I/335-336; Atar, s.208; Fâiz, s.51-52; Husarî, I/27-28.
99 Zuhaylî (Muhammed), II/417; Fâiz, s.238-243.
100 Zuhaylî (Muhammed), II/415-417.
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Bakara sûresinin 282’inci ayetinde hukûkî ve ticarî akit ve muamelelerin yazı 

ile tespit edilmesi istenmiştir. Ayrıca bu yazılı vesikanın düzenlenmesinde, herhangi 

bir ihtilaf anında doğruluğuna şahitlik edecek iki erkek veya iki kadın ile bir erkek 

şahidin  hazır  bulundurulmaları  da  şart  koşulur.  Fakihler  buradan  hareketle  yazılı 

delilin, ancak şahitlerle birlikte hukûkî açıdan bir delil olma vasfını kazanabileceğini 

ifade etmişlerdir. Bu bakımdan İslâm hukukçuları, tek başına yazı ve mührün yahut 

yazı ile birlikte mührün hakimin hükmünün mesnedi ve dava delili olamayacağını 

ileri  sürmüşlerdir.  Çünkü  yazılar,  her  bakımdan  birbirine  benzeyebileceği  gibi, 

mühürler  de  birbirine  benzeyebilir.  Bu  takdirde  yazı  ve  mühür  bir  delil  olarak 

kullanılırsa, bir kimsenin, yazmadığı bir vesika ile mahkum edilmesi neticesi ortaya 

çıkabilir. Bu böyle olmakla birlikte kitâbetin meşruiyyeti konusunda fakihler ihtilaf 

etmişlerdir. Aynı mezhep içinde bile görüşler farklılık göstermiştir. Şâfiîler bir görüşe 

göre  kitâbetin  meşruiyyetine,  bir  görüşe  göre  geçerli  olmayışına  kani  olmuşlar; 

Mâlikîler’in geneli cevazını benimserken, bir kısmı bunu uygun görmemiş; Ahmed 

b.  Hanbel’den  üç  farklı  rivayet  gelmiş,  Hanefiler  arasında  da  ihtilaf  mevcut 

olmuştur.101

Yazılmış bir hakkın ispatı ve yazının gereğince hüküm vermenin bağlayıcılığı 

noktasında yazıya terettüb eden sonuç, yazının sıhhati, şüphe, değiştirilme ve yalan 

karıştırılmadan korunması ve uzak oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Uydurma 

olmadığı ve hile karıştırılmadığı bilinen yazı ve yazılı vesikalar, kesin delil olarak 

kabul  edilir  ve  hükme  mesnet  teşkil  edebilir.  Devlete  ait  resmi  belgeler,  sultan 

beratları,  defterler  değişme  ve  değiştirilmeden  uzaktır.  İçlerine  yalan  karıştırılma 

ihtimali  de  azdır.  Bunların  içeriğini  tayin,  azil,  nakil,  temlik,  maaş  ve  benzeri 

hususlar oluşturur. Hakimin huzurunda bir niza meydana geldiğinde, davacı bu resmi 

belgelere veya defterlere iddiasını dayandırırsa, hakimin bunların gereğince hüküm 

vermesi  gerekir.  Çünkü  bunlar,  tam  bir  ispat  kuvvetini  taşırlar.  Bir  hakimin,  bir 

şahidin dinlenmesi ve bir hükmün verilmesi hususunda diğer bir hakime yazdığı ve 

‘kitâbu’l-kâdî’  olarak  isimlendirilen  kitap  ise,  ister  mühür  ve  imza  ile 

vesikalandırılmış  olsun isterse  iki  adil  şahidin şahâdetiyle  vesikalandırılmış  olsun 

kendisine  gönderilen  hakim,  bununla  amel  etmek  ve  yazılanlara  uymakla 

101 İbn Nüceym,  el-Eşbâh ve’n-Nezâir,  Matbaatu Vâdi’n-Nîl,  Mısır  1298h, s.116; Gazâlî,  el-Vecîz, 
II/241;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hukmiyye,  s.184-192;  İbn  Ferhûn,  I/303-307;  Zuhaylî 
(Muhammed), II/422-423; Mecelle md.1736. 
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sorumludur.  Bunlar  tam bir  hüccet  ve bağlayıcı  delil  olarak kabul  edilir.  Taraflar 

arasında geçen tasarrufları, tutulan şahitler ile birlikte kayıt altına alan kitâbet çeşidi 

ise  iki  şahidin  şahâdetiyle  veya  ikrarla  hakim  huzurunda  sabit  olduğunda,  ispat 

açısından  bununla  amel  etmenin  gerekliliği  hususunda  ihtilaf  etmişlerdir.  Satıcı, 

simsar veya sarraf gibi kimselerin hattıyla tek taraflı olarak hakkı tespit eden kitâbete 

gelince; müteahhir alimler bununla amelin gerekliliği konusunda ittifak etmişlerdir. 

Aksi sabit oluncaya kadar bu kimselerin kayıtlarıyla amel edilir. Çünkü bunlar ancak 

alacak ve verecekleri kaydederler. 102 

F. KARİNELER (                   )

Lügatte  “eşitlik,  bir  şeyin  yanında  ve  yakınında  olmak,  ona  eşlik  etmek, 

onunla bir  arada bulunmak” manasına  gelen  karine,  ıstılahta  da sözlük manasına 

yakın  olarak  “kendinde  bir  açıklık  olmaksızın  maksada  işaret  eden  şey,  bir  şeye 

delalet eden durum”103 anlamında kullanılmıştır. 

Karineleri  bir sayıya sığdırmak ve sınırlandırmak mümkün değildir.  Ancak 

karineler kaynakları açısından şer’î,  fıkhî ve kazâî karine adıyla sınıflandırılabilir. 

Şer’î karineler Kitab ve sünnet tarafından desteklenen veya Şâri’in bir şey için emare 

kıldığı  karinelerdir.  Fıkhî  karineler  fakihlerin  delil  kıldıkları  karinelerdir.    Kazâî 

karineler ise hakimlerin yargılama deneyimlerinden çıkardıkları karinelerdir.104 

İslâm  hukuk  tarihinde  hakimlerin  kullandığı  yüzlerce  karine  örneği 

mevcuttur.  Burada  kısaca  hukuken  muteber  olan  karinelerden  ‘kıyâfe’ ve  ‘firâse’ 

karinelerine değinelim.

 •Kıyâfe (                 ): 

Sözlükte  “iz  sürme”  manasına  gelen  kıyâfe,  insanlar  arasındaki 

benzerliklerden birtakım sonuçlar çıkararak,  nesebin asıllarına ilhak yoluyla  tayin 

edilmesidir. Kâif de Allah’ın kendisine vermiş olduğu bir yetenek sayesinde, cismanî 

alametlerin delaletiyle nesebi tespit eden kişidir.105

102 Zuhaylî (Muhammed), II/436-437; Fâiz, s.57-58; Karaman, Ana Hatlarıyla ...., I/338; Atar, s.211-
212.
103 Cürcânî,  s.116;  Tehânevî,  III/575;  Kal’âcî,  Mu’cemu  Lugati’l-Fukahâ’,  s.330;  TDV.  İslam 
Ansiklopedisi, XXIV/492.
104 Zuhaylî (Muhammed), II/494-495.
105 Cürcânî, s.114; İbn Manzûr, IX/293; Erdoğan, s.226; TDV. İslam Ansiklopedisi, XXV/508.
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Kıyâfenin  bir  ispat  vasıtası  olarak  kabulü  hususunda alimlerin  bir  ittifakı 

yoktur. Mâlik, Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm’a göre neseb bilgisi hususunda 

kâifin  bildiği  zahiri  alametlere,  emarelere  dayalı  olarak  kıyâfe  ile  amel  etmek 

meşrudur,  nesebin  subûtunda onunla  amel  caizdir.  Ömer  b.  el-Hattâb,  Ali  b.  Ebî 

Tâlib, İbn Abbâs, Ebû Musâ, Enes, Ka’b b. Sûr, Ata, Zührî, İyyâs, Leys, Ebû Sevr ve 

İshak’tan kıyâfe ile amel ettiklerine dair rivayetler naklolunmuştur. Hanefîler’e göre 

ise nesebin subûtunda kâifin görüşüyle amel etmek meşru değildir.106

          •Firâse (                ): 

           Lügatte “tahkik, dikkatlilik, anlayış, idrak, doğruluğu araştırma, bir şeyi 

dikkat ve teemmül ederek anlama” manalarına gelen firâse ıstılahta “zahiri hallerden 

hareketle  gizli  olan  durumlar  hususunda  istidlalde  bulunma”  anlamında 

kullanılmıştır.107 

Firâsenin  meşruiyeti hususunda ihtilaf  bulunmaktadır.  Bir  kısım  alimler, 

firâse  üzerine  hüküm  terettüb  etmeyeceğini  söylemişlerdir.  Her  ne  kadar  sahabe 

döneminden firâse ile hüküm verildiğine dair haberler nakledilmiş olsa da, firâse ile 

hüküm  vermek,  zan  ve  töhmetle  hüküm  vermek  gibidir.  Bu  ise,  hükümde  hata 

yapmaya götürür. Ancak zaruretten dolayı bazı durumlarda geçerli olabilir.108

Genel  olarak  karinelerin  ispat  aracı  olarak  kullanılıp  kullanılamayacağına 

değinilecek olursak, karine kesinlik taşımadığı gibi, belirti sayılıp sayılmaması, işaret 

ettiği olay ile karine arasında aklen bir münasebet bulunup bulunmadığının tespiti 

kişiden  kişiye  değişir.  Bu  haliyle  karine,  tam  anlamıyla  bir  takdir  konusudur. 

Karinenin hüküm vermeye yeterli olup olmadığını hakim, davadaki bütün unsurları, 

tarafların durumlarını da dikkate alarak takdir eder.109 

Karine, hakimin zekasına, feraset ve ictihadına, onun olay ile birlikte bulunan 

şartları  değerlendirmesine  dayanır.  Ancak  karinenin  hakikate  ulaştırmada  delaleti 

açısından doğuracağı etkinin, hakimin kanaatince karinenin tespit edilmesine bağlı 

olarak, karine çeşitlerine göre terettüb ettiği hükümler de değişiklik göstermektedir.

Hakimin şer’î  karineler gereğince hüküm vermesi ve kendisiyle  sabit  olan 

şer’î hükmü uygulaması gerekir. Mesela bir kadın ile erkek arasındaki evlilik akdinin 

106 Gazâlî,  el-Vecîz,  II/272-273;  Şirbînî,  IV/462;  Remlî,  VIII/351;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-
Hukmiyye, s.212-213; İbn Ferhûn, II/99-100; Zuhaylî (Muhammed), II/542-543.
107 Cürcânî, s.110-111; Tehânevî, III/434-435; TDV. İslam Ansiklopedisi, XIII/116.
108 İbn Ferhûn, II/114-115; Tarablusî, s.206-207; Fâiz, s.209-210; Zuhaylî (Muhammed), II/553.
109 Yavuzer, s.227.
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sıhhati, hakim nezdinde sabit olsa sonra bu kadın bir çocuk dünyaya getirse, koca bu 

çocuğu inkar ettiğinde hakim onun sözünü dinlemez. Çünkü ortada nikah akdiyle 

sabit olmuş bir ‘sahih firaş’ın varlığı söz konusudur. Dolayısıyla hakim, nesebin bu 

adamdan sabit olduğuna katiyetle hükmeder.

Hakimin, fakihlerin belirledikleri fıkhî karineler gereğince de hüküm vermesi 

gerekir. Çünkü yakîn derecesine ulaşan kati karine olay hakkında hakimde yeterli bir 

bilgi oluşturur. Dolayısıyla böyle bir karine hakim için kafi bir beyyine olmuş olur.

Hakimlerin  ictihadına  dayanan  kazâî  karinelere  gelince,  hakim  buna  kani 

olduğu zaman, ispat açısından bir delil olarak kabul eder. Bu karine bazen, doğruluğu 

hakkında taraflardan birinin yeminiyle birlikte, daha kuvvetli bir delil bunun hilafına 

olmadığı  sürece,  tercih  sebebidir.  Mesela  iki  kişi  bir  ev  hususunda  anlaşmazlığa 

düşseler, ikisinin de getirecek bir delili olmasa hakim, evi elinde bulunduranın lehine 

hüküm verir.  Çünkü ‘yed’ yani  bir  şeye malikiyet,  zahir  açıdan mülkiyet  için bir 

karine olarak kabul edilir. 110

G. MUÂYENE (                  )

Muâyene  (keşif),  hakimin  bizzat  veya  vekili  aracılığıyla  dava  taraflarının 

tanıklığı huzurunda anlaşmazlık konusu yerde inceleme yapması demektir. Muâyene 

hakikatin ortaya çıkması, açıklığa kavuşması için gözlem ve tetkike ihtiyaç gösteren 

bir şey hakkında, mahkemede dava açılmasına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur. 

Dava  icraatlarından  biri  olup,  muhakemenin  seyrinin  bir  parçasıdır.  Muâyeneyi 

hakim, hakim sıfatıyla yapar. Fakihler muâyene konusunu ispat vasıtalarıyla beraber 

bir bâb altında işlememiş olsalar da, çeşitli fıkıh bâblarında muâyeneye gereksinim 

gösteren, hakimin muâyene için gitmesi gereken veya nâibini veya eminini bakması 

için  göndermesi  gereken  bazı  halleri  zikretmişlerdir.  Hakim  muâyeneye  bizzat 

kendisi  gitmek veya yerine vekilini  göndermekte muhayyerdir.  Dava konusu olan 

şey, taşınması/ nakli mümkün olmayan bir şey ise hakim onu yerinde incelemeye 

gider. Bu durumda yargılama yerini mahkemeden, iddiaya konu olan mekana taşımış 

ve  orayı  yargılama  için  bir  meclis  kılmış  olmaktadır.  Muâyene  bizzat  hüküm 

meclisinde de olabilir. İddia konusu şeyin mahkeme salonuna getirilmesi mümkün 

olduğu  zaman  hakim,  burada  kendi  kontrolünü,  tetkikini  yapar.  Muâyene  ister 

110 Zuhaylî (Muhammed), II/516-521.
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tartışma  konusu  yerde  olsun  ister  mahkeme  salonunda  olsun,  hakimin  muâyene 

yaparken  resmi  bir  iş  üzerinde  olduğu  kabul  edilir.  Hakim  her  iki  durumda  da 

tarafların  huzurunda,  iddia  edilen  şeye  dair  keşif  namına  vazifesini  yerine 

getirmektedir. Böylece hakim, kanaatinin oluşmasını mümkün kılmaktadır.111

Muâyene  (keşif)  için  Kur’ân’dan  delil  getirilmemiştir.  Ancak 

Hz.Peygamber’in  zamanına  ait  keşif  vakıalarına  rastlanmaktadır.  Hz.Peygamber, 

varisler  arasında  bir  arazi  parçasındaki  ev  üzerinde  ortaya  çıkan  ihtilafta, 

anlaşmazlığı çözmek için dava konusu evi görmeye gitmiştir.112 Sahabe döneminde 

de  keşifle  ilgili  uygulamalar  olmuştur.  Ömer  b.  el-Hattâb,  bir  öldürme  olayında 

hadise  mahalline  giderek  muâyene  yapmış  ve  öldürülen  şahsı  bu  şekilde  tespit 

etmiştir.113 Bu ve benzeri örnekler keşfin meşruluğuna gösterge olup, aynı zamanda 

hakimin, hukuk ve ceza davalarında incelemelerde bulunarak dava hakkında birtakım 

deliller toplamasına ve daha köklü bir bilgiye sahip olmasına işarettir.114

Muâyene yoluyla tartışma mahalli hakkında edinilen bilgi,  şahadet yoluyla 

edinilen bilgiden daha kuvvetlidir. Çünkü muâyene doğrudan bir delildir. Hakim, söz 

konusu  yer  veya  dava  konusu  şeyle  arada  hiçbir  vasıta  olmaksızın  temasa 

geçmektedir.  Dolayısıyla  hakim,  kendi  takdirine  açık  olarak  mahkemede  bir  şeyi 

tetkik etse veya ilgili yere gidip incelemelerde bulunsa, kendinde bu şekilde bir bilgi 

hasıl olsa veya mahkemede görevli memurların kendisine arz ettiği bazı evrakı, suç 

işlemekte  kullanılan  aletleri  vs.  mahkeme  salonunda  görse  bu  gibi  durumlarda 

hakimin, muâyene ettiği şeyler vasıtasıyla edindiği bilgi ile hükmetmesi caizdir. Şu 

kadar var ki muâyene sırasında ve neticesinde hasıl olan bilgi, hakimde dava konusu 

şey  hakkında  bir  kanaatin  oluşmasına  imkan  vermekle  birlikte,  bu  kanaatin 

oluşmasında hakim takdir yetkisini kullanmaktadır.115

H. HİBRE (                    ):

Hibre, ‘hakimin isteği üzerine anlaşmazlığın hakikati ile ilgili olarak uzman 

kimselerin görüşlerine dayanarak edinilen bilgi’ demektir. Görüş bildiren uzmanlara 

“bilirkişi” denir. Bu kelimenin karşılığı olarak İslâm hukuku kaynaklarında ‘ehlu’l-
111 Tarablusî, s.119; Dâmâd, II/251; Zuhaylî (Muhammed), II/590-591.
112 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Ali  Beyhakî,  es-Sünenü’l-Kübra,  Dâru Sâdır, Beyrut  1355h., 
(Kitâbu’s-Sulh bâb.6), VI/67.
113 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hukmiyye, s.28-29.
114 Atar, s.205-206.
115 Zuhaylî (Muhammed), II/590-591; Husârî, I/24-26.
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hibre, ehlu’r-re’y’, ehlu’l-ilim, ehlu’l-basar ve’l-ma’rife, ehlu’l-vukuf’ gibi terimler 

kullanılmıştır.116 Fakihler  tarafından  ehlu’l-hibre  konusuna  ayrı  bir  bölüm  tahsis 

edilmemekle  birlikte  birçok  örnekte,  ihtisas  sahibi  kişilere  başvurulacağının  ve 

başvurulduğunun  ifade  edilmiş  olması,  bilirkişiliğin  meşru  kabul  edildiğini 

göstermektedir.  Mesela  Ömer  b.  el-Hattâb’a  bir  adam  karısıyla  birlikte  gelerek 

kendisinin  ve  karısının  siyah  tenli  olduğunu  ancak  doğan  çocuğun  kırmızı  tenli 

olduğunu söylemiş, karısının zina ettiği hususunda bir iddiada bulunmuştu. Kadın ise 

kocasına  ihanet  etmediğini,  doğurduğu  çocuğun  da  ona  ait  olduğunu  söylemişti. 

Ömer  b.  el-Hattâb  davayı  nasıl  çözümleyeceğini  bilemeyince  Ali  b.  Ebî  Tâlib’e 

danıştı.  Ali  b.  Ebî  Tâlib  de  adamın,  karısıyla  hayızlı  iken  ilişkide  bulunup 

bulunmadığını sorguladı. Adam, karısına bu hali üzerine yaklaştığını söylediği zaman 

kadının lehine hükmetti.  Görüldüğü gibi Ömer b. el-Hattâb bu davada Ali  b.  Ebî 

Tâlib’i bilirkişi olarak dinlemiştir.117  

Hakim  ceza  ve  hukuk  davalarında  bilirkişinin  görüşlerini  alarak,  bunları 

hükmüne  dayanak  olarak  kullanabilir.  Hakimin  özel  kültür  düzeyi  ve  olaylar 

hakkındaki  malumatı,  her  şeyin  bilgisini  kuşatmaya  yeterli  değildir.  Nitekim  bir 

insanın her şey hakkında detaylı bilgi sahibi olması mümkün değildir. Her bir ilim 

dalında bu ilim dalıyla meşgul olan ve alanına vâkıf insanlar bulunmaktadır. Hakim, 

özel  bir  mesele  hakkında  ihtilaf  hasıl  olduğunda  gerçekliğe  ulaşmak,  meselenin 

hakikatini öğrenmek için güvenilir kimselerden bu konuda bilgi talep eder. Onlar da 

hakime gerekli bilgileri takdim ederler. Böylece bilirkişinin görüşü ispat hususunda 

bir vasıta olmuş olur. Mesela hakim, bir doktordan önündeki dava ile ilgili olarak 

mesleği ile ilgili görüşlerini isteyebilir. Aynı şekilde alışverişlerde meydana gelecek 

ihtilaflarda  ticaret  erbabının  görüşlerini  alarak,  hükmünü  onların  bilgileri 

istikametinde verebilir. Hakimler hukûkî ve dînî hususlarda da fetva ehlinin ve diğer 

hukukçuların görüşlerinden de istifade edebilirler.118 

Bilirkişinin  görüşü  ispat  hususunda  hakime  yardımcı  bir  vasıta  olmakla 

birlikte  hakimin,  bilirkişinin  re’y  ve  mütalaaları  karşısında  takdir  hakkının 

bulunduğu  kabul  edilmelidir.  Hakim,  bilirkişiden  görüş  talep  ettiğinde  onun, 

taraflardan  biri  adına  bir  tarafgirlikte  bulunmaksızın  gerekli  bilgileri  verdiği 
116 Serahsî,  XVII/66;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hukmiyye,  s.84;  İbn  Ferhûn,  II/78;  Zuhaylî 
(Muhammed), II/594.
117 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hukmiyye, s.47.
118 Tarablusî, s.127-128; Zuhaylî (Muhammed), II/594-595; Atar, s.204-205.
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hususunda da takdirini kullanabilir. Kendi bilgisi doğrultusunda bilirkişiden görüş ve 

açıklama  bekleyen  hakim,  aksine  bir  beyan  ile  karşılaşırsa  bunu  kabul  etmeme 

hakkına sahip olmalıdır. 119

I. HAKİMİN BİLGİSİ (                             )

İlmu'l-kâdî,  dava  konusu  şey  hakkında  hakimin  bilgi  sahibi  olması,  iddia 

edilen şeye dair hakimde bir bilginin mevcut olmasıdır. Hakimin, mahkemede önüne 

getirilen olaydan bizzat haberdar olması halinde sahip olduğu bilgiyi hükmüne esas 

alıp  alamayacağı,  sadece  delillere  bağlı  kalarak  yargılama görevini  yerine  getirip 

getirmemesi  gerektiği  gibi  hususlar,  fakihler  arasında  ihtilaf  ve  tartışma  konusu 

olmuştur.  Tezimizin  ana  problemini  oluşturması  nedeniyle  "hakimin  bilgisi" 

meselesini,  başlı  başına  bir  bölüm halinde  etraflıca  inceleme  ve  değerlendirmeyi 

bundan sonraki bölüme bırakıyoruz.

Yukarıda  belli  başlı  ispat  vasıtalarının  İslâm  muhâkeme  hukukuna  göre 

hakimin takdir  yetkisi  karşısındaki  durumunu ele almış bulunuyoruz.  Günümüzde 

yürürlükte olan Türk muhâkeme hukuku açısından da söz konusu ispat vasıtalarının, 

hakimin takdirine konu oluşlarına kısaca değinerek bu bölümü noktalayalım.

