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!nsanların doğu§tan cemiyet 
halinde ya§adıklarını ifade etmek 
üzere "insan tab'an medenidir" 
cümlesi söylenmi§tir(ı). Toplu ya-. 
§amanın bir çok faydaları yanında 
bir takım proplemleri de vardır. 

Çünkü insan yaratıll§ itibariyle 
iyi ve kötü i§leri yapmaya müsait
tir. Cemiyetin huzurunu bozan, 
hakkına razı olmayan, ba§kala
rmın hakkına tecavüz eden, borcu
nu ödemeyen, cana, mala, ırza göz 
diken, kan döken, hukuki, ahlaki 
ve dini kaidelere uymayan insan. 
lar vardır. Kur'an-ı Kerim insa
nın menfaatına dü§kün olduğuna 
"Gerçekten insan haris, huysuz ve 
cimri yaratılmı§tır; kendine bir 
zarar dokundu mu feryadı basar, 
ona bir hayır isabet edince pinti 
kesilir"(2), "Biz emaneti gölder
yere ve dağlara teklif ettik de on
lar bunu yüklenmekten çekindiler, 
ondan korktular da onu insan yük_ 
lendi. !nsan cidden çok zalim ve 
çok cahil bulunuyor" ( a), "Doğru

su insan azgınlık eder" (4) ayet
leriyle i§aret etmektedir. 

Cemiyetin nizarnını tesis ede
cek, haksızlıkların önüne geçecek, 
hakları hak sahiplerine tevdi ede
cek, asayi§ ve enıniyeti temin ede
cek, amme hizmetleriıii yürütecek 
hükmi §alısiyeti haiz müesseselere 

. -ihtiyaç duyulmu§, birnun neticesi 
olarak Davet mefhumu ortaya 
çıknuııtır. Devlet, cemiyetin asa
yi§inin teminini ve amme hizmet-

· lerinin yürütülmesini fonkSiyonları 
vasıtasiyla icra etmektedir. Dev
letin ltaza fonksiyonunu ifa et
mek üzere adiiye te§kilatı ilıdas 

olunmu§tur. Gerçekten . mevzu 
bahs olan te§kilat, fertıerin hak
Iarını · teminat altına a1an, adaleti 
tevzi eden en önemli bir devlet 
müessesesidir. 

Ali Hirnmet .Berki, kaza tari
hinden bıiıısederken "Hukuk tari
hi ne kadar mühim ise, kaza, ya:. 
ni hüküm ve hakimlik tarihi de o 
kadar, hatta daha çok m,ühimdir. 

Çünki himaye olunmayan bir hak, 
gerek fert gerek amme lıakla ol
sun, mücerred bir hak olmaktan 
ba§ka bir ııey ifade etmez, adalet 
ve düzeni temin kıymetinde bulun_ 
maz; fert ve cemiyet için bir faide 
ve teminat te§kil etmez. Bunun 
içindir ki, milletler medenile§tikçe 
kaza. mevzuu üzerinde durarak 
Hakemler, Hakem Hey'etleri ve 
divanlar, geçici ve dii.iri:ıi mahke
meler kurinu§lardır" (5) diyor ve 
bu ifadesiyle kaza fonksiyonunu 
ifa edecek te§kilatların önemine 
i§aret etmi§ bulunmaktadır. 

Allalı, adli ve kazai i§lerin 
yürütülmesiyle önceleri peygam
berlerini görevlendirmi§tir (s). 
Kur'an'da adli i§lerin Hz. Davud 
(A.S.) (7), Hz. Süleyman (A.S.) (S) 

Hz. Musa (A.S.) (9) ve bizim pey. 
gamberimiz Hz. Muhammed 
(S.A.S.)'e(ııı) tevdi edildiğini oku
yoruz. 

!slam hukukçuları, !slam Ad
liye te§kilatının menııe ve hareket 
noktasının İslam'ın geli§i ve yayı
lı§ı ile paralellik arzettiğini · ka
bul ederler. Hz. Peygamber · (S.A. 
S.) zamanında ortaya çıkmaya 
ba§layan İslam adli te§kilatı za
manla tekamül etmek suretiyle 
hukuk aleminde büyük bir yer i§
gal etmi§tir. Biz bu makalemiz
de adli te§kilatm zamanınuza ka
dar İslam devletlerindeki tezahür 
durumlarım kısaca göstermeye ça~ 
lı§acağız. 

{1) İbn Haldun, Mukaddime, tre; Z. K. · 
Ugan, Istanbul, 1968, c. 1, s. 100. 

{2) Me!iric: 19-21 
{3) Ahz!ib: 72 
.(4) Alak: 6 
{5). Berki, A. H., "!sl!imda Kaza Ta

rilıi", Ankara 'Üniversitesi, !ıdbi
yat Fakiiltesi Dergisi, c. 17, sene 
1969, s. 153. 

