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ÖNSÖZ  

İslam Hukukunun muhâkeme hukuku, şâhitlik, ikrar, yemin, kasâme, nükûl vb. 

ispat vasıtalarını konu edinir. İspat vasıtalarının en önemlilerinden birini şâhitlik 

oluşturmaktadır. Şâhitlik müessesesi, herhangi bir hakkı hâkim ve yargı önünde ispat 

etme ve hakkın zâyî olmasını önleme amacıyla ihdâs edilmiştir. Şâhitlik, asırlardır ispat 

vasıtası olarak kullanılmaya devam etmiş ve önemini günümüze kadar hiç yitirmemiştir. 

Zira toplum hayatında bir çok hâdise meydana gelir ve bunlarla ilgili davalar ortaya 

çıkar. Bu davaların çözümünde şâhitlere de ihtiyaç duyulur. Şâhitlik müessesesi ispat 

vasıtası olmaktan çıkarılırsa bir çok hak zâyî olabileceği gibi, insanlar arasındaki 

ihtilaflar devam eder ve bir çok olay gizli kalır. Nihayetinde toplumun huzuru bozulur. 

İşte bu ihtiyaçtan dolayı İslam hukuku da şâhitlik müessesesine önem vermiş ve bu 

hukûkî müesseseyi kuvvetli bir ispat vasıtası saymıştır. 

Şâhit delilinin hukûkî dayanağı Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir. Bir çok ayette ve 

hadiste, şehâdet ile davanın ispat edilebileceği, şâhitlik ederken adaletten ayrılınmaması 

ve şâhitlikten kaçınılmaması gerektiği ısrarla ifade edilmektedir.  

Şâhitlik, büyük bir sorumluluk ile yerine getirilmesi gereken kutsal ve şerefli bir 

görev olduğundan, şâhitlik edecek kimsenin kendine has bir takım özelliklerinin olması 

gerekir. Bu özellikler ile bir kişinin diğeri hakkındaki sözleri kabul edilir ve yapılan 

şehâdete göre hüküm verilir. Doğru olup olmama ihtimalinden dolayı şâhitliğin, 

mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için doğruluk yönünü tercih ettirecek objektif 

kriterler aranır. Bu bakımdan şâhitlerin kendileri ve verdikleri ifadelerle ilgili bir takım 

şartlar ileri sürülmüş ve yapılan şâhitliğin doğruluğuna gölge düşürebilecek hususlara 

dikkat edilmiştir.  

Klasik kaynaklarımız "kadâ" ve "şehâdet" bölümlerinde şâhitlikle ilgili meseleleri 

ele almışlardır. Ülkemizde de gerek İslam Hukuku gerekse pozitif Hukuk alanlarında 

konumuzla dolaylı olarak ilgili müstakil bazı çalışmalar yapılmıştır.  

"İslam Yargılama Hukukunda İspat Vasıtası Olarak Şâhitlik" isimli yüksek lisans 

tezinde Kemal Yıldız, bir ispat vasıtası olarak şâhitlik konusunu işlemiştir. 

"İslam Ceza Muhâkemesi Hukukunda İspat Vasıtaları" adlı kitabında Celal Erbay 

ispat vasıtalarını incelerken birinci olarak şâhitlik konusunu ele almış, ardından ikrar, 

karine ve emareler, bilirkişi mütalaası, hakimin şahsi bilgisi, yemin gibi diğer ispat 

vasıtalarını incelemiş ve yer yer günümüz hukuku ile mukayese yapmıştır.  
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Sahip Beroje, "Ceza Muhâkemesi Hukuku Açısından İslam İspat Hukuku" ismini 

taşıyan, delilleri ve ispata hakim esasları incelediği kitabının bir bölümünde ceza 

muhâkemesi açısından şâhitliğin ispat değerini de incelemiştir. 

Abdülaziz Bayındır "İslam Muhâkeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması)" adlı 

doktora eserinde Şer’iyye sicilleri Işığında Osmanlılarda Muhakeme Usullerini ele 

almıştır. Hanefi Mezhebi’nin fıkıh kitapları ile Osmanlı Şeyhülislamlarının fetvalarını 

esas alarak yaptığı bu çalışmasında konu muhâkeme olunca şâhitlikle ilgili konulara da 

temas etmiştir. 

Yine konumuzla ilgili olarak Murat Şen İslam ve Osmanlı yargılama hukuku ile 

ilgili olarak "Önceki Hukukumuzda Şâhitliğin Tanımı Şartları ve Nisabı", "Şâhitliğin 

Geçerlilik Şartlarının Önceki Hukukumuzdaki Düzenleniş Biçimi", ve "Şâhidin 

Yükümlülükleri ve Başkasından Naklen Şâhitlikte Bulunma" başlıklarını taşıyan ve yer 

yer dipnotlarda günümüz hukukundaki uygulamalara da işaret ederek üç makale kaleme 

almıştır.  

Günümüz Hukuku ile ilgili olarak da "Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık" 

adlı doktora tezinde Metin Feyzioğlu ceza muhâkemesi bakımından şâhitliği, "Medeni 

Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık" isimli basılmış doktora teziyle de Mesut 

Ertanhan medeni yargılama hukuku açısından şâhitliği ele almışlardır. 

Biz bu çalışmamızda, farklı konulara girmeden sadece şâhitlik edecek kimsede 

bulunması gereken şartları biraz daha detaylı incelemeyi ve Günümüz Türk Hukukuyla 

daha ayrıntılı bir mukayese yapmayı uygun bulduk.  

Tezimize isim olarak "İslam Muhâkeme Hukukunda Şâhitte Aranan Şartlar" 

adını verdik. Bu bakımdan önceli olarak, İslam Muhâkeme Hukukuna göre şâhitlerde 

aranan şartları inceledik, ardından Günümüz Türkiye'sinde halen yürürlükte olan Ceza 

Muhâkemesi Kanunu, Hukuk Usulü Muhâkemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 

Türk Ceza Kanununu gibi kanunlarla bir karşılaştırma yaptık. 

Çalışmamızı "giriş" ten sonra iki bölüm halinde ve şu düzen üzerinde hazırladık.   

Şâhitlik, muhâkeme, ispat vb. konuyla ilgili kelimelerin açıklanması, genel olarak 

ispat vasıtaları, şâhitliğin önemi ve şehâdetin hukûkî dayanağı, hükmü, rüknü, şâhitlikte 

nisap gibi konuları içeren "giriş"ten sonra "birinci bölüm" de "Tahammül (Tanıklığı 

Üstlenme) Bakımından Şâhitte Aranan Şartlar"ı inceledik. 

"İkinci bölüm"de, "Edâ Açısından (Mahkemede Şâhitlik Yapabilmek İçin) Şâhitte 

Aranan Şartlar"ı ele aldık. Gerek tahammül gerekse edâ bakımından şâhitte aranan 

şartları farklı görüşlere işaret ederek inceleyip kendi kanaatimizi belirttikten sonra 
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Günümüz Türk Hukukuyla mukayese yaptık. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları da 

"sonuç" kısmında ifade ettik. 

Gerek konu tespitinde, gerekse konunun işlenişinde ve tamamlanmasında destek 

ve önerilerini esirgemeyen başta danışmanım sayın hocam Doç. Dr. Halit ÇALIŞ olmak 

üzere, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı saygıdeğer 

hocalarım Prof. Dr. Orhan ÇEKER, Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Prof. Dr. Saffet KÖSE 

ve Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU ve Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk 

Eğitim Merkezi Öğretmenim Dr. Ali PEKCAN'a katkılarından dolayı teşekkür ediyor 

ve çalışmamızın hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.   
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GİRİŞ 

İslam Hukukunda şâhitlik müessesesi, herhangi bir hakkı hâkim ve yargı önünde 

ispat etme ve hakkın zâyî olmasını önleme amacıyla ihdâs edilmiş ve şâhitliğin Allah 

için yapılması istenmiştir. 

 "Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan hâkimler ve Allah için şâhitlik 

yapan insanlar olun. (Bu hükmünüz veya şâhitliğiniz ) kendinizin, ana ve babalarınızın 

ve yakın hısımlarınızın aleyhine de olsa; onlar ister zengin ister fakir bulunsun,  Allah 

onlara daha yakındır."1 Ayette insanları adaletten ayırabilecek iktisâdi, sosyal, 

psikolojik sebeplerin hepsi sayılarak insanlar uyarılmış olup hükmeden veya şâhitlik 

eden kimsenin, ekonomik durumu, sosyal statüsü ve akrabalık durumu ne olursa olsun 

yalnızca Allah korkusunun tesiri altında hareket etmesi telkin edilmiştir.                                                                                                      

Şâhitliğin önemi hadîs-i şerîflerde de ifadesini bulmuş, hatta şâhitlikle cennetin 

veya cehennemin vâcip olacağı ifade edilmiştir. Bir gün Rasûlullah’ın (s.a.s.) 

huzurundan bir cenaze geçmiş, orada bulunan ashâb, ölüyü övmüş, Hz. Peygamber 

(s.a.s.) de "Ona cennet vâcip oldu" buyurmuşlar. Bir müddet sonra başka bir cenaze 

geçmiş, bu sefer ashâb onu yermişler, Peygamber (s.a.s.) "Ona cehennem vâcip oldu." 

buyurmuşlar. Ashâb-ı Kiram bunun sebebini sorunca şu cevabı almışlardır: "Mü'minler 

Allah’ın yeryüzündeki şâhitleridir."2  

Ayrıca şâhitlerin yalan söyleyebileceklerine, adaleti saptırabilecekleri ihtimaline 

karşılık şâhitliği gizleme ve yalan şâhitliği şiddetli bir şekilde yasaklanmıştır. 

"Şâhitliğinizi inkar edip gizlemeyin, onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal 

içindedir. Her ne yaparsanız Allah onu bilir,"3 "Ve onlar ki, yalan şâhitlik etmezler, boş 

bir şeye rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler."4  

 Peygamberimiz (s.a.s.) yalan yere şâhitlik yapmayı büyük günahlardan arasında 

addederek şöyle buyurmuştur; "Büyük günahların en büyüğünü size bildireyim mi? 

Ashâb buyur ya Rasûlallah dediler. Peygamberimiz Allah’a ortak koşmak, ana babaya 

âsi olmak buyurdu sonra dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve iyi dinleyin bir 

de yalan şâhitliğidir. Peygamberimiz bu sözü durmadan tekrar edip duruyordu. Ashâb 

"Keşke sukut buyursalar" dedi.5 Başka bir hadisinde de "Yalan şehâdet Allah'a şirkle 

bir tutulmuştur!" buyurarak "...Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de 

                                                
1 Nisâ 4/ 135. 
2 Buhârî, Şehâdet, 6. 
3 Bakara 2/ 283. 
4 Furkan 25/ 72. 
5 Buhârî, Şehâdet, 10. 
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kaçının."6 ayetini okumuşlardır.7 

"Şüphesiz ben ancak sizin gibi bir insanım. Zaman olur ki bana sizden davacılar 

gelir de bazınız (haksız iken) maksadını daha düzgün ve inandırıcı bir şekilde anlatmış 

olabilir, ben de o güzel ve düzgün sözleri doğru zannederek onun lehine hükmetmiş 

olabilirim. Böyle kimin lehine bir Müslümanın hakkını hükmetmişsem ( o bilsin ki) bu, 

ancak ateşten bir parçadır. İster alsın ister bıraksın"8 hadisi de insanların mallarını 

haksız yollarla yemenin ahiret açısından ne kadar vahim sonuçlar doğuracağını ifade 

etmektedir. Bu durum hakkın ortaya çıkmasına vesile olan şâhitler bakımından da son 

derece önemlidir. Şâhitlik görevinin ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. 