Daha  önce  belirttiğimiz  gibi,  Türkiye’de  uygulanmakta  olan  ceza 

muhâkemesi hukukunda vicdanî delil sistemi kabul edilmiştir. Bu sistemde esas olan, 

hukuka uygun olmak şartıyla, serbestçe delillerin yargı makamına sunulabilmesi ve 

yargı makamının da bu delilleri, yine serbestçe değerlendirmek suretiyle bir kanaate 

ulaşmasıdır. Bu sistem gereğince ceza muhâkemesinde her şey delil olabilir ve bütün 

deliller  hakim  tarafından  rahatça  değerlendirilebilir.  Yani,  ceza  muhâkemesinde 

hiçbir  delil,  hakimi  bağlamamaktadır.  Hakim duruşmadan ve  tahkikattan edindiği 

kanaate göre delilleri değerlendirir. Her şey delil olabileceğinden, bir delilin ispata 

elverişli olup olmadığı veya ispat gücü hakimden hakime değişiklik gösterebilir. Bu 

sisteme  göre  ispat,  tamamen  sübjektif  bir  havaya  bürünmüş  ve  dolayısıyla  ceza 

hakimlerine takdir noktasında çok geniş bir yetki verilmiş olmaktadır.

Medeni  muhâkeme hukukunda ise,  delillerin  kesin ve takdirî  olmak üzere 

ayırımına  bağlı  olarak,  kesin  delil  sınıfına  giren  deliller  üzerinde  hakimin  takdir 

yetkisi yokken; takdirî delil sınıfına girenler üzerinde hakimin rahatça değerlendirme 

119 Yavuzer, s.234.
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yetkisi  vardır.  Şahitlik,  keşif,  bilirkişi  ve  özel  hüküm  sebepleri  hakimin  tenkitli 

takdirine bırakılmıştır. Hakim, bir şahidin beyanlarının kıymeti olup olmadığı veya 

ne  derece kıymeti  bulunduğunu,  onu dinlemesinden sonra kanaatince  takdir  eder. 

Aynı şekilde bilirkişi raporlarında da makul bir takdir ile hareket eder. Raporun kaç 

bilirkişi  tarafından ittifakla  verilmiş  olması  hakimi  bağlamaz;  hakim bunu makul 

sebeplerle reddedebilir. Ancak senet, yemin, kesin hüküm ve ikrar karşısında hakimin 

takdir yetkisi yoktur. Mesela tasdikli senedin ispat değerini hakimin takdir serbestliği 

yoktur, ancak sahteliği iddia ve ispat edilebilir. Hakim tarafından taraflardan birine 

teklif olunan yemin de, takdire konu olmayan delillerdendir. Yemin, yapılmış veya 

yeminden  kaçınılmış  ise  hakim  ona  göre  hükmetmeye  mecburdur,  yeminin 

neticesiyle bağlıdır. Halbuki şahit, yemin etmiş olsa dahi hakimi bağlamaz.120

120 Ansay,  Hukuk Yargılama Usûlleri (1957 baskısı),  s.330-331; Ansay,  Hukuk Bilimine Başlangıç, 
Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1958, s.215-216; Kuru, s.406 vd.
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İKİNCİ BÖLÜM

HAKİMİN KENDİ BİLGİSİ İLE HÜKÜM VERMESİ

I.  HAKİMİN KENDİ (ŞAHSİ) BİLGİSİ KAVRAMI

Hakimin şahsi bilgisi, klasik İslâm hukuku kitaplarında genellikle “Kadâu’l-

Kâdî bi İlmih” başlığı altında incelenmiştir. Başlıkta geçen “ilim” kelimesi ile ilgili 

olarak  açık  bir  tanım  verilmemiştir.  Bunun  yerine  “hakimlik  görevinden  önceki 

bilgi”, “hakimlik yapmadığı bir yerde edindiği bilgi” gibi ifadeler kullanılmıştır. İşte 

bu gibi ifadelere dayalı olarak, söz konusu kitaplarda konunun işleniş şeklinden ve 

değinilen noktalardan hareketle “hakimin ilmi” ile bahsedilen kavram hakkında bir 

tanımlamaya ulaşmamız mümkündür. Buna göre hakimin şahsi bilgisi ile kastedilen 

şey;  hakimin sahip olduğu meslekî,  hukûkî veya fıkhî  bilgi  değildir.  Bir  hakimin 

hakimlik görevine gelmeden önce veya göreve atanmış olsa bile hakimlik yaptığı 

yerin  veya  hüküm  meclisinin  dışında  daha  genel  bir  ifadeyle  hüküm  verme  ile 

mükellef olmadığı bir vakitte, bakmakta olduğu ya da daha sonra bakacağı bir dava 

ile ilgili olarak edindiği; gözleme, işitmeye ve hislere dayanan bir bilgidir. Bu bilgi, 

hakimde  yalnızca  kanaat  seviyesinde  olmayıp  ilm-i  yakîn  ve  kesinlik  ifade 

etmektedir.121

Modern  hukuk  kitaplarında  ise  deliller,  ispat  vasıtaları,  takdir  yetkisi  gibi 

konularla  ilgili  olarak  değinilmiş  bulunulan  şahsi  bilgi  kavramı,  “hakimin  hususî 

sıfatı  ile  bir  şeyi  öğrenmesi,  bir  vakıa  hakkında  sıradan  bir  şahıs  sıfatıyla,  özel 

121 Alâuddîn Ebû Bekr b. Mes’ûd Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’, el-Matbaatu’l-Cemâliyye, 
Mısır 1910, VII/6-7.
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münasebetleri mesela dostluğu icabı veya şahidi olduğu için bilgi sahibi olması”122 

anlamında kullanılmıştır. “Hakimin mahkeme dışındaki hususi bilgisi”123, “Hakimin 

dava dışı bilgisi” olarak da nitelendirilen hakimin şahsi (kişisel) bilgisi, duruşma dışı 

her türlü bilgi kaynağından alınmış, elde edilmiş, duyular yoluyla hislere konu olmuş 

resmî faaliyetin dışında edinilen her çeşit bilgi için kapsayıcı olmaktadır. Bununla 

birlikte hakimin şahsi bilgisinin yelpazesi daha da genişletilerek “bir tanığı istinâbe* 

yoluyla  dinlemiş  olan  hakimin  dinleme  sırasında  edindiği  kişisel  izlenimlerini 

aktarması sonucu edinilen bilgiler veya bir tanıktan telefon aracılığıyla alınan bazı 

açıklayıcı  ve  tamamlayıcı  bilgiler  veyahut  hakimi  makamında  ziyaret  eden  bir 

tanığın bazı  açıklamalarda bulunduktan sonra ortadan kaybolmasında olduğu gibi 

hakimin duruşma dışında fakat görevi gereği edindiği bilgiler”124 de şahsi bilgi olarak 

değerlendirilmektedir.

II.  HAKİMİN  KENDİ  BİLGİSİ  İLE  HÜKÜM  VERMESİNİN  MAHİYETİ, 

SINIRLARI VE BU KONUDAKİ GÖRÜŞLER

Hakim bazen  bir  olayı  görebilir,  maddi  bir  vakıaya  şahitlik  edebilir  veya 

mahkeme  salonunda  yargılama  esnasında,  sanık  veya  davacı  tarafından  birtakım 

olaylar huzurunda meydana gelebilir. Bu durumda hakim, hisleri vasıtasıyla kendine 

ulaşan  bilgi  ile  hüküm verebilir  mi?  Şayet  bu  bilgisi  ile  hüküm verirse,  verdiği 

hüküm geçerli olur mu? 

İslâm  hukukunda  hakimin  dava  ve  hadise  hakkındaki  bilgi  ve  kanaatini 

hükmüne mesnet edip edemeyeceği ihtilaf ve tartışma konusu olmuştur. Fakihlerin 

bir kısmı hakimin ilmi ile hüküm vermesini caiz görürken, bir kısmı tam aksi bir 

görüşte olarak hakimin tarafların getirecekleri delillere bağlı kalıp bunlarla yetinmesi 

gerektiğini,  bilgi  ve  kanaatini  vereceği  hükmün  dayanağı  yapamayacağını 

benimsemişlerdir. Diğer bir kısım alimler de hakimin bakacağı davaların türüne bağlı 

olarak  hakimin  şahsi  bilgisini  kullanması  konusunda  değerlendirmede 

bulunmuşlardır.  Diğer  taraftan  bu  ihtilafların  ötesinde  alimler,  hakimin  ilmi  ile 

122 Belgesay, s.104-105.
123 İsmail Hakkı Karafakih, Vasıtalı Deliller (Ord.Prof.Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan), 
Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1964, s.174.
124* İstinâbe: Görülmekte olan davada tebliğ, şahit ve bilirkişi dinlenmesi, keşif, yemin, ifade alma 
gibi muhâkemenin gerektirdiği muameleleri yapması için bir mahkemenin diğer bir mahkemeye veya 
mahkemenin kendi azâsından birine salâhiyet vermesidir (Türk Hukuk Lügatı, s.171).
 Şahin Cumhur, Ceza Muhâkemesinde İspat, Yetkin Basımevi, Ankara 2001, s.173-174.



54

hüküm vermesinin geçerli olduğu bazı durumlar üzerinde ise ittifak etmişlerdir. Bu 

açıdan biz, hakimin kendi bilgisi ile hüküm vermesi hakkındaki görüşleri ihtilaf ve 

ittifak edilen hususlar ayırımını temele alarak iki kısım altında inceleyeceğiz.

A. Hakimin İlmi ile Hüküm Vermesi Üzerinde İhtilaf Edilen Hususlar: Alimlerin 

hakimin  ilmi  ile  hüküm  vermesindeki  ihtilafları,  hakimin  bilgisinin  hukukullah 

(kamu hakları) veya hukukulibâd (şahıs hakları) ile ilgili olması; hakim tarafından bu 

bilginin hakimlik görevine gelmeden önce veya geldikten sonra edinilmiş olması; 

hakimin  bilgisinin  mahkeme  salonundaki  veya  mahkeme  salonunun  dışındaki 

gözlem veya duyumlara dayanıyor olması gibi hususlar üzerinde vaki olmuştur. Bu 

açıdan  hakimin  bilgisi  “konusu,  edinildiği  zaman  ve  edinildiği  yer”  bakımından 

ihtilafa konu olmaktadır. Alimlerin farklı görüşlerini bu çerçevede olmak üzere dört 

gruba ayırarak incelememiz mümkündür:

1.  Grup:  Hakim ne  hukukullaha  ait  olan  alanlarda  yani  haddlerde  ne  de  bunun 

dışında, ne velayetten yani hakimlik görevini üstlenmeden önce ne de sonra edindiği 

bilgi ile hüküm veremez. Sadece hüküm meclisinde huzurunda cereyan eden şeylere 

göre hüküm verebilir. Şureyh, Şa’bî, İshâk, Ebû Ubeyd, Mâlik, iki görüşünden birine 

göre Şâfiî ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel bu görüştedir.125 

125 Ebû’l-Abbâs Ahmed b.  Ebî Ahmed İbnu’l-Kâs,  Edebu’l-Kâdî,  Mektebetu’s-Sıddîk,  Taif 1409h., 
I/147-150; Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb Mâverdî, Edebu’l-Kâdî (Tahkik: Hilâl es-Serhân), 
Matbaatu’l-Ânî, Bağdad 1972, II/370; Ebû İshâk İbrahim b. Ali b. Yûsuf Şîrâzî, el-Mühezzeb fî Fıkhi  
Mezhebi’l-İmâmi’ş-Şâfiî,  Matbaatu  Îsâ  el-Bâbî  el-Halebî,  Mısır  (t.y.),  II/303;  Gazâlî,  el-Vasît  fi’l-
Mezheb, Dâru’s-Selâme, Mısır 1997, VII/308; Şihâbuddîn Ebû İshâk İbrahim b. Abdillah İbn Ebi’d-
Dem, Kitâbu Edebi’l-Kadâ’ (Tahkik: Hilâl es-Serhân), Matbaatu’l-İrşâd, Bağdad 1984, I/210-211; İbn 
Saîd et-Tennûhî Sahnûn, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, Matbaatu’s-Saâde, Mısır 1323h., XII/148-149; Ebû 
Ömer Yûsuf b. Abdillah b. Muhammed İbn Abdilberr el-Kurtubî,  el-Kâfî fî Fıkhi Ehli’l-Medîneti’l-
Mâlikî, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1987, s.500; Ebû’l-Velîd Süleyman b. Halef b. Sa’d b. Eyyûb 
b.  Vâris  Bâcî,  el-Müntekâ Şerhu Muvatta,  Matbaatu’s-Saâde,  Mısır  1983,  V/182-186; Ebû’l-Velîd 
Muhammed  b.  Ahmed  b.  Muhammed  b.  Ahmed  İbn  Rüşd  el-Hafîd,  Bidâyetu’l-Müctehid  ve 
Nihâyetü’l-Muktesid, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 2000, IV/317-318; Şihâbuddîn Ebû’l-Abbâs Ahmed b. 
İdris  b.  Abdirrahman Karâfî,ez-Zehira,  Dâru’l-Garbi’l-İslâmî,  Beyrut  1994,  X/86-89;  İbn Ferhûn, 
II/47; Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah b. Ali Huraşî,  Şerhu alâ Muhtasarı Ebi’d-Diyâ’, (m.y.), 
(b.y.) 1299h., VII/197-198; Ebû’l-Berekât Ahmed b. Muhammed b. Ahmed Derdîr,  eş-Şerhu’s-Sağîr 
alâ Ekrabi’l-Mesâlik ilâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik, Dâru’l-Maârif, Kahire (t.y.), IV/230-231; Abdulkâdir 
b.  Abdilkerîm b.  Muhammed Verdîğî,  Sâdu’ş-Şemûs ve’l-Akmâr  ve  Zubdetu’ş-Şerîati’n-Nebiyyi’l-
Muhtâr,  Matbaatu’r-Râcî,  Mısır  1310h.,  s.161;  Muhammed  b.  El-Huseyn  el-Ferrâ  Ebû  Ya’lâ,  el-
Ahkâmu’s-Sultâniyye,  Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,  Beyrut  1403h.,  s.65-66;  Muvaffakuddîn  Ebû 
Muhammed  Abdullah  b.  Ahmed  b.  Mahmûd  İbn  Kudâme,  el-Muğnî,  el-Mektebetu’s-Selefiyye, 
Medine  (t.y.),  IX/400;  İbn  Kudâme,  Muvaffakuddîn,   Kâfî  fî  Fıkhi’l-İmâm Ahmed b.  Hanbel,  el-
Mektebetu’l-İslâmî,  Beyrut  1988,  IV/464;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hükmiyye,  s.174-180; 
Şemsuddîn Muhammed b.  Abdillah Zerkeşî,  Şerhu’z-Zerkeşî  alâ Muhtasari’l-Hırakî  fi’l-Fıkhi  alâ  
Mezhebi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, (m.y.), Riyad 1993, VII/253-254; Ahmed b. Muhammed b. Ahmed 
Şuveykî,  et-Tavdîh  fi’l-Cem’i  beyne’l-Mukni’ ve’t-Tenkîh,  el-Mektebetu’l-Mekkiyye,  Mekke  1998, 
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2. Grup: Hakim hukukullah dışındaki konularda kendi bilgisi ile hüküm verebilir. 

Hanefîler’den  Ebû  Yûsuf,  Muhammed  b.  el-Hasan  eş-Şeybânî,  iki  görüşünden 

diğerine göre Şâfiî, onun öğrencisi Müzenî ve kendisinden gelen bir diğer rivayete 

göre Ahmed b. Hanbel bu görüştedir.126

3. Grup:  Hakim hukukullah dışındaki konularda kendi bilgisi ile hüküm verebilir. 

Ancak bu bilgiyi velayetten sonra ve hakimlik yaptığı yerde edinmiş olmalıdır. Ebû 

Hanîfe bu görüştedir.127 

4.  Grup:  Hakimin  kendi  bilgisi  ile  hüküm vermesi  onun  için  bir  zorunluluktur. 

Bilgisini ne şekilde ve hangi hususta edinmiş  olursa olsun hakim, kendi bilgisi ile 

hüküm vermekle mükelleftir. İbn Hazm bu görüştedir.128

         Yukarıdaki  sınıflandırma “hakimin ilmi” ile  ilgili  tartışmaların  genel  bir 

dağılımını  vermekle  beraber,  farklı  değerlendirmelere  yol  açan  bu  tartışmaların 

hakimin  ilmi  ile  hüküm  vermesi  meselesine  hangi  açılardan  yaklaşıldığını  da 

göstermektedir. Bu sınıflandırmaya bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hakimin 

sahip  olduğu  bilginin  ‘konu’,  ‘zaman’ ve  ‘yer’ itibariyle  ele  alınması  ihtilafların 

III/1318; Mansûr b. Yûnus b. Salâhiddîn b. İdrîs Behûtî,  er-Ravdu’l-Murbi’ fî Fıkhi İmâmi’s-Sünneti  
Ahmed b. Hanbel bi Şerhi Zâdi’l-Mustekni’, Mektebetu’l-Müeyyed, Taif 1990, s.495.
126 Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Abdilmelik Tahâvî, el-Muhtasar, Matbaatu Dâri’l-
Kitâbi’l-Arabî, Kahire 1370h., s.332; Ebû’l-Hasen Ali b. Hüseyn b. Muhammed Suğdî, en-Nutef fi’l-
Fetâvâ, Matbaatu’l-İrşâd,  Bağdat 1976, II/780-782;  Serahsî,  XVI/104-106;  Ömer b.  Âbdilaziz  el-
Hüsâm eş-Şehid İbn Mâzze,  Şerhu Edebi’l-Kâdî li’l-Hassâf,  (Tah: Ebû’l-Vefâ’ el-Afgânî),  Dâru’l-
Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1994, s.290-291; Semerkandî, III/370-371; Ebû’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed 
b. İbrahim b. Abdilğanî Surûcî,  Kitâbu Edebi’l-Kadâ’, (Tah: Sıddîkî b. Muhammed Yâsîn), Dâru’l-
Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 1997, s.111-112; Alâuddîn Ebû’l-Hasan Ali b. Halîl Tarablusî,  Muînu’l-
Hükkâm  fîma  Yeteraddedu  beyne’l-Hasmeyni  mine’l-Ahkâm,  el-Matbaatu’l-Meymeniyye,  Mısır 
1310h., s.151-152; İbn Âbidîn, (1326h. Baskısı), IV/492-493; Muhammed Alâuddîn b. Muhammed 
Emîn b. Ömer İbn Âbidînzâde, Kurretu’l-Uyûni’l-Ahyâr li Tekmileti Reddi’l-Muhtâr, Matbaa-i Âmira, 
(b.y.) 1308h., I/208; Ebû Abdillah Muhammed b. İdris Şâfiî, er-Risâle, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-
Halebî ve Evlâdih, Mısır 1940, s.600; İbnu’l-Kâs, I/147-150; Mâverdî,  Edebu’l-Kâdî (Tahkik: Hilâl 
es-Serhân), II/370-371; Şîrâzî, II/303; Gazâlî,  el-Vasît, VII/308-309; Ebû Muhammed b. Mes’ûd b. 
Muhammed b. el-Ferrâ’ Beğavî,  et-Tehzîb fî Fıkhi’l-İmâmi’ş-Şâfiî,  Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 
1997, VIII/192-193; Ebû’l-Kâsım Abdulkerim b. Muhammed b. Abdilkerim Râfiî,  eş-Şerhu’l-Kebîr 
(el-Azîz Şerhu’l-Vecîz), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1997, XII/486; İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl 
es-Serhân),  I/210-211;  Ebû  Zekeriyya  Yahya  b.  Şeref  Nevevî,  Minhâcu’t-Tâlibîn,  Matbaatu  Dâri 
İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye,  Mısır  (t.y.),  s.138;  İbn  Hacer,  IV/399-400;  Şirbînî,  IV/376-377;  Remlî, 
Nihâyetu’l-Muhtâc,  VIII/246-247;  Ahmed  b.  Abdirrezzak  b.  Muhammed  b.  Ahmed  Reşîdî, 
Hâşiyetu’r-Reşîdî  alâ  Şerhi’l-Minhâc  li’r-Remlî,  el-Matbaatu’l-Âmira,  (b.y.)  1292h.,  II/210;  İbn 
Kudâme, el-Muğnî, XI/400; İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.174-180; Alâuddîn Ebû’l-Hasan 
Ali b. Süleyman Merdâvî,  el-İnsâf fî Ma’rifeti’r-Râcih mine’l-Hilâf alâ Mezhebi’l-İmâm Ahmed b.  
Hanbel, el-Matbaatu’s-Sünneti’l-Muhammediyye, (b.y.) 1958, XI/250-251.
127 Tahâvî,  Muhtasaru  İhtilâfi’l-Ulemâ,  Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye,  Beyrut  1996,  III/369;  Suğdî, 
II/781-782; Serahsî, XVI/104-106; Semerkandî, III/370-371; Kâsânî, VII/6-7; Abdullah b. Mahmûd b. 
Mevdûd Mavsılî,  el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, Gündoğdu Matbaası, İstanbul 1996, II/88; Tarablusî, 
s.151-152;  Burhânuddîn  İbrahim  b.  Muhammed  b.  İbrahim  Halebî,  el-Multeka’l-Ebhur,  Dâru’t-
Tıbâati’l-Âmira, İstanbul 1304h., s.130.
128 İbn Hazm, IX/426-427.
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temelini  oluşturduğu  gibi,  bu  ihtilafların  aynı  mezhep  içindeki  alimlerin  farklı 

görüşlerinin  ve  hatta  bir  alimden  nakledilen  farklı  rivayetlerin  varlığı  ile 

çeşitlenmesi, ihtilafın sınırlarının daha da genişlemiş olduğuna işaret etmektedir.

Hakimin  ilmi  konusunda  en  çeşitli  ve  farklı  rivayetler  Şâfiî  ve  İbn 

Hanbel’den  gelmiştir.  Gerek  Şâfiî  mezhebine  ait  kaynaklarda  gerekse  diğer 

mezheplere  ait  kaynaklarda  Şâfiî’den  hakimin ilmi ile  hem hukukullahta  hem de 

hukukulibadda  hüküm  verebileceğine  dair  gelen  rivayetlerin  yanı  sıra;129 her  iki 

alanda  da  kendi  ilmine  dayanamayacağını  belirten  rivayetler  de  bulunmaktadır.130 

Dolayısıyla İmam Şâfiî’yi  yukarıdaki  sınıflandırmaya göre bir  açıdan hem birinci 

grupta hem de dördüncü grupta zikretmemiz mümkündür.  Ancak mezhepte tercih 

edilen görüşlerini dikkate aldığımızda, Şâfiî’ye göre hukukullah hususunda baskın 

olan görüş,  hakimin ilmiyle  hüküm veremeyeceği  iken;  hukukulibadda ise  ilmini 

hükmüne dayanak yapabileceğidir.131 

İbn  Hanbel’in  görüşleri  de  şu  şekilde  değişiklik  arz  etmektedir:  Çeşitli 

kaynaklarda kendisinden gelen rivayetlerin bir kısmına göre hakim ne hukukullahta 

ne de hukukulibadda ilmiyle hüküm veremez.132 Bu rivayetlerin diğer bir kısmına 

göre  ise  yalnızca  hukukulibadda  hakim  ilmiyle  hüküm  verebilir.133 Sadece  İbn 

Kudâme  mezhepte  zahir  olan  görüşün  hakimin  mutlak  olarak  ilmiyle  hüküm 

veremeyeceği yönündeki görüş olduğunu açıkça belirtmiştir. Bunun dışında Hanbelî 

fukaha  tarafından  Ahmed  b.  Hanbel’in  görüşleri  arasında  net  bir  tercihe 

gidilmemesinden dolayı onun görüşleri üzerindeki muğlaklığın Şâfiî’ye nispetle daha 

belirgin olduğunu tespit etmekle birlikte, Hanbelî kaynaklarda müellifler tarafından 

benimsenen  görüşlerin  daha  çoğunlukta  olanına  dayanarak  İbn  Hanbel’e  göre 

hakimin hiçbir şekilde yani mutlak olarak ilmiyle hüküm vermesinin caiz olmadığını 

129 Semerkandî, III/370-371; Kâsânî, VII/7; Mâverdî, el-Hâvî el-Kebîr fî Fıkhi Mezhebi’l-İmâm eş-
Şâfiî,  Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,  Beyrut  1994,  XVI/322;  Gazâlî,  el-Vasît,  VII/308-309;  Karâfî,  ez-
Zehira, X/90-91.
130 İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/182 ve 184; İbn Kudâme, el-Muğnî, XI/400.
131 Tahâvî,  Muhtasaru İhtilâfi’l-Ulemâ, c.III, s.370; Ebû İbrahim İsmaîl b. Yahya Müzenî,  Muhtasar, 
Matbaatu’l-Kübra’l-Emîriyye, Mısır 1322h. (Şâfiî’nin Ümm Kitabının Hâmişinde), X/246; Mâverdî, 
Edebu’l-Kâdî,  II/370-372; Şîrâzî,  II/303;  Gazâlî,  el-Vasît,  VII/308-39; Râfiî,  XII/486-488; Nevevî, 
Minhâc, s.138; İbn Hacer, IV/399-401; Şirbînî, IV/376-377; Remlî, Nihâyetu’l-Muhtâc, VIII/246-247; 
Reşîdî, II/210; Şuveykî, III/1318.
132 İbn  Kudâme,  el-Muğnî,  XI/400;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hükmiyye,  s.174-180;  Zerkeşî, 
Şerhu’z-Zerkeşî, VII/353-354; Şuveykî, III/1318.
133 İbn  Kudâme,  el-Muğnî,  XI/400;  İbn  Kudâme,  Kâfî,  IV/464;  Merdâvî,  XI/250-251;  İbn  Ebi’d-
Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/184.