{6) Damad, Mecmu'u'l·Enbur, !stan-
bul, 1278, ·c. 2, .s. 550. 

{7) Sa'd: 26 
{8) Enbiya: 78 
(9) Mal de: 44 

{10) Maide: 48 
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1) Hz. PEYGAMBER (S.A. 
S.) DEVRİNDE ADLİ TEŞ
KİLATIN ORTAYA ÇIKIŞI 

Hz. Peygamber (S.A.S.) Mek. 
·ke'de insanları ilk önce Allah'ın 
son dini olan İslam'a davet ede
rek onların itikadi ve ahlaki yön- · 
den yükselmelerini sağladı. O, biı· 

taraftan cemiyetin itikadi ve ahla_ 
ki durumunu düzeltmeye çalıı;ıır

ken, diğer taraftan ictinıat mües
seselerin ,ortaya çıkmalarını sağ
layacak faaliyetlerde bulundu, 
müesseselerin kuruluş zeminlerini 
hazırladı. Bu cümleden olarak icti_ 

. mat müesseselerden biri . olan adli: 
teı;ıltilatın bu devrede ele alınmaya 
baı;ılandığını ve kaza ile ilgili tari
hi vak'aların Kur'an-ı Kerim'de 
bahis konusu edildiğini ifade ede
biliı·iz. Şu hususa iı;ıaret etmek 
icap eder ki, adli teı;ıkilatın. mun
tazaman yürütülmesi kuvvetli ve 
kudretli bir Devlette mümkündilr. 
Halbuki Mekke devrinde !slam 
Devleti hala tezahür etmemiı;ıti. 

Hz. Peygamber (S.A.S.) maddi ve 
manevi hamlelerini bu arada adli 
sahadaki yenilikleri tahakkuk et
tirebilmesi için maddi iktidara ka
vuı;ımak mecburiyetinde idi. Aksi 
halde yeni olarak ileri sürülen her 
fikre ve her teı;ıebbüse karııı·çıkan 
bir cemiyette istediğini getirip 
yerleı;ıtirmekte muvaffakiyet elde 
edemezdi. O, Mekke'de maddi ik
tidara kavuıımaktan ziyade İslami 
bir Devletin her türlü siyasi ve 
idart çarkını çevirebilecek eleman
ların yetiı;ımesini temin etti. Me
dine'ye · hicret eder etmez İsıarn 

Devletini kurdu. Bu esnada Me
dine'de oturan Yahudi, Hrıstiyan 
ve Müslümanların adli, ·siyasi, as
lj:eri, idari, mali, iktisadi, hukuld 
sahalarda takip' edecekleri hattı 
hareket tarzlarını gösteren bir 
Ahayasa hazırlandı(u). Bu ·ana
yasada adli konulara son d~rece 
geniı;ı yer verilerek evvelce adli sa
hada bilinen ve· takib olunan usül 
ve kaideler kaldırıldı, daha mo-

dern, daha güven verıcı prensip 
ve usuller getirildi. Bilindiği gibi 
İslam'dan önce Hicaz bölgesinde 
teı;ıkilatlı ve siyasi bir otoriteye 
istinad eden adli bir idare mevcut 
değildi. Kabile hakemleı:i kendile
rine gelen dava ve ihtilaflara ih
tiyari olarak bakıyorlardı(ı~).' 

Bunların tatbik edeceklen müdev
ven bir kanun da yoktu. Örf ve 
adetlerle ııahsi reylerini hükümle
rine mesned ediyorlardı. Hakemiri 
liükmü icra ve infaz edilmektEin 
mahrum idi; lehine hüküm verile
nin kuvvet· ve kudretine bağlıydı 
(13). Hz. Peygamber _ (S.A.S.) 
fertıerin ve kabHelerin kendi hak
larını kendilerinin korınnası usu
lünü kaldırdı ve bunun yürütülme.: 
sini Devlet başkanına tevdi etti. 
Kur'an ve Sünnet memleketin mü. 
devven kanunları olarak ilan edil
di. Kazai i§lerin Devlet tarafından 
yürÜtüleceği, Kur'an ve Sünnet'in 
tatbik edilecek kanunlar olduğu az 
yukarıda zikrettiğinıiz Anayasa
dan anlaııılmaktadır. Adliyeyi il
gilendiren maddeleri §uıi.lardır: 

"İhtilafa dü§tüğünüz her han_ 
gi bir ııey, Allah'a ve peygambe
re götürülecektir. Sela.in olsu,n . . . 
sana"(H). 

"Bu salıifede (yazıda) göste
rilen kinıseler arasında zühürun
dan korkulan bütün öldürme ya
hut münazaa vak'alarında Allah'a 
ve Resülüllah Muhammed (S.A. 
S.)'e götürülmesi gerekir. Allah 
bu sallifeye (yazıya) en kuvvetli 
ve en iyi riayet edenlerle beraber
dir" (ıs). 