 Günümüz Hukukunda da, yalancı şâhitlik çirkin görülmüş ve yalancı şâhitliğe 

engel olmak için gerekli tedbirler alınmış, ayrıca yalancı şâhitliği tespit edilenlere 

verilecek cezalar belirlenmiştir. TCK 282 vd. maddelere göre yalan tanıklıkta bulunmak 

ciddi bir suç kabul edilmiştir. Tanığa çekinme yetkisi verilmiş, çekinme mecburiyeti, 

tanığa ne dereceye kadar güvenilebileceğini gösteren sorular sorulması, yemin, 

tarafların ayrı ayrı dinlenilmesi gibi tedbirler yalan beyanı önlemek içindir.9 

Ceza yargılamasında, tanıkların çeşitli sebeplerle kasten gerçeği söylemedikleri, 

yalan beyanda bulundukları gerekçesiyle, tanıklıktan çekinme hakkı, çekinme 

mecburiyeti, yemin ve yalan beyanın suç sayılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır.10 

Medeni yargılama hukukunda, hâkim, tanıklık sırasında tanığın yalan söylediği 

veya menfaat sağlayarak tanıklık yaptığı hakkında güçlü delil ve belirtiler görürse (ele 

geçirirse), derhal bir tutanak düzenler ve bunu Cumhuriyet savcılığına gönderir. Hâkim, 

tanığın ve bu suçta ortakları varsa onların tutuklanmasına da karar verebilir ve onları 

haklarında ceza davası (TCK m. 286 vd.) açılmak üzere Cumhuriyet savcılığına 

gönderir.11 

Zaten, yalan yere yapılan tanıklığın herhangi bir hukuk sisteminde hoş görülmesi 

ve cezasız bırakılması mümkün değildir. Şâhitliğin meşruiyyetinin hikmeti, hakların 

korunması ve ispat edilmesi olunca, o hakkıyla, dürüstçe yerine getirilmeli, bu konuda 

hüküm verenler ve şâhitler tarafından gereken titizlik gösterilmelidir.  

 

 

                                                
6 Hâcc 22/ 30. 
7 Tirmizî, Şehâdât, 3 (garib). 
8 Buhârî, Mezâlim, 16; Müslim, Akdıye, 4. 
9 Konuralp, Medeni Usul Hukuku, s. 163. 
10 Kunter, Ceza Muhâkemesi Hukuku, s. 587. 
11 Kuru, Hukuk Muhâkemeleri Usulü, II, 1796; Ayrıca bk. HUMK md. 273. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmamızın konusu "İslam Muhâkeme Hukukunda Şâhitte Aranan Şartlar" 

olunca araştırmamıza temel teşkil etmesi ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 

"şâhitlik" ve "muhâkeme" kavramlarını ve bu kavramlarla alakalı bazı terimleri burada 

açıklamakta fayda görüyoruz. 

I- Şâhitlik (Şehâdet)  

"Şe-hi-de" fiilinin mastarı olan "şehâdet" kelimesi lügatte "kesin haber, haber 

vermek, bildirmek, îlân etmek, açıklamak", manalarına gelirken; diğer mastarı olan 

"müşâhede" "muâyene (muttalî olma)"  manasına; "şuhûd" mastarı ise "hazır 

bulunma"12 anlamlarına gelmektedir. İşhâd (istişhâd) ise bir kimseyi bir husus hakkında 

şâhit tutmak, bir hâdiseyi ona şehâdet edecek kimseye gösterip hikaye etmek demektir. 

Ayrıca istişhâd şâhit talep etmek  manasında da kullanılır.13  

Kur'an-ı Kerimde "ş-h-d" fiili farklı manalarda kullanılmıştır. Kurtubî'nin 

Tefsirinden bu manalara örnekler verecek olursak;  

"Erkeklerinizden iki şâhidi şâhit tutun."14 Ayetinde "şâhit tutun" buyruğu, "hazır 

bulundurun" anlamındadır. Şâhit oldu, kelimesinin "bildirdi" anlamına kullanılması da 

bu kabildendir.  

"Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, O'ndan başka tanrı 

olmadığına şâhitlik etmişlerdir. O'ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hakîm'dir."15 

buyruğunda "ikrar etti" anlamındadır.  

"Yusuf: "kendisi benden yararlanmak istedi" dedi. Hanımın akrabasından biri de 

şöyle şâhitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir, o zaman 

bu, yalancılardandır."16  Ayet-i kerîmesindeki şâhitlik ise "hüküm verdi" şeklindedir.  

Liân'da "Karılarına zinâ isnat edip de kendilerinden başka şâhitleri olmayanların 

şâhitliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı dört defa şâhit tutmasıyla olur. 

Beşincisinde, eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendisine olmasını diler. 

Kocasının yalancılardan olduğuna Allah'ı dört defa şâhit tutması, cezayı kadından 

savar. Beşincisinde, kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasını 

diler"17 ayetinde olduğu gibi "yemin etmek" anlamında da kullanılmıştır.18 

                                                
12 Razî, Muhtâru's-Sıhâh, "şhd" md., s.363; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, "şhd" md., III, 238; Fîruzâbâdî, 
el-Kamûsu'l-Muhît, "şhd" md., s. 372. 
13 Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamusu, VIII, 118. 
14 Bakara 2/ 282. 
15 Âl-i İmran 3/ 18. 
16 Yûsuf 12/ 26. 
17 Nur 24/ 6-9. 
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Hanefî âlimleri "şehâdet"le huzur (hazır bulunma) manası kast olunur" 

demişlerdir. Rasûlullah’ın  (s.a.s.) " ������	 
�� � ������	"  "ganimet savaşta hazır bulunan 

kimseye aittir"19 sözünde de şehâdet, huzur (hazır bulunma) manasındadır. Şâhidin 

hâkimin meclisinde, olay mahallinde olması gibi hazır bulunma anlamındadır.20 Buna 

göre şâhitlik; bir kimsenin hak ispatı için, hâkim huzurunda ve tarafların yüzüne karşı, 

"şehâdet" lafzını kullanarak, görerek bildiği şeyi ifade etmesidir.  

Fıkıh ıstılahında ise şâhitlik; "bir kimsenin, bir şahısta olan hakkını ispat için 

şehâdet lafzıyla hakimin huzurunda ve davalının karşısında doğru olarak verilen 

haberdir" şeklinde tarif edilmiştir.21 Ayrıca, "birinin elinde bulunan hakkın, başka birine 

ait olduğunu haber vermeye şehâdet denir"22 şeklinde tarif edenler de olmuştur. 

Günümüz medeni yargılama hukukunda, kanunun şehâdeti tanımlamamasına 

rağmen doktrinde23 şâhitlik (tanıklık), üçüncü kişilerin (davanın tarafları dışındaki 

kişilerin), dava ile ilgili bir vakıa hakkında, dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiyi 

mahkemeye bildirmelerine denir. Mesela, haksız fiilden dolayı tazminat davasında, 

haksız fiilin meydana geldiği anda (mesela trafik kazası anında) tesadüfen orada 

bulunan bir kimsenin, kazanın oluşu hakkındaki bilgisini mahkemeye anlatması gibi.24 

Ceza yargılamasında tanıklık, "olayın tanığı olmuş bir kişinin, o olay hakkında beş 

duyusu ile edindiği bilgileri, sübut konusunda karar verecek olan mahkeme veya onun 

yerine tanık dinlemeye yetkili kılınmış bir mahkeme veya hâkim huzurunda sözle 

bildirmesi vakıasına verilen addır"25 diye tarif edilmiştir. 

İslam ceza muhâkemesindeki şâhitlik anlayışı ve terminolojik tarifi, günümüz ceza 

muhâkemesindeki tanıma bir hayli yakındır. İslam Hukukunda "görme olgusu" üzerinde 

hassasiyetle durulur ayrıca şâhitliğin yargı meclisinde ve hâkimin huzurunda icra 

edilmesi istenir.26 

 

 

 

                                                                                                                                          
18 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, VI, 324. 
19 Buhârî, Humus, 9; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, VIII, 321, H.no: 8203. 
20 Miras, Sahihi Buhârî Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi ve Şerhi, VIII, 63. 
21 Halebî, a.g.e., III, 216. 
22 Kâsânî, Bedâi'u’s-sanâi, VI, 266. 
23 Şen, Önceki Hukukumuzda Şâhitliğin Tanımı, s. 283-312.. 
24 Kuru, a.g.e., II, 1766. 
25 Kunter, a.g.e., s. 582. 
26 Erbay, İslam Ceza Muhâkemesi Hukukunda İspat Vasıtaları, s. 58. 
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A-Şâhit  

Birinin elinde bulunan hakkın, başka birine ait olduğunu haber veren, bir olaya 

tanık olan ve onu ilgili yerlerde anlatan kimsedir.27 Ayrıca "şâhit" için biraz daha 

teferruatlı ve geniş tanımlar da yapılmıştır: "Ceza ve hukuk davalarında, bilgileri 

hakkında beyanda bulunan üçüncü şahıslardır. Tanıklık yapan kişiye şâhit (tanık) denir. 

Tanık, davanın taraflarından başka bir üçüncü kişidir.28 Şâhitler mahkemelere karşı üç 

görev ile yükümlüdürler. İspat-ı vücut etmek, şehâdet etmek ve yemin etmek.29 

Tanık, somut olay hakkında duyu organları aracılığıyla edindiği bilgileri kendi 

yorumunu katmadan ve hiçbir parçasını gizlemeden, olduğu gibi beyan etmekle 

yükümlüdür.30 

B-Meşhûd leh  

Şâhidin, lehinde şehâdette bulunduğu kimseye "meşhûd leh" denir.31 Şâhit getiren 

kimsedir. 

C-Meşhûd aleyh  

Aleyhinde şehâdette bulunulan kimseye (davalıya) "meşhûd aleyh" denir.32  

D-Meşhûd bih 

İspat edilmek istenen hakka (şehâdet edilen hususa) "meşhûd bih" denilir.33 

Mecellede bütün bu tanımları içine alacak şekilde şu tanımlama yapılmıştır; 

"Şehâdet bir kimsenin âhar kimsede olan hakkını ispat için huzur-u hâkimde ve 

hasmeynin muvâcehelerinde şehâdet lafzı ile yani şehâdet ederim diye haber vermektir. 