57

söyleyebiliriz. Bu açıdan Ahmed b. Hanbel’i yukarıdaki sınıflandırmaya göre birinci 

grup içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Hanefîler’den  Muhammed  b.  el-Hasan’ın  da  hakimin  gerek  hukukullahta 

gerek hukukulibadda gerekse velayetten önce veya sonra edindiği  ilmiyle  hüküm 

veremeyeceğine dair bir görüşünün olduğu bazı kaynaklarda nakledilmiştir.134 Ancak 

fıkhî  kaynakların  genelini,  özellikle  Hanefî  kaynakları  esas  alırsak  İmam 

Muhammed’in hukukullah hariç olmak üzere hukukulibad sahasına giren hususlarda 

hakimin  velayetten  önceki  ve  sonraki  bilgisiyle  hüküm  verebileceği  görüşünde 

olduğunu kabul etmemiz mümkündür. 

Rivayetler arasındaki bu çeşitliliği, tercih edilen ve meşhur olan kabulleri ve 

alimlerin  görüşlerinin ortak yönlerini  dikkate  alarak,  yukarıda yapmış  olduğumuz 

sınıflandırmayı  daha  genel  bir  çerçeveye  indirgemek  istersek;  hakimin  ilmi  ile 

hüküm  vermesi  hakkındaki  yaklaşımları  “ilimle  hüküm  vermeyi  mutlak  olarak 

reddedenler”, “ilimle hüküm vermeyi belli hususlarda ve bazı şartlarla kabul edenler” 

ve “ilimle hüküm vermeye mutlak olarak cevaz verenler” şeklinde sonuç olarak üç 

ana gruba ayırarak değerlendirebiliriz. Buna göre birinci grubu Şureyh, Şa’bî, İshâk, 

Ebû Ubeyd, Mâlik ve meşhur olan görüşüne göre Ahmed b. Hanbel; ikinci grubu Ebû 

Hanîfe,  Ebû  Yûsuf,  Muhammed  b.  el-Hasan  eş-Şeybânî,  mezhepte  tercih  edilen 

görüşüne  göre  Şâfiî  ve  onun  öğrencisi  Müzenî,  üçüncü  grubu  da  İbn  Hazm 

oluşturmaktadır.

Dört ana mezhep ve Zâhirî mezhebi eksenli bu sınıflandırmanın dışında Şîa 

ve  Şîi  İmâmiyye  fırkasına  göre  hakim  haddlerde,  kısasta,  mal  davalarında  ister 

hukukullah isterse hukukunnas ile ilgili  konularda kendi ilmi ile hüküm verebilir. 

Ayrıca hakimin bilgisini göreve geldikten sonra veya göreve gelmeden önce, görev 

yerinde veya başka bir yerde edinmiş olması arasında da fark yoktur. Ne şekilde ve 

ne  hususta  edinilmiş  olursa  olsun  hakim  sahip  olduğu  bilgiyi  hiçbir  sınırlama 

olmaksızın kullanabilir.  Çünkü ilim,  beyyineye dayanan zannın delaletinden daha 

kuvvetlidir. Zan ile hüküm vermek caiz olduğuna göre ilimle hüküm vermek daha 

ziyade  caizdir.  İmâmiyye  fırkasının  hakimin  ilmi  ile  hüküm  vermesinin  cevazı 

konusunda icmâ’ ettiği belirtilmiştir. İmâmiyye’den sadece Ebû Ali b. el-Cüneyd bu 

icmâın dışında kalmıştır. Çünkü İbnu’l-Cüneyd’e göre hakim, ilmi ile hüküm verirse 

134 İbn Kudâme, el-Muğnî, XI/400; İbn Hazm, IX,/427; Bilmen, VIII/176-177. 
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insanların  zihinlerinde  hakim  ile  suçlu  arasında  bir  düşmanlık  olduğuna  veya 

hakimin suçluya karşı rüşvet almış olabileceğine dair kötü zanlar oluşabilir. Bu ise 

töhmete neden olur. Bu sebeple hakimin hiçbir hususta ilmi ile hüküm vermesi caiz 

değildir. Geri kalan İmâmiyye fırkası ise bu konuda icmâ’ sağlandığını söyleyerek 

İbnu’l-Cüneyd’in görüşlerini reddetmişlerdir. Onlara göre yargı makamı önemli bir 

makamdır. Bu makama ancak belli şartları ve ehliyeti haiz kişiler getirilir. Böyle bir 

kişiden de yanlış  hareketler  sadır  olması beklenmez. Ayrıca ilimle verilen hüküm 

sebebiyle ortaya çıkan töhmet, beyyine ve ikrarla verilen hüküm neticesinde de sabit 

olabilir.  Her  ne  kadar  töhmetin  varlığı  ziyadelik  ve  noksanlık  açısından  farklılık 

gösterse  de  bu,  ilimle  hüküm verilemeyeceğine  dair  geçerli  bir  gerekçe  olamaz. 

Dolayısıyla hakim hüküm verirken her hususta ilmine dayanabilir.135   

1. Hakimin Şahsi Bilgisinin Konusu Bakımından Değerlendirilmesi:

a) Hakimin Hukukulibadda Şahsi Bilgisi ile Hüküm Vermesi: “Hakimin 

ilmi” meselesi konusu itibariyle, hakimin sahip olduğu bilginin hukukullaha ve/veya 

hukukulibada ilişkin olması noktasında ele alınmıştır.  İlimle hüküm vermeyi belli 

hususlarda ve bazı şartlarla kabul eden ikinci gruptaki alimlere göre üzerinde ittifak 

edilen husus; hakimin sahip olduğu ilmin, hukukulibada müteallik bir şey hususunda 

olduğu sürece verilecek hükme mesnet teşkil edebileceğidir. Hukukulibadda devreye 

kul hakkı girdiğinden bu, insanlardan hakkının alınmasını isteyen bir tarafın varlığını 

gerekli  kılmaktadır.  Böyle  bir  tarafın  varlığı  da  hakimi töhmet  altında kalmaktan 

kurtarır. Kısasta ve kazf haddinde de durum böyledir. Yani hakim hem kısas hem 

kazf  davalarında  hem  de  bunların  dışındaki  hukukulibadda  ilmine  dayanarak 

yargılama  yapabilir.  Hakim,  bir  adamın  karısını  boşadığını,  kazf  suçu  işlediğini 

işitirse veya bir adamı birini öldürürken görürse bu suretle edindiği bilgi ile hüküm 

verebilir. Aynı şekilde hırsızlık suçunda da el kesimi hariç olmak üzere yani gerekli 

hadd  uygulanmaksızın  şahsi  bilgisine  dayanarak  sadece  mal  cezası  ile 

cezalandırmada bulunabilir.136 Ve yine sarhoşluk halinin tespiti de içki içme haddinin 

dışındadır.  Hakim  birinin  içki  içtiğini  bilse  veya  onda  sarhoşluk  emarelerinden 

135 Hasan b. Yûsuf b. Mutahhar Hıllî, Muhtelefu’ş-Şîa fî Ahkâmi’ş-Şerîa, Mektebetu’l-İ’lâmi’l-İslâmî, 
İran 1417h., VIII/518-520; Husarî, (1986 Baskısı), I/520.
136 Tahâvî,  el-Muhtasar,  s.332; Kâsânî, VII/6-7; Mavsılî,  II/88; Mâverdî,  Edebu’l-Kâdî,  II/369-370; 
Sahnûn, XII/148-149; İbn Abdilberr, el-Kâfî, s.500. 
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birinin  varlığını  görse,  bu  kişiye  kendi  bilgisi  doğrultusunda  ta’zîr  cezası 

uygulayabilir. Verdiği bu ceza da hadd cezası değildir.137

Daha  önce  belirttiğimiz  gibi  Şâfiî  kendisinden  nakledilen  bir  görüşe  göre 

hukukulibada giren konularda ilimle hüküm vermeyi caiz görüyorsa da kendisinden 

nakledilen diğer bir görüşe göre ise buna cevaz vermemektedir. Bu ikinci görüşüne 

göre hakim, delile dayanarak hüküm vermekle yükümlü olduğundan, ilimle hüküm 

vermesinin  caiz  kabul  edilmesinin  delille  hükmetme  sorumluluğunu  kaldıracağı 

belirtilmiştir.  Onun  mezhebinde  bu  iki  görüşten  en  çok  revaç  bulanı,  öğrencisi 

Müzenî  ve  Rebî’in  seçimiyle,  hakimin  ilmiyle  hükmetmesinin  cevazıdır.  Ancak 

hakimlerin hüküm verirken fesada yol açmalarından, kötü yönlere meyletmelerinden 

korkulduğu için hakimin bilgisiyle hüküm vermesinin cevazı kesinlik kazanmış bir 

mahiyette değildir.138

Aynı ihtilaf Ahmed b. Hanbel’in görüşleri için de söz konusudur. Mezhepte 

tercih edilen görüş hakimin ilmiyle hüküm vermesinin mutlak olarak reddedilmesi 

iken, İbn Hanbel’den hem bu yönde hem de sadece hukukulibadda hakimin ilmiyle 

hüküm verebileceğine dair rivayetler naklolunmuştur.139 

Hakimin  ilmiyle  hukukulibadda  hüküm  verebileceğini  benimseyen  ikinci 

gruptaki  alimlerin  bu  konuda  dayandıkları  en  önemli  delil,  Hz.  Âişe’den  rivayet 

edilen ve ‘Hind kıssası’ olarak bilinen hadistir. Hadise göre Hind, Hz. Peygamber’e 

gelerek (kocası Ebû Süfyân hakkında) ‘Ebû Süfyân cimri bir adamdır, benim ondan 

gizlice aldığımın haricinde bana ve çocuğuma yetecek miktarda nafaka vermiyor, 

ondan böyle gizlice almamda bir mahzur var mı?’ diye sorunca Hz. Peygamber, ‘sana 

ve  çocuğuna  maruf  şekilde  yetecek  nafakayı  kocanın  malından  al’  diye  cevap 

vermiştir.140

137 Mavsılî, II/88; Tarablusî, s.151; İbn Âbidîn, (1326h. Baskısı), IV/493; İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-
Hükmiyye, s.175.
138 Râfiî,  XII/486;  Mâverdî,  el-Hâvî  el-Kebîr,  XVI/322;  Mâverdî,  Edebu’l-Kâdî,  II/370-371;  İbn 
Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/182-183; Kâsânî, VII/7.
139 İbn Kudâme, el-Muğnî, XI/400.
140 Ebû’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî,  el-Câmiu’s-Sahîh, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmira, Kahire 
1331h., V/129-130; Ebû Abdurrahman b. Şuayb Nesâî,  Sünenü’n-Nesâî bi Şerhi’s-Suyûtî, Matbaatu 
Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdih, Mısır 1964, VIII/216; Beyhakî, X/141; Nevevî, Şerhu’n-Nevevî  
alâ Sahîhi Müslim, el-Matbaatu’l-Âmira, (b.y.) 1283h., IV/165.
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Tahâvî  hadisin  bütün  isnadlarının  sahih  olduğunu  ve  ravilerinin  güvenilir 

olduklarını belirtmiştir.141

Hadis  kitaplarında  çeşitli  bâb  başlıkları  altında  ele  alınan  hadis,  Sahîhu’l-

Buhârî ve şerhlerinde “İlmiyle hüküm vermesini hakim için caiz görenler” bâbında 

zikredilmiştir.  Bu  konuda  çeşitli  görüşler  olduğu  belirtilerek  bazı  fakihlerin 

görüşlerine  işaret  edildikten  sonra,  hakimin  hukukulibadda  ilmiyle  hüküm 

verebileceği,  bunun  geçerliliği  konusunda  da  iki  şartın  sağlanması  gerektiği 

belirtilmiştir. Buna göre hakimin hüküm verirken ilmine dayanabilmesi için töhmete 

düşme tehlikesinin olmaması ve zan altında kalma şüphesinin bulunmaması gerekir. 

Bu  ise,  hakkında  hüküm  verilecek  davanın  iyice  açıklığa  kavuşmuş  olmasıyla 

mümkündür.  Delil  olarak  getirilen  Hind  hadisinde  de  Hz.  Peygamber’in  ilmiyle 

hüküm vermesi söz konusudur.142

Bu hadis bazı hadis kitaplarında ise “Hakimin gâib hakkında hüküm vermesi” 

bâbında değerlendirilmiştir.143 Hakimin gâib hakkında hüküm vermesinin sahih olup 

olmadığı  tartışmaları  bir  yana,  bu  bâbın  hakimin  bilgisi  ile  hüküm  vermesi  ile 

ilişkilendirilmesi  şu  noktada  ortaya  çıkmaktadır:  Şayet  hadis,  gâib  hakkında  bir 

hüküm verme olarak kabul edilirse,  ilimle hüküm vermeye cevaz veren alimlerin 

görüşlerini  de  destekler  nitelikte  olacaktır.  Şöyle  ki;  hakimin  ilmiyle  hüküm 

vermesinin  cevazını  benimseyen  alimler,  hadise  göre  Hz.  Peygamber’in  Hind’e 

kocasının malından kendine ve oğluna yetecek miktarda nafakayı alması için izin 

vermesinin bir “hüküm verme” meselesi olduğunu ileri sürerlerken; hakimin ilmi ile 

hüküm vermesini  kabul etmeyen alimler Hz. Peygamber’in bu izninin bir  hüküm 

verme değil, “fetva” olduğunu ileri sürmüşlerdir. Cevazı benimseyen alimlere göre 

hadis, Hz. Peygamber’in hiçbir delil ve ikrar olmadan Hind’in doğru söylediğine dair 

bilgisine dayanarak, onun lehinde hüküm verdiğine delalet etmektedir. Nitekim Hz. 

Peygamber bu bilgisine dayanarak Ebû Süfyân aleyhine hüküm vermiş, Hind’i delil 

getirme  yükümlülüğü  altına  sokmamıştır.  Ayrıca  hadiste  geçen  “al”  ifadesi,  Hz. 

141 Tahâvî, Müşkilu’l-Âsâr, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1994, V/93-96.
142 Ebû Abdillah Muhammed b. İsmaîl b. İbrahim Buhârî,  Sahîhu’l-Buhârî, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmira, 
Kahire 1315h., VIII/109; Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Hacer Askalânî, Fethu’l-Bârî  
bi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, el-Matbaatu’l-Hayriyye, Mısır 1329h., XIII/112; Ebû Muhammed Bedruddîn 
Mahmûd b. Ali Aynî, Umdetu’l-Kârî li Şerhi Sahîhu’l-Buhârî, Dâru’t-Tıbâati’l-Âmira, Kahire 1308h., 
XI/388; Ahmed b.  Muhammed b.  Ebî  Bekr  Kastallânî,  İrşâdu’s-Sârî  li  Şerhi  Sahîhu’l-Buhârî,  el-
Matbaatu’l-Kübra’l-Emîriyye, Bûlâk 1305h., X/230. 
143 Nesâî, VIII/216; Beyhakî, X/141.
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Peygamber’in  Hind’e  söylediklerinin  bir  fetva  olmadığının  delilidir.  Şayet  fetva 

olsaydı Hz. Peygamber hüküm anlamı içeren kesin bir ifade kullanmaz, “almanda bir 

beis  yok”  veya  buna  benzer  bir  ifade  kullanırdı.  İlimle  hüküm  vermeyi  kabul 

etmeyen  alimlere  göre  ise  Hind  kıssasında  Hz.  Peygamber’in  vardığı  sonuç,  bir 

fetvadır. Zaten Hz. Peygamber’in tasarruflarının çoğu da fetva vermektir. Çünkü o, 

Allah’ın elçisidir, tebliğ edicidir. Tebliğ ise bir fetva verme faaliyetidir, hüküm verme 

faaliyeti  değildir.  Diğer  taraftan  Ebû  Süfyân  şehirde  bulunmaktaydı.  İstenilse 

kendisine  ulaşılabilirdi.  Şunda  hilaf  yoktur  ki  Hz.  Peygamber,  huzuruna  çağırma 

imkanı  bulunan  bir  kimsenin  gıyabında  yargılama  yapıp  hüküm vermezdi.  Zaten 

Hind  de,  Hz.  Peygamber’den  hüküm  vermesini  istememiş,  sadece,  kocasının 

malından kendisine ve çocuğuna yetecek kadarını  almasının caiz  olup olmadığını 

sormuştur. Bu ise fetva istemek anlamına gelir.144

Bazı  muhaddislere  göre  bu  hadisle,  gâib  hakkında  hüküm verilebilmesine 

delil getirmeye çalışmak doğru olmaz. Çünkü ilgili olay Mekke’de meydana gelmiş 

olup, Ebû Süfyân orada hazır bulunmaktaydı. Gâib hakkında yargılama yapmanın 

şartı ise bu kişinin şehirde bulunmaması veya kendisine ulaşılamayacak bir yerde 

bulunmasıdır.  Ebû Süfyân hakkında ise  bu şart  gerçekleşmemiştir.  Dolayısıyla bu 

hadis ne gâib aleyhine bir hüküm vermedir ne de Hz. Peygamber’in ilmiyle hüküm 

vermesine örnektir. Bu ancak bir fetvadır. Şayet hüküm olsaydı başkasının malından 

almaya dair hakkın sebebinin ispatı gerekirdi. Halbuki fetvada böyle bir şeye gerek 

yoktur. Ayrıca Hz. Peygamber’in Hind’e vermiş olduğu bu izin, aynı durumda olan 

her kadın için verilmiş bir cevazdır. Bunun böyle olması da ancak fetvayla mümkün 

olabilir.145 

Bazı muhaddislere göre ise Hz. Peygamber’in bu davranışı, gâib hakkında bir 

hüküm  vermedir.  Çünkü  onun  davranışlarının  büyük  kısmı  bağlayıcı  kılma  ve 

sorumlu tutmaya yöneliktir,  dolayısıyla hüküm vermedir.  Nitekim Hz. Peygamber 

Hind’in  doğru  söylediğini  bilmeseydi  ona  nafakayı  almasını  emretmezdi.  “Al” 

144 İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/213; Takıyyuddîn Ebû Bekr b. Muhammed el-Huseynî 
Hısnî, Kifâyetu’l-Ahyâr fî Halli Gâyeti’l-İhtisâr, Dâru’l-Hayr, (b.y.) 1991, s.557-558; Karâfî,  Furûk, 
Matbaatu Dâri İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, Mısır 1347h., IV/45-46; İbn Kudâme,  el-Muğnî,  XI/402-
403; İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176-177; Behûtî, s.497.
145 Nevevî,  Şerhu’n-Nevevî, IV/165-166; Alâuddîn Ali b. Osman Mârdînî,  el-Cevheru’n-Nakî, Dâru 
Sâdır, Beyrut 1355h., (Beyhakî’nin Sünen’inin Zeylinde), X/141; Takiyyuddîn Ebû’l-Feth Muhammed 
b. Ali b. Vehb İbn Dakîk el-Îyd, İhkâmu’l-Ahkâm fî Şerhi Ehâdîsi Seyyidi’l-Enâm, Matbaatu’ş-Şark, 
Mısır 1342h., IV/163-164.
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lafzının da bu doğrultuda anlaşılması  gerekir.  Şayet  fetva olsaydı Hz. Peygamber 

‘alma hakkın var’ gibi bir lafız kullanırdı, emir sîgasını kullanmazdı.146

Saîd b. el-Atvel’den rivayet edilen ve Beyhakî’nin “hakimin ilmiyle hüküm 

vermesini  caiz  görenler”  bâbında  zikrettiği  hadis  de,  delil  olarak  getirilmiştir. 

Rivayete  göre Saîd’in kardeşi  ölmüş,  geride üçyüz dirhem ve bakmakla yükümlü 

olduğu  kimseleri  bırakmıştı.  Saîd  bu  parayı  onun  ailesine  infak  etmek  istediğini 

söyleyince Hz. Peygamber, kardeşinin borcu olduğunu ve bu borcu yerine getirmesi 

gerektiğini  belirtmişti.  Saîd  de  borcu  ödediğini  ancak  iki  dinar  alacağı  olduğunu 

söyleyip de buna dair beyyinesi olmayan bir kadına bir şey vermediğini ifade etmişti. 

Hz. Peygamber bunun üzerine kadının istediği miktarı ona vermesini çünkü kadının 

hak sahibi olduğunu, –bir rivayete göre- sözünde sadık olduğunu söyledi.147

Bu hadis,  hakimin ilmiyle hüküm vermesini caiz görenler için bir delildir. 