(ll) Tuğ, S., İslam Ülkelerinde . Ana
yasa Hareketleri, !stanbul, 1969, 

· s. 31 ve dev. . 
(12) Berki, A. H., adı geçen makale, 

s. 153. 
(13) Haznidullalı, M., İslil.m Peygambe

. ri, tre. S. Tull; - S. Mutlu, !stan
bul, 1969, c. 2, ·s. 180-1. 

(14) 'full;, S., a.g.e., s. _ 31 ve dev. 
(Madde: 23). 

(15) Tuğ, S. a.g.e., s. 51 ve den. (mad
de: 42) 
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Cenab~ı Allah Kur'an-·ı Ke
rim'de son peygamqerini adli ve ' 
kazai i§lerin yürütülmesiyle gö
revlendirıni§ ve bu hususta takib 
edeceği esas ve usulleri bildirıni§
tir. A§ağıda mealierini vereceği
miz ayetler bunu teyid ve tasdik 
ederler .. 

·"Ey 1\luhanımed; Kllr'an'ı ön
ce gelen kitabı tasdik ederek ve 
ona şa.hi.t olarak hakkile sana in
dirdik. Allah'ın indirdiği ile arala
nnda hükınet; gerçek sana gelıniş 
bulunduğuna göre insanlarm he. 
veslerine uyına"(ıB), 

"Ey Muhammed; Doğrusu in
saular arasmda Allah'ın sana gös. 
t~rdiği gibi hükmedesin diye Kita
bı .sana hak olarak indirdik; hakkı 
gözet, hainlerden taraf olma'' ( 17). 

"0 halde Allah'ın indirdiği Ki
tab ile aralarmda hükmet, Allah'ın 
sana indirdiği Kur'an'ın bir kıs 

ınından seni vazgeçirmelerinden 
sakın, heveslerine uyına; eğer yüz 
ı;.evirirlerse bil ki Allah bir kısun · 
günahlan yüzünden onlan ceza. 
landınnak .istiyor. insanlarm ço. 
ğunluğu gerçekten fasıktırlar. Ca
biliye devrini ıni istiyorlar 'l yaki
nen bilinen bir millet için Allah'~ 
dan iyi hüküm ; veren kim var
dır'?" (-18). 

"Ey iman edenler! Allah'a, 
Peygambere ve sizden emir sahibi 
olanlara itaat edin. Eğer bir şey 
hususunda çekişirseniz .-Allah'a 
ve ahiret giinüne inamnışsanız

onun hallini Allah'a ve peygambe~ 
. re bıralnn. Bu hayırlı ve netice iti.o. 
bariyle en güzeldir" (ı s) • 

"Allah ve peygamberi bir i§de 
hühiiı:n beyan ettiğinde gerek bir 
münıin erl{ek ve gerek bir münıin 
kadın bu bükümde muhayyerliğe 
sahip olamaz. Kim Allah'a ve Re
sfıiüne isyan ederse muhakkak ki 
o apa~ık · bir · sapıklıkla yolunu 
sapıtını§tır'' ( 20). 

"Hayır: Rabbine andolsun ki 
aralarmda çeki§tikleri hususta se
ni hakem tayin edip sonra seniiı 
verdiğin hükmü içlerinde bir sı. 

kıntı duymadan tamamen kabul 
etınedikçe inanını§ olınazlar"(ııı). 

"Aralarında hüküm verilmek 
üzere Allah'a ve Peygambere ça.. 
ğırıldıkları valrlt' 'i§ittik ve itaat 
ettik "demek ancak münıinlerin 
sözüdür, işte saadete erenler on. 
I ardır" ( 22). 

Başkent 1\ledine ve Taşra vi
Iayetlerde Kaza Fonksiyonunun 
ifa Edilişi: Hz. Peygamber (S.A. 
S.) İslam devl~tinde kaza organı. 
nın başı olarak kaza fonksiyonunu 
ifa ediyordu(23), Her türlü dava 
ve ilıtilaflar ıonun tarafından çö
züme kavuşttıruluyordu. O gerek 
hukfıki· ve gerek cezai dava:ıarı 

Kur'an hükümleri muv.acehesinde 
ba:Ilediyordu. Kur'an hükümlerini 
tatbik ediyordu. Kur'an'da btılun
nıayan hususlar için de yeni hü-

, küınler getiri;vordu(24). 

Medine §ehrinde zamanla ka
zai i§ler çağalınca Hz. Peygamber 
Mkim sıfatıyla ta§ımakta olduğu 
görevlerden bir kısmını sahabele
rine devrederek sadece temyiz · 
yetkisi kullanmakl!J. iktifa etti (25). 