İşbu muhbire şâhit ve ol kimseye meşhûdün leh ve ol kimseye meşhûdün aleyh ve ol 

hakka meşhûdün bih denilir."34   

E-Muhâkeme  

Davacının, davalıyı hâkimin huzuruna davet edip onunla duruşmada bulunması, 

yargılanma demektir.35 

Muhâkeme, hukûkî bir uyuşmazlığı çözmek üzere yargı organlarının yaptıkları 

faaliyet sebebiyle meydana gelen hukûkî işlemlerin bütünü şeklinde tanımlanmakta ve 

bu ilişkileri düzenleyen hukuk dalına da "Muhâkeme Hukuku" denmektedir.36  

                                                
27 Kâsânî, a.g.e., VI, 266. 
28 Kuru, a.g.e., II, 1766. 
29 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s. 517. 
30 Feyzioğlu, Ceza Muhâkemesi Hukukunda Tanıklık, s. 230. 
31 Halebî, Mülteka’l-Ebhur Tercümesi, III, 216; Miras, a.g.e., VIII, 63; Bilmen, a.g.e., VIII, 118. 
32 Halebî, a.g.e., III, 216; Miras, a.g.e., VIII, 63; Bilmen, a.g.e., VIII, 118. 
33 Halebî, a.g.e., III, 216; Miras, a.g.e., VIII, 63; Bilmen, a.g.e., VIII, 118.  
34 Mecelle, md. 1684.  
35 Erdoğan, a.g.e., s. 389. 
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Günümüz muhâkeme hukuku, "kişiler arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarının 

yargı organları önünde çözümlenmesine, haklı ve haksızın belirlenmesine ve adlî 

gerçeğin sağlanmasına ilişkin yolları ve usûlü düzenleyen kurallardan ibaret olan 

Medeni Muhâkeme Hukuku"37 ve "Ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal 

edene ne ceza verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetlerin türünü, biçimini ve 

zamanını düzenleyen normların bütününün oluşturduğu hukuk dalı olan Ceza 

Muhâkemesi Hukuku" olmak üzere, medeni muhâkeme ve ceza muhâkeme hukuku 

diye iki kısma ayrılmaktadır.38 

İslam muhâkeme hukukunda ceza ve medeni muhâkeme diye bir ayrım 

yapılmamıştır. Ancak davalar özelliklerine göre hukuk ve ceza bölümlerine 

ayrılmıştır.39 

F-İspat 

İspat, lügatte bir şeyi durdurmak, yerine koymak ve kuvvetlendirmek manalarına 

gelir. Hukuk dilinde ise, davanın konusuyla ilgili olarak, hukukta bildirilen sonucun 

gerçekleştiği hakkında hâkimde kanaat oluşturmak için girişilen eylemdir.40  

İspat, çoğunlukla haklıyı haksızdan, doğruyu yanlıştan ayıran değerli bir ölçüdür. 

İspat, hak ile hiç alakası olmayan yalan söz ve iddiaların önündeki en kuvvetli engeldir. 

Tabîîdir ki şâhitlik de önemli bir ispat yoludur.41  

G-Beyyinât 

Kuvvetli hüccet manasına olan "beyyine"nin cemisidir. Hakkın tebeyyün ve 

tecellisine hizmet ettiği cihetle şehâdete beyyine adı verilmiştir.42 Beyyineyi muhâkeme 

açısından düşündüğümüzde, bir davada ihtimalleri ve şüpheleri ortadan kaldırarak 

hakikatin ortaya çıkmasına yarayan ispat vasıtalarına verilen genel addır şeklinde de 

tanımlayabiliriz.43 Hüküm vermek için istenen, hakkı ortaya çıkaran ve ona ışık tutan 

beyyinedir.44   "������� ��� ��
�	 ����	� ��� ��
�	  �����" "Beyyine davacıya, yemin davalıya 

düşer"45 hadisi de bu manayı ifade etmektedir. 

                                                                                                                                          
36 Kunter, a.g.e., s. 5; Toroslu, Ceza Muhâkemesi Hukuku, s. 1; Atar, Fahrettin, İslam Adliye Teşkilatı, s. 
187.   
37 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 2. 
38 Kunter,  a.g.e., s. 6; Toroslu,  a.g.e., s. 1. 
39 Atar, a.g.e., s. 183, 184. 
40 Atar, a.g.e., s. 190; Bayındır, İslam Muhâkeme Hukuku, s. 142. 
41 Özcan, Nizâmü'ş-şehâde fi'l-fıkhı'l-İslâmî, s. 35. 
42 Bilmen, a.g.e., VIII, 118. 
43 Mecelle, md. 1676. 
44 Şeltut, Mukâranetu’l-Mezâhib fi’l-Fıkh, s 192.    
45 Buhârî, Rehin, 6;  Tirmizî, Ahkâm, 13 (Hasen-Sahih). 
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II-Genel Olarak İspat Vasıtaları ve Şâhit Beyanı (Deliller)       

Hak gerçekte sabit olsa dahi bunun objektif hale gelebilmesi, ortaya çıkabilmesi 

ve toplum tarafından tanınıp sahibine tesliminin sağlanabilmesi ispata bağlıdır. İspat ise 

delillerle olmakta ve bu delilleri ortaya koymak ve göstermek de davacıya (müddeiye) 

düşmektedir. Çünkü Rasûlullah (s.a.s.) "�����	 ��� ��
�	  �����	�  ����  ��  ��� !"  "beyyine 

davacıya, yemin ise davayı (ileri sürülen hak iddiasını) inkar ve reddeden davalıya 

düşer"46 buyurmuştur. Hadiste geçen "Beyyine" kelimesi davayı ispata elverişli sağlam 

delil ve şâhit manalarına gelmektedir.47 Davacının davasını delil ile ispat etmesi, hukuk 

davaları içindir. Ceza davalarında ise bazı hallerde ispat yükü Hâkime de düşebilir.48  

Deliller, davacının davasını ispat vasıtaları olduğu gibi davanın halli için adlî ve 

kazâî makamların hüküm ve kararlarına esas teşkil edecek her türlü bilgi ve belgelerdir. 

Bunları şâhitlik, yemin, kasâme, yeminden kaçınma, ikrar, karîne ve emâreler, bilirkişi 

mütalaası, hâkimin şahsi bilgisi, yazılı belgeler ve keşif şeklinde sıralayabiliriz. 

Davacının, hukukça muteber deliller ile davasını ispat yükümlülüğü daha ziyade hukuk 

davaları için söz konusudur. Ceza davalarında ise ispat yükü hâkime de düşebilir. Gerek 

hukuk ve gerekse ceza davalarında hakkı ve haklıyı ortaya çıkaracak her şey, her vasıta 

hükme sebep ve dayanak teşkil edebilir. 49  

Bir davanın aydınlatılabilmesi için, davalı taraflar arasındaki anlaşmazlık 

konusuna tanık olmuş birinin yargı makamına uyuşmazlık konusu olan olayla ilgili 

olarak bildiklerini beyan etmesi önemli bir ispat vasıtasıdır. Şâhitlik, problemlerin 

çözümü ve hakların ispat edilebilmesi için vazgeçilmez bir delildir. 

Günümüz medeni yargılama hukukunda şâhit (tanık) delili, kesin değil takdiri 

deliller arasında kabul edilmiş, zayıf, çürük bir delil sayılmıştır. HUMK md. 240’a göre, 

bu kanunun tayin ettiği haller müstesna olmak üzere hâkim ikame olunan delilleri 

serbestçe takdir eder. İspat gücü kanunlarla belirlenmeyen, tamamen hakimin 

değerlendirmesine bırakılan, kanuni bir ölçütü bulunmayan takdiri delilin klasik örneği 

tanık beyanlarıdır.50  Tanığın bir vakıayı tamamen hatırında tutması ve gerçeği olduğu 

gibi anlatması zordur. Bundan başka, ahlak, din, şeref ve namus gibi manevi yönleri 

zayıf olan kişilerin, bilerek gerçeğe aykırı tanıklık yapmaları da mümkündür. Bundan 

dolayı, tanık delili ancak küçük meblağlar ve senede bağlanması imkansız olan hukûkî 

                                                
46 Mâlik, Muvattâ, Diyât, 13; Buhârî, Rehin, 6. 
47 Mecelle, md. 1676. 
48 Atar, a.g.e., s. 190. 
49 Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku, I, 330, 331. 
50 Bilge/Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 523; Konuralp, a.g.e., s. 140. 
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işlemler ve hukûkî fiiller için kabul edilmiştir.51 Bu nedenle hâkim, tanıkların ifadeleri 

ile bağlı değildir. Eğer tanığın doğru söylemediğini başka delil ve belirtilerle anlarsa, 

tanık ifadelerinin aksi yönde de karar verebilir. Ancak, hâkim tanık ifadelerini serbestçe 

takdir ederken sadece hâkimin vicdani kanaati yeterli olmayıp, hükümde bir tanığın 

ifadesinin neden kabul edildiğinin veya edilmediğinin belirtilmesi gerekir.52 Ancak bir 

davada, bir tanığın beyanından başka hiç bir delil yoksa Hâkimin bu tanığın beyanlarını 

son derece dikkatli dinlemesi ve değerlendirmesi gerekir. 53 

Şâhit beyanı, ispat vasıtaları içerisinde yer almaktadır. Delil olan tanık değil, tanık 

beyanıdır.54 Herhangi bir kasıt olmasa bile, olayların büyük çoğunluğunda yüzde yüz 

gerçeğe uygun olarak şâhit beyanı elde etmek mümkün değildir. Kusurlu şâhit beyanı, 

bu ispat aracının bünyesinde daima vardır. Sübut konusunda karar verecek olan 

makamın en büyük sıkıntısı, şâhit beyanı içerisinde yer alan yanlışları doğrulardan 

ayırmaktır.55 Esasen şâhit beyanları tam tamına örtüşse bile tam olarak şüpheyi 

gideremez. Çünkü şâhit ifadelerinin esasta birleşip teferruatta farklı olması doğal 

olduğundan, şâhitlerin beyanlarındaki ayrıntıların birbirlerinin aynısı olması, önceden 

planlanmış yalancı bir şâhitliği akla getirmektedir.56 

Bütün bu mülahazalara rağmen yer yüzündeki hiçbir hukuk düzeni şâhitlik 

müessesesini ispat vasıtaları arasından çıkarmış değildir. En azından yakın gelecekte, 

şâhit beyanına başvurma zorunluluğundan arınmış bir muhâkeme de 

düşünülmemektedir. Özellikle ceza muhâkemelerinde önceden delil hazırlamanın 

imkansızlığı nedeniyle, şâhidin ve şâhit beyanının taşıdığı önem, muhâkeme hukukunun 

diğer kollarına kıyasla çok daha büyüktür.57 

İslam muhâkeme hukukunda 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 şeyi delil olarak kabul ediyorsak bu delilin hâkimi bağlaması gerekir. 

İşte bu yüzden İslam muhâkeme hukukunda vicdani delil sistemi olmadığı gibi deliller, 

                                                
51 Kuru, a.g.e., II, 1769. 
52 Kuru, a.g.e., II, 1798. 
53 Konuralp, a.g.e., s. 140. 
54 Konuralp, a.g.e., s. 164. 
55 Feyzioğlu, a.g.e., s. 390. 
56 Feyzioğlu, a.g.e., s. 385. 
57 Feyzioğlu, a.g.e., s. 3. 
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kesin ve takdiri olmak üzere bir ayırıma da tabi tutulmamışlardır. Bununla birlikte 

delillere bütün şüphelerden uzak olarak kesinlik niteliği kazandırmak için her türlü ted-

bir alınmıştır. Zira, yapılan şâhitliğin kabulü için konulan şartlar çok ağır olduğu için 

şâhitliğin takdirî delil olmasını gerektirecek şüphe en aza indirilmiştir.58 Dolayısıyla, 

hâkim tarafından şartlarına uygun olarak edâ ettirilen şâhitlik doğrultusunda hâkimin 

hüküm vermesi zorunluluğu kabul edilmiştir.59 

İslam hukukçularından bir kısmı ise, şâhitlikte yanılma ve yalan ihtimalinin daima 

mevcut olacağı ilkesinden hareketle ve diğer delillerle beraber değerlendirmek suretiyle 

ispatın kolaylaştırılması açısından, şâhitliği takdirî delil olarak kabulü yönünde görüş 

bildirmişlerdir.60  

 

III-Şâhitliğin Önemi ve Amacı 

Tanıklık asırlardır ispat vasıtası olarak kullanılmaya devam etmiş ve önemini 

günümüze değin hiç yitirmemiştir. 