Onlara  göre  Hz.  Peygamber  söz  konusu  kadından  beyyine  ikame  etmesini  talep 

etmemiş, doğru söylediğine dayanarak onun hakkında ilmiyle hüküm vermiştir.148

Hz.  Âişe’den  nakledilen  şu  rivayet  de  getirilen  delillerden  biridir: 

Resûlullah’ın kızı Fâtıma, Ebû Bekr’e gelerek Fedek, Medine ve Hayber’de ganimet 

olarak gelen mallardan kendisine düşen mirası sordu. Ebû Bekr, Hz. Peygamber’in 

“biz  peygamberlere  mirasçı  olunmaz,  bizim  bıraktıklarımız  sadakadır.  Ancak 

Muhammed’in ailesi bu maldan ihtiyaçları nispetinde beytü’l-malden alarak yerler” 

dediğini  haber  verdi  ve  “vallahi  ben  Hz.  Peygamber’in  sadakasından  hiçbir  şeyi 

miras  olarak  ayırmayacağım  ve  onun  amel  ettiği  gibi  davranacağım”  diyerek 

Fâtıma’ya beytü’l-malden bir miktar verdi.149 

İbnu’l-Kayyim  bu  rivayetin,  hakimin  ilmiyle  hüküm  verebileceğini 

söyleyenler tarafından delil getirildiğini belirterek, bu rivayetle yapılan istidlalin hata 

olduğunu  çünkü  Ebû  Bekr’in  bildiği  şeyi  Ömer’in  ve  sahabelerin  de  bildiğini 

dolayısıyla  Ebû  Bekr’in  burada  sırf  kendi  bilgisi  ile  hüküm  vermediğine  işaret 

etmiştir.150

146 Beyhakî, X/141; Askalânî, XIII/113; Aynî, XI/388-389; Kastallânî, X/231.
147 Beyhakî, X/142.
148 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176-177; Muhammed Abdurrahman el-Bekr, es-Sultatu’l-
Kadâiyye ve Şahsiyyetu’l-Kâdî, (m.y.), (b.y.) 1988, s.687.
149 Beyhakî, X/143.
150 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.177; el-Bekr, s.688.
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Urve  ve  Mücahid’in  naklettiği  şu  olay  da  ileri  sürülen  bir  delildir:  “Benî 

Mahzûm’dan bir adam Ömer’e gelerek bir arazinin sınırı hususunda Ebû Süfyân’ın 

kendisine haksızlık yaptığını ileri sürerek şikayette bulunur. Ömer de adamın dediği 

yönde bilgisi olduğunu, bunu insanlara bildireceğini söyleyerek Mahzûmî’den Ebû 

Süfyan’ı  kendisine  getirmesini  ister.  Ebû Süfyân gelince  hep  birlikte  söz  konusu 

araziye giderler. Ömer etrafı şöyle bir inceler ve Ebû Süfyân’a sınırı belirlemek için 

koyduğu taşı kaldırmasını söyler. Ebû Süfyân önce itiraz etse de sonra taşı kaldırır ve 

Ömer’in dediği yere koyar.”151

Bu  olay,  Ömer’in  kendi  bilgisine  dayanarak  hükmettiğine  delil  olarak 

getirilmiştir.  Nitekim bunu delil  olarak kullanan alimlere göre Ömer,  Ebû Süfyân 

aleyhine ilmiyle hüküm vermiştir. Ancak bu şekilde bir delil getirmeye karşı çıkan 

alimler, söz konusu olayın hüküm vermeye değil, bilakis münker yani doğru olmayan 

bir durumun düzeltilmesi olduğunu ifade etmişlerdir. Yani burada Ömer’in hüküm 

vermesi değil, gördüğü yanlışlığı engellemesi söz konusudur. Zaten bunun aksinin 

kabulü, Ömer’den hem şahit hem de hakim olunamayacağına dair nakledilen diğer 

rivayetlere ters düşmektedir.152

İleride değineceğimiz üzere, “hakim, cerh ve ta’dîl yani şahitlerin tezkiyesi* 

hususunda kendi ilmi ile hüküm verebildiğine göre, buna kıyasen başka konularda da 

ilmiyle  hüküm  verebilir”  şeklinde  de  delil  getirilmiştir.  Böyle  bir  istidlale  karşı 

olanlara göre ise cerh ve ta’dîl hususunda hakimin ilmi ile hüküm vermesi zaruretten 

dolayıdır.  Çünkü  hakim  burada  ilmine  dayanmazsa  teselsül  meydana  gelir.  Zira 

tezkiyede hakim, cerh veya ta’dîli destekleyen bir beyyineye muhtaçtır. Bu beyyine 

de kendini destekleyen başka bir beyyineye muhtaçtır ki bu böyle devam edip gider 

ve teselsül meydana gelmiş olur. Aynı şekilde hakim müzekkîlerin yani güvenirlik 

soruşturması  yapan  görevlilerin  adil  olup  olmadıkları  hususunda  ilmiyle  amel 

etmezse,  her  bir  müzekkînin  adil  olduğunun  veya  olmadığının  tespiti  için  iki 

151 İbn Abdilberr,  el-İstizkâr  fî  Şerhi  Mezâhibi  Ulemâi’l-Emsâr  ve  Ulemâi’l-Aktâr,  Dâru  Kuteybe- 
Dâru’l-Va’y, Dımeşk 1414h., XXII/13-14; Mârdînî, X/142-143.
152 İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik:  Hilâl  es-Serhân),  I/214; Karâfî,  Furûk,  IV/46; İbn Kudâme,  el-Muğnî, 
XI/400-401 ve 403; el-Bekr, s.688 ve 693.
* Tezkiye: Bir hadise hakkında şahitlikte bulunan kimselerin bu şahitliğe ehil olup olmadıklarının, 
müzekkî denilen görevliler vasıtasıyla başkalarından gizlice veya açıktan sorularak tespit edilmesidir 
(Bilmen, VIII/119).
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müzekkî daha gerekecek ve bu silsile böyle sürüp gidecektir.  Bu yüzden cerh ve 

ta’dîl hususunda hakim, zaruret sebebiyle ilmi ile hüküm verebilir.153

Hakimin hukukulibadda ilmiyle hüküm vereceğini söyleyenlerin getirdikleri 

bir diğer delil de, hakimin zanna dayanan şahitlikle hüküm verebilmesine nazaran, 

yakîne  dayanan ilmi  ile  hüküm verebilmesinin daha  çok tercihe  şayan olmasıdır. 

Çünkü  hakimin  sahip  olduğu  ilim  kesinlik  ifade  ettiğinden,  emin  olunan  ve 

doğruluğuna kesin kani bulunulan bu ilim ile hüküm vermek icab eder. Zan ifade 

eden iki  şahidin  şahitliğini  ilme  tercih  etmek,  şaşılacak  bir  durumdur.  Böyle  bir 

gerekçelendirmeye  şu  şekilde  karşılık  verilmiştir:  Şüphesiz  ilim  zandan  daha 

efdaldir. Şu kadar var ki hüküm vermede şahsi ilimden ziyade zanna yani şahitliğe 

dayanmanın gerekli olması, töhmetten dolayıdır. Yargılamanın fesaddan korunması, 

zannın tercih edilmesini gerektirmektedir.154 

b) Hakimin Hukukullahta Şahsi Bilgisi ile Hüküm Vermesi:

Hukukullah  konusunda hakimin  kendi  ilmi  ile  hüküm vermesi  meselesine 

gelince;  hakimin  ilmine  dayanmasını  mutlak  olarak  reddedenler  ve  bunu  belli 

şartlarla  kabul  edenler yani birinci ve ikinci  gruptaki alimlere göre hakim, hiçbir 

şekilde hukukullah sahasına giren konularda kendi ilmi ile hüküm veremez. Çünkü 

hukukullaha dahil olan hadd cezalarının verilmesinde temkinli davranmak lazımdır. 

Sadece hakimin bilgisi  ile  yetinmek ise  ihtiyatlı  olmaya aykırıdır.  Haddler  şüphe 

durumunda  uygulanmaz.  Şüphe  ihtimalinden  dolayı  töhmet  dikkate  alınarak, 

haddlerde şahsi bilgi ile hüküm vermek geçerli kılınamaz.155  

Hanefî  alimlerden Serahsî hakimin haddlerde ilmiyle hüküm veremeyeceği 

konusunda şunları söylemiştir: “Hakim, kaza meclisinde veya başka bir yerde zina 

işleyen, hırsızlık yapan veya içki içen bir adamı görse ve bu suçlara ilişkin o adamın 

davası  sonradan kendisine getirilse,  kıyasa göre hakimin hadd cezası  uygulamaya 

hakkı  vardır.  Çünkü  hakim,  hadd  cezası  vermeyi  gerektiren  suçun  sebebini  elde 

153 İbn  Ebi’d-Dem,(Tahkik:  Hilâl  es-Serhân),  I/214;  Karâfî,  el-Furûk,  IV/46-47;  İbn  Kudâme,  el-
Muğnî, XI/401 ve 403; el-Bekr, s.689 ve 694.
154 İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/214; Karâfî,  el-Furûk, IV/46; İbn Kudâme, el-Muğnî, 
XI/401.
155 Tahâvî, el-Muhtasar, s.332; Kâsânî, VII/6-7; Mâverdî, Edebu’l-Kâdî, II/370-372; Sahnûn, XII/148; 
İbn  Abdilberr,  el-Kâfî,  s.500;  İbn  Kudâme,  el-Muğnî,  XI/400-402;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-
Hükmiyye, s.175.
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etmede yakîn sahibi olmuştur.  Suçun sebebini  bizzat görerek,  gözlemleyerek elde 

ettiği bilgi, şahitlerin şahâdetiyle hasıl olan bilgiden daha üstündür. Çünkü hakimin 

şahitlerden elde ettiği bilginin yalana da doğruya da ihtimali vardır. Ancak istihsana 

göre,  hakim, hadd cezasını uygulayamaz. Yalnızca şahitler  şahitlik ederlerse veya 

suçlu  ikrarda  bulunursa,  bunlara  dayanarak  hadd  cezasını  uygulayabilir.  Nitekim 

haddler hukukullaha ait cezalardır. Hakim, hakkının insanlardan alınmasını isteyen 

bir hasım olmadığı halde niyabet yoluyla haddin yerine getirilmesinde kendi bilgisi 

ile yetinirse bazı insanlar onu haksızlık yapmak veya haksız yere hüküm vermekle 

itham edebilirler. Hakim ise bu tür şeylerden kendisini korumakya memurdur.”156

Hakimin  hukukullahta  ilmiyle  hüküm  veremeyeceği  hususunda  alimlerin 

genelinin görüş birliği  bulunmaktadır.  Zâhirî  alim İbn Hazm ise bu konuda farklı 

düşünmektedir.  Ona göre hakim mal davalarında,  yaralamalar ile  ilgili  davalarda, 

kısasta sahip olduğu bilgiye dayanarak nasıl hüküm vermek zorundaysa, bu hakim 

için bir gereklilikse aynı şekilde haddlerde de kendi bilgisi ile amel etmesi, hakim 

üzerine bir yükümlülüktür. Bunun gerekçesi ise, en kuvvetli hükmün hakimin kendi 

ilmine istinaden vermiş olduğu hüküm olması, bu açıdan hukukullah ile hukukulibad 

arasında bir ayırımın yapılmasının anlamsız olacağıdır.157

Bu  doğrultuda  bir  görüş  de,  daha  önce  değindiğimiz  gibi,  kendisinden 

nakledilen rivayetlerden birine göre Şâfiî’den gelmiştir. Hukukullah hakkında kendi 

ilmiyle  hükmetmesi  meselesinde  Şâfiî’nin  yakın  çevresindeki  öğrencileri,  onun 

görüşlerinin tercihinde ihtilaf etmişlerdir. Ebû’l-Abbâs b. Sureyc ve Ebû Ali b. Ebî 

Hureyre, Şâfiî’den hukukullah hakkında ilimle hükmetmeye dair nakledilen iki farklı 

görüşün tahricinde hukukullah ile hukukulibadı bir  kabul etmişlerdir.  Yani hakim, 

hukukulibadda ilmiyle  hüküm verebiliyorsa hukukullahta  da verebilir.  Fakat  Şâfiî 

mezhebinden  çoğunluğa  göre  hukukullah  konusunda  hakimin  kendi  bilgisi  ile 

hükmetmesi caiz değildir. Bu konuda sırf kendi bilgisine dayanamaz.158

Hukukullah sahasına  giren konularda  hakimin ilmiyle  hükmedemeyeceğini 

söyleyenlere  göre  Ebû  Bekr’in  şöyle  dediği  rivayet  olunmuştur:  “Birini  hadd 

gerektiren bir suç işlerken görsem, delil ikame olununcaya kadar ona hadd cezası 

156 Serahsî, XVI/104-105.
157 İbn Hazm, IX/426.
158 Mâverdî, el-Hâvî el-Kebîr, XVI/322; Şîrâzî, II/303; Nevevî, Minhâc, s.138.
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uygulamam.”159 Ali  b.  Ebî  Tâlib’e  göre  de  hakim  haddlerde  ilmiyle  hüküm 

veremez.160

Getirilen bir başka delilde İkrime’nin rivayetine göre Ömer, Abdurrahman b. 

Avf’a “bir adamı zina ederken, hırsızlık işlerken görsen ve sen de kâdî olsan ona 

hadd uygulayabilir misin” demiş, o da “hayır, şahitliğim tek kişinin şahitliği gibidir” 

diye  cevap verince  Ömer  “doğru  söyledin”  diyerek  onu tasvip  etmiştir.161 Bunun 

benzeri bir olay Muâviye ve İbn Abbâs’tan rivayet olunmuştur.162 Hadis kitaplarında 

da  yer  alan  bu  haberin  senedi,  bazı  hadis  kitaplarında  munkatı’  olarak 

nitelendirilmiştir. Çünkü İkrime, Abdurrahman b. Avf’ın zamanına yetişmediğinden 

onu görememiştir.163         

Ayrıca  hukukullahta  ilimle  hüküm  vermenin  caiz  olmadığına  dair,  hadd 

gerektiren suçların gizlenmesi ve düşürülmesinin gerekli oluşu da delil olarak ileri 

sürülmüştür.  Mâlik’in  İbn  Şihâb’dan  rivayetine  göre  bir  adam,  Hz.  Peygamber’e 

gelerek kendisinin zina işlediğine dair ikrarda bulunmuştur. Bu kişinin Mâiz b. Mâlik 

el-Eslemî olduğunda ulema arasında ihtilaf yoktur. Hezzâl isminde başka bir adam 

Mâiz’i, Hz. Peygamber’e gitmesi ve yaptıklarını ona anlatması hususunda zorlamış, 

Hz.  Peygamber  de  onun  ikrarda  bulunması üzerine  hadd  cezasını  uygulamış  ve 

Hezzâl’e  de “onu elbisenle  örtsen senin için  daha  hayırlı  olurdu”  demiştir.  Fıkhî 

açıdan bu olaydan çıkan sonuca göre, hudûd konusunda işlediği büyük kabahatlerden 

dolayı kişinin günahını gizlemesi, ayrıca tövbe etmesi ve onu yapmayı terk etmesi 

ikrar edip de günahını ifşa etmesinden kendi adına daha evladır. Bununla birlikte bir 

müslümanın müslüman kardeşinin günahını örtüp gizlemesi gerekir. Bu açıdan Hz. 

Peygamber’in  Hezzâl’e  söylediği  şey  de  hukukullahta  hakimin  ilmiyle  hüküm 

vermesinin caiz olmadığını göstermektedir. Aksi takdirde hakim haddleri ifşa etmiş 

olur.164

159 Beyhakî,  X/143-144;  Mâverdî,  el-Hâvî  el-Kebîr,  XVI/323;  İbn  Ebi’d-Dem,(Tahkik:  Hilâl  es-
Serhân),  I/213;  Râfiî,  XII/488;  İbn  Kudâme,  el-Muğnî,  XI/402;  Meciduddîn  Ebû’l-Berekât 
Abdusselam b.  Abdillah  b.  Muhammed İbn  Teymiyye,  el-Muntekâ  fî  Ahbâri’l-Mustafa,  Matbaatu 
Hicâz,  Mısır  1932,  II/941;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hükmiyye,  s.175-176;  Zerkeşî,  Şerhu’z-
Zerkeşî,  VII/256; Şîrâzî, II/303; Kal’âcî,  Mevsûatu Fıkhi Ebî Bekri’s-Sıddîk,  Dâru’n-Nefâis, Beyrut 
1994, s.204.
160 Kal’âcî, Mevsûatu Fıkhi Ali b. Ebî Tâlib, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1996, s.508-513.
161 Serahsî, XVI/104; İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176
162 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176; İbn Hazm, IX/427.
163 Buhârî, VII/113; Askalânî, XIII/128; Aynî, XI/401; Beyhakî, X/144.
164 İbn Abdilberr, el-İstizkâr, XXIV/21-28; Mâverdî, el-Hâvî el-Kebîr, XVI/323; Şîrâzî, II/303.
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Bu hususta zikredilen başka bir delil de, İbn Abbâs’tan rivayet edilen hadistir. 

İbn  Abbâs’ın  rivayetine  göre  Hz.  Peygamber’in  huzurunda  mülâaneden 

bahsedildiğinde Âsım b. Adiyy bu konuda bir söz söyleyip (bir adamın karısını başka 

bir adamla birlikte bulsam, adamı kılıçla ölünceye kadar döverim) daha sonra Hz. 

Peygamber’in bulunduğu meclisten kalkıp gitti. Derken yanına kendi kavminden bir 

adam gelerek, karısını bir adamla birlikte bulduğundan yakındı. Âsım ‘söylediğim 

şeyler  yüzünden  böyle  bir  şey  ile  sınanmaya  müptela  oldum’  diyerek  adamı 

Resûlullah’a götürdü. Hz. Peygamber’e adamın, karısını  başka bir adamla birlikte 

bulduğunu anlattı. Karısına suç isnad eden bu adam sarı benizli, zayıf ve düz saçlı 

idi.  Suçladığı  adam ise  iri  kemikli,  şişman  ve  kıvırcık  saçlı  idi.  Hz.  Peygamber 

‘Yarabbi, olayın iç yüzünü açıkça göster’ diye duada bulundu. Kadın bir süre sonra 

doğum  yaptı  ve  dünyaya  gelen  çocuk  kocasının  kendisiyle  beraber  bulduğunu 

söylediği  adama  benziyordu.  Hz.  Peygamber,  bu  karı  ile  kocanın  mülâane 

yapmalarını  emretti.  O  mecliste  bulunan  bir  adam İbn  Abbâs’a,  bu  kadının  Hz. 

Peygamber’in ‘Eğer birini delil olmadan recmedecek olsaydım, bunu recm ederdim’ 

dediği  kadın  olup  olmadığını  sorunca  İbn  Abbâs,  ‘bu  kadın  bir  kötülüğü  ortaya 

çıkardı, şüphe sebebiyle recm uygulanmadı’ diye cevap verdi.165

Hadis  kitaplarının  zikrettiğine  göre  ‘bu  kadın  bir  kötülüğü ortaya  çıkardı’ 

ifadesinin şerhinde, söz konusu kadının iğrenç bir eylemi ortaya koyduğu fakat onun 

hakkında  haddi  uygulayacak  bir  beyyine  veya  itiraf  sabit  olmadığı  belirtilmiştir. 

Yeterli delil sabit olmadığından şüphe dolayısıyla ona hadd uygulanmamıştır.166

Fıkıh  kitaplarında  hadisle  ilgili  olarak,  Hz.  Peygamber’in  beyyine  ikame 

edilmemesinden dolayı sırf ilmi ile hüküm vermediği ifade edilmiştir. Bu olay Hz. 

Peygamber’in haddlerde kendi bilgisi ile hüküm vermediğini göstermektedir. Hadise 

hakkında kendisinde bir  bilgi  hasıl  olmasına rağmen, beyyine olmadığı için recm 

cezası uygulamamıştır. Çünkü bu şekilde ceza vermekte töhmet vardır, töhmet ise 

hükme engeldir.167

165 Buhârî, VI/180; Askalânî, IX/367-368; Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel,  Müsned, 
(m.y.),  (b.y.) (t.y.),  I/335-336; İbn Abdilberr,  el-İstizkâr,  XVII/206-207; Sirâcuddîn Ömer b. Ali b. 
Ahmed İbnu’l-Mulakkin, Muhtasaru’l-Bedri’l-Münîr fî Tahrîci Ehâdîsi’ş-Şerhi’l-Kebîr, Müessesetü’l-
Kutubi’s-Sekâfiyye, Beyrut 1987, s.294.
166 Aynî, IX/608-610; Kastallânî, VIII/176-177; Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd İbn Mâce, Sünen, 
Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, (b.y.) 1953, II/855; Ebû Abdillah Muhammed b. Ferec İbnu’t-Tallâ’, 
Akdiyetu Rasûlillah, Matbaatu Dâri İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, Mısır 1346h., s.71-73.
167 Râfiî, XII/486; Bâcî, V/186; Karâfî, el-Furûk, IV/45; Zerkeşî, Şerhu’z-Zerkeşî, VII/254.
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Hakimin  ilmi  ile  hüküm  vermesindeki  ihtilafların  hakimin  bilgisinin 

“konusu” itibariyle ele alınması ve ileri sürülen deliller bu şekildedir.

2.  Hakimin  Şahsi  Bilgisinin  Edinildiği  Zaman  ve  Yer  Bakımından 

Değerlendirilmesi:

“Hakimin ilmi” meselesi, “edinildiği zaman” itibariyle, bu ilmin velayetten 

önce yani hakimlik görevini üstlenmeden önce ve velayetten sonra edinilmiş olması 

açısından ele alınırken; “edinildiği mekan” itibariyle ise, bu ilmin kaza meclisinde 

yani yargılamanın yapıldığı yerde veya buranın dışında edinilmiş olması açısında ele 

alınmıştır. 

Hakimin sahip olduğu bilginin zaman ve mekan itibariyle elde ediliş tarzını, 

hakimin  ilmi  ile  hüküm verebileceğini  caiz  gören  alimler  arasında  yalnızca  Ebû 

Hanîfe, bu ilmin hükme dayanak yapılabilmesi için bağlayıcı bir şart olarak kabul 

etmiştir. Hakim olmadan önce veya hakimken fakat görev mekanının dışında edinilen 

bilgi  arasında bir  fark olduğunu belirterek,  bu türdeki bilgiler  ile hakimin hüküm 

vermesinin  caiz  olmadığını  benimseyen Ebû Hanîfe’ye  göre  hakimlik  zamanında 

hasıl olan bilgi, hakimin yargılama ile mükellef olduğu bir vakitte edindiği bilgidir 

ve  bu durumda beyyineye  benzer.  Hakimlikten  önce  hasıl  olan bilgi  ise  hakimin 

hüküm verme ile mükellef olmadığı bir vakitte edindiği bilgidir ki beyyine olarak 

nitelendirilemez.  Nitekim  yargılamanın  sıhhatinde  aslolan  beyyinedir.  Beyyine 

dışındaki bir şey ancak onun mesabesinde olursa ona ilhak edilebilir yani beyyine 

yerine geçebilir. Hakimlik zamanında hasıl olan bilgi de hüküm verme ile sorumlu 

olunan bir vakitte edinildiği için beyyine konumunda olmuş olur. Hakimlikten önceki 

bilgi ise beyyine hükmünde değildir.  Bu yüzden hükme dayanak olamaz. İki ilim 

arasındaki fark budur.168 

Ebû Hanîfe’nin iki ilim türü arasındaki farkı şu şekilde açıkladığı da rivayet 

olunmuştur:  Hakimin  ilmiyle  hüküm  vermesi  şahitlikle  hüküm  vermesi  gibidir. 

Muhâkemeden önce dinlediği şahitlikle hükmetmesi caiz olmadığına göre, hakimlik 

görevine  gelmeden  önceki  bilgisiyle  hükmetmesi  de  caiz  olmaz.  Çünkü  bu  bilgi 

velayetten önce şahitlerden dinlediği şeyler konumundadır. Velayetten sonra edindiği 

168 Kâsânî, VII/6-7; İbn Âbidîn, (1326h. Baskısı), IV/492-493.
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bilgi ise velayeti zamanında şahitlerden dinlediği şeyler gibidir. Ayrıca hakimlikten 

önceki  bilgisi  şahitlik  bilgisidir,  sonraki  ise  hakimlik  bilgisidir.  Hakimin  şahitlik 

bilgisiyle hüküm vermesi doğru değildir.169

Hakimlik yapılan yerin dışında veya hakim olmadan önce edinilen bilgi ile 

amel  edilemeyeceği  görüşü Ömer ve Şureyh’ten nakledilmiştir.  Ayrıca  bu şekilde 

bilgi sahibi olan kişi, hakim olarak nitelenemez, bir şahit konumundadır. Tek kişinin 

şahitliği ise kabul olunmaz.170

Gerek  hakimin  bilgisi  ile  hüküm  vermesine  mutlak  olarak  cevaz  veren 

alimler,  gerekse  ilimle  hüküm  vermeyi  yalnızca  hukukulibad  sahasına  hasreden 

alimlerin çoğunluğu, hakimin sahip olduğu bilginin velayetten önce veya sonra ya da 

hüküm  meclisinde  veya  onun  dışında  edinilmiş  olmasının,  söz  konusu  bilginin 

niteliği açısından farklı bir yönünün olmadığını, her iki bilginin de ‘bilgi olma’ vasfı 

açısından  eşit  seviyede  bulunması  gerektiğini  ifade  ederek,  Ebû  Hanîfe’nin 

görüşlerine şu itirazlarda bulunmuşlardır: “Nasıl ki cerh ve ta’dîl yani şahidin adil 

olup  olmadığı  hususunda  hakimin,  velayetten  önceki  ve  sonraki  bilgisiyle 

hükmetmesi  caiz ise  ve yine haddlerde de ister  önce isterse sonra olsun edindiği 

bilgisi ile hükmedemiyorsa, bilgisiyle hükmetmesinin geçerli olduğu diğer alanlarda 

da  hakimlikten  önceki  ve  sonraki  bilgisi  arasında  fark  olmaması gerekir. 