Kettani et-Teratibü'l-idariyye adlı 
eserinde bütün rivayetleri değer
lendirerek, Hz. ömer, Hz. Ali, Ebu 
Ubeyde b. el-:-Cerrah, Ubeyy b. 
Ka'b, Zeyd b. Sabit, İbn Mes'ud, 

(16) 1\ia.ide :· 48 
(17) Nisa: 105 
(18) :ı'r!!l.ide: 49-50 
(19) Nisa: 59 
(20) Ahzab: 36 
(21) Ni sa: 65 
(22) Nfir: 51 
(23) Serahsi, 1\!Iebsut, :ıı.rısır, 1324, c. 16, 

s. 86. 
(24) Atar, F., İslam Adiiye Teşkllatı

·nın Ortaya Çıkı~ı ve İşleyişl, 
Dalrtilo metin Erzurum !slai!1i 
İlimler Fakültesi Kitaplığı, s. 35. 

(25) HamiduUah, M., İslam Peygambe
. ri, c. 2, s: 183; Atar, F., a.g.e., 

s. 39. 
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Ebu :Musa el-eıfarl, Ma'kıl b. Ye
sar, . Muaz b. Cebel'in Hz. Pey" 
gamberin kadılan olduklarını te
bit etmi§tir(26), Hz. Peygamber,. 
fetbedilen yeni §ehir ve vilayetlere 
valiler tayin ediyordu(27), Tayin 
edilen valiler idari i§ler yamnda 
kazai i§lerden de mes'ul tutuluyor. 
lardı. Vilayetlerde idari ··ve kazai 
i§ler çog-aımca sırf adli i§lere 
bakmak üzere kadılar tayin edildi. 

Ali b. Ebi Talib, Ebu Ubeyde b. 
el-Cerrah ve Muaz b. Cebel Yemen 
bölgesine kadı olarak gönderilmi§. 
Ierdi(2B), Res1llüllah (S.A.S.) ka
dılan tayin ederken muhakeme 
usulü ve tatbik edilecek kanunlar 
hakkında malumat veriyordu. 

Medine ve diğer vilayetlerde 
zimmilere hukulti ve adli muhtarL 
ye~ tamndıgmdan onlar kendi ka
nun ve mahkemelerine tabi olarak 
ya§ıyorlardı (29), 

1\-Iuhakeme Usulü: Hz. Pey
gamber (S.A.S.) tariı.flann (dava
lı) ve hakimierin muhakeme esna_ 
sında uymaları gereken usul ve 
kaideleri nazari ve tatbiki olarak 
göstenni§tir. Resülullahın "Dava
sını delil ile ispat etmek davacıya, 
yemin ise iddiayı reddedene dü
§er''(so) hadisi gereğince ispat kül
feti davacıya aittir, Hakimler §ah
si rey ve kanaatlarını hükümlerine 
mesnecİ edemezler. Tarafiann ge
tireceği. deliliere bağlı kalarak ih
tilaflan neticeye kavu§tururlar. 
Hakimler, §ehadet, yemin, yemin
den nükül, ikrar, yazılı vesika, 
emare ve karine gibi delillerle 
bağlıdır lar. Nitekim· Hz. Peygam
ber bu hususa i§aretıe ''Ben ancak 
fani bir beşerim; siz bana bir çok 
ihtilaflar getiriyorsnnnz, sizlerelen 
biri diğer tarafa_ nazaran beni ik. 
na etmede daha mukteclir davran
mış olabilir ve ben de onelan işit.. 
tiğim şeye göre hükmederim. Ben 
verdiğim_bir hülriiınle bir kimseye 
hakikatta din kardeşine ait bir şe. 
yi verecek olsari:ı, o on n . asla aL 

masın. Zira benim ona o şeldlde 

vermiş olduğum şey, ancak ateııı
ten bir parçadır" bnyurmnştnr(sı); 

Hz. Peygamber (S.A.S.) sırf 
davacının iddiasiyle adaletin tevzi 
edilemiyeceğini, davalıya da sa
vunma hakkımn verilmesi gerekti-: 
ğini "şayet hakimler iiısanlara tek 
taraflı· beyan ve iddia.Iara mebni 
hak tevzi edecek olsalar, kan ve 
şahıslarm · malları üzerinde doğru 
ve adil olmayan hülriiınler verilir. 
<li" hadisiyle anlatır(s2), Yine Hz. 
Peygamber Ali b. Ebi Talib'i Ye
men'e kadı olarak tayin ederken 
tek taraflı hüküm vennekten sa
kmdınnı§ ve ''İki taraf !lenin kar
şında yerlerini alınca birini oldnğn 
gibi diğer tarafı da <linlemeden 
aralarmda hükmetme. Bu alınma. 
sı gerekli karan tayin etmede sa
na daha. elverişliclir" buyıırmnş. 

tur(SS), 

Adli Sahadaki Yenilikler: !s
lam Hukuku diğer sahalarda oldu. 
ğu gibi adli sahada da hukuk-ale
mine bir takım yenilikler getirmi§. 
tir; mes'uliyetin §ahsiliği, fiilier
de niyyetin nazari itibare alınınası 
ve her ferdin mahkeme önünde 
e§it hakka sahip olması hukuk 
alemine getirilen yenilikler ara
sındadır. İslam'da mes'uliyetin 
§ahsiliği prensibi kabul edildiği 

için her insan kendi yaptığından 
mes'ul tutulur. Suçu i§leyen ce
zasım bizzat kendisi çeker. Kur'
an-ı Kerim'de "Hiç bir §alııs diğe
rinin yükiinü çekınez" (34) buyrul-

(26) KettAnt, et-Teratibü'l-!dariyye, 
Rabat, 1346, c. 1, s. 256-259. 