A-Dini Yönden Şâhitliğin Önemi ve Amacı 

Toplum hayatında her gün bir çok hâdise meydana gelir ve zaman zaman bunlarla 

ilgili davalar ortaya çıkar. Bu davaların çözümünde tanıklara da ihtiyaç duyula 

gelmiştir. İşte bu ihtiyaçtan dolayı İslam hukuku tanıklığa önem vermiş ve bu hukuk 

müessesesini kuvvetli bir ispat vasıtası saymıştır.  

Şâhitlik hüküm vermenin şartlarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle 

buyuruyor: ""�� "�#$ %	 ��& %	 ���� '�#�  :	���)! *��+�	 ,-� %	 .�/012 '3 4�56	 7�
2� '3  '��8�	"  

"Şâhitlerinize saygılı davranın. Çünkü Allah (c.c.) hakları onlarla meydana çıkarıyor ve 

zulmü onlar vasıtasıyla uzaklaştırıyor."61 Peygamberimizin buyurduğu gibi şâhitliğin 

düzgün yapılmasıyla haklar sahiplerine verilir62 ve hükümler kesinlik kazanır. Şâhitliğin 

düzgün icra edilmemesi durumunda ise kargaşa çıkar, zulüm yayılır, bir çok hak zâyî 

olur, insanlar arasındaki ihtilaflar devam eder, bir çok olay gizli kalır, nihâyetinde 

toplumun huzuru bozulur ve hükümler arızalanır. Şâhitlikten çekinmek ise davanın 

sürüncemede kalmasına sebep olur. Bu davranışı yasaklayan bir ayet-i kerîmede şöyle 

                                                
58 Bayındır, a.g.e., s. 142. 
59 İbn Âbidin, a.g.e., XII, 439. 
60 Karaman, Ana Hatları ile İslam Hukuku, I, s. 332; Beroje, Ceza Muhâkemesi Hukuku Açısından İslam 
İspat Hukuku, s. 229, 230. 
61 Kudâî, Müsnedü’ş–Şihâb, I, 426, H.no: 732. 
62 İbn Âbidin, Reddü’l-Muhtar, XII, 438. 
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buyurulmaktadır: "Şâhitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hakikat şudur ki, onun kalbi 

günahkârdır."63  

B-Sosyal Yönden Şâhitliğin Önemi ve Amacı  

Şâhitlik, adaletin ortaya çıkmasına ve hakkın ispatına götüren bir yoldur. 

İnsanların arasındaki medeni muamelelerde veya aralarında çıkan münakaşalarda ve 

rızaya dayalı muamelelerde çok kere şâhide ihtiyaç duyulmaktadır. Cemiyet hayatında 

görülen birçok medeni ve tarihî hâdise, şâhidin açıklamalarına dayanarak hükme 

bağlanmış ve anlaşmazlıklara çözüm yolu bulunmuştur. Bu sebeple şâhitliğin 

ehemmiyeti izaha hacet bırakmayacak kadar açıktır.  

Şüphe yok ki, her dava delile muhtaçtır. Her söz ancak doğruluğu ortaya çıktıktan 

sonra dikkate alınır. Sözün doğruluğu ise ancak delil yolu ile gerçekleşir. Hak olduğu 

iddia edilen şey, delil ile desteklenmedikçe her hangi bir değer taşımaz, zâyî olmaya 

maruzdur ve zayıftır. Üzerinde niza vuku bulan her hakkın, sabit oluncaya kadar varlığı 

ile yokluğu eşittir.64 

Münâzaaya sebep olmuş bir vak'anın tahkikatı sırasında, bazı kimseler, şâhitlik 

yapmaktan kaçmaktadırlar. Hatta halkımız arsında dolaşan "paran çoksa kefil ol, işin 

yoksa şâhit ol" sözü  hiç de doğru olmayan bir anlayıştır. Hangi his ve sebeple olursa 

olsun, böyle bir ihmal, şâhitlik etmekten kaçınmak asla doğru değildir. Zira bir 

hâdisenin kapalı kalmış tarafları, şâhitlerin beyanları ile açıklığa kavuşacak ve adaletli 

bir hüküm verilmesine medar olacaktır.  

Yeryüzündeki hiçbir hukuk düzeni şâhitlik müessesesini ispat vasıtaları arasından 

çıkarmış değildir. En azından yakın gelecekte, şâhit beyanına başvurma 

zorunluluğundan arınmış bir muhâkeme de düşünülmemektedir. Özellikle ceza 

muhâkemelerinde önceden delil hazırlamanın imkansızlığı nedeniyle, şâhidin ve şâhit 

beyanının taşıdığı önem, muhâkeme hukukunun diğer kollarına kıyasla çok daha 

büyüktür.65 

C- Şâhitlerin Korunması 

Tanık beyanı bir suçun aydınlatılmasında, bir haksızlığın giderilmesinde, bir 

hakkın elde edilmesinde kişinin adalete yardımcı olması anlamı taşıdığından ve  

bununda bir kamu hizmeti olmasından dolayı tanıklık yapacak kişinin objektif olması ve 

herhangi bir etki altında kalmaması çok önemlidir. Aleyhte tanıklık yaptıkları için 

                                                
63 Bakara 2/ 283.  
64 Özcan, a.g.e., s. 35.  
65 Feyzioğlu, a.g.e., s. 3. 
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hayatları tehlikede olan şahıslar ile onların yakın aile üyelerinin emniyeti sağlandığında, 

kendisini güvende hisseden tanık gerçeği ifade edebilecek dolayısıyla adalet gerektiği 

şekilde yerine gelecektir. 

Allah (c.c.) "…Hiçbir şâhide zarar verilmesin, eğer zarar verirseniz, o zaman 

doğru yoldan çıkmış olursunuz. Allah'tan sakının, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi 

bilir"66 buyruğuyla hakikatin ortaya çıkmasına yardımcı olan, suçun cezasız 

kalmamasını temin eden, hâsılı kamu görevi ifa eden şâhidin bu uğurda zarar 

görmemesi için devletin gereken tedbirleri almasını şart koşmuştur. Aksi takdirde 

şâhidin mağdur olması söz konusu olacaktır ki, hukuk bunu tasvip etmez.67 

 Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Şâhitlerinize saygılı davranın. Çünkü Allah (c.c.) 

hakları onlarla meydana çıkarıyor ve zulmü onlar vasıtasıyla uzaklaştırıyor."68 

buyurmuş olması da şâhitlerin her bakımdan korunmasının gerektiğini anlatmaktadır.  

 Yine şâhidin, şâhitlik görevini ifa ederken uğramış olduğu iş kaybı ve yol 

masrafı itibariyle karşılaşmış olduğu zararları mutlaka tazmin edilmelidir. Şâhitlik 

yapmak için harcadığı meblağ devlet tarafından ödenmelidir.69 

İslam Hukukunda şâhitlik yapmak bir görev olduğundan eğer şâhit olarak 

belirlendi ise bundan dolayı bir ücret alınamaz ancak belirlenmedi ise alınabileceği 

görüşü de vardır.70 Ama Şâfiî kitaplarından Tuhfetü'l-muhtâc'da beyan olunduğuna göre 

"tahammül-i şehâdet için ücret alınabilir. Şöyle ki: Bir kimse, bir şehâdeti tahammül 

ederek edâ-i şehâdet için bir mesafeye kadar gitmek külfetini ihtiyar edecek olursa yol 

masrafını, nakliye aracının ücretini ve muattal kalacak kesbinin bedelini talep edebilir. 

Hattâ bir şâhit bir günlük yolun fevkinde bir mesafeye gidecek ise kendisine şu kadar 

ücret verilmedikçe gitmeyeceğini söyleyebilir.71  

Şâhidin lehinde şehâdette bulunacağı kimseden herhangi bir ücret alması uygun 

olmaz ama devlet tarafından şâhidin, şâhitlik etmek için harcamış olduğu masrafları 

karşılaması uygun olacaktır. 

Ceza muhâkemesinde tanık olarak dinlenen kişiyi, tanık sıfatıyla dinlenen suç 

mağdurlarını ve bu kanunda belirtilen yakınlarını tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin 

veya bu kanunda belirtilen yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve 

ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla 

                                                
66 Bakara 2/ 282. 
67 Erbay, a.g.e., s. 64. 
68 Kudâî, a.g.e., I, 426, H.no: 732. 
69 Erbay, a.g.e., s. 64. 
70 Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 324. 
71 Bilmen, a.g.e., VIII, 124 (Naklen). 
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alınacak tedbirlere ilişkin esas ve usulleri düzenleyen "Tanık Koruma Kanunu" 

27.12.2007 günü mecliste kabul edilmiş ve 5 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. Kanun, altı ay sonra yürürlüğe girecek. Yine yayından itibaren altı ay 

içinde kanunla ilgili yönetmelikler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nca müştereken 

çıkarılacaktır.72  

 

IV-Hukûkî Dayanağı  

Şâhitliğin muhâkeme hukukunda delil edinilmesini belirleyen ana kaynak, birinci 

teşri kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Allah’ın (c.c.) şu buyruklarıdır: 

"9:2;
�9�;� <	�=
9�:+;0:#	;� >,�;?@!;�:�	;� AB=C;�@� 9:�@�=C;$ �; �D�;2 :'E� ,9-@� :'D�>��;CF$ �  EB>G;? ,@! H	;
;�I+�	 ;>� @,:�;J:�;? K�>�
;
:L<M;�N)@O=0@� �;�=P	 <	�=�=* �;� 	@Q9M H	;
;�I+�	 ;R<S;2 @T;� U;�:VWX	 �;�=P	;
:L9M.............. :'=0:�;2�;�;? 	@Q9M <	:�=
9�:�@!;� "   

"...Erkeklerinizden iki şâhit tutun, eğer iki erkek bulunmazsa, şâhitlerden râzı 

olacağınız bir erkek, -biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak- iki kadın olabilir. 

Şâhitler de çağırıldıklarında kaçınmasınlar….. Alım satım yaptığınız vakit de yine şâhit 

tutun.."73 

":'D��F� Y":
;� :Z;�@Q 	�=
9�:�@!;� >�E�>� @[;*�;�K+�	 	�=��>�@!;� "   

"…Sizden iki âdil kimseyi şâhit tutun ve Allah için dosdoğru şâhitlik yapın." 74  

"<	�=
9�:+;0:#�@� :'D�>\];1F  >� @�;+>L�@̂ <�	 ;�>?<S;2 �>?E_�	;� <	�=
9�;� ,9-@� :'D��F� �̀�;a:$@! K9�:�@�;� "  

"Kadınlarınızdan zinâ edenlere karşı, içinizden dört şâhit getirin..."75 

">OE�	 �;�I2@! �;2>�b�>� H	;
;�=� >c:1>5<��9a ;�>�	K�@� <	�= �D) <	�=�;�d ;2   ̀��e�9�@f :�D�;2 ,9M ;�9a;�<�gX	;� 9:2;
>�	;�<�	 9�@! :'D�h1D̂  @! �@�;� :�@�;�  :�@!
,9M;� <	�D�>
:�;? ,@! U;�;�<�	 <	�=�9�K0;? @_@� �;�9�9a �@�:�@! =�b���@� 	̀i@5@� �=J9�:�=? :�@! <	�=�<�;? 	̀i9�;V @,�D�;�:�;? �;�9a @,�@) ;�b��	 E,9-@� <	"  

"Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah 

için şâhit olarak adaleti gözetin, ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha 

yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin 

ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır".76 

"D[;*�;�;� <	�=�;�d ;2>OE�	 �;�I2@! �92    �>� >,	;��;Vd :�@! :'D���F� Y":
;�	;�@Q >,�;�<j	 >�K�>&;�<�	 ;�>L =k:�;�<�	 ='D);
;L@! ;�;G;L 	@Q9M :'D�9�:�;a :
9l:$gX	 �>� :'=0:a;�;J :'=0 @! <,9M :'D)9�:�@f >[@_Km�	 >
:�;a >� �;�=�; �=19�:n;? >k:�;�<�	 D�;��>mI� 'D�:0;a�;&@S@�   :'=0�:�;?:$	 >,9M >�b���9a >,�;�h1<5=�@�

�;a:�D� 	@Q @,�@) :�@�;� �̀�;�@j >�9a Z9�;0:+;  @T K 9M >�b��	 @[;*�;�;� ='=0<�;  @T;� ;�>�>jo	 ;>�E� 	̀Q9M �"  

                                                
72 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu. 
73 Bakara 2/ 282. 
74 Talâk 65/ 2. 
75 Nisâ 4/ 15. 
76 Nisâ 4/ 135. 
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"Ey İnananlar! Ölüm birinize geldiği zaman vasiyet ederken içinizden iki âdil 

kimseyi; şayet yolculukta olup başınıza da ölüm musibeti gelmişse, namazdan sonra 

alıkoyacağınız, şüpheleniyorsanız, "Akraba bile olsa yeminle hiçbir değeri 

değiştirmeyeceğiz, Allah'ın şâhitliğini gizlemeyeceğiz, yoksa şüphesiz günahkarlardan 

oluruz" diye yemin eden sizden olmayan iki kişiyi şâhit tutun."77 Bununla birlikte 

Kur’an-ı Kerim’de şehâdetle ilgili daha pek çok ayet-i kerîme de mevcuttur .78   

Hz. Peygamber de (s.a.s.) birçok hadîs-i şerîfinde şâhitliğin meşrû bir delil 

olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim rivayetlerde Hz. Peygamberin (s.a.s.) taraflar 

arasındaki anlaşmazlıklarda davacının yeminiyle beraber bir de şâhit bulundurulması 

durumunda hüküm verdiği nakledilmektedir.79 Hz. Peygamberin şâhitlik yapmak 

istediğini bildiren birine "	QM p��� Bq� r�+�	 
���� TM�  s
��"  "eğer güneşin aydınlığı gibi 

bildiysen (gördüysen) şâhitlik et, yoksa çekil"80 ve yine davacı olan birine  "t	
P�� �! ���u"  

"Ya sen iki şâhit getirirsin yahut o yemin eder," " ������	  ����  ��
��	"  "beyyine davacıya 

düşer"81 yönündeki buyrukları da şâhitliğin ikinci kaynak olan sünnetten delilleridir. 

Beyyine şâhit getirmektir. Bu hususta icma vardır.82  

Şâhitliğin meşruiyetinin hikmeti, hakların korunması ve ispat edilmesidir. Şâhitlik 

insanların haklarını ihya etmek, akitleri inkardan kurtarmak, malları sahiplerinin 

mülkiyetinde hıfzetmek, meydana gelen hâdiselerde hakikatleri ortaya çıkarmak ve 

suçluları cezalandırmak gibi faydalar icra eder. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle 

buyurmuştur: "Şâhitlerinize saygılı davranın. Çünkü Allah (c.c.) hakları onlarla 

meydana çıkarıyor ve zulmü onlar vasıtasıyla uzaklaştırıyor."83 Eğer şâhitlik meşru 

kılınmasaydı, hakların çoğu zâyî olur, ispat edilmesi zorlaşırdı. Böyle bir durum ise 

İslam'ın hedefine ters düşerdi. Zira İslam, hakların nizasız ve mücadelesiz bir şekilde 

sahiplerine tevdi edilmesini ister. Bu bakımdan şâhitliğin meşru kılınması hem ihtiyaç 

hem de maslahat gereğidir.  

 

 

                                                
77 Mâide 5/ 106. 
78 Bk. Bakara 2/ 143, 283; Mâide 5/ 8, 106, 107, 108; Yusuf 12/ 26; Nur 24/ 4, 6, 8, 9, 13; Furkan 25/ 72; 
Meâric 70/ 33. 
79 Mâlik, Muvattâ, Akdıye, 3; Ebû Dâvûd, Akdıye, 21. 
80 Beyhakî, Şuabü'l-îmân, VII, 455, H.no: 10974; Zeylaî, Nasbu’r-râye li ehâdîsi’l-Hidâye, IV, 104. 
81 Buhârî, Şehâdet, 23, 27; Müslim, İman, 61. 
82 Mevsılî, el-İhtiyâr li ta'lîli’l-Muhtâr, II, 402. 
83 Kudâî ,a.g.e., I, 426, H.no: 732. 
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V-Rüknü 

Şâhitliğin tariflerinden de anlaşılacağı gibi şehâdetin rüknü "eşhedü" (şâhitlik 

ederim, tanıklık ederim) lafzından ibarettir. Çünkü "şâhitlik ederim" ifadesi, hem 

gördüğünü, hem yemini, hem de durum hakkında haberi ihtiva etmektedir84 ve nasslar 

bu lafzın kullanılmasını şart koşmuştur. "..Şâhit bulundurun…"85 Ayeti şâhitliği, 

şâhitten talep etmenin gerekliliğini sarih olarak bildirmektedir. Öyle ise şâhitliği 

"şehâdet ederim" lafzıyla edâ etmek gerekir.86 Zira bu konudaki Kur’an'î emir, bu lafzı 

kullanarak varit olmuştur. Mesela şâhidin; "Bu davacının bu davalıda ödünç cihetinden 

şu kadar alacağı olduğuna şehâdet ederim" demesi lazımdır. Eğer şâhit, "bu davacının 

bu davalıda ödünç cihetinden zannettiğime" yahut "bildiğime göre şu kadar alacağı 

vardır" dese şâhitliği kabul edilmez.87  

O bakımdan mahkemede şâhitlik yapmak için şâhidin kullanacağı sözlerdeki şekil 

özelliklerine dikkat etmesi gerekir. Şâhidin şehâdet lafzını zikretmesi zaruridir. Şayet 

şâhit, "şâhidim, şâhit olurum" gibi açık lâfızlar yerine, "bilirim" yahut "inanırım" 

diyecek olursa, o olay hakkında şehâdeti kabul edilmez. Ayrıca şehâdetin davaya uygun 

olması gerekir. Şayet şehâdet, iddia edilen davadan farklı olursa kabul edilmez. Ancak 

davacı, dava ve şehâdet arasında bunları uzlaştırmanın mümkün olması halinde, kabul 

edilebilir.88  

Şâhitlikte bulunmak için "şâhitlik ederim" ifadesinin şart koşulmuş olması, konu 

ile ilgili nassların bu kelime ile varit olmuş olmasından dolayıdır. Bilindiği gibi 

davacının da, şâhitlerin de yalancı olma ihtimallerinin bulunmasına rağmen, şâhitlerin 

verdiği ifadeye dayanarak karar veren hâkimin hükmü kesindir. Dolayısıyla, o hükmün 

dayanağı olan şâhitliğin de kesin bilgi ifade edecek kuvvette olması gerekir. Bu sebeple, 

mahkemede şâhitliğin delil olabilmesi için, nassların geliş şekline uygun olarak 

yapılması şart koşulmuştur.89 

Şâhidin "Eşhedü billah bu böyle oldu" sözü yemin manasına gelir.90 Mâide sûresi 

106. ayetinde vasiyet konusunda "Ey İman edenler! yolculuk halinde iken, ölüm 

musibeti gelip birinizi bulmuşsa, vasiyet vaktinde aranızda şâhitlik (şöyle olsun); Ya 

içinizden adalet sahibi iki kişi, yahut sizden olmayan başka iki kişi (şâhit) olsun. 

                                                
84 İbn Âbidin, Reddü’l-Muhtar, XII, 439. 
85 Bakara 2/ 282. 
86 Mevsılî, a.g.e., II, 404.  
87 Halebî, a.g.e., III, 216; Bilmen, a.g.e., VII, 123; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 301. 
88 Kâsânî, a.g.e., VI, 273; Mevsılî, a.g.e., II, 409; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 318.  
89 Şen, Şâhitliğin Geçerlilik Şartları, s. 95. 
90 İbn Âbidin, a.g.e., XII, 443. 
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Haklarında şüpheye düşerseniz, bu iki kişiyi namazdan sonra alıkoyarsınız da, Allah'a 

şöyle yemin ederler"91 "Şüpheye düşerseniz" buyruğu, bir şarttır. Bu şart, bulunmadığı 

sürece şâhitlere yemin teklifi söz konusu olmaz. Şüphe ve anlaşmazlık söz konusu 

olmadığı takdirde de yemin de söz konusu değildir.92 Yargılamanın seyri esnasında, 

hâkim daha kararını açıklamadan önce, davalı, hâkimden, şâhitlere verdikleri ifadelerde 

yalancı olmadıklarına dair yemin verilmesini isteyebilir. Hâkim de, yapılan şâhitliğin 

yeminle takviye edilmesine gerek görürse şâhitlere yemin ettirebilir. Hatta hâkim 

şâhitlere yemin ederseniz şâhitliğinizi kabul ederim, yoksa etmem de diyebilir.93  

Günümüz medeni yargılama hukukunda da, taraflardan biri tanığın yemin etmesini 

isterse, hâkim tanığa yemin vermek zorundadır (HUMK md. 262). Buna karşılık 

taraflardan hiç biri tanığın yemin etmesini istemezse, hâkim tanığa yemin vermek 

zorunda değildir. Hâkim ancak gerekli görürse tanığa yemin verebilir. (HUMK md. 261, 

262)94 Şehâdet mecburi olan hallerde cevaptan veya yeminden imtina eden şâhit para 

cezasına mahkum edilerek yeniden dinlenmek üzere dava talik olunur ve bu celse 

masrafına mahkum edilir. Yine cevaptan veya yeminden imtina ederse o mahkemece on 

beş günü tecavüz etmemek üzere hapsedilir. (HUMK md. 271) 

  Ceza Muhâkemesinde şu madde yer alır. "Usulüne uygun olarak çağrılıp da 

mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep 

olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla 

getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse 

aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır." (CMK md. 44) Ceza yargılaması açısından da 

CMK md. 54, 55, 56 tanıkların ayrı ayrı ve tanıklıktan evvel yemin edeceğini 

düzenlemektedir. Bunda amaç tanık beyanının doğruluğunu sağlamaktır.95  

Tanıklara yemin şu şekilde ettirilir. CMK' ya göre tanıklıktan önce "Bildiğimi 

dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim" tanıklıktan 

sonra "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim" 

biçiminde, HUMK'a göre Hâkim şâhide "Şâhit sıfatıyla sorulan suallere verdiğiniz 

cevapların hakikate muhalif olmadığına ve meşhûdât ve malumatınızdan bir şey 

saklamadığınıza Allah'ınız ve namusunuz üzerine yemin ediyor musunuz" diye sorar, 

                                                
91 Mâide 5/106. 
92 Kurtubî, a.g.e., VI, 481. 
93 Mecelle, md. 1727. 
94 Kuru,  a.g.e., II, 1794. 
95 Feyzioğlu, a.g.e., s.130. 
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şâhitte cevaben "Allah'ım ve namusum üzerine yemin ediyorum" der. Yemin edilirken 

herkes ayağa kalkar.96 

 

VI-Hükmü 

İslam hukuku dini bir özellik taşıdığı için, şâhitlerde bir takım dini vasıflar arar. 

Aynı şekilde şâhitlik yapmayı da dini bir görev olarak görür. Aslolan, şâhitliğin "farz" 

derecesinde bir zorunluluk olmasıdır. Ancak bazı istisnâlar şâhitliği zorunlu olmaktan 

çıkarır.  