‘Muhâkemeden  önce  dinlediği  şahitlikle  hükmetmesi  caiz  olmadığına  göre, 

hakimlikten önceki  ilmiyle  hükmetmesi  de caiz  olmaz’ istidlaline gelince;  her  ne 

kadar muhâkeme olunmadan beyyinenin dinlenmesi geçersiz olsa da, muhâkemeden 

önce  hakimin  edinmiş  olduğu  bilgisiyle  hükmetmesi  caizdir.  İkisi  arasında  fark 

vardır. ‘Hakimlikten önceki bilgisi şahitlik bilgisidir, sonraki ise hakimlik bilgisidir’ 

şeklindeki istidlale gelince de; hakimlikten önceki şahitlik bilgisi, göreve geldikten 

sonra hakimlik bilgisine dönüşür. Bu açıdan kabul edilmemeyi gerektirmez.”171 

Hakimin ilmi ile hüküm vermesine gerek konusu gerek edinildiği zaman ve 

gerekse edinildiği mekan açısından mutlak olarak karşı çıkanların ise dayandıkları en 

önemli  delil,  Ümmü  Seleme’den  rivayet  edilen  şu  hadistir:  “Şüphesiz  ben  bir 

beşerim,  siz  benim huzurumda  birbirinizden hak  dava  ediyorsunuz.  Ama bazınız 

169 Mâverdî, el-Hâvî el-Kebîr, XVI/324; İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/185.
170 Mavsılî, II/88.
171 Kâsânî, VII/6-7; Mâverdî, Edebu’l-Kâdî, II/370-371; İbn Hazm, IX/426-427.
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hüccetini bazınızdan daha iyi anlatıp sunmuş olur da ben de ondan dinlediğime göre 

hüküm veririm.  Şimdi,  her  kime din  kardeşinin  hakkından  bir  şey  verirsem onu 

almasın. Ancak ve ancak onun için ateşten bir parça vermiş olurum.”172

Hadis kitaplarında hadisin şerhi ile ilgili olarak, dava konusu şey hakkında 

Hz.  Peygamber’in  kendisine  bir  şey  inzal  olunmadığı  sürece  re’yiyle  hüküm 

vereceği,173 Peygamber’in dolayısıyla hakimlerin ancak zahire göre hüküm verdiği, 

bâtında doğruya işaret etmemesine rağmen zahirî delalet yollarından yemin, şahit ve 

buna  benzer  şeylerle  -Allah,  Hz.Peygamber’i  işin  hakikatine  muttali  kılmadığı 

sürece-  hükmedeceği,174 şayet  Allah  Hz.  Peygamberi  taraflar  arasındaki 

anlaşmazlığın iç yüzüne muttali kılarsa şahitlik veya yemine gereksinim duymadan 

bu yakînle hüküm vereceği, ancak Hz. Peygamber’in gaybdan hasıl olan yakîniyle 

davalarda  hüküm  vermesi  söz  konusu  olsaydı,  bu  durumda  kendisinden  sonra 

ümmetin yargılama yaparken neyin nasıl olacağını, nerede nasıl hüküm verileceğini 

bilmesinin  mümkün  olmadığını,  bunun  ise  Rasûl’ün  sözlerine  ve  hükümlerine 

uymayı gerektiren emre ters düşeceğini, bu yüzden Hz. Peygamber’in ve ümmetinin 

hüküm  verirken  zahirle  yetinmeleri  gerektiği  ifade  edilmiştir.175 Bazı  hadis 

kitaplarında da bu hadisin, hakimin ilmiyle hüküm vermesinin caiz olmadığına dair 

ileri sürülen bir delil olduğu belirtilmiştir.176 

İlimle  hüküm  vermeye  cevaz  vermeyen  fakihlerin,  hadiste  geçen 

“dinlediğime göre hüküm veririm” ifadesinin,  hüküm vermenin bilinen şeye göre 

değil, dinlenilen şeye göre olduğuna işaret ettiğini belirttikleri nakledilmiştir. Onlara 

göre hakimler, tarafların getirdikleri şeylerle iktifa etmelidirler.177

172 Ebû Abdillah b. Enes b. Ebî Âmir Mâlik,  Muvatta, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, (b.y.) 1951, 
II/719; Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre Tirmizî,  Sünen, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve 
Evlâdih, Mısır 1937, III/624; İbnu’l-Mulakkin, s.294; İbnu’t-Tallâ’, s.82.
173 Süleyman b. el-Eş’as b. İshâk Ebû Dâvud, Sünen, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdih, 
Mısır 1952, II/270-271; Ali b. Ömer Dârekutnî, Sünenü’d-Dârekutnî ve maa’t-Ta’lîki’l-Muğnî, Dâru’l-
Mehâsin,  Kahire 1386h.,  IV/238-240; Ebû’s-Saâdât  Mübârek b.  Muhammed İbnu’l-Esîr  el-Cezerî, 
Câmiu’l-Usûl min Ehâdîsi’r-Rasûl, Matbaatu’s-Sünneti’l-Mehdiyye, (b.y.) 1953, X/553.
174 Buhârî,  VIII/112;  Aynî,  XI/400;  İbn  Dakîk,  IV/165-167;  Kastallânî,  X/240-241;  Şemsuddîn 
Muhammed b. Yûsuf b. Ali Kirmânî,  Sahîhu’l-Buhârî bi Şerhi’l-Kirmânî,  Matbaatu’l-Büheymeti’l-
Mısriyye, Mısır 1353h., XI/205.
175 İbn  Dakîk,  IV/165-167;  Kastallânî,  X/240;  Nevevî,  Şerhu’n-Nevevî,  IV/163-165;  Muhammed 
Zürkânî, Şerhu’l-Muvatta, el-Matbaatu’l-Hayriyye, Mısır 1979, III/177-178.
176 Beyhakî,  X/143;  İbn  Abdilberr,  el-İstizkâr,  XXII/7-16;  Askalânî,  XIII/113;  Kastallânî,  X/231; 
Zürkânî, III/176-179. 
177 İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/184; Karâfî,  el-Furûk, IV/44; İbn Kudâme, el-Muğnî, 
XI/402;  İbnu’l-Kayyim,  et-Turuku’l-Hükmiyye,  s.177-178;  Zerkeşî,  Şerhu’z-Zerkeşî,  VII/253-254; 
Ebû’t-Tayyib  Sıddık  b.  Hasan  b.  Ali  b.  Lütfillah,  Fethu’l-Allâm  li  Şerhi  Bulûği’l-Merâm,  el-
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Getirilen  bir  diğer  delil  ise  Vâil  b.  Hucr’dan  rivayet  edilen  hadistir. 

Tirmizî’nin hasen ve sahih olarak nitelediği rivayete göre, Hadramut ve Kinde’den 

iki kişi Resûlullah’a geldiler. Hadramutlu ‘Ya Resûlullah, bu adam babama ait bir 

toprağı  benden  gaspetti’  dedi.  Bunun  üzerine  Kindeli  ‘o  toprak  benimdir  ve 

mülkümde  bulunmaktadır,  bu  toprakta  onun  hiçbir  hakkı  yoktur’  dedi.  Hz. 

Peygamber Hadramutlu’ya ‘beyyinen var mı?’ buyurdu. O ‘hayır’ diye cevap verdi. 

Resûlullah  ‘ya  senin  beyyinen  ya  da  onun  yemini,  ona  karşı  bundan  başka 

yapabileceğin bir şey yok’ buyurdu. Hadramutlu ‘Ya Resûlullah,  adam yalancıdır, 

neyin üzerine yemin ettiğine aldırış etmez ve dinen yasak olan bir şeyden sakınmaz’ 

deyince  Hz.  Peygamber,  ‘ona  karşı  bundan  başka  yapabileceğin  bir  şey  yoktur’ 

buyurdu.178 

Söz  konusu  hadis,  hadis  kitaplarında  daha  çok,  ‘beyyinenin  davacıya, 

yeminin  davalıya  ait  olması’ ile  ilgili  olarak  işlenmiştir.  Hadis  üzerinde  benzer 

açıklamalar yapılmış ve bunlar davalıya yemin verdirilmesinin caiz olup olmayışı, 

hangi hususlarda davalıya yemin verdirilebileceği, davacının beyyinesinin olmadığı 

durumlarda da davalının yemin etmesinin gerekliliği gibi konularda yoğunlaşmıştır. 

Dolayısıyla  bu  hadisten  yola  çıkılarak  ilim  ile  hüküm  vermeye  doğrudan  atıfta 

bulunulmamıştır.179 Bunun  tek  istisnası  Beyhakî’nin  Sünen’inde  geçen 

açıklamalardır.  Bu açıklamalara göre,  hadisteki  ‘bundan başka çaren yok’ ifadesi, 

delili  beyyine  ve  yeminle  sınırlandırıp  bu  ikisinin  dışında  ilimle  hüküm vermeyi 

çürüten bir delil olmayıp, sadece davacı adına davalı cihetinden onun yemininden 

başka bir şeyi asılsız kılmaktadır.180 

Hakimin ilmi ile hüküm vermesini caiz görmeyen fakihlere göre ise hadisin 

şu şekilde değerlendirildiği nakledilmiştir: Hz. Peygamber ‘ya senin beyyinen ya da 

onun yemini’ derken hücceti, beyyine ve yeminle sınırlı kılmış, bunun dışındakileri 

Mektebetu’l-İlmiyye,  Medîne  1302h.,  s.318-319;  Ahmed  Davudoğlu,  Selâmet  Yolları(Bulûğu’l-
Merâm Tercümesi ve Şerhi), Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul 1972, IV/259-261.
178 Tirmizî, III/625-626; Dârekutnî, IV/211.
179 Buhârî,  III/159-160; Askalânî,  IV/287-289; Aynî,  VI/377-384; Kastallânî,  IV/287-289; Kirmânî, 
XI/197-199; İbn Hanbel,  V/211-213; İbn Abdilberr,  el-İstizkâr,  XXII/75;  Şemsuddîn Ebû Abdillah 
Muhammed  b.  Ahmed  b.  Abdilhâdî  İbn  Kudâme,  el-Muharrir  fi’l-Hadîs  fî  Beyâni’l-Ahkâmi’ş-
Şer’iyye, Matbaatu Mustafa Muhammed, Mısır (t.y.), s.202; İbnu’t-Tallâ’, s.82-84.
180 Beyhakî, X/144.
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ise nefyetmiştir. Dolayısıyla hakimin ilmi bunların arasında değildir ve hüccet değeri 

yoktur. Hadisten anlaşılması gereken budur.181 

Dahhâk’tan gelen bir rivayete göre, Ömer’e bilgisi olan bir husus hakkında 

bir dava getirilmiş, bu davada taraflardan birinin kendisini şahit göstermek istemesi 

üzerine Ömer “istersen senin hakkında şahitlik ederim ancak o zaman hükmetmem; 

istersen  hakkında  hüküm  veririm  ancak  şahitlik  etmem”  demiştir.  Bu  rivayet, 

hakimin ilmiyle hüküm veremeyeceğine dair ileri sürülen delillerden biridir. Ömer, 

aynı anda şahitlik yapıp hüküm vermekten kaçınmıştır.182 Aynı doğrultuda benzer bir 

olay da Şureyh hakkında sabit olmuştur. Rivayete göre Şureyh’in huzuruna iki kişi 

muhâkeme olunmak üzere gelmişler, taraflardan biri tek şahit getirmiş ve Şureyh’in 

de kendisi  lehine bu şahitle beraber şahitlik yapmasını istemişti.  Şureyh ise bunu 

kabul  etmeyerek  adamın  getirdiği  şahit  ve  ettiği  yemine  dayanarak  onun  lehine 

hüküm vermişti. Yani kendisi şahitlikte bulunmamıştı.183 Bu rivayetin farklı bir şekli 

de  şöyledir:  Şureyh baktığı  bir  davada davacıya beyyinesi  olup olmadığını  sorar. 

Davacı da Şureyh’in kendi şahidi olduğunu söyler. Bunun üzerine Şureyh, davacıya 

başka bir hakime gitmesini ancak o zaman onun lehine şahitlik yapabileceğini ifade 

eder.184 Şa’bî’den de kendisinin hem şahitlik hem de hakimlik yapamayacağına dair 

bir rivayet gelmiştir.185

Hakimin  ilmiyle  hüküm veremeyeceği  görüşünde olanlara  göre  Ebû Bekr, 

Ömer,  Abdurrahman b.  Avf,  İbn  Abbâs  ve  Muâviye’nin  hakimin  bilgisi  ile  amel 

etmesine karşı oldukları varid olmuştur. Sahabe arasında da onların hakimi ilmiyle 

hüküm vermekten men etmesine muhalefet eden birinin varlığı bilinmemektedir. Ebû 

Bekr  ve  Ömer’den  hadd  gerektiren  bir  suçu  işlerken  birini  gördüklerinde  şahit 

olmadıkça haddi uygulamayacakları rivayet olunmuştur. Ali b. Ebî Tâlib’den de bu 

görüşte  olduğuna  dair  bir  rivayet  naklolunmuştur.  Onların  bu  görüşte  olmaları, 

sahabenin  fıkhî  anlayışının  kemal  derecesini  göstermektedir.  Nitekim  onlar  bu 

ümmetin  en  fakihleri,  şer’î  maksatları  ve  hükümleri  en  iyi  bilenleridir.  Ashab 

181 Mâverdî,  el-Hâvî  el-Kebîr,  XVI/322;  Şîrâzî,  II/476;  İbn  Ebi’d-Dem,(Tahkik:  Hilâl  es-Serhân), 
I/212; Karâfî, el-Furûk, IV/44; İbn Kudâme, el-Muğnî, XI/402.
182 Mâverdî,  el-Hâvî  el-Kebîr,  XVI/322-323;  İbn  Ebi’d-Dem,(Tahkik:  Hilâl  es-Serhân),  I/212;  İbn 
Kudâme, el-Muğnî, XI/402; İbn Kudâme, Kâfî, IV/464; İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176; 
İbn Hazm, IX/427.
183 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176; İbn Hazm, IX/427.
184 Mâverdî, el-Hâvî el-Kebîr, XVI/323.
185 İbnu’l-Kayyim, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.176; İbn Hazm, IX/427.



73

şahitlik, yargılama, ikrar gibi konularda töhmetin her zaman mevcut olabileceğini, bu 

sebepten çocuğun babası, babanın çocuğu lehine şahitliğinin, hakimin kendi lehine 

verdiği  hükmün,  hakimin  kendisi  ile  aralarında  düşmanlık  bulunan  bir  kimse 

hakkında muhâkeme yapmasının ve benzeri töhmete meydan veren hususların kabul 

olunmayacağını  belirtmişlerdir.  Hakimin  ilmiyle  hüküm  vermesi  de  töhmeti 

doğurduğu  için  buna  cevaz  verilemez.186 Bazı  sahabelerin  kabul  ettiği, hakimin 

kendisiyle hüküm verdiği ispat yolları ikrar, şahitlik, yemin, yeminden nukûl, karine, 

davacının  yemini  ve  tek  şahitten  ibaret  olup,  bunların  arasında  hakimin  ilmi 

bulunmamaktadır.187Ve  yine  hakimin  ilmiyle  hüküm  veremeyeceği  görüşünde 

olanlara  göre  Hz.  Peygamber’in  münafıklara  karşı  olan  tutumu  da  bu  konuda 

dayanılacak delillerden biridir.  Nitekim onlara  göre  Hz.  Peygamber,  münafıkların 

hallerini, inkarcılığını, fesad çıkarmak için neler çevirdiklerini biliyor fakat onların 

canlarına  ve  mallarına  dokunmuyordu.  Bunun  sebebi  ise  insanların  ‘Muhammed 

ashabını öldürüyor’ gibi bir zanda bulunmalarını engellemek yani töhmete sebebiyet 

vermemek  içindi.188

Hakimin  mutlak  olarak  yani  her  hususta  ve  her  şekilde  edindiği  ilmi  ile 

hüküm vermesinin  cevazını  benimseyen hatta  bunu hakim için  yerine  getirilmesi 

gerekli bir zorunluluk, bir görev olarak kabul eden İbn Hazm ise “Ey iman edenler! 

Adaleti titizlikle ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kimseler olun...”189 ayetini delil 

olarak  ileri  sürmüştür.  İbn  Hazm’a  göre  zalimi  zulmü  üzerine  bırakmak  ve  onu 

değiştirmemek  ayette  emredildiği  şekliyle  adaleti  ayakta  tutmak  değildir.  Aynı 

şekilde hakimin huzurunda küfrünü açıkça ilan eden fasığa,  zulmünü ikrar  edene 

karşı bir şey yapmamak da adaletli olmak anlamına gelmez. Hz. Peygamber’in şu 

hadisi de hakimin ilmiyle hüküm vermesinin gerekliliğine dair bir delildir: “Sizden 

her  kim  bir  münkeri  görürse  onu  eliyle  değiştirsin.  Buna  gücü  yetmezse  diliyle 

değiştirsin.” Şayet hakim, gördüğü bir  münkeri  değiştirmez ve bir beyyine ikame 

olununcaya kadar beklerse Hz. Peygamber’in bu hadisine karşı gelmiş olur. Çünkü 
186 İbnu’l-Kayyım, et-Turuku’l-Hükmiyye, s.179. 
187 Kal’âcî,  Mevsûatu  Fıkhi  Abdillah  b.  Ömer,  Dâru’n-Nefâis,  Lübnan  1995,  s.630-632;  Kal’âcî, 
Mevsûatu Fıkhi Abdillah b. Abbâs, Dâru’n-Nefâis, Lübnan 1996, s.585-586; Kal’âcî, Mevsûatu Fıkhi  
Osmân b. Affân, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1991, s.254-256; Kal’âcî, Mevsûatu Fıkhi Zeyd b. Sâbit ve Ebî  
Hureyre, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1993, s.164-165; Kal’âcî, Mevsûatu Fıkhi el-Hasan el-Basri, Dâru’n-
Nefâis, Beyrut 1996, II/792-795.
188 Mâverdî,  el-Hâvî el-Kebîr, XVI/322; İbn Teymiyye,  el-Müntekâ, II/941-942; İbnu’l-Kayyim,  et-
Turuku’l-Hükmiyye, s.179-180.
189 Nisâ’ Sûresi, 135.
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hakimin bildiği bir kötülüğü, yanlışlığı değiştirmeye çalışması ve her hak sahibine 

hakkını teslim etmesi onun üzerine farz olmuştur. Hakim bu yükümlülüğünü yerine 

getirmezse zulmedici olmuş olur.190

Hakimin  ilmi  ile  ilgili  ihtilaflı  görüşleri  söz  konusu  bilginin  konusu,  elde 

edilme  zamanı  ve  mekanı  açılarından  ele  aldıktan  ve  bu  konuda  ileri  sürülen 

delillere,  dayanak  noktalarına  değindikten  sonra  artık  hakimin  ilmi  ile  hüküm 

vermesinin  geçerli  olduğu  ve  üzerinde  ittifak  edilmiş  bazı  hususları  nakletmeye 

geçebiliriz. 

B. Hakimin İlmi ile Hüküm Vermesinde İttifak Edilen Hususlar:

1.  Hakimin  Şahsi  Bilgisinin  Hilafına  Hüküm  Verememesi: Hakim,  bilgisinin 

hilafına hüküm veremez.  Şayet  hakim kendi  malumatının hilafına hüküm verirse, 

verdiği bu hükmün batıl oluşuna bizzat kendisi kesin kani olmuş olur. Batılla hüküm 

vermek ise yasaklanmıştır. Şahitler, hakimin ilmi hilafına şahitlik etse, hakim sahip 

olduğu ilmi ile hüküm veremez. Ancak şu kadar var ki, beyyine kapsamına giren şey, 

hakimin müşahede veya işitme yoluyla edindiği yakîn veya zann-ı galip ifade eden 

ilminin hilafına şahitlik ettiğinde hakimin, bu beyyine ile de hükmetmesi ittifakla 

caiz değildir. Bu durumda hakimin davayı başka bir hakime götürmesi ve kendisinin 

onun huzurunda şahit olması gerekir.191

2. Hakimin Şahitlerin Tezkiyesi Hususunda Şahsi Bilgisine Dayanması: Hakim, 

tezkiye yani şahitlerin adil  olup olmadıkları  veya adaletli  oluşları  (cerh ve ta’dîl) 

hususunda ilmi ile hüküm verebilir.  Şahitler hakimin huzurunda şahitlik yaptıkları 

zaman  hakim,  onların  fıskını  bilirse  araştırmaya  gerek  duymaksızın  şahitliklerini 

reddeder. Şayet adil olduklarını bilirse ta’dîle gerek duymadan onların şahâdetlerini 

kabul eder. Dolayısıyla hakim bir şahsın adil olduğunu veya bu yönden bir noksanlığı 

olduğunu bilirse bunun hilafına olan ihbara iltifat etmeyip kendi ilmine göre hareket 

edebilir.  Nitekim bir  şahit  adaletle  veya  cerh  ile  şöhret  bulmuş olsa  veya  davalı 

190 İbn Hazm, IX/429.
191 İbnu’l-Kâs, I/147-148; İbn Ebi’d-Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân),  I/182; Râfiî,  XII/488; Nevevî, 
Ravdatu’t-Tâlibîn ve Umdetu’l-Müftîn, el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrut 1991, XI/157; Suyûtî, s.509; İbn 
Hacer,  IV/399;  Şirbînî,  IV/376-377;  Remlî,  Gâyetu’l-Beyân,  el-Matbaatu’l-Âmira,  Mısır  1291h., 
II/192; Reşîdî, II/210; Şuveykî, III/1318; İbn Rüşd el-Hafîd, IV/316; Sa’dî Ebû Ceyb,  Mevsûatu’l-
İcmâ’ fi’l-Fıkhi’l-İslâmî, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1984, II/856.
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şahidin adil olduğunu tasdik etse hakim, bu şöhrete veya tasdike dayanarak hüküm 

verebilir. Hakim şahidin adaletini bilince tezkiyesine gerek duymaz ancak davanın 

karşı tarafı şahitlerin halini bilmez ve onların durumunun araştırılmasını talep ederse 

hakim,  gerekli  tezkiyeyi  yani  güvenirlik  soruşturmasını  yaptırır.  Hakim  fıskını 

bilmediği bir fasığın şahitliğine dayanarak hüküm verdikten sonra, bu şahidin fasık 

olduğunu öğrense verdiği hükmü geçerli kılmaz. 192 Hakim haddler ve kısas hariç 

olmak  üzere  şahidin  zahiri  adaletiyle  yetinir.  Şayet  davanın  tarafı  şahitleri  ta’n 

ederse,  hakim onlar  hakkında  araştırma yaptırır.  Bu,  hakimin  şahitlerin  adil  olup 

olmadıklarını bilmemesi durumunda böyledir. Hakim şahitlerin adil olduklarını veya 

olmadıklarını bilirse, onlar hakkında soruşturma yaptırmaz. Bu bilgisine dayanır.193 

Hakimin kendi bilgisi ile hüküm vermesi hakkındaki görüşler ihtilaf ve ittifak 

edilen  hususlar  temelinde,  klasik  İslâm  hukuku  kaynaklarında  buraya  kadar 

aktardığımız  malumat  çerçevesinde  ele  alınmıştır.  Sonraki  dönem  alimlerin  bu 

konudaki  görüşleri  de  meseleye  farklı  bir  bakış  açısı  getirmemiştir.  Klasik 

kaynaklarda yer alan görüşler zikredilmiş, söylenenler hep aynı düzlemde kalmıştır. 