(27) Atar, F., a.g.e., s. 37 ve dev. 
(28) Atar, f.., a.g.e. s. 4.2 ve dev. 
(29) Hamidullah, M., a.g.e., c. 2, s. 181. 
(30) Tlrmlzt, Sünen, K. Abkam, bab: 

12. 
(31) Nesel, 3ünen, Adfı.bu'l-Kudfı.t, 

bab: 13; Buhari, Sahih, K. Ah
kam, bab: 20, 29. 

(32) MUslim, K. Akdiye, bab: 1; Nese!, 
.Adtl.bu'l-kudtl.t, bali: 86. 

(33) Tirmizi, Sünen, Ahkam, bab: 5. · 
(34) En!lm Suresl, ayet no: 164. 

·-



makla mes'uliyetin ııahsiliğine iija. 
ret edil.ı:ni§tir. Hz. Peygamber "hiç 
kimse baııkasının aleyhine suç iıı

lemez" hadisiyle bu prensibi teyid 
etmi§tir(3~). Babil krallığı mede
niyet yönünden büyük bir merha
Ie katettiği halde hukuk müddev
venatı ohi.n Hamurabi kanunların
da ideal hukuka aykırı. olan hü
kümler bulunuyordu. Şöyleki cani, 
bir kimSenin kızını öldürmü§ ise 
bu kanuna göre kendi kısas sure
tiyle ·cezalandırılmayıp kızının ha. 
yatma son verilirdi(36), 

İslam adliyesinde ceza dava
larında suç unsurunun kesinlikle 
tesbit edilmedigi. durumlarda inaz
nunun aifedilmesi cihetine gidil
mesi tavsiye edilmi§tir. Nitekim 
Hz. Peygamber (S.A.S.) "Şüpheli 
hal sebebiyle cezaları kaldırınız" 

(37), "Elinizden ne kadar imkan 
gelirse müslümanların cezalarını 

kaldırmaya ~Iışınız. Şayet eliniz. 
de beraati için bir yol bir delil 
varsa maznunu serbest bıralmı,ız; 

zira bir başkanın afta yanılması 
cezalandırnıada yanılmasından da. 
ha evladır" ( zs) buyurmuııtur. 

.İslam hukukunda nesil, soy, 
kavim, vatan ve bölge ayırımı ya
pılmaksızın herkese. mahlteme 
önünde eııit haklar tanınmı§tır. İs. 
lam~an önce fertler .ve kabileler 
arasında cezaların tatbikinde ~ark
lı muamele yapılıyordu. Makam 
ve mevki sahibi biri bir suç iııle
yiiı.ce ona ceza tatbik edilmezdi. 

Fakat avam tabakasından biri suç 
i§leyince cezası infaz olurdu (39). 

ingiliz hnlriıkunda adalete ny-
. gun olmayan _hükümler bulunn. 
yordu. Krallar "Kıral asla yanıl. 
maz" kaidesince mahkemeterin 
kazai yetkisi dışmda bıralnlmış
tır(4o). İslamda imtiyazlı bir sınıf 
kabnl _edilmemiştir. Halifeler bile 
mahkemeterin huzuruna bir fert 
gibi davaıı veya davacı olarak çık-
mışlardır ( 41.). -

İslam adliyesinde kasden, ka
zaen ve cebir altında i§lenen fiil 
ve suçlar ayrı ayrı mutalaa olun
narak cezaların verili§inde Iiiyyet 
nazari itibare alınır(42). 

Kaza Fonksiyonu İfa Edenle
rin Sorumluluğu Hz. Peygamber 
(S.A.S.) kaza "fonksiyonunu icra 
ederek hakimierin bilgili, kültürlü; 
dindar, ehliyetli §ahıslar arasın

dan seçilmesinde israr eder. Bilgi
li, dindar, ehliyetli hakimierin ahi
rette Cennetle mükafatlandırıla

cağını ınüjdelerken, bilgisiz ve 
ehliyetsiz hakimierin Cehenneme 
atılacağını ifade etmi§tir: ''Ha~ · 
kinıler üç kısımdır; bir kısmı 

Cenneti hak eder. İki kısmı ise Ce
hennemle cezalandırılır. . Cenneti 
hak eden hakimler hakkı· bilip 
onun gereğini yerine getiren a~il 
§ahıslardır. Hakkı bildiği halde 
adil davranmayan hakim ise _ce
henneme gider. Hakimlikle ilgili 
hiçbir hukuki bilgisi olmadığı hal
de insanlar arasinda cahilane hük
meden bir hakim de cehennemle 
cezalandırılır" ( <~3). 