Hakkında şâhitlik yapılan meseleler Allah'ın hakkı ve kulun hakkı olmak üzere 

ikiye ayrılır. Eğer yapılması talep edilen fiilden asıl maksat, özel bir menfaat sağlamak, 

yalnız fertlerin menfaatini sağlamaksa bu fiil bir kul hakkıdır. Alacaklar, tazminatlar, 

mirasçı olma, diyetler, mâlik olma ve diğer net mali haklar gibi. Hak sahibi, bunları alıp 

almamada serbesttir, dilerse bu haklarından vazgeçer, dilerse alır. Ancak bunları 

ödemekle yükümlü olan kişinin, bunları vermesi farzdır. Şayet yapılacak fiilden asıl 

maksat, topluma ait bir fayda sağlamaksa, yapılmalarıyla genel faydalar sağlayan ve 

herhangi bir ferde ait olmayan haklarsa bunlar Allah Haklarıdır. Belli bir insana değil, 

bütün insanların Rabbi olan Allah'a isnat edilmişlerdir. Bunlara toplum hakkı denmesi 

yerine Allah hakkı denmiştir. Bu hakları, affetmek, bunlardan vazgeçmek, bunları 

düşürmek caiz değildir. Ayrıca ispat edilmeleri dava açmaya bağlı olamaz.97 

Şehâdetin hükmü, şartlarını taşıdıktan sonra, hâkimin böyle bir şehâdet gereğince 

hüküm vermesi zorunlu  olmaktadır. Yani durum tebeyyün ettikten sonra hâkim üzerine 

o istikamette hüküm vermek gerekli hale gelir. Eğer hâkim şüphe içindeyse hükmü 

erteleyebilir.98 Buradan hareketle, gerekli şartları taşıyan ve başka delillerle çatışmayan 

bir şâhitlik kanunî delil kapsamında kabul edilmelidir.99   

Şehâdetin tahammülü ve edâsının hükmü; şâhitlik etmeye çağrıldığında bunun 

yerine getirilmesi farz-ı kifâyedir. Çünkü herkes şâhitlik etmeyi terk edecek olursa hak 

kaybolur. Tahammülden sonra şehâdetin edâ edilmesi durumunda ise farz-ı ayn olur. 

Artık şâhitliği edâ etmeleri onlara mecbur hale gelir. Davacı onlardan şâhitlik etmelerini 

istediği takdirde şâhitliği gizlemeleri caiz olmaz. Şehâdeti gizleme halinde insanların 

                                                
96 Bk. CMK md. 55; HUMK md. 264. 
97 Karakaya, Fıkıh Usulü, s. 180. 
98 İbn Âbidin, a.g.e., XII, 439. 
99 Beroje, a.g.e., s. 227. 
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hukuku zâyî edilmiş olacağından, şehâdetten çekinmek haramdır. Çünkü Bakara sûresi 

282. "<	�=�=* �;� 	@Q9M H	;
;�I+�	 ;R<S;2 @T;�"  "Şâhitler de çağırıldıklarında kaçınmasınlar",  

283. "=�<�@� v'>jd =�K 9-@� �;�:�=0<�;2 ;�;� @[;*�;�K+�	 <	�=�=0<�;? @T;� v'�>�;� @,�D�;�:�;? �;�9a =�b��	;� =�"   "bir de şâhitliğinizi  inkar 

edip gizlemeyin, onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir" ve Talâk 

sûresi 2. " >��E�>� @[;*�;�K+�	 	�=��>�@!;� :'D��F� Y":
;� :Z;�@Q 	�=
9�:�@!;� "  "Allah için dosdoğru şâhitlik yapın" 

ayetleri şâhitliğin gizlenmesinin caiz olmadığını gösteren delillerdir.  

Ayrıca Nisa sûresi 135. " 9�@! :'D�h1D̂  @! �@�;� :�@�;� >�b�>� H	;
;�=� >c:1>5<��9a ;�>�	K�@� <	�= �D) <	�=�;�d ;2>OE�	 �;�I2@! �;2

;�9a;�<�gX	;� 9:2;
>�	;�<�	 =? :�@! <	�=�<�;? ,9M;� <	�D�>
:�;? ,@! U;�;�<�	 <	�=�9�K0;? @_@� �;�9�9a �@�:�@! =�b���@� 	̀i@5@� :�@! �̀e�9�@f :D�;2 ,9M ;�b��	 E,9-@� <	�=J9�:�

	̀i9�;V @,�D�;�:�;? �;�9a @,�@)"  "Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve 

yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şâhitlik eden kimseler olunuz. Zira 

zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin 

arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şâhitlik ederken) dilinizi eğer, 

bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." ayet-i 

kerîmesinde şâhitliğin Allah rızası için yapılması gerektiği vurgulanmakta ve akrabalar 

hatta anne-baba aleyhine de olsa adaleti ikame edecek bir şekilde şâhitlik yapılması 

istenmektedir. 

Rasûlullah da (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır. ",! w��	 ��& %	 ���� '�#� "�� : T! ')xV! 

iy H	
�+�	 ZO�	 zS2 �?*��+a B�� ,!  �{S�12"  "Dikkat edin! Size şâhitlerin en hayırlısını haber 

vereyim mi? Çağrılmaksızın şâhitliği kendiliğinden yapandır."100 Bir hâdisede başka 

şâhitler olup şâhitlik ederlerse, şâhitler listesinde hakkı ortaya koyacak kendisinden 

başkalarının da adı varsa şehâdeti kabul edip etmemede şâhit muhayyerdir. Şâhitlik 

etmese de, hak başkası ile ispat edilecekse, şehâdeti farz olmaz. Bu tür bir şehâdet farz-ı 

kifâyedir. Kendisine ihtiyaç olup şâhitlik yapanların sayısı yeterli değilse o zaman 

şehâdeti kabul etmek zorundadır.  

Hadd cezasını gerektiren suçlarda şâhit şâhitliğini gizlemekle açıklamak arasında 

muhayyerdir. Şâhidin hadlerle ilgili davalarda, gördüğü şeyi örtbas edip o konuda 

şâhitlik yapmaması daha uygun görülmüş, hatta hadd suçlarından olan hırsızlık 

davasında şâhitlikte bulunurken de "çaldı" değil de "malı aldı" demenin daha isabetli 

                                                
100 Müslim, Akdıye, 8; Tirmizî, Şehâdet, 2 (Sahih). 
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olacağı belirtilmiştir. Müslümanın kusurunu örtmek de bu vazifelerdendir.101 Bir 

hadisinde Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:  

 ",! "�#$ %	 ��& %	 ���� '�#� "�� : '�1�	 �V! '�1�	 T ���82 T� ���12 �� ,�) | �C�L ��V! ,�) 
%	 | �0C�L �� .�� � '�1� �a�) .�� %	 ��� �a�) � �a�)k }�2 ����5�	 �� �0# ���1� ~�0# %	 }�2 ����5�	"   

"Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız 

bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir 

Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün 

sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın üzerini (kusurunu) örterse, Allah (c.c.) da 

dünya ve âhirette onun üzerini örter." 102 

Çağdaş hukukçularımızdan Celal Erbay, şâhidin mahkeme huzuruna çağrılmadan, 

bildiklerini etrafa gelişi güzel açıklamasının uygun olmadığını belirterek bunun yanında 

öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, zinâ, uyuşturucu kullanma gibi cürümleri 

işleyenlerin cezalarının verilebilmesi için, bu vb. olaylara şâhit olanların mahkeme 

tarafından çağrılmaları durumunda şâhitlik yapmaları gerektiğini hiçbir şeyin gizli 

tutmaması görüşünde olduğunu belirtir. Şâhit şehâdetiyle mahkemeye ışık tutmakta ve 

bu sayede hakikat ortaya çıkmaktadır. Öyleyse şâhidin yaptığı iş bir kamu görevidir, 

ifası zorunludur. Hâssaten mahkeme tarafından çağrıldığında Hâkimin talebi 

doğrultusunda dava konusu ile ilgili ne biliyorsa, hiçbir şeyi gizlemeden onu beyan 

edecektir. Aksine bir davranış kamu hakkının daha özel bir tabirle Allah Hakkının ihlali 

demektir.103 Yani bir hâdiseye şâhit olmasından dolayı şâhit tayin edilenin, şâhitliğini 

edâ etmesi istenildiği zaman bundan imtina etmeye hakkı yoktur. Şâhitlik vazifesini en 

güzel şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu adaletin sağlanabilmesi için gereklidir. 

Şehâdetin edâsının sebebi, ya şâhitten, iddia sahibinin şâhitlik yapmasını istemesi 

veya iddia sahibi bilmiyorsa, onun hakkının zâyî olmasından korkularak şâhitlik 

yapılmasıdır.104 Şehâdetin edâsının şartlarından biri de, iddia eden veya onun vekili 

tarafından açılan, kul hakkı ile ilgili davalarda, şâhidin şehâdetten vaz geçmemesidir. 

Bu  gibi  durumlarda, şâhitlik yapmak istememek vebaldir.105 

                                                
101 Serahsî, el-Mebsût, XVI, 114, 177; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 4; Mevsılî, a.g.e., II, 402; İbn Âbidin, 
a.g.e., XII, 440; Meydânî, el-Lübâb fî şerhi’l-Kitâb, IV, 54; Halebî, a.g.e., III, 217; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 
302; Elmalılı, a.g.e., II, 262. 
102 Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr, 15. 
103 Erbay, a.g.e., s. 62, 63. 
104 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 483.  
105 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 486. 
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İslam hukukçularının değerlendirmelerine göre, mahkemeye çağrıldığı halde 

özürsüz olarak şâhitlik yapmaktan kaçınan bir kişi, bu davranışı ile günah işlemiş ve 

fâsık olduğu kabul edildiğinden, artık şâhitlik ehliyetini kaybetmiştir.106  

Hadd cezasını gerektirecek davalar dışındaki Allah haklarında hiç kimsenin talebi 

olmadan, şâhidin şâhitlikte bulunması dînî bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. 

Boşanma, süt emzirme, vakıf ve ramazan hilalinin görülmesi gibi konular böyledir.107  

Günümüz medeni yargılama hukukunda da kural olarak, herkes (Türk yargısına 

tâbî olmak şartıyla) tanıklık etmek zorundadır. Bu zorunluluk, tanık olarak yapılan 

davet üzerine mahkemeye gelmeyi ve yemin etmeyi kapsar. Tanık, mahkemeye gelerek 

beyanda bulunmak istemezse, gerekirse zor kullanılarak mahkemeye getirilir. Yine 

meşru bir mazereti olmaksızın gelmezse, para cezasına mahkum edilir ve ayrıca 

duruşmanın ertelenmesinden doğan yargılama giderlerine mahkum edilebilir ve tanığın 

zorla getirilmesine karar verilebilir. Mahkemeye gelip de cevaptan veya yeminden 

kaçınan tanık cezalandırılır.108 Tanık olarak mahkemeye gelmek zorunluluğuna karşılık, 

tanığa yolculuk ve oturma giderleri ile yevmiyesi ödenir. Bu para, tanığı gösteren 

tarafça peşin olarak mahkeme veznesine yatırılır.109 

İslam Hukukunda Edâ-i Şehâdet, bir vecibe olduğundan, kişi eğer şâhit olarak 

belirlendi ise bundan dolayı bir ücret alınamaz. Ama belirlenmedi ise alınabileceği 

görüşü de vardır.110 Ücretle şehâdet edenlerin şehâdetleriyle verilen hüküm geçerli 

olmaz. Şâhitler, ta'dîlden önce ücretle şehâdet ettiklerini ikrar etseler şehâdetleri ret 

olunur. Hatta mazeret olmaksızın şâhidi mahkemeye getirten kişi taşıtına bindirse 

mahkemeye kadar getirse şâhitliği dinlenmez. Ama mazerete binaen bindirirse şâhitliği 

kabul edilir.111  

Günümüz medeni yargılama hukukunda, tanıklıktan çekinme hakkı olan tarafların 

yakınları HUMK md. 245'te tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlardan biri de, iki taraftan 

birinin neseben veya sebeben usûl ve fürûu yahut üçüncü dereceye kadar neseben veya 

kendisiyle sıhriyet hasıl olan evlilik bağı kalkmış olsa bile ikinci dereceye kadar 

sebeben civar hısımları ve aralarında evlatlık bağı bulunanlardır (HUMK md. 245/3). 