Mecelle  şarihi  Ali  Haydar,  hakimin  ilmiyle  kastedilen  şeyin  bir  hakimin 

muhâkeme meclisinin dışındaki  bir  mahalde edindiği  ilmi  olduğunu belirtir.  Bazı 

ulemaya göre hakimin hüküm verme yollarından biri  sayılan ilmi,  ekser ulemaya 

göre zamanın fesadından dolayı esbab-ı hükümden kabul edilmemiştir. Hakim kendi 

ilmi ile hüküm verirse nefsini töhmete atmış, insanların da suizannını celb etmiş olur. 

Bu sebepten hakim, bu zamanda kendi ilmi hüküm veremez. Fetva da buna göre olup 

Mecelle’de hakimin ilmi, hüküm verme yollarından biri olarak sayılmamıştır. Şayet 

hakim bir davada kendi ilmine dayanarak hüküm verse, bu hüküm sahih olmaz.194 

192 Abdullah Es’ad Ebu’s-Suûd Muhammed b. Ali Şirvânî, el-Fetvâ, el-Matbaatu’l-Kübra’l-Emîriyye, 
Mısır  1304h.,  s.308-309;  Muhammed  b.  Ferâmûz  Molla  Hüsrev,  ed-Dureru’l-Hukkâm  fî  Şerhi  
Gureri’l-Ahkâm,  Şeriket-i  Sahâfiye-yi  Osmâniyye,  İstanbul  1319h.,  II/372-373;  İbnu’l-Kâs,  I/147-
148; Mâverdî,  el-Hâvî el-Kebîr, XVII/271; Şîrâzî, II/303; Gazâlî,  el-Vasît, VIII/308-309; İbn Ebi’d-
Dem,(Tahkik: Hilâl es-Serhân), I/182; Nevevî,  Minhâc, s.138; İbn Hacer, IV/401; Remlî,  Gâyetu’l-
Beyân, II/192; İbn Rüşd el-Hafîd, IV/316; Karâfî, ez-Zehîra, X/92; İbn Ferhûn, II/47; Huraşî, VII/198; 
Ali  b.  Ahmed  Adevî,  Hâşiye  alâ  Şerhi’l-Huraşî,  (m.y.),  (b.y.)  1299h.,  (Huraşî’nin  Şerhinin 
Hâmişinde), VII/197-198; Merdâvî, XI/285-286; Behûtî, s.497; Şemsuddîn Ebû Abdillah Muhammed 
b. Bedriddîn Belebânî,  el-Kâfî el-Mübtedî fî Fıkhi Ahmed b. Hanbel, el-Matbaatu’s-Selefiyye, (b.y.) 
(t.y.), s.146; Hıllî, VIII/400; Bilmen, VIII/158-159.
193 Mavsılî, II/88; Abdulğanî el-Ğanîmî Meydânî, Lübâb fî Şerhi’l-Kitâb, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 
Beyrut 1997, III/144.
194 Hoca  Emîn  Efendizâde  Ali  Haydar,  Düreru’l-Hükkâm  Şerhu  Mecelleti’l-Ahkâm,  Şeriket-i 
Mürettebiyye Matbaası, İstanbul 1326h., XVI/348-349.
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Gerek modern Arapça kaynaklarda gerekse Türkçe kaynaklarda müelliflerin 

konuya yaklaşım şekli  hemen hemen aynıdır.  Bu kaynaklarda konuyla ilgili  aynı 

genel  malumat  zikredilmiş,  bir  kısmında  tercih  edilen  görüşün  hakimin  ilmiyle 

hüküm vermesinin caiz olmadığı belirtilmiştir. Bunun gerekçesi ise hakimin hüküm 

verirken ilmine dayanmasının zan ve şüphe doğuracağı, töhmete sebebiyet vereceği, 

özellikle nefislerin bozulduğu ve dini yaptırımların zayıfladığı  bu zamanda ilimle 

hüküm  vermeye  cevaz  vermenin  yanlış  bir  tutum  olacağıdır.  Nitekim  müteahhir 

Hanefîler de ilimle hüküm vermenin caiz olmayışı yönünde fetva vermişler, Şâfiî de 

şayet  kötü  niyetli  hakimler  olmasaydı  hakimin  ilmi  ile  hüküm  vermeye  hakkı 

olduğunu benimsediğini ifade etmiştir.195 Dolayısıyla her türlü sakıncadan emin olan 

yol, bir hakimin, hakkında şahsi bilgisinin olduğu davaları görmekten çekilmesi ve 

bunun yerine şahitlikte bulunmasıdır.196 Bu konuda başka bir yorum da şu şekildedir: 

Hakim, bilgisini hükmüne mesnet ettiği zaman töhmet ve suizan yapılacağı hatıra 

gelebilir.  Bu sebeple  hakimin  bilgi  ve  kanaati  de  hükme mesnet  olabileceği  gibi 

delillerden sonra bu yola başvurulması daha doğru bir iş olur.197    

Hakimin  ilmi  ile  hüküm  vermesi  İslam  hukuku  açısından  buraya  kadar 

anlattığımız  çerçevede  ele  alınmıştır.  Konuya  bir  de  yürürlükteki  modern  Türk 

hukuku  açısından  kısaca  temas  etmek,  hem  iki  hukuk  sistemi  arasında  bir 

karşılaştırma imkanı sağlaması hem de söz konusu meselenin günümüzde farklı bir 

düzlemde ele alınıp alınmadığını göstermesi bakımından faydalı olacaktır.

Tezimizin birinci bölümünde İslam hukukunda ceza muhâkemesi ve medeni 

muhâkeme diye net bir ayırımın olmadığını, her ne kadar hukuk ve ceza davalarının 

kendine  has  özellikleri  olmakla  birlikte  yargılamanın  temelde  benzer  kurallarla 

yürütüldüğünü, buna karşılık günümüzde muhâkemenin ceza muhâkemesi ve medeni 

muhâkeme olarak iki ayrı kolda cereyan ettiğini belirtmiştik. Bu ayırımın tabii bir 

sonucu olarak “hakimin şahsi bilgisi” meselesi de genel olarak, “hakimin tarafsızlığı 

195 El-Bekr,  s.691-694;  Emîr  Abdulazîz,  Fıkhu’l-Kitab  ve’s-Sünne,  Dâru’s-Selâm,  Kâhire  1999, 
III/1240-1243; Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1989, VI/490-492; 
Mustafa  Ahmed  Zerkâ,  el-Medhalu’l-Fıkhiyyu’l-Âmm,  Dâru’l-Kalem,  Dımeşk  1998,  II/947-948; 
Fetâvây-ı  Hindiyye,  Emel  Matbaacılık,  Ankara  1985,  VI/285-287;  Bilmen,  VIII/176-177  ve  240; 
Ansay,  Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, s.342; Hasan Tahsin Fendoğlu,  İslâm ve Osmanlı Anayasa 
Hukukunda Yargı Bağımsızlığı,  Umut Matbaacılık,  İstanbul 1996, s.205-206; Cin-Akgündüz,s.351; 
Üçok, s.75-76.
196 Berki, Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku, s.123-124.
197 Atar, s.204.
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ve  bağımsızlığı”  çerçevesinde  gerek  ‘ceza  muhâkemeleri  usûlü  kanunu 

(CMUK.)’nda gerekse ‘hukuk usûlü muhâkemeleri kanunu (HUMK.)’nda “hakimin 

davaya bakmaktan yasaklanması veya reddi” başlığı altında, hakimin bir davada şahit 

konumunda olması ile bağlantılı bir şekilde ancak her iki usûl kanununda ayrı ayrı ve 

her iki muhâkeme alanına özgü farklı sonuçlar doğuracak şekilde ele alınmıştır.  

Hakimin objektif olamayacağı, tarafsız davranamayacağı durumlarda ortaya 

çıkabilecek  sakıncaları  engellemek  ve  hakimin  objektif  ve  tarafsız  yargılama 

yapmasını sağlamak amacıyla CMUK. bazı önlemler öngörmüştür. Bunlar “hakimin 

davaya bakmaktan yasaklanması, reddedilmesi ve çekilmesidir.”198 Hakimin tarafsız 

olamayacağı  hallerde  onun  yerine  bir  başka  hakimin  yargılama  faaliyetini 

üstlenmesini  sağlayacak  bu  önlemleri,  tarafsızlığın  güvenceleri  olarak  kabul 

edebiliriz. Hakimin suçtan zarar görmesi veya sanık ya da suçtan zarar görenlerle 

akrabalık  ilişkileri  veya  aynı  davadaki  bazı  görevleri  birlikte  üstlenmiş  olması 

yasaklılık  nedeni  olarak  kabul  edilirken;  aleyhinde  kanun  yollarından  birine 

başvurulmuş  olan  bir  karara  katılan  hakimin,  bu  karara  ilişkin  kanun  yolu 

muhâkemesindeki  yargılamaya  katılamaması  da  yasaklılık  nedeni  olarak 

öngörülmüştür. CMUK. 21. ve 22. maddeler∗ bu yasaklılık nedenlerini sıralamıştır. 

Yargılamanın objektif ve tarafsız bir şekilde yapılmasını sağlamanın çarelerinden bir 

diğeri  olan  hakimin  reddedilmesi  ise,  ya  yargılama  yapmanın  yasak  olduğu  ve 

CMUK.  21.  maddede  düzenlenmiş  olan  hallerin  ya  da  CMUK.  23.  maddede∗

198 Toroslu, s.103-104. 

 CMUK madde 21-Hakim aşağıda yazılı hallerde hakimlik görevini yapamaz:
1- Suçtan kendisi zarar görmüşse,
2- Sonradan kalksa bile sanık veya mağdur ile aralarında evlilik veya vesayet rabıtası bulunmuşsa,
3- Sanık veya mağdurun nesepten veya sebepten usul veya füruu veya bunlarla evlat edinme rabıtası 
veyahut sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)  nesepten veya 
kendisiyle sıhriyetten hasıl olan evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sebepten 
civar hısımlığı olursa,
4- Aynı davada Cumhuriyet Savcılığı, adliye zabıta memurluğu görevini yahut mağdur veya sanığın 
müdafiliğini yapmış bulunursa,
5- Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse.
CMUK. madde 22-Karara iştirak edemeyecek hakimler:
Aleyhinde kanun yollarından birine müracaat edilmiş olan bir hükme iştirak eyleyen hakim mafevk 
mahkemesince bu hükme dair verilecek karara iştirak edemez (Başöz-Çakmakcı, s.20-21).
∗ CMUK. madde 23-Hakimin ret sebepleri ve kimlerin talep edebileceği:



78

belirtildiği şekliyle hakimin tarafsızlığından kuşku duyulmasını gerektiren nedenlerin 

bulunmasını  gerekli  kılmaktadır.  Yargılamanın  tarafsız  hakimlerce  yapılmasını 

sağlayan bir  diğer yol  da,  hakimin çekilmesidir.  Çekilme, hakimin kendisinde ret 

sebeplerinin  bulunduğunu  ileri  sürerek,  belli  bir  uyuşmazlıkla  ilgili  yargılama 

görevini yerine getirmekten kaçınmasıdır. Buna göre hakimin çekilmesi, bir anlamda 

hakimin  bizzat  ret  talebinde  bulunmasıdır.  Çekilme,  yargılama  yasaklarına 

dayandırılabileceği gibi tarafsızlığı şüpheye düşüren hallere de dayandırılabilir.199

İster hakimin davaya bakmaktan yasaklanması, ister reddedilmesi ve isterse 

hakimin bizzat kendisinin davadan çekilmesi olsun tüm bu güvenlik yollarının her 

biri  verilecek  hükmün  doğruluğunu  sağlamak  ve  aynı  zamanda  hüküm üzerinde 

herhangi bir şüphenin toplanmasını önlemek içindir.200 Bu amacı gerçekleştirmede 

zikri  geçen her üç yolun da yerine göre ayrı  bir  önemi olduğu açıktır.  Ancak tez 

konumuzu doğrudan ilgilendirmesi bakımından ret sebepleri ve çekilmenin dışında, 

özel olarak hakimin yasaklılık nedenleri üzerinde durmamız, konunun dağılmaması 

amacına yönelik olarak yerinde bir sınırlandırma olacaktır.

Kanunun  belirli  durumların  ortaya  çıkması  durumunda  hakimin,  önündeki 

uyuşmazlığın  çözümünde  tarafsız  kalamayacağını  öngördüğü  ve  yukarıda 

belirttiğimiz CMUK. 21.maddede tek tek sıralanan haller, taraflarca ileri sürülmese 

ve  hakim  de  bizzat  çekilmese  bile  onu  görev  yapmaktan  alıkoyan  hallerdir. 

Tarafsızlığını  tehlikeye  düşüren  bu  hallerin  birinin  varlığı  halinde  hakimin  görev 

yapması yasaktır. CMUK. 21. maddenin 5. bendine göre hakimin “aynı davada şahit 

veya  bilirkişi  sıfatıyla  dinlenmiş  olması”  yasaklılık  sebeplerinden  biridir.  Aynı 

davada  şahit  veya  bilirkişi  sıfatıyla  dinlenmiş  olma,  hakimin  görevden 

yasaklanmasını  gerektirir.  Hakimin  aynı  davada  şahit  sıfatıyla  dinlenmiş  olması 

yasaklanması  için  yeterlidir;  söylediklerinin  içeriği  önemli  değildir.  Bu  madde 

anlamında  şahit  olarak  dinlenmek,  tutanakla  tespit  edilerek  bizzat  yetkili  makam 

tarafından dinlenme demektir.201 Sadece şahit olarak gösterilme veya çağrılma, aynı 

Hakimin görevini yapmaktan memnu olduğu hallerde reddi istenebileceği gibi bitaraflığını şüpheye 
düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi talep olunabilir. Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafi, 
davacı ve müdahil ile vekilleri hakimi ret talebinde bulunabilirler (Başöz-Çakmakcı, s.21-22).
199 Toroslu, s.104-109; Erdener Yurtcan,  Ceza Muhâkemeleri Usûlü Kanunu Şerhi ve İlgili Mevzuat, 
Melissa Matbaacılık, İstanbul 1995, I/415; Centel-Zafer, s.366-367.
200 Erem, s.113.
201 Erem, s.117; Yurtcan, I/418-419; Nur Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı, 
Kazancı Matbaacılık, İstanbul 1996, s.70-72; Centel-Zafer, s.452-458.
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davada hakimlik görevinden yasaklanmayı  gerektirmez.  Burada önemli olan şahit 

sıfatıyla  “dinlenmiş”  bulunmaktır.  Aksi  takdirde  sanık,  hakimi  şahit  göstererek 

hakimin yargılama yapmasını keyfi olarak engelleyebilir. Hakimin aynı davada şahit 

olarak dinlenmesinin söz konusu davada hakimlik görevini icra etmesini yasaklaması 

ile, hakimin duruşma dışında dava hakkında edindiği bilgileri hükme esas alması ya 

da  hükmün kurulmasında  bu  tür  dava  dışı  bilgilerinden etkilenmesi  engellenmek 

istenmektedir. Gerçekten kişinin bir olay hakkındaki kişisel bilgisini eleştirel biçimde 

değerlendirmesi ve bunun aksine bir ifadeyi kabullenmesi insan doğasına aykırıdır.202 

Bu itibarla davanın şahidi davanın hakimi de olamaz.203 

Yargılama yasağına rağmen hakimin yapmış olduğu yargılama işlemlerinin 

veya vermiş  olduğu kararların  geçerli  olup olamadığı  konusunda açık  bir  hüküm 

yoktur. Kanun sadece, böyle bir hakimin vermiş olduğu kararın temyiz edilebilir bir 

karar  olması  halini  düzenlemekte  ve  bu  durumun bozma nedeni  olduğunu  kabul 

etmektedir.204

Netice itibariyle CMUK.’a göre bir davada şahit olarak dinlenmiş bir hakimin 

aynı davada hakimlik yapamayacağı açıktır. Bu durumdaki bir hakim, hiçbir şekilde 

yargılamaya  katılamaz.  Şayet  hakim,  şahidi  olduğu  bir  olay  hakkında  yargılama 

yapmak  durumunda  kalırsa  mahkemede  bizzat  şahitlik  yapmamanın  ötesinde 

tarafsızlığını korumak amacıyla davadan çekilebilir veya uyuşmazlığın şahidi olduğu 

eğer  taraflarca  biliniyorsa bu bir  ret  sebebi  olarak  ileri  sürülüp  hakimin davadan 

reddi  istenebilir.  Her  durumda  amaç,  hakimin  tarafsızlığını  şüpheye  düşüren 

sebeplerin varlığı ile birlikte yargılama yapmasını engellemektir. 

HUMK.’ta  da  hakimin  davada  tarafsız  kalamayacağı  hallerde  davaya 

bakmaktan  yasaklı  olması  veya  reddi  yönünde  düzenleme  yapılmıştır.  Hakimin 

davada  tarafsız  olamayacağı  varsayılan  veya  kuvvetle  muhtemel  olan  hallerde 

202 Centel-Zafer, s.458.
203 Erem, s.116.
204 Toroslu, s.105.
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hakimin  davaya  bakması  yasaklanmıştır.  Bu  durum HUMK.’un  28.  maddesinde∗ 

sınırlı olarak belirtilmiştir. Hakimin davada tarafsız olamayacağından kuşku duyulan 

hallerde ise hakimin reddi düzenlenmiş olup bu, HUMK. 29. madde∗  ile sınırlı sayıda 

olmayarak  belirtilmiştir.  Hakimin  davaya  bakamaması  ve  hakimin  davadan  reddi 

birbirinden  farklıdır.  Hakimin  davaya  bakmasının  yasak  olması  halinde  hakim, 

taraflar talep etmeseler bile davadan kendiliğinden çekilmek zorundadır, hakim bu 

davaya bakamaz. Hakimin davadan çekinmesi ile görevi son bulur ve davaya başka 

bir hakim ile devam edilir.  Ancak HUMK. 30. madde* gereğince her iki  taraf da 

davaya bakması yasak olan hakimin davaya devam etmesine yazılı olarak muvafakat 

ederlerse,  hakim bu  davaya  bakmaya  devam edebilir.  Buna  karşılık  ret  sebepleri 

takdire bağlı olup başka bir mahkeme tarafından incelendikten sonra geçerliliği olur. 

Hakimi davanın tarafları reddedebileceği gibi hakim kendisini de reddedebilir.205

HUMK.’un  29.  maddesi  3.  bendine  göre  hakimin  davada  tanık  sıfatıyla 

dinlenmiş  olması  bir  ret  sebebidir.  Yani  görüleceği  üzere  CMUK.’un  aksine,  bir 

yasaklılık sebebi olarak kabul edilmemiştir. Şu durumda hakim, medeni yargılamada 

şayet taraflarca bir ret istemi yapılmazsa bizzat şahitlikte bulunduğu davaya bakmaya 

 HUMK. Madde 28-Hakim aşağıdaki hallerde davaya bakamaz:
1- Kendisine ait olan veyahut doğrudan doğruya veya dolayısıyla alakadar olduğu davalarda,
2- Aralarında evlilik rabıtası mürtefi olsa bile karısının davasında ve neseben veya sebeben usul ve 
füruunun veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) neseben veya kendisiyle sıhriyet hasıl olan 
evlilik  mürtefi  olsa  dahi  ikinci  dereceye  kadar  (bu derece  dahil)  sebeben  civar  hısımlarının  veya 
aralarında evlatlık rabıtası bulunanın davasında,
3- İki taraftan birinin vekili veya vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği davalarda,
4- Hini davada heyeti idaresinden bulunduğu cemiyete, belediyeye veya diğer hükmi bir şahsa ait 
davalarda (M.R. Belgesay, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İstanbul Matbaacılık, İstanbul 1947, 
s.163-164).
∗ HUMK. madde 29-Aşağıdaki hallerde hakim bizzat kendisini reddedebilir veya iki taraftan birinin 
istemi ile reddolunabilir:
1- Davada iki taraftan birine öğüt vermiş veya yol göstermiş olması,
2- Davada iki taraftan biri veya üçüncü kişi yüzüne, yasal olarak gerekmeden oyunu bildirmiş olması,
3- Davada tanık, bilirkişi, hakem veya yargıç olarak dinlenmiş veyahut hareket etmiş olması,
4- Davanın dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) civar hısımlarına ait bulunması,
5- Dava sırasında iki taraftan birisiyle davası veya aralarında düşmanlık bulunması,
6- Genellikle yargıcın tarafsızlığından zannı gerektiren önemli nedenler bulunması (Ejder Yılmaz, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Sevinç Matbaası, Ankara 1975-76, s.28-29). 
* HUMK. madde 30- Davaya bakmaktan yasaklı bulunan hakim, ancak iki tarafı oluşturanların 
tümünün açık ve yazılı muvafakatleri ile yargılamada hazır bulunabilir. Aksi durumda yasaklık 
nedeninin doğduğu tarihten sonra o hakim önünde yapılan her türlü işlemler üst mahkemenin kararıyla 
bozulabilir. Hüküm ve kararlar ise mutlaka bozulur. Hakim yargılama giderleri ile mahkum edilebilir 
(Yılmaz, s.29-30).
205  Ansay, Hukuk Yargılama Usulleri (1954 Baskısı), s.47-51; Baki Kuru, Hukuk Muhâkemeleri  
Usûlü, Sevinç Matbaası, Ankara 1968, s.81-93; Hakan Pekcanıtez, Medeni Usûl Hukuku, Sözkesen 
Matbaacılık, Ankara 2001, s.134-142.
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devam edebilir. Şayet hakim, bizzat davada şahitlik yapmamışsa fakat gözlem, işitme 

vs. gibi bir yolla baktığı uyuşmazlık hakkında önceden bilgi sahibi olmuşsa ve bu 

durum taraflardan biri cihetinden biliniyorsa yine HUMK. 29. maddenin 6. bendine 

göre hakimin reddi istenebilir. 

Yukarıdaki açıklamalara bakarak şunu söyleyebiliriz ki; CMUK. 21. ve 22. 

maddeler ile HUMK. 29. madde davada bizzat tanıklık etmiş hakimin, aynı davada 

hakim olarak görev alamayacağı tedbirini düzenlemektedir.  Buna karşılık hakimin 

bizzat  şahitlikte  bulunmadığı  fakat  herhangi  bir  şekilde  bilgi  sahibi  olduğu  ve 

kendisine arz  edilmiş bir  dava karşısında tavrı  ne olacaktır?  Hakim sahip olduğu 

bilgiyi şahitlik vasıtasıyla değil de dolaylı bir yoldan kullanıp hükmünü buna göre 

verebilir mi?