Kur'an-ı Kerim, hakimierin 
adil davranniasını "Ey Davut! Biz 
seni yeryüzünde hükümran luldık. 
O halde insanlar arasmda · adalet. 
le hükmet, hevese uYına yoksa se
ni Allah'ın yolundan saptırır. Doğ. 
rusu Allah'ın yolundan sapanlara, 
hesap giinünü unutınalarma karşı. 
lılt çetin bir azap vardır" (H), ''Hiç 

(35) Neset, SUn eri, Kas!lıne, bab: 40. 
(36) Hamldullah, M., a;g.e., c. 2, s. i85. 
_(37) Ebu Yusuf, · K. Harac, Kahire, 

1352, s. 152. 
(38) Tirınizt, Sünen, Hudftd, bab: 2. 
(39) Ebu Davud, Sünen, Hudud, bab: 

4, 16. 
(40) Parry, C., İngiliz Hukuk Sistemi, 

· tre. Vakur Versan, İstanbul, 1945, 
s. 14. 

(41) Atar, F., a.g.e., s. 47. 
( 42) Ni sa:: 92. 
(43) Ebu Davud, Sünen, Akdiye, bab: 

2: Tirmizi, SUn en, .Ahkam, bab: 
1; İbn Mace, Sünen, .Ahkam, bab: 
3. 

< 44) sM: 2s. 
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şüphesiz Allah size emanetleri eb
line teslim etmenizi ve insanlar 
arasında adaletle hükmetmenizi 
einreder"'(4ö) ayetleriyle· istemi§
tir. 

~Kaza fonksiyonunun mesuli
yetiriiı1 fazla olduğiınu nıı.zari dik

. kate alan hukukçular, bu fonksi
. yonu ifa edecek §ahıslarda teknik, 

manevi, ahlaki viı.sıfların bulun
masını '§art kO§IDU§lardır. Bu va
siflar İslam, akıl, buluğ,_ adalet 
ve ilimdir(46), 

Hz. PEYGAMBERİN (S.A.S.) 
'VEFATINDAN SONRA ADLİYE 
TE Ş KİLATI 

İslam dininin ·halk kütlelerine 
kazandınlmasiyle beraber yürü
yen, . ona muvazl. · surette ortaya 
çıkmaya başlayan İslam Devleti 
kendi içinde İıevi şahsina müııha
sır bir adiiye teşkilatının tekem
mülüne imkan sağlaniış bulundu
ğUnu yukarda gÖrmü§tük. Kendi
lerine miras olarak intikal eden 
adiiye teşkilatını, Peygamberin 
mümtaz ha)ifeleri eski şekliyle 
yönettiler. Hz. Ebu Bekir Medine'
de kendisi ba§hakim · olarak adli 
i§leri yürütürken Hz. ömer'i bir 
·kadı olarak tavzif etti(47), Aynı
şekilde diğer vilayetlerde "aliler 
adli işlerin yürütülrri.esinden me
s'ul tutuldular. Hz. ömer adli ·sa-· 
hada büyük hamleler yaparak §e
hirlere sırf adli işleri . yürütmek 
üzere memurlar,gönderdi. Me din e'
de Zeyd b. Sabit, Ebu'd-Derda, Ku
fe'de Şureyh, Basra'da Ka'b b. 
Sfir kadı olarak görev yaptılar: 
(4S). Hz. ömer zaman zaman vali 
ve kadılara adli idare ve muhake
me usulü hakkında talimat veri
yordu. Bilhassa Basra vali-kadısı 
Ebu ·Musa el-Eı;j'ari'ye gönderdiği 
kazai talimatname İslam . adiiye 
tarihi aÇİsından büyük bir ·önein 
taşunaktadır. Serahsi bu talimat
narneyi '"Mebsnt" adlı eserinde ge. 
niş bir şekilde izah etmi§tir(~9) · 

Hz. ömer kıyınet yÖnünden 
vazife taksimi yaparak kıymeti 
küçük olan davalara bakmak üze
re Yezid b. Uhtunnimr'i tayin et
ti(W}. Yine Hz. Ömer esas yön
den vazife taksimi yaptı ve aske
rin hukuki ve cezai ihtilaflarına 
bakmaya Ebu'd-Derda(~ı) ile Ab
durrahman Rabiatü'l-Bahili c sz) yi 
. ordu kadısı olarak görevlendirdi. 
Hz. ömer'e gelinceye kadar kal
dılan halifeler tayin ediyo~du. O, 
kadılann . tayini hususunda deği- · 
§ik bir usul tatbik ·. etti; Vilayet 
kadılarını bizzat kendis~ tayin edL 
yordu. Madun mevkiindeki hakim
lerin tayin edilmesi için valilere 
yetki verıniştir(s2). Ebu Musa'ya 
kadı tayininde yetki verilirken 
"Şayet asil soylu ve zengin· ise ka-