Aynı husus ceza yargılaması açısından da geçerlidir.112  

                                                
106 Bayındır, a.g.e., s. 198. 
107 Kâsânî, a.g.e., VI, 282; İbn Âbidin, a.g.e., XII, 440; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 302. 
108 HUMK md. 271. 
109 Kuru, a.g.e., II, 1770, 1771; Konuralp, a.g.e., s. 161; bk. HUMK md. 414. 
110 Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 324.  
111 İbn Âbidin, a.g.e. XII, 440; Bilmen, a.g.e., VIII, 128. 
112 CMK md. 45, 46.  
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Tanık, kendisinin veya yakın hısımlarının menfaatinin söz konusu olduğu hallerde 

tanıklıktan çekinebilir. Bunlar, tanıklığın, tanığın kendisine veya HUMK md. 245/1-

3'teki hısımlarından birine doğrudan doğruya mali bir zarar verecek nitelikte olması 

(HUMK md. 246/1); tanığın kendisinin veya HUMK md. 245/1-3'teki hısımlarından 

birinin şeref ve haysiyetlerini ihlal etmesi veya haklarında ceza kovuşturması 

yapılmasını gerektirmesi (HUMK md. 246/2) ve gizlenmesi tanığın kendisince gerekli 

olan ve sanatına ait sırların açıklanması sonucunu doğurması (md. 246/3) durumlarıdır.  

Ancak (md. 245 veya md. 246/1 hükmüne göre tanıklıktan çekinme hakkı olan) 

bir kimsenin, tanığı bulunduğu ve onun tanıklığından başka bir delil ile ispatı imkansız 

veya çok güç olan HUMK md. 248 de belirtilen aşağıdaki hallerde tanıklıktan 

çekilemez. 113 

1-Hukûkî bir tasarrufta şâhit sıfatıyla hazır bulundurulmuş olan kimse bu tasarrufun 

esası ve muhteviyatı hakkında, (md. 248/1) 

2-Aile efradından vuku bulan doğum, ölüm ve evlenme vak'aları hakkında, (md. 248/2) 

3-Aile rabıtalarından mütevellit mali ihtilaflar hakkında, (md. 248/3) 

4-İki taraftan birinin hukuken selefi veya mümessili sıfatıyla şâhidin bizzat icra eylediği 

muameleler hakkında. (md. 248/4)   

Hukuk Usulü Muhâkemeleri Kanununun 245, 246. ve Ceza Muhâkemesi Kanununun 

45, 46, 47, 48. maddeleri tanıklıktan çekinebilecek kişileri ve durumları kapsar.  

Tanık, kendisini veya 45. Maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri ceza 

kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir.114  

Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir (CMK md. 48). Görüldüğü 

üzere bunların sadece çekinme hakkı olup bunu isterlerse kullanabileceklerdir. Oysa 

İslâm hukukunda, bunların şâhitlikleri mahkemece kabul edilmemektedir. Bu durum 

ileride "İtham altında olmama" başlığı altında  daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Kuru, a.g.e., II, 1771, 1772, 1773. 
114 Konuralp, a.g.e., s. 163. 
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VII- Şâhitlikte Nisap (Şâhitlerin Sayısı) 

Nisâb-ı şehâdet: Bir hâdise hakkında şehâdetleri makbul olacak kimselerin 

miktarı demektir. Meselâ: Borç hakkında iki erkek veya bir erkek iki kadın gibi.115 

Şâhitliğin nisabı davanın çeşidine göre farklılık arz etmektedir. 

A- Ceza Davalarında Şâhitlerin Sayısı 

Zinâ davasında dört erkek şâhidin bulunması şarttır. Başka hiç bir davada dört 

erkek şâhit şartı aranmamaktadır. Burada kadınların şâhitliği kabul edilmez.116  

Bununla alâkalı olarak Allah (c.c). şöyle buyurmuştur. 

"F� �̀�;a:$@! K9�:�@�;�<	�=
9�:+;0:#�@� :'D�>\];1F  >� @�;+>L�@̂ <�	 ;�>?<S;2 �>?E_�	;� :'D��"  
"Kadınlarınızdan zinâ edenlere karşı, içinizden dört şâhit getirin."117 

"�=a>Q�@�<�	 ='=P >�E��	 ;
�>� ;�>�@�:�DS@� H	;
;�I+��9a 	�=?<S;2 :'@� <Q9-@� H	;
;�=� >�;�;a:$@S9a >�:�@�;� 	�=��;C �@�:�@�@,"  

"(Bu iddiayı ortaya atanların) da bu konuda dört şâhit getirmeleri gerekmez 

miydi? Madem ki şâhitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar Allah nezdinde 

yalancıların ta kendisidirler."118 

Cumhura göre kadınların şâhitliği, ceza davalarında -ne yalnız olarak, ne de erkek 

ile beraber bulundukları zaman- kabul olunmaz.119 Zâhirîler de ise, kadınların birden 

çok olmaları şartıyla, şâhitlikleri her davada kabul edilir. Zâhirîlerden İbn Hazm’a göre 

kadın mutlak olarak şâhitliklerin tamamında hak sahibi olmaktadır. Fakat kadın bu 

şâhitliği yerine getirirken bir erkek yerine iki kadın olarak sayılması gerekir. Buna göre 

zinâ suçunda şâhit olarak en az dört erkek gerekirken bir erkek yerine iki kadın şâhit 

kabul edildiği prensibinden dolayı üç erkekle iki kadın, iki erkekle dört kadın, bir 

erkekle altı kadın veya erkek şâhit olmaksızın sekiz kadının şâhitliğiyle zinâ suçu sabit 

olmaktadır.120 

";�<5;? �@�;� [̀;
<�;C ;�9 �;�@j :'=P�=
>�:C�@� H	;
;�=� >�;�;a:$@S9a 	�=?<S;2 :'@� K'Dj >k�;�;m:n=�<�	 @,�=�:�;2 ;2>OE�	;� ;�>�@�:�D!;� 	̀
;a@! [̀;*�;�;� :'=�@� 	�D�  
='=P @,�D5>#�@̂ <�	"  

"Namuslu kadınlara zinâ isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şâhit 

getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şâhitliğini hiçbir zaman kabul 

etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar."121 

                                                
115 Bilmen, a.g.e., VIII, 119. 
116 Serahsî, a.g.e., XVI, 114; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 16; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., 
III, 217, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314, 315, 316.  
117 Nisâ 4/ 15. 
118 Nur, 24/ 13. 
119 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 348.  
120 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 396. 
121 Nûr 24/  4. 
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 Karısına zinâ suçu isnat eden Hilal b. Ümeyye'ye Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle 

buyurmuştur: "�5� �� w��	 ��& %	 ���� '�#� ��a$! H	
�� TM� 
n� |  t���� "  "Dört şâhit getir. 

Aksi takdirse sırtına (sopa) vurulur.122 

Günümüz Hukukçularından Hayreddin Karaman, zinâ suçunu ispat için filimden 

yararlanılıp yararlanılamayacağı konusunda şu açıklamalarda bulunuyor. "Zinâ suçunun 

sübutunda filmin şâhit yerine ikame edilebilmesi için şehâdet yoluyla tespit ile, filme 

alıp sinema makinesinde gösterme arasında bir farkın bulunmaması gerekir; bilindiği 

üzere hadlerin (şer'î cezaların) infâzı için suçun, her türlü şüpheden uzak bir şeklide 

sübutu şarttır. İlgililerin ifadelerine göre filme alma ve sinema makinesi vasıtasıyla 

gösterme arasında bazı değişiklikler ve montajlar yapılabilmekte, vak'a, mekân, 

şahıslar... ile oynanabilmektedir. Mütehassıslar (bilirkişi heyeti) filmin tam olarak 

gerçeği aksettirdiğine rapor vermeleri halinde bu vasıta şehâdet yerine ikame edilebilir. 

Şüphe bulunduğu müddetçe hadde (belli cezaya) hükmedilemez."123 

Zinâ dışındaki hadd ve kısas cezalarının tespiti için iki erkek şâhidin bulunması 

gerekir. Kadınların şâhitliği bu davalarda da geçerli değildir.124   

Bu hususta Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur. ">�E�>� @[;*�;�K+�	 	�=��>�@!;� :'D��F� Y":
;� :Z;�@Q 	�=
9�:�@!;�"  

"…Sizden iki âdil kimseyi şâhit tutun ve Allah için dosdoğru şâhitlik yapın." 125   

g:'D�>��;CF$ � "  "9:2;
�9�;� <	�=
9�:+;0:#	  "...Erkeklerinizden iki şâhit tutun,."126 Hz. Peygamber (s.a.s.) 

bir davacıya şöyle buyurmuştur: "Ya senin iki şâhidin olacak, ya da o (davalı) yemin 
edecek."127 

Zâhirîler de ise, yine aynı şekilde diğer hadler, kısas, nikah, talak, ric’at ve mali 

konularda iki erkek veya iki kadınla birlikte bir erkek şâhit olabildiği gibi erkek 

olmadığı zamanlarda dört kadının şâhitliğiyle hakkın sabit olabileceği kabul edilir. Süt 

emme ile ilgili şâhitlikte ise bir kadının şâhitliği yeterli olabileceği gibi bir erkek 

vasıtasıyla da bu şâhitlik edâ edilebilmektedir.128 

 

 

 

                                                
122 Nesâî, es-Sünen, Talak, 38; Farklı lafızdaki rivayetler için ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talak, 27; Tirmizî, 
Tefsir'u-Kur'an, Nur Suresi (Elbânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir) 
123 Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri, s. .898. 
124 Serahsî, a.g.e., XVI, 114; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 16; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., 
III, 217, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314, 315, 316. 
125 Talâk 65/ 2. 
126 Bakara 2/ 282. 
127 Buhârî, Şehâdet, 20, 23; Müslim, Îman, 61. 
128 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 396. 
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B- Hukuk Davalarında Şâhitlerin Sayısı 

Hadd ve kısas davaları dışındaki hukuk davalarında ise iki erkek şâhit gereklidir 

veya bir erkekle iki kadının şâhitlikleri kabul edilir.129 "Hukuk-i ibadda şehâdetin nisabı 

iki er yahut bir er ile iki hatundur."130 

">,�;?@!;�:�	;� AB=C;�@� 9:�@�=C;$ �; �D�;2 :'E� ,9-@� >G;? ,@! H	;
;�I+�	 ;>� @,:�;J:�;? K�>�;�N)@O=0@� �;�=P	;
:L<M EB  U;�:VWX	 �;�=P	;
:L9M"  

"...eğer iki erkek bulunmazsa, şâhitlerden râzı olacağınız bir erkek, -biri 

unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak- iki kadın olabilir."131 

Bunun yanında yalnız kadınların şâhitliğinin yeterli olduğu, bir erkeğin 

şâhitliğinin yeterli olduğu ve sadece bir kişinin şâhitliğinin yeterli olduğu durumlar da 

vardır. 