Söz konusu problem, ceza yargılamasında delillerin özelliklerinden biri olan 

“delillerin  müşterekliği”  ilkesi  ile  çözüme kavuşturulur.  Bu ilkeye  göre  delillerin 

içeriğinin yalnızca hakim tarafından bilinmesi yetmez, bunu tarafların da öğrenmesi 

sağlanmalıdır.  Bu  ise  delillerin  mahkemede  ortaya  konulup  tartışılmasıyla 

mümkündür. Delillerin müşterekliği ilkesi gereği hakim, şahsi bilgisine dayanarak 

karar veremez. Hakimin şahsi bilgisine dayanması, bu bilginin tartışılmasına imkan 

vermeyeceğinden, savunma hakkını da zedeler. Nitekim CMUK. da 254. maddesiyle∗ 

delillerin  ortaya  konulmasını  ve  kanaatin  bu  deliller  vasıtasıyla  duruşmadan elde 

edilmesini  öngörmektedir.  Dolayısıyla  şahsi  bilgi  sahibi  olan  hakim,  hakimlik 

görevinden çekilmeli ve şahitlik yapmalıdır.206 

Hakimin resmi sıfatı  yani  hakimlik sıfatının dışında hususi  sıfatı  itibariyle 

öğrendiği  gerçeklerle  hükmedememesi,  hemen  her  yerde  ittifakla  kabul 

olunmaktadır.  CMUK.,  hakimi  “irad  ve  ikame  olunan  delilleri  duruşmadan  ve 

tahkikattan edineceği kanaate göre takdir  etme”ye mecbur tutmuştur.  Buna dayalı 

olarak hakim,  resmi  sıfatı  olmaksızın şahidi  olduğu vakıayı  takdir  ederek hüküm 

veremez. Bunun dışında resmi sıfatıyla öğrendiği şeylere şahsi malumatını eklemek 

suretiyle  de  takdir  hakkını  kullanamaz.  Hakim  şahidi  olduğu  bir  olayda  mevcut 

 CMUK. madde 254-Mahkeme irad ve ikame edilen delilleri duruşmadan ve tahkikattan edineceği 
kanaate göre takdir eder (Başöz-Çakmakcı, s.109).
206 Toroslu, s.164.
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delillerden ziyade, zaruri olarak, şahsi bilgisinin tesiri altında hüküm vereceğinden, 

davayı görmekten çekilmesi uygun olur.207

Önüne  getirilen  dava  hakkında  şahsi  bilgi  sahibi  olan  hakimin,  hakimlik 

yapmayıp şahitlik fonksiyonunu icra etmesi gerektiği yönündeki bir başka yorumda, 

mahkemede  şahidin  makam itibariyle  taraf  olamayacağı  görüşünden  hareketle  şu 

düşünceler  ifade  edilmiştir:  “Tanık  mahkemede  bir  üçüncü  kişi  konumunda 

bulunmalıdır. Bu, tanığın taraf olmamasının yanı sıra uyuşmazlığa bakan ‘hakim’ de 

olamayacağı anlamına gelir. Olaya tanık olmak, hakimin tarafsızlığını bozabilecektir. 

Buna bağlı olarak, hakimin soracağı soruların da taraflı veya tanığı belirli bir yöne 

sevk  edici  olması  olasıdır.  Olayın  tanığı  olmuş  kişi  hakimse  yerine  başkasının 

görevlendirilmesi  her  zaman  mümkün,  buna  karşın  uyuşmazlığı  çözmekte 

kullanılacak delil kaynakları sınırlı olduğuna göre, tanıklık hakimlikten önce gelecek 

ve  olayın  tanığı  olan  hakim,  uyuşmazlıkta  hakimlik  yapmayarak  tanık  sıfatıyla 

dinlenecektir...dikkat edilecek olursa CMUK. 21. maddede ‘dinlenmiş olursa’ ifadesi 

kullanılmıştır. Oysa, hakimin tarafsızlığını bozan, olay hakkında önyargı geliştirme 

tehlikesine neden olan husus, onun daha önceden tanık sıfatıyla dinlenmiş bulunması 

değil, olaya tanık olması durumudur. Demek ki daha önceden dinlenmiş olsun veya 

olmasın olayın tanığı hakimin, hakimlik görevini yapmaması gereklidir. Fakat daha 

önceden  dinlenmemiş  hakim  açısından,  bir  istisna  hükmü  olması  nedeniyle  dar 

yorumlanması  gerektiği  için  21.  madde  yerine,  tarafsızlığını  şüpheye  düşürecek 

sebeplerin  bulunması  halinde  reddi  düzenleyen  24.  maddenin  uygulanması  daha 

yerinde  olacaktır...yukarıda  yapılan  açıklamaların  ışığı  altında  sonuç  olarak 

denilebilir ki, yargılama makamını işgal eden hakimler aynı zamanda olayın tanığı da 

olmuşlarsa, bu makamlarını terk etmek suretiyle tanıklık yapmak zorundadırlar. Bir 

diğer deyişle, olayın tanığı olmaları, onların makam itibariyle taraf teşkil etmelerine 

engeldir.”208

Hakimin şahsi  bilgisi  ile  hüküm verip veremeyeceği  meselesine,  tezimizin 

birinci  bölümünde  değinmiş  olduğumuz  ‘ceza  usûlünde  delillerin  serbestçe 

değerlendirilmesini  ilkesi’ni  kapsayan  “vicdani  delil  sistemi”  açısından  da  temas 

etmekte fayda vardır. Daha önce belirttiğimiz gibi her şeyin her şey ile ispatı imkanı 
207 Belgesay, s.104-105.
208 Metin Feyzioğlu,  Ceza Muhâkemesi Hukukunda Tanıklık, (m.y.), Ankara 1996, US-A Yayıncılık, 
s.61-64.
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yani  delil  serbestisi  ceza  usûlünde  bir  kaidedir.  Bu  böyle  olmakla  birlikte  ceza 

davalarında hakimin her çeşit delili serbestçe telakki edeceği kaidesinin istisnaları 

vardır. Hakim, dava taraflarının tartışmasına sunulmamış hususları delil olarak kabul 

edemez,  bu  sebeple  hakimin  dava  dışı  bilgisi  delil  değildir.  Hakim dava  dışında 

edindiği bilgilere göre hüküm veremez. Mesela üçüncü bir şahıs tarafından hakime 

gönderilmiş bir mektup, eğer duruşmada okunmamış, tartışılmamışsa delil sayılamaz. 

Bu  açıdan  delil  serbestisi  ilkesinin  varlığıyla  mümkün  olan  vicdani  kanaat 

kavramının  iyi  anlaşılması  gerekmektedir.  Bu  kanaat  dava  dışı  bilgilerden, 

inançlardan husule gelemez, gelmemelidir. Ancak ve ancak delile dayanan vicdani 

kanaate  göre  hüküm  verilir.  Bu  sebeple  hakimin  kendi  bilgisi  hükme  dayanak 

yapılamaz.209 Hukuka uygun yollardan elde edilen ve duruşmada ortaya konularak 

tartışılmış  her  delili,  hakim,  vicdanında  değerlendirmeye  alarak  o  delilin  olayı 

yansıtıp  yansıtmadığına  karar  verecektir.  Diğer  taraftan  delil  serbestisi  ilkesi  ile 

aralarında yakın bir ilişki bulunan “doğrudan doğruyalık ilkesi”ne göre de hakim, 

duruşma dışı edindiği kişisel bilgisine dayanamaz. Hükme tesir edebilecek unsurlarla 

hakimin  duruşmada  doğrudan  doğruya  temasa  geçebilmesi  anlamına  gelen 

“doğrudan doğruyalık ilkesi”ne göre uyuşmazlık hakkında karar verecek olan hakim, 

delillerle  duruşmada doğrudan ilişki  kuran hakim olmalıdır.  Doğrudan doğruyalık 

kaidesinin ceza usûlünde hakimin vicdani kanaatine dayanarak hüküm vermesiyle 

yakından alakası vardır. Vicdani kanaat ise delilsiz kanaat demek değildir. CMUK. 

254. madde gereğince duruşmada ortaya konulup tartışılmak kaydıyla bütün delilleri 

hakim serbestçe  değerlendirir.  Duruşma dışı  olan  hiçbir  bilgi  kaynağı  duruşmaya 

dahil  edilip tartışılmadığı sürece hükme dayanak yapılamaz. Bu nedenle hakimin, 

yargıladığı  uyuşmazlıkla  ilgili  olarak  duruşma  dışında  edindiği  kişisel  bilgilerini 

hüküm verirken değerlendirmesi doğrudan doğruyalık ilkesi ile çelişir.210 

Ceza usûl  hukukunda hakimin bilgisine olan bu olumsuz yaklaşım,  hukuk 

yargılama usûlünde de mevcuttur. Hukuk yargılamasında hakimin sübjektif bilgisine 

yer  verilmemiştir.  Hakim,  bir  olay  hakkında  edineceği  dava  dışı  hususi  bilgisini 

kanaatine  esas  yaparsa  bunun  kontrolü  imkansız  olur,  hakimin  tarafsız  olmadığı 

kanaati uyanır.211 

209 Erem, s.540; Centel-Zafer, s.528-529.
210 Erem, s.314-315; Cumhur, s.46 ve 170-174.
211 Ansay, Hukuk Yargılama Usulleri (1957 Baskısı), s.331.



84

Son olarak  hakimin,  mahkemede kendi  huzurunda  veya  mahkeme dışında 

bizzat kendisine yapılan ikrarla ve hakimin dava konusu hakkında bizzat incelemede 

bulunması yani yaptığı muâyene (keşif) sonucu edindiği bilgi ile hüküm vermesine 

de  değinelim.  Nitekim şahit  olmaksızın sırf  ikrarla  hüküm vermek veya  hakimin 

dava kendisine arz  edildikten sonra tartışma konusu hakkında bizzat  inceleme ve 

araştırma yaparak edindiği bilgi ile hüküm vermesi bazı alimler tarafından hakimin 

şahsi bilgisi ile hüküm vermesi olarak değerlendirilmiştir. Bu açıdan bu iki konuya 

kısaca temas etmek yerinde olacaktır. 

  

III.  İSPAT  VASITALARINDAN  İKRARIN  HAKİMİN  ŞAHSİ  BİLGİSİ 

AÇISINDAN NİTELİĞİ

Hakim  davada  yeterli  bir  hüccet  olması  itibariyle  sırf  hüküm  meclisinde 

dinlediği  ikrarla  hüküm  verebilir  mi?  Yoksa  şahsi  bilgi  ile  hüküm  vermiş  olma 

töhmetinden  kurtulmak  için  ikrarda  bulunanın  ikrarını  destekleyen  iki  şahidin 

şahitliğine  mi  dayanması  gerekir?  Hüküm  meclisinin  dışında  kendisine  gizlice 

yapılan  ikrarı  hakim,  hükmü  için  delil  kabul  edebilir  mi?  Bu  hususlar  fakihler 

arasında ihtilafa sebep olmuştur.

Hanefîler’e  göre  hakim,  ikrarı  dinleme  yoluyla  hasıl  olan  şahsi  bilgisini 

hakimlik  zamanında  ve  hakimlik  yaptığı  yerde  edinmiş  ise  hüküm  verirken 

kullanabilir.  Ayrıca  bu  ikrar  hukukulibâdda,  kısasta  veya  kazf  suçu  hakkında  ise 

bununla hüküm verebilir.  Hukukullahta ise bu ikrarla hüküm veremez. Mesela bir 

adam hakimin yanında bir şeyi ikrar etse, hakim bu ikrarla onun aleyhine hüküm 

vermese ve bu ikrarı divanına da kaydetmese daha sonra bu konuda kendisine bir 

dava getirildiğinde hakim bu ikrarı hatırlıyorsa onunla hüküm verir. İbn Ebî Leylâ’ya 

göre  ise  bu  ikrarı  hatırlasa  bile  divanında  sabit  olmadığı  sürece  onunla  hüküm 

veremez.  Kıyas  hüküm  verilebilmesini  gerektirir.  Hakimin  ikrarı  işittiği  zaman 

onunla  hükmetmeye hakkı  olduğu gibi,  ikrarın  üzerinden bir  süre  geçmesiyle  de 

şayet hakim yapılan ikrarı hatırlıyorsa onunla hükmetme hakkı yine vardır. Hakimliği 

üstlenmeden önce veya görev yerinin dışında edindiği ikrar kaynaklı bilgiye gelince; 
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ikrara dayalı bu bilginin kullanımında hukukullah ile ilgili olanlar hariç olmak üzere 

ihtilaf vardır. Ebû Hanîfe’ye göre bu caiz değildir. İmâmeyn’e göre ise caizdir.212 

Şâfiî  alimlerin  büyük  bir  kısmı  hakimin,  yalnız  başına  ikrarla  hüküm 

verebileceği  görüşündedirler.  Şâfiî  bu  konuda  şunları  söylemiştir:  “Hakim  adil 

olursa, bir adam da onun huzurunda ikrarda bulunursa bu ikrar, hakim için huzurunda 

yapılan  bütün  şahitliklerden  daha  kuvvetlidir.  Çünkü  şahâdetin  yalan  olması 

mümkündür.  İkrarda  ise  böyle  bir  şüphe  yoktur.”213 Şâfiî’nin  bu  görüşü  hüküm 

meclisinde yapılan ikrar  için  vaki  olmuştur.  Buna göre davalı,  ikrarda bulunursa, 

ikrarın  gereğince  hakim  onun  aleyhine  hüküm  verir.  Hüküm  meclisinde  yapılan 

ikrara dayalı olarak verilen hüküm, hakimin kendi ilmiyle vermiş olduğu bir hüküm 

değildir.  Çünkü  ikrar  delillerin  en  kuvvetlisidir  ve  bütün  delillerin  üstündedir.214 

Ancak dava dışında, davanın dinlenilmesinden önce bir kişi hakimin yanında gizlice 

ikrarda  bulunursa  bu  ikrarın  geçerliliği  konusunda  Şâfiîler  arasında  iki  yaklaşım 

bulunmaktadır. Birincisine göre bu şekilde yapılan ikrar sahihtir ve hakim bu gizli 

ikrar sonucunda hasıl olan bilgi ile de hüküm verebilir. Sonuçta hakim bu ikrar ile 

hükmetmiş demektir ve bu, kendi ilmiyle hükmetmesi anlamına gelmez. Bu ikrar ile 

birlikte ayrıca iki  şahide daha gerek yoktur.   Şâfiîler’in çoğunluğu bu görüştedir. 

İbnu’l-Münzîr bunu Şâfiî’den nakletmiştir. İkincisine göre bu ikrar geçerli değildir. 

Sorguya başlamadan önce yapılan bu tür bir ikrar ile hakimin hüküm vermesi caiz 

olmaz. Çünkü bu durumda hakim kendi  ilmiyle hüküm verme konumunda olmuş 

olur.  Zaten  hakime  gizlice  yapılan  ikrar  ile  hüküm  verilip  verilemeyeceği 

hususundaki aynı ihtilaf, hakimin ilmiyle hüküm verip veremeyeceği konusunda da 

bulunmaktadır.215  

Hakimin  ikrar  karşısındaki  durumu  Mâlikî  mezhebinde  de  ihtilafa  konu 

olmuştur. Mezhepte tercih edilen görüş, tek başına ikrarın hüküm vermede yeterli 

olmayacağıdır.  Yapılan  ikrarla  hüküm  verebilmek  için  bu  ikrarı  destekleyen  iki 

şahidin varlığı gereklidir. Çünkü Mâlikîler’in geneline göre dinlenilen ikrarla hüküm 

212 Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İbrahim b. Habîb b. Sa’d,  İhtilâfu Ebî Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ,  (Tahkik: 
Ebû’l-Vefâ Afgânî), Matbaatu’l-Vefâ’, Mısır 1357h., s.162-163; Serahsî, XVI/104-106, Semerkandî, 
III/370-371.
213 Şâfiî, el-Ümm, el-Matbaatu’l-Kübrâ’l-Emîriyye, Mısır 1321h., VII/44.
214 Müzenî,  V/246;  Gazâlî,  Vecîz,  II/241;  Nevevî,  Minhâc,  s.138;  İbn  Hacer,  IV/400-401;  Remlî, 
Nihâyetu’l-Muhtâc, VIII/247; Reşîdî, II/210.
215 Mâverdî, el-Hâvî el-Kebîr, XVI/324-325; Gazâlî, el-Vasît, VII/309; İbn Ebi’d-Dem, (Tahkik: 
Muhammed Mustafa Zuhaylî), Dâru’l-Fikr, Suriye 1982, s.141-143 ve 157-158; Hısnî, s.554. 
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vermek,  hakimin ilmi ile  yargılama yapması  anlamına gelir.  Bu ise caiz  değildir. 

İkrarda  bulunan  sonradan  ikrarından  dönebilir,  ikrarını  inkar  edebilir.  Töhmet 

tehlikesinden  ve  kötü  niyetli  hakimlerin  varlığından  dolayı  sırf  ikrarla  hüküm 

verilmesi kabul edilemez. Mahkemede iki kişinin bu ikrara şahitlik etmesi gerekir. 

Nitekim ikrarda bulunan kimse bu ikrarı inkar etse veya ikrarından dönse bu şahitler 

onun  aleyhine  şahitlik  ederler  ve  hakim de  onların  şahâdeti  gereğince  hükmünü 

verir.216 Hakimin ikrarla hüküm vermesi üç açıdan ele alınır: Yargılama başlamadan 

ikrarda bulunulması; yargılama başladıktan sonra hüküm meclisinin dışında hakime 

gizlice  ikrarda  bulunulması  ve  hüküm  meclisinde  hakimin  huzurunda  ikrarda 

bulunulması. Birinci duruma göre bu ikrarla ikrarı yapanın aleyhine hüküm vermenin 

caiz  olmadığı  konusunda ilim ehli  arasında ihtilaf  yoktur.  Şayet  hakim böyle  bir 

ikrarla hüküm verirse bu hüküm reddedilir.  İkinci duruma göre bu ikrara şahitlik 

eden  beyyine  olmadığı  sürece  ikrarda  bulunanın  aleyhine  hüküm  vermenin  caiz 

olmadığı  konusunda  Mâlikî  mezhebinde  ihtilaf  yoktur.  Üçüncü  duruma  göre  ise 

hakimin huzurunda yapılmış bu tür bir ikrarla hüküm verilemez, çünkü hakim bu 

durumda  ikrar  karşısında  bir  şahit  konumunda  olmuş  olur.  Başka  bir  hakim 

huzurunda şahitlik edebilir  veya iki  kişi  bu ikrara şahitlik ederse bununla hüküm 

verilebilir. Mâlik ve İbnu’l-Kâsım’ın seçimiyle mezhepte meşhur olan görüş budur. 

Ancak İbn Mâcişûn ve Sahnûn’a göre hakimin huzurunda yapılan ikrara dayanarak 

bu  ikrarı  destekleyen  şahitler  olmasa  da  hüküm  verebilir.  Şayet  hakim  hüküm 

meclisinde hasmın yaptığı bu ikrara göre hüküm verirse bu hüküm bozulmaz. Hakim 

hükmünü verdikten sonra ikrarı yapan bunu inkar ederse, sonradan yaptığı bu inkar 

ona bir fayda sağlamaz. Ancak hakim onun aleyhine hüküm vermeden önce ikrarını 

inkar  ederse  mezhepte  tercih  edilen  görüşe  göre  hakim  onun  aleyhine  hüküm 

veremez.  Nitekim böyle  yaparsa  o  zaman ikrar  ile  değil,  ilmi  ile  hüküm vermiş 

olur.217 

Hanbelîler’e göre ise hüküm meclisindeki ikrarla iki kişi buna şahitlik ettiği 

sürece hakimin hüküm vermesinin caiz oluşunda hilaf yoktur. Ancak bu ikrarı hüküm 

meclisinde hakimden başka kimse dinlemezse ya da tek kişi bunu dinlerse yine de bu 

216 Zuhaylî (Muhammed), I/258; Ebû Ceyb, II/855-856.
217 Sahnûn, XII/148-149; İbn Abdilberr, el-Kâfî, s.500; Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed İbn Rüşd el-
Cedd, el-Beyân ve’t-Tahsîl, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut 1988, IX/229-232; Karâfî, el-Furûk, IV/47; 
Huraşî, VII/198; Adevî, VII/197-198.
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ikrarla hüküm verilebilir. Her ne kadar hem Ahmed b. Hanbel’den gelen bir rivayete 

göre  hem  de  bir  kısım  Hanbelî  ulemanın  kabulüne  göre  bu  ikrarla  hüküm 

verilebilmesi  için iki  şahidin gerektiği  ve bazı  Hanbeliler’e  göre hiç  olmazsa tek 

şahidin bu ikrarı işitmesi gerektiği ileri sürülmüşse de mezhepte tercih edilen görüş, 

hüküm  meclisindeki  ikrarla  her  halükarda  hüküm  verilebileceğidir.  Çünkü  ikrar 

delillerden biridir ve onunla hüküm vermek caizdir. İkrarın yanında bir de iki veya 

tek şahidi gerekli görenlerin gerekçesi ise hakimi ilmiyle hüküm vermiş olmaktan 

sakındırmaktır.218 

Zâhirî  mezhebine göre de  her  durumda ikrarla  hüküm vermek caizdir.  Bu 

ikrar ister hüküm meclisinde ister başka bir yerde yapılmış olsun fark etmez.219  

                                                             

                              