. dı tayin et. Çünkü zengin olan şa. 
1us başkasının malına göz dikmez, 
soyu asil_ olan kimse ise insanlar 
arasında vereceği karariann ne~ 
ticesinden korlrmaz" (sa) denilmi§. 
tir. Hz. ömer Şam'da vali olaiı 
Ebu Ubeyde b. el-Cerrah'a gönder
diği mektubunda "Takva sahibi 
salih şahıslar arasından alim olan. 
ları kadı tayin ediniz ve onlara 
bolca maaş veriniz" (s4) sözleriyle 
ona kadı tayin etme yetkisi:ıli ver
miştir. Hz. ömer zariıanında ha
kimler Devletin en yüksek memu
ru· sayıldıklanndan dolgun maaş 
alıyorlardı. KU:fe kadısı Şurey'in 

(45) Nisa: 58. 
(46) :M:averdi, el-AhkO.mu's-Sultan!ye, 

Mısır, 1909, s. 53-54. 
(47) Taberl, Tarih, Kahlre, 1939, c. 2, 

s. 617. . 
(48) Süyiitl, Tarihu'l-Hülefil., Mısır, 

1305, s. 53; İbn Sa'd, Tabakat, !.,e
iden, 1917, c. 2, b!ilüm, 2, s. 116. 

(49) Serahsl, Mebsut, c. 16, s. 60 ve. 
dev. 

(50) Veld', Abbaru'l-Kudat, Kahtre, 
1947, c. 1, s. 106; All Dede, Evall, 
Mısır, 1311, s. 95. 

(51) İbnu'l-Esir. Kamil fi't-Tarlh, Mı~ 
sır, 1348, c. 2, s. 282. 

(52) 1bnu'l-Esir, a.g.e ... c. 2, s. 311 .. 
(53) Veki', Ahbaru'l-Kudat, ~- 1, s. 76. 
(54) Hassaf, Edebu'l-Kadi, Topkapı 

Kütüphanesi, A. 1015, vr. 18/b. 



rnaaı;ıı yüz dirhem idi. Hz. Ali za
manında hayat ı;ıartlan · değiı;ıince 
şurey'in rnaaı;ıı beı;ıYüz dirheme 
yüksel til di( ss) . 

Hz. Osman, Hz. ömer gibi ad
li iı;ıleri .Yfirüttü. Kendisi baı;ıkadı 

olarak vazüe yaparken vali ve 
kadılar bu hususta ona yardırnda 
bulundular. Hz. Osman zamanına 
kadar adli iı;ıler cami, pazar, . çarı;ıı 
v.s, gibi yerierde Yfirütülüyordu. 
Hz. Osman adli i§lerin Yfirütillrne
sine mahsus adiiye sarayı (daru'l
Kada) yaptırdı(s6 }. 

Erneviierde adli idare ve rnu
hakerne usulü konusunda yenilik 
sayılacak her hangi ı;ıeye rastıa_

rnıyoruz. Şehirlere tayin edilen ka. 
dılar kaza fonksiyonUiıu ifa edi
yorlardı. Basra'da kadı'l-Mescid 

ismiyle hakimler tayin ediyordu. 
Bunlar ikiyüz dirhem veya yirmi. 
dinar kıymetiİli geçmeyen dava
lar bilhassa nafaka davalarma 
bakıyorlardı(s7), Emeviler zama~ 
nmda toplu hakim usulü ile çalı-

. ı;ıan mahkemelere rastlamak rnürn
kündür(ss). 

İspanya Endülüs Ernevi Dev
letinde Halüe birinci Abdurrah
man zamanında Kadı'I-Cemaa 
adıyla bir teı;ıkilat kuruldu (su) • Bu 
teı;ıkilat kaza , fonksiyonunu üa 
ediyor, kadılarm tayin ve te}.'fileri
ni yapıyordJl. Abbasilerde bu teı;ı
kilata tekabill edecek Kadı'l-Ku
dat'ihdas olundu. Harun Reı;ıit ta
rafından kurulan bu teı;ıkilatm ba. 
ı;ıma ilk önce Ebu Yusuf kadı'l-Ku. 
d at olarak tayin edildi ( ı>o). Bun
dan böyle kaza kuvveti bu teı;ıki~ 
latın inhisannda kaldı. Kadılarm 
tayin, terfi ve azilleri bu teşkilat 
tarafından Yfirütüldü. 

İslam ülkelerinde kaza fonk
siyonu kadılar tarafından yürütül
~ekle beraber kaza kuvveti tama. 
rniyle onlann inhisannda kalrna
rnıı;ıtır. Bu görevi baı;ıka teşkilatlar 
da üa etrni§lerdir. İslam Devlet-

lerinde ·kaza fonksiyonunu üa 
eden teı;ıkilatları; 

1) Adli kaza organı mahke
meler, 

2) Hükümet edenler (Halife, 
Vezir, Vali, Kadı v.s.) tarafından 

yürütülen adli ve kazai ve aynı 

zamanda idari kaza mercii. Meza
lirn Divanı ve rnahkerneleri, 

3) Asked kaza organı malı
ltemeleri (Kazaskerler), 

4) Polis (Şurta) · teı;ıkilatı, 

5) Zabıta ve Belediye (Hisbe) 
teı;ıkilatı olarak sıralayabiliriz(eıL 

Abbasilerden sonra diğer İs
lam devletlerinde selahiyetleri 
farklı kad'l-Kudat müesseseleri de
vam etmi§tir. Şöyle ki BüYük Sel
çuklu Devleti ile Anadolu Selçuk
lu Devletinde adiiye iı;ılerine bak
mak üzere kadılar tayin edilirdi. 
Ancak mahkemeler, askeri ve sivil 
olmak üzer~ iltiye aynlrnıı;ıtı. As
keri mahkemelerde davalara kadı 
asker denilen ordu kadısı sivil 
mahkemelerdeki davalara kadı'l -

1 

kudatlar bakarlardı(62 ). 

Osmanlı İmparatorluğunun. 

ilk zamanlanndan itibaren §er'i 
mahkemeler ihdas olunarak adı 
geçen mahkemeler hukuk :ve ceza 
davalarıDa bakmak selahiyetini 
haiz idiler. Bu mahkemelerde ha-

(55) Serahsi, Mebsut, c. ı6, s. ıo2, 122. 

(56) Kettani, et-Teriı.tibü'l-İdariye, c. 
ı, s. 271-272. 

(57) Maverdi, Ahkamu's-Sultaniye, s. 
61. 

(58) ·Atar, F. a.~.e., s. ı38. 

(59) Makkari, Nefhu't-Tıb, Mısır, ıso2, 

c. ı, s. ıoı. 

(60) Kettani, a.g.e., c. ı, s. 263. 

(Gı) Atar, F., a.g.e., s. 22. 

(62) İslam Ansildopedisi, Selçuklular 
maddesi, ~. ıo, s. 400 (İbrabim Ka
fesoğlu); Üçok, C., Tür!~ Hukuk 
Tarihi, Ankara ı060, s. 140-5. 

"!SLA:l\1: 
ADLİYE 
TEŞKİLATI 
TAIÜHİNE 
KISA BİR. 
BAIUŞ 

DiVAN ET 
DERGiSi 
CiLT: XVI' 
SAYI: 1 

OCAK 
$UBAT 
1978 

41 



İSLAM 
ADLİYlll 

TEŞKİI.ATI 

T.A.RtBlNE 
KISA BlR 

B .AKIŞ 

DIVAN ET 
DERGiSi 

CiLT: XVII 
SAYI: 1 

OCAK 
ŞUBAT 

1978 

42 

nefi hukuku tatbik ediliyordu(63), 
Daha sonraları askeri sınıfın §eri 
ve hukuki i§lerine bakmak üzere 
I. Murat. zamanında kazaskerlik 
te§killltı kuruldu. F'atih devrin~ 
de Rumeli ve Anadolu kazasker
liği olarak ikiye ayrıldı ( 64). Os
manlı devletin en önemli müesse
selerinden biri olan Divan-ı Hüma_ 
yün bir bakıma bugünkü Yargitay 
ve Danı§tay mahiyetinde kaza 
fonksiyonunu üa etmekteydi( 65). 
Tanzimat devrine kadar kaza 
fonksiyonunu üa eden §eri mah
kemeler yanında, Fransız kanun
larından iktibas edilerek hazırla
nan kanunları tatbik edecek Niza
miye mahkemeleri te§kil edildi 

(aa). Cumhuriyetin· ilanından son
ra §er'iye mahkemeleri ilga edile
rek !ilik mahkemeler ihdas edil
di ('67). 

(63) i:Jzunı;arşılı, t. H., Osmanlı tımi
ye Teşkilatı, s. 83 ve dev; tsıa.m 
Ansikiopedlsl, Mahkeme maddesi, 
c. 7, s. 147; (Halil tnalcık). 

(64) Uzunı;arşılı, t. H., a.g.e., s. 151; . 
Onar; S. S., İdare Hukukunun 
Umumi Esasları, İstanbul, 1952, 
c. ı, s. 498. 

(65) iİı;ok, C., a.g.e., s. 181. 
(66) İslam Ansiklopedlsl, Mahkeme 

maddesi, c. 7, s. 148; İA, Kadı 
maddesi, c. 6, s. 45. 

(67) Onar, S. S. - Belgesay, l\I. R., Ad
liye Hukukunun llmumi Esasları, 
İstanbul, 1944, s. 26. 
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