IV. İSPAT VASITALARINDAN MUÂYENENİN (KEŞİF) HAKİMİN ŞAHSİ 

BİLGİSİ AÇISINDAN NİTELİĞİ  

Muâyene,  daha  önce  belirttiğimiz  gibi,  bizzat  hakimin  dava  taraflarının 

tanıklığı  huzurunda  ihtilafa  konu  olan  yerde  inceleme  yapması  veya  vekili 

aracılığıyla bu incelemeyi yaptırması demektir. Muâyene gözlem ve tetkike ihtiyaç 

gösteren bir şey hususunda, mahkemede dava açılmasına bağlı olarak ortaya çıkan 

bir  sonuçtur.  Dava  ile  ilgili  faaliyetlerden  biri  olup  muhâkemenin  seyrinin  bir 

parçasıdır.  Muâyenede  önemli  olan,  hakimin  hakim sıfatıyla  gerekli  incelemeleri 

yapmasıdır.  Muâyene  konusu,  bir  ispat  vasıtası  olarak  belli  bir  bâb  altında 

işlenmemiş olsa da, çeşitli fıkıh bâblarında muâyeneye gereksinim gösteren, hakimin 

muâyene için gitmesi gereken veya nâibini veya eminini göndermesi gereken bazı 

haller zikredilmiştir. Dava konusu olan şey, taşınması/ nakli mümkün olmayan bir 

şey ise hakim onu yerinde incelemeye gider. Bu durumda hakim yargılama yerini 

mahkemeden, iddiaya konu olan mekana taşımış ve orayı yargılama için bir meclis 

kılmış olmaktadır. Muâyene bizzat hüküm meclisinde de olabilir. İddia konusu şeyin 

mahkeme  salonuna  getirilmesi  mümkün  olduğu  zaman  hakim,  burada  kendi 
218 Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ebî Ömer Muhammed b. Ahmed İbn Kudâme, eş-Şerhu’l-Kebîr, el-
Mektebetu’s-Selefiyye. Medine (t.y.), (Muğnî’nin Hâmişinde), XI/424; İbnu’l-Kayyim, Zâdu’l-Meâd 
fî  Hedyi Hayri’l-İbâd,  Müessesetu’r-Risâle,  Beyrut  1996, V/31; Zerkeşî,  Şerhu’z-Zerkeşî,  VII/258; 
Merdâvî, XI/250; Şuveykî, III/1318; Behûtî, s.495. 
219 İbn Hazm, IX/427.
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kontrolünü,  tetkikini  yapar.  Muâyene  ister  tartışma  konusu  yerde  olsun  ister 

mahkeme salonunda olsun, hakimin muâyene yaparken resmi bir iş üzerinde olduğu 

kabul edilir. Hakim her iki durumda da tarafların huzurunda, iddia edilen şeye dair 

keşif namına vazifesini yerine getirmektedir. Böylece hakim, kanaatinin oluşmasını 

mümkün kılmaktadır.220

Hakim,  hukuk  ve  ceza  davalarında  keşif  yaparak  dava  hakkında  birtakım 

deliller toplar. Bu sayede anlaşmazlık konusu hakkında daha derin bir bilgiye sahip 

olmuş olur. Bu şekilde keşif yoluyla edindiği bilgiyi hüküm verirken dayanak olarak 

kullanabilir.221          

Beyyinelerin sunulması ve taraflar arasında tartışılması için hüküm meclisinin 

varlığı  gereklidir.  Bunlar  hüküm meclisinde  yapıldığı  sürece  resmi  bir  yargılama 

sıfatını  kazanır.  Aynı  şekilde  hakimin  sözü  de  mahkemede  söylenmediği  sürece 

hüküm  niteliğini  kazanmaz.  Şayet  hakim  mahkemede  bir  şeyi  tetkik  etse,  suç 

işlemekte  kullanılan  aletleri  vs.  mahkeme salonunda  görse  veya  ilgili  yere  gidip 

incelemelerde bulunsa ve kendinde bu şekilde bir bilgi hasıl olsa, bu gibi durumlarda 

hakimin muâyene ettiği şeyler vasıtasıyla edindiği bilgi ile hükmetmesi caizdir. Bu, 

tıpkı,  hakimin  beyyine  dinlemesi  ile  meydana  gelen  bilgisi  gibidir.  Dolayısıyla 

yargısal  icraatların  dışında  edindiği  bilgi  gibi  değildir  ve  hakimin  şahsi  bilgisi 

kapsamına da girmez. Nitekim muâyene doğrudan bir delildir. Hakim söz konusu yer 

veya dava konusu şeyle arada hiçbir vasıta olmaksızın temasa geçmektedir. Mesela 

hakim hüküm meclisinde ticarî bir malı muâyene etse ve onun bozulduğunu görse 

buna dayanarak hüküm vermesi  geçerlidir.  Kendi bilgisi  ile hüküm vermiş olmaz 

bilakis beyyine ile hüküm vermiş olur.222

Muâyene aralarında fark olmakla birlikte hakimin, hüküm meclisinde deliller 

vasıtasıyla  elde  ettiği  bilginin  kapsamlı  bir  şekline  benzemektedir.  Bu  fark  ise 

muâyenenin  inkarı  mümkün  olmayan  ve  vasıfları  değişmeyen  somut  durumların 

görülmesine  dayanıyor  olmasıdır.  Muâyene  yoluyla  tartışma  konusu  hakkında 

edinilen bilgi, şahâdet yoluyla edinilen bilgiden daha kuvvetli kabul edilebilir. Çünkü 

muâyene  hakimde  kesin  bir  kanaatin  oluşmasına  imkan  vermektedir.  Bu  haliyle 

220 Tarablusî, s.119; Dâmâd, II/251; Zuhaylî (Muhammed), II/590-591.
221 Atar, s.205.
222 Husârî, I/24-26.
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muâyene,  hüküm  meclisinin  dışında  hakimin  bizzat  iktisap  ettiği  şahsi  ilminden 

ayrılmaktadır.223  

Bugün  modern  hukukta  da  keşif(muâyene),  hakimin  şahsi  bilgisini 

kullanmasından  ayrı  bir  şey  olarak  değerlendirilmektedir.  Keşif,  hakimin  ihtilaf 

konusu şeyi inceleyerek onun hakkında bütün duyguları ile bilgi edinmesidir. Keşif 

hakim tarafından veya onun yetkili  kıldığı naibi tarafından yapılır.  Hakimin keşif 

yoluyla bir davada resmi sıfatıyla elde ettiği şahsi bilginin kontrol edilebilmesi için 

bazı tedbirlerin alınması gereklidir. Bunun için keşif sırasında hakimin yanında bir 

zabıt  katibi  hazır  bulunur  ve  tarafların  da   yapılacak  keşfe  katılmaları  sağlanır. 

Hakim, keşif neticesinde edindiği bilgileri serbestçe takdir ederek bir karara varır.224

          

SONUÇ
223 Zuhaylî (Muhammed), II/590.
224 Belgesay, Hukuk ve Ceza Usûlü Muhâkemesinde Deliller, s.106-107; Kuru, Hukuk Muhâkemeleri  
Usûlü, s.458-460.
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Hakimler, kararlarıyla toplum düzenini koruyan ve ayakta tutan kimselerdir. 

Böyle önemli bir görevi üstlenmiş olan hakimlerin hüküm verirken adaleti korumak 

ve yargıya olan güveni sağlamak adına birtakım ilkelere bağlı olmaları kaçınılmazdır. 

Bu  sayede  hakimlerin,  yargılama  yaparken  keyfi  hareket  etmeleri  ve  sübjektif 

kararlar  vermeleri  engellenmiş  olur.  “İslâm  hukukunda  hakimin  takdir  yetkisi 

bağlamında kendi bilgisi ile hüküm vermesi” başlıklı tez konumuzla, hakimin hüküm 

verirken  kendi  bilgisine  dayanmasının  onun  tarafsızlığını  zedeleyip 

zedelemeyeceğini  tespit  etmeye  çalıştık.  Araştırmamız  neticesinde  vardığımız 

sonuçları şu şekilde ifade etmemiz mümkündür:

Anlaşmazlıkların,  yargıya intikal eden ihtilafların çözüme kavuşturulmaları 

için ispat edilmeleri gerekir. İspat faaliyeti bir hak veya olaya dair iddianın gerçek 

olup  olmadığına  ilişkin,  kendinde  kanaat  oluşması  istenen  hakime  delillerin 

sunulmasıyla  mümkün  olmaktadır.  İspat  vasıtaları  olarak  da  isimlendirilen  delil 

kavramının  kapsamına  nelerin  dahil  olduğu  konusunda  İslâm  hukukçuları  farklı 

görüşler ileri  sürmüşlerdir.  Fakihlerin çoğunluğunun oluşturduğu bir  kısmına göre 

ispat vasıtaları  şartları  ve sınırları belirlenmiş bir adetle sınırlıdır.  Diğer bir kısım 

fakihlere  göre  ise,  hakimin  kendisiyle  hakikate  ulaştığı  her  şey,  delil  getirme  ve 

hüküm verme için bir ispat vasıtası olarak kullanılabilir. Gerek hukuken belirlenmiş 

ispat  vasıtalarına  bağlayıcı  bir  nitelik  kazandırma  ve  yargılamayı  belli  ölçütlere 

bağlama düşüncesi gerekse hakkın ortaya çıkmasına vesile olabilecek hiçbir yolun 

engellenmemesi düşüncesi bizi, her iki kısım fakihlerin görüşlerinin de kendi içinde 

tutarlı  olduğu  sonucuna  götürmektedir.  Ancak  zamanın  ve  şartların  değişen 

özelliklerine göre yeni yeni ispat vasıtalarının ortaya çıkması ve bunların birtakım 

faydaları  da  beraberinde  getirmesi,  genel  kabul  görmüş  ispat  vasıtaları  yanında 

başkalarının  da  kullanılmasını  kaçınılmaz  hale  getirebilir.  Dolayısıyla  ispat 

vasıtalarını belli bir adetle sınırlamamak daha esnek bir yaklaşım olur. 

Mahkemede  taraflarca  kullanılacak  ve  hakimin  hükmünü  kendisine  bina 

edeceği ispat vasıtaları üzerinde fakihlerin görüş ayrılıklarına paralel olarak, hakimin 

ispat  vasıtaları  karşısındaki  konumunun  ne  olması  gerektiği  de  ihtilafa  konu 

olmuştur.  Bu  ihtilafın  kaynağı,  hakimin  takdir  yetkisinin  mahiyeti  ve  sınırları 



91

noktasında ortaya çıkmaktadır. Hakimin yetki alanı ise hem hüküm verirken takdir 

yetkisini kullanmasını içerirken hem de mahkemeye sunulan delilleri takdir etmesini 

içermektedir. Hakimin hüküm vermedeki takdir yetkisi, İslâm ceza hukukunda hadd, 

kısas ve diyet gerektiren cezaların dışında kalan ta’zîr cezaları konusunda geniş bir 

alanı kapsamaktadır. İslâm hukukunun muâmelât, miras hukuku ve aile hukuku gibi 

bölümlerinde  de  yer  yer  hakimin  takdir  yetkisine  atıfta  bulunulmuştur.  Hakimin 

delilleri  değerlendirmedeki  takdir  yetkisine  gelince;  iddiayı  ispat  eden  delillerin 

değerlendirilmesinde hakimin takdir yetkisinin ne derece olduğu, İslâm hukukçuları 

arasında tartışma konusu olmuştur. Şahitlik, yemin, yeminden nukûl, karineler gibi 

çeşitli ispat vasıtaları karşısında hakimin değerlendirme hakkının varlığı ve boyutları 

üzerinde durulmuştur. 

İspat,  ispat vasıtaları ve bunlar üzerinde hakimin takdir yetkisinin bulunup 

bulunmadığı gibi tartışmalar, tez konumuzun temel problemini teşkil eden hakimin 

sahip olduğu bilginin bir ispat vasıtası olup olmadığı ve hakimin takdir yetkisine açık 

olup olmadığı hususunda da fakihlerin farklı görüşler belirtmelerine sebep olmuştur. 

Hakimin  meslekî-hukukî  bilgisinin  dışında,  bakmakta  olduğu  veya  daha  sonra 

bakacağı  bir  dava  ile  ilgili  olarak  edindiği  ve  hakimin  şahsi  bilgisi  olarak 

tanımlanabilecek  bilginin,  bir  ispat  vasıtası  olarak  kabul  edilip  edilemeyeceği 

üzerinde  fakihlerin   ihtilaflı  görüşlerini  üç grupta değerlendirmemiz  mümkündür: 

Hakimin  ilmiyle  hüküm  vermesini  mutlak  olarak  reddedenler,  hakimin  ilmiyle 

hüküm vermesini bazı şartlarla ve belli hususlarda kabul edenler ve hakimin ilmiyle 

hüküm  vermesine  mutlak  olarak  cevaz  verenler.  Birinci  grubu  Mâlikîler  ve 

Hanbelîler; ikinci grubu Hanefîler ve Şâfiîler ve üçüncü grubu da Zâhirîler ve Şiîler 

oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda,  hakimin  bilgisi  meselesi,  “konusu,  edinildiği  zaman  ve 

edinildiği yer” bakımından ele alınmıştır.  Konusu itibariyle, sahip olunan bilginin 

hukukullaha  veya  hukukulibada  ilişkin  olması;  edinildiği  zaman  itibariyle,  sahip 

olunan  bilginin  hakimlik  görevini  üstlenmeden  önce  veya  üstlendikten  sonra 

kazanılmış olması; edinildiği yer itibariyle ise sahip olunan bilginin hakimlik yapılan 

yerde  veya  buranın  dışında  kazanılmış  olması  kastedilmektedir.  Mâlikîler  ve 

Hanbelîler hangi hususta ve ne şekilde edinilmiş olursa olsun, her üç açıdan da sahip 

olunan bilgiyi hükmün kurulmasında dayanak olarak kabul etmezken; Zâhirîler ve 
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Şiîler buna mutlak cevaz verip tam aksi görüşte olmuşlardır. Hanefîler ve Şâfiîler ise 

sahip  olunan  bilginin  hukukulibada  giren  bir  konuyla  alakalı  olması  durumunda 

hüküm için mesnet olarak kullanılabileceğini benimsemişlerdir. Ebû Hanîfe’ye göre 

ise  bu  bilginin  yalnızca  hukukulibadla  alakalı  oluşu  yetmez;  hakimlik  görevine 

geldikten sonra ve hakimlik yapılan yerde edinilmiş olması da gerekmektedir. 

Hakimin  ilmiyle  hüküm  vermesi  ihtilafa  konu  olmasının  ötesinde  bir  de 

“hakimin  şahsi  bilgisinin  hilafına  hüküm  verememesi”  ve  “şahitlerin  tezkiyesi 

hususunda hakimin kendi ilmine dayanması” bakımından fakihlerin müttefik olduğu 

iki ortak noktada da değerlendirilmiştir. 

Hakimin  ilmi  meselesine  modern  hukukta,  hakimin  tarafsız  olmasını 

sağlamak  amacıyla  düzenlenen  maddeler  ile  değinilmiştir.  Hakimin  tarafsızlığını 

sağlayacak  güvenceler  olarak  nitelendirilen  görevden yasaklanma,  ret  ve  çekilme 

tedbirleri  ile  bu  amaç  gerçekleştirilmek  istenmiştir.  CMUK.’ta  21.  madde  ile  bir 

yasaklılık  nedeni,  HMUK.’ta  29.  madde  ile  bir  ret  nedeni  olarak  tanımlanan 

“hakimin aynı  davada şahit  olarak dinlenmiş  olması”  maddesi,  dava dışı  bilginin 

duruşmaya katılmasını engellemeyi hedeflemektedir. Ancak bu yasaklılığı veya reddi 

gerektiren şey, hakimin şahit sıfatıyla dinlenmesidir. Sadece şahit olarak gösterilme 

veya çağrılma CMUK.’a göre davadan yasaklanmayı veya HMUK.’a göre davadan 

reddi gerektirmemektedir.  Buradan ortaya çıkan sonuç,  bir  hakim bilfiil  şahitlikte 

bulunmadığı sürece şahidi olduğu davaya bakabileceğidir. Ama tarafsızlığı korumak 

amacıyla  hedeflenen  şey,  hakimin  bilfiil  şahitlikte  bulunmadığı  sürece de  davaya 

bakmaktan çekilmesi olmalıdır. Şahitlik yapmadığı zaman baktığı davada, bilgisini 

hükmüne  dayanak  yapmasına  gelince;  bu,  ceza  usul  hukukundaki  “delillerin 

serbestçe değerlendirilmesi” ve “doğrudan doğruyalık” ilkeleri ile çatışmaktadır. Bu 

ilkeler  gereğince  hakim  ancak  ve  ancak  duruşmada  tartışılmış  ve  ileri  sürülmüş 

delillerle vicdani kanaatini  oluşturmak zorundadır.  Hakimin vicdani kanaati  hiçbir 

şekilde  dava  dışı  bilgilerden,  kanaatlerden  husule  gelmemelidir.  Dolayısıyla  hem 

ceza  hem de  medeni  usul  hukukunda  hakimin  şahsi  bilgisini  kullanmasına  karşı 

olumsuz bir yaklaşım bulunmaktadır. 

İspat vasıtalarından sırf ikrar veya muâyene ile hüküm vermek de bazı alimler 

tarafından şahsi  bilgi  ile  hüküm vermek olarak değerlendirilmiştir.  Ancak malum 

olan bir şeydir ki ikrar zaten bir ispat vasıtası olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
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yapılan bir ikrarı destekleyen şahitler olmasa da verilen hüküm hakimin bilgisiyle 

değil,  ikrarla  verilmiş  olmaktadır.  Muâyene  veya  yeni  tabirle  keşif  de  hakimin, 

hakimlik sıfatıyla resmi bir faaliyet neticesi yerine getirdiği bir görev olup, resmilik 

vasfını koruduğu sürece hakimin bizzat bilgi edinmesinden farklı bir şeydir. Yargısal 

bir uygulama olması yönüyle keşif sonucunda edinilen bilgiler, hakimin şahsi bilgisi 

kapsamına dahil edilemez.  

İslâm  hukukçuları  hakimin  kendi  bilgisi  ile  hüküm  vermesine  dair 

benimsedikleri  görüşlerini  destekleyecek  birtakım  deliller  ileri  sürmüşlerdir. 

Delillerin ağırlık noktasını hadisler,  sahabe dönemi uygulamaları  ve kıyasa dayalı 

deliller  oluşturmaktadır.  Ancak  hakimin  ilmi  ile  hüküm  veremeyeceğini  veya 

verebileceğini  gösteren  açık  ve  net  bir  delil  yoktur.  Getirilen  deliller  farklı 

anlaşılmaya müsait şekilde yoruma açıktır. Zaten konunun ihtilafa sebep olmasının 

nedenlerinden biri de budur. Hakimin ilmiyle hüküm vermesini caiz görmeyenlerin 

en önemli gerekçesi töhmet endişesidir. Nitekim onlara göre şayet hakim, hükmünü 

ilmine bina ederse yargıya  olan güveni  sarsmış,  insanların  zihinlerinde taraflı  bir 

tutum  sergilediğine  dair  bir  izlenim  oluşturmuş  olacaktır.  Böyle  bir  neticeye 

varmamak için hüküm verirken daha sağlam ispat yolları kullanılmalı, hakim kendi 

bilgisini yargılamaya dahil ederek tarafsızlığını bozacak eylemlerden kaçınmalıdır. 

İlimle hüküm vermeyi reddedenlerin delillerinin kabulünün zorunlu ve tartışmasız 

nitelikte  olmadığını,  bu  delillere  dayanarak  hakimin  hüküm  verirken  ilmine 

dayanmasını  reddetmenin  mümkün  olmadığını  söyleyebiliriz.  Ancak  diğer  görüş 

sahiplerinin  getirdikleri  delillere  nazaran,  ilimle  hüküm  vermeye  karşı  olumsuz 

yaklaşımda  bulunanların  bu  dayanaklarının  yetersiz  oluşu,  şahsi  bilgi  ile  hüküm 

verilmesinin kabulünün zorunlu olduğu anlamına da gelmemelidir. Şu kadar var ki 

getirilen  deliller  arasında  hakimin  yalnızca  hukukulibadda  ilmiyle  hüküm 

verebileceğini söyleyenlerin ileri sürdüğü deliller daha kuvvetli olup tercihe şayandır. 

Netice olarak hakimin ilmi ile hüküm verip veremeyeceği sorusunun cevabı, 

kanaatimizce,  hakim  namzedi  olabilecek  kişinin  şahsında,  hakimlik  görevinin 

ağırlığında ve zamanın şartlarında yatmaktadır. Hiçbir vazife hakimlik kadar güç ve 

mukaddes değildir.  Hakimliğin tüm beşeri  zaaf ve ihtirasların üzerinde bulunması 

mecburi olup, bu görevi ifa edecek hakimin de doğru ve itimat edilir bir kişi olması 

gerekmektedir. Hakim sıradan bir kişi değildir, olmamalıdır. Yargı fonksiyonunu her 
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türlü etki ve kusurdan uzak tutacak olan hakim, mutlak manasıyla tarafsız, kendisine 

arz edilen hadiselerin dışında ve üstünde olmalıdır. İnsanlar arasında adalet dağıtımı 

ile görevli hakim, güçlü bir adalet bilinci yanında bu görevi başarıyla yürütmesini 

sağlayacak  tam  bir  liyakate  ve  birtakım  özelliklere  sahip  olmalıdır.  Nitekim 

hakimlik,  insanların  üstlendikleri  bütün görevler  içinde ilim, kabiliyet,  fedakarlık, 

kanaatlerde  sağlamlık  gibi  meziyet  ve  faziletlerin  bir  araya  gelmesine  en  çok 

gereksinim gösteren bir görevdir. Bu görevin çatısı altında yürütülen adalet tevzii işi 

de  bilgi,  iffet,  fazilet,  adalet  gayreti,  hak  ve  hakikat  sevgisine  malik  hakimlerin 

varlığına bağlıdır. Ancak bu suretle canlı bir adaletin temini mümkün olacaktır. Bu 

bakımdan,  gerçekten  “hakim”  vasfına  sahip  hakimler  elinde  şahsi  bilginin 

kullanılması  bir  sakınca  doğurmaz.  Şuna  da  işaret  etmeden  geçmeyelim  ki,  tez 

metninde belirttiğimiz gibi, hakimin ilmi ile hüküm vermesine belli hususlarda ve 

bazı  şartların  sağlanmasıyla  cevaz  veren  alimlerin  ifade  ettikleri  ve  son  dönem 

fetvaların da kendisine göre verildiği “zamanın bozulması ve kötü niyetli hakimlerin 

varlığı”  kaygısı,  kendisini  hissettirmeye  müsait  zaman,  mekan  ve  şahısları 

barındırdığı sürece ilimle hüküm vermeyi bazı şartlarla da olsa caiz görmek sakıncalı 

sonuçlar  doğurabilir.  Bu  sıkıntıları  varolduğu sürece  görmezlikten  gelerek,  her 

halükarda  ilimle  hüküm  verilebilmesini  savunmak  gerçekten  yanlış  bir  tutum 

olacaktır.  
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Hakimin kendi bilgisiyle hüküm verip veremeyeceği ile ilgili bu çalışma, bir  

giriş ile iki bölümden ve sonuç kısmından meydana gelmektedir.

Giriş  kısmında  “içerik  ve  yöntem”  başlığı  altında  konunun  önemi,  

sınırlandırılması, sunulması ve kullanılan kaynakların değerlendirilmesi hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Konunun  anlaşılmasına  yönelik  genel  bilgileri  içeren  birinci  bölümde 

konuyla  ilgili  kavramlar  açıklanmaya  çalışılmıştır.  Hakimin  şahsi  bilgisiyle  

hüküm  vermesi  konusunun  usûl  hukuku  alanına  dahil  olmasından  hareketle 

tarihi  süreç  içerisinde  ceza  muhâkemesi  alanına  özgü  olmak  üzere  usûl  

sistemlerinin hakimin takdir yetkisine yaklaşımı ve hukuk muhâkemesi usûlünün 

delilleri  taksimi  hakkında  bilgi  verilmiştir.  Daha  sonra  belli  başlı  ispat  

vasıtalarının  çok  genel  olarak  özelliklerine  değinilmiş  ve  bunlar  üzerinde  ne  

derece hakimin takdir yetkisinin olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

İkinci  bölümde  İslâm  hukuku  ağırlıklı  olmak  üzere  hakimin  bilgisinin  

mahiyeti açıklandıktan sonra hem İslâm hukuku hem de Türk hukuku açısından 

bu konu üzerindeki genel malumat üzerinde durulmuştur.

Sonuç bölümünde ise  genel  bir  değerlendirme yapılarak  ulaşılan  netice  

belirtilmiştir.

Tenger,  Feyza,  Judge’s  Judgment  with  Own  Knowledge  within  His  Judgment 

Authority in Islamic Law, Master’s Thesis, Advisor: Prof.Dr. İbrahim Çalışkan, 109 

p.
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This research, that based on two parts and a conclusion, is related to the  

judge who can or cannot arrive at a decision with his own knowledge. 

In the introduction, there is a title that “contents and method” that give  

information about the importance and restrictions of subjekt and sorces which are  

used in this work.

In the first part, there is general knowledge. That aims to explain concepts  

about  the subjekt.  The subjekt  that  is  to  arrive at  a decision with judge’s  own 

knowledge  belongs  to  Law  of  Procedure.  For  what  reason,  in  the  historical  

process,  on  own  scope  of  the  Criminal  Procedure,  knowledge  related  to  the  

aproach about judge’s judgment authority of systems of procedure and division of  

proofs of Civil Procedure was given. After that, general characteristics of main  

tools of proof were mentioned. On main tools of proof, there is what degree judge’s  

judgment authority was studied to fix.

In  the  second  part,  judge’s  essential  characters  of  knowledge  was 

explained. After that, general well known facts on this subjekts were existed from 

perspectpves of both Islamic Law and Turkisch Law, especially in terms of Islamic  

Law.

In the part of consclusion, a general evaluation was made and result that  

was reached was explained.
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