Doğum, bakirelik ve kadınlığa ait kusurlar gibi erkeklerin bilemeyeceği 

hususlarda tek bir kadının şâhitliği kabul edilir. Çocuğun cenaze namazının kılınması 

için doğarken sesinin çıktığına ait kadınların yapmış olduğu şâhitlik makbuldür. Fakat 

bu şâhitlik miras için geçerli değildir.132 "Fakat erkeklerin ıttılaı mümkün olmayan 

yerlerde yalnız hatunların mal hakkında şehâdetleri kabul olur"133 Şu hadîs-i şerîf, bu 

hükme dayanak olabilir. "Ukbe ibnu'l-Hâris el-Kuraşî (r.a.) Ebû İhâb ibnu Azîz'in kızı 

ile evlenmişti. Derken yanına bir kadın gelip: 

—  Ukbe'ye de, evlendiği kadına da ben süt emzirdim, dedi. Ukbe de ona: 

— Senin beni emzirdiğini bilmiyorum ve sen evvelce bunu bana haber de vermedin, 

dedi. 

Ve Ukbe, Ebû İhâb ailesine bir haberci yolladı da bu kadının sözünden onlara 

sordurdu. Onlar: — Biz o kadının bizim kızımızı emzirdiğini bilmiyoruz, dediler. Bunun 

üzerine Ukbe hayvanına binip Medine'ye Peygamber'in yanma gitti ve Peygamber'den 

bu vak'adaki hükmü sordu. Rasûlullah (s.a.s.): 

— "Nasıl olur? Bir kere bu söz söylenmiş bulundu" buyurdu (yani bu söz söylendiği 

halde, sen bu kadına nasıl yaklaşırsın? buyurdu). 

Bunun üzerine Ukbe, o kadından ayrıldı ve o kadın da başka bir kocaya vardı. 134 

                                                
129 Serahsî, a.g.e., XVI, 115; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., III, 217,218; Zuhaylî, a.g.e., 
VIII, 314, 315, 316. 
130 Mecelle, md. 1685. 
131 Bakara 2/ 282. 
132 İbn Rüşd, a.g.e., II, 348; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 16; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., 
III, 217, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314, 315, 316. 
133 Mecelle, md. 1685/ II 
134 Buhârî, Şehâdet, 4.  
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Hangi tür davada ne kadar şâhidin delil olarak kabul edileceğini Kur'an ve sünnet 

açıklamış bulunmaktadır. Kur'an ve sünnet'te belirtilen bu rakamlar, şâhitlerin asgarî 

sınırıdır ve kesindir. Bu sayılardan çok olabilir fakat az olamaz. 

İslam muhâkeme hukukunda hadd ve kısas davalarında şahitlik için ağır şartlar 

konulup nisap artırılmış, ancak hukuk davalarında, kul haklarının söz konusu olduğu 

durumlarda ispatın daha kolay olabilmesi için şartlar hafifletilmiş ve nisap azaltılmıştır. 

Bu durum kul haklarının ispatına daha fazla önem verildiğini göstermektedir.  

Günümüz medeni ve ceza yargılamasında, tanıklığın her hangi bir oranı yoktur. 

"Tanıklık nicelik değil niteliktir" ilkesi, hâkimin takdirine geniş yer veren "vicdani 

delil" sisteminin bir gereğidir.135 

 

VIII- Şehâdet ve Beyyine 

Kuvvetli hüccet manasına olan beyyine, hakkın tebeyyün ve tecellisine hizmet 

ettiği cihetle şehâdete beyyine adı verilmiştir.136 Beyyineyi muhâkeme açısından 

düşündüğümüzde, bir davada ihtimalleri ve şüpheleri ortadan kaldırarak hakikatin 

ortaya çıkmasına yarayan ispat vasıtalarına verilen genel addır şeklinde de 

tanımlayabiliriz.137 "Beyyine davacıya, yemin davalıya düşer"138 hadisi de bu manayı 

ifade etmektedir. 

Şehâdet hususunda Hz. Peygamber de (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "(Senin) iki şâhit 

getirmen gerekir. Yahut dâvâlıya yemin etmek düşer"139 "Beyyine davacıya, yemin 

davalıya düşer"140 Beyyine şâhit getirmektir bu hususta icma vardır.141  

Davacı, genellikle başkasının elinde bulunan bir şeyin kendisine ait olduğunu 

iddia eden taraftır. Davalı da kendi elinde bulunan şeyin, kendisinin olduğunu savunur. 

Dış görünüş itibarıyla durum davalının lehinedir. Biri diğerinden bir hak iddiasında 

bulunur ve karşı taraf da bu iddiayı reddederse davasını ispat için delil getirmesi, yani 

şâhit dinletmesi gerekir. Eğer şâhitleri yoksa karşı tarafa yemin teklif edebilir.142 

  

 

 
                                                
135 Canpolat, Usul Hukukunda Tanık ve Psikolojisi, s. 28. 
136 Bilmen, a.g.e., VIII, 118. 
137 Mecelle, md. 1676. 
138 Buhârî, Rehin, 6; Müslim, Ahkâm, 12. 
139 Buhârî, Şehâdet, 20, 23; Müslim, Îman, 61. 
140 Buhârî, Rehin, 6;  Tirmizî, Ahkâm, 13 (Hasen-Sahih). 
141 Mevsılî, a.g.e., II, 401, 402. 
142 Kâsânî, a.g.e., VI, 224. 



 32

VIII- Şâhitlik (Tanıklık) Ehliyeti (Şâhidin Dinlenebilirliği) 

Şâhitlik (tanıklık) ehliyeti kavramı, bir kişinin mahkeme huzurunda şâhitlik 

edebilmesini yani tanık olarak dinlenebilmesini ifade eder. Şâhidin güvenilirliği, belli 

bir olay hakkında tanıklık etmek için kişisel bilgisinin olması ve dinlenebilir tanık 

olması hususları birbirinden farklı hususlardır. Tanığın her şeyden önce dinlenebilir 

tanık olması gerekir. Bunun tespitinden sonra şahsi bilgisinin olup olmadığına bakılır. 

Nihayetinde de beyanlarının güvenilirliği ile dava konusu olay ve olgular bakımından 

ispata yeterli olup olamadığı değerlendirilir.143 İslam Hukukunda tanığın dinlenebilir 

tanık olup olmadığı anlamak ve mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için kendileri 

ve verdikleri ifadelerle ilgili bir takım şartlar aranmış tanıklığın doğruluğuna gölge 

düşürebilecek hususlara çok dikkat edilmiştir.  

İslam Hukukunda şâhitlerde aranan şartlar iki ayrı başlık altında incelenmektedir. 

Bunlardan biri, "tahammülü'ş-şehâdet" adı verilen, hukûkî bir muamele veya olay 

esnasında şâhit olabilmenin şartlarıdır. Diğeri ise, "edâü'ş-şehâdet" denilen ve 

mahkemede şâhit olabilmek için aranan şartlardır.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 Ertanhan, Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, s. 57. 
144 Kâsânî, a.g.e., VI, 266; Halebî, a.g.e., III, 217. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TAHAMMÜL (TANIKLIĞI ÜSTLENEBİLME) BAKIMINDAN ŞÂHİTTE 

ARANAN ŞARTLAR 

Tahammülü'ş-Şehâde bir kimsenin kendisinden hakkında şehâdet etmesi 

istenecek hususu ihata etmesi, ona dair îdâ-i şehâdette bulunabilecek bir vukûfa malik 

bulunması145 bir olayı görüp, öğrenmesi yahut duyarak iyice anlaması tespit 

etmesidir.146 Şehâdeti tahammül şartları akıl, görme ve ilimdir.147 

I- Âkil Olmak (Temyiz / İdrak) 

Şâhitliğin tam ve eksiksiz bir şekilde anlaşmazlığı, problemi çözecek tarzda 

yapılabilmesi için şâhidin meydana gelen hâdiseleri, anlaşmazlık konularını 

kavrayabilmesi anlayabilmesi gereklidir. Bu bakımdan şâhidin belli bir idrak gücüne 

sahip olması gerekir.  

 Tanığın, şâhit olduğu olay sırasında âkil olması gerekir. Delinin, sarhoşun ve 

akledemeyen çocuğun şâhitliğinin kabul edilmeyeceğinde icma vardır.148 Deliler ve 

henüz düşünecek çağda olmayan çocuklar şâhit olamazlar. Çünkü, böyle olanların 

sözlerine güvenilmez. Şâhit olmak ise hâdiseyi güzelce işitip anlamayı ve mahkemede 

ifade verinceye kadar zihinde muhafaza etmeyi gerektirir. Bu da ancak anlama ve 

ezberleme organı olan akla bağlıdır. Ancak çocuk iken şâhitliği yüklenip ergenlik 

çağına geldikten sonra yüklendiği şâhitliği yerine getirirse caiz olur.149 

Akıl ile kast edilenin, hafızada tutabilmek ve temyiz kudreti olduğunu anlıyoruz. 

Hafızada tutabilmek için ise, bizzat görmek ve işitmek ve sonunda öğrendiklerini, 

şâhitliği yerine getireceği zamana kadar hafızada korumaktır. Öyle ise, şâhitliği 

üstlenebilmek için temyiz gücüne sahip olma, hâdiseyi duygularla müşâhede etme ve 

bunu koruyabilme yeteneği gerekir. 

Âdil olması şart olan şâhidin, ergenlik çağına ermesinin de şart olduğunda ulemâ 

müttefiktirler. Yüce Allah'ın "Erkeklerinizden iki şâhit tutun…Razı olacağınız 

şâhitlerden"150 "…sizden iki âdil kimseyi şâhit tutun ve Allah için dosdoğru şâhitlik 

yapın"151 "kadınlarınızdan zinâ edenlere karşı, içinizden dört şâhit getirin..."152 

                                                
145 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 484; Bilmen, a.g.e., VIII, 119. 
146 Halebî, a.g.e., III, 217. 
147 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 484. 
148 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 307. 
149 Şîrâzî, a.g.e., II, 324; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 28; Kâsânî, a.g.e., VI, 267; Halebî, a.g.e., III, 224. 
150 Bakara 2/ 282. 
151 Talâk 65/ 2. 
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buyrukları bunu gerektirmektedir. Küçük ise şehâdeti razı olunmayan kimselerdendir. 

Diğer taraftan şâhitliği gizlemek günahtır. "Şâhitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse 

hakikat şudur ki, onun kalbi bir günahkârdır"153 Küçük ise şâhitliği gizlediğinden 

dolayı günahkar olmaz. Bu da şâhit olamayacağının delilidir."154 

"7�$ '�5�	 � �j_j � '\����	 �L �5�012 �� wm�	 �L 0�'� �� ,���	 �L B5�2"  
"Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilâm oluncaya 

kadar çocuktan, aklı erinceye kadar mecnundan"155 hadisi mucibince de delinin, 

sarhoşun ve akledemeyen çocuğun şâhitliğinin kabul edilmez.156 

Ancak çocukların öldürme ve yaralama olaylarında birbirleri aleyhine 

şâhitliklerinin kabul olunup olunmadığında ihtilaf edilmiştir. Cumhur şâhitte adaletin, 

adalet için de ergenlik çağına ermenin şart olduğunda icma bulunduğunu ileri sürerek, 

"Çocukların şâhitliği kabul olunmaz demiştir" İmam Mâlik'e göre de çocukların 

şâhitliği, şâhitlik değil, bir hal karinesidir. Bunun içindir ki İmam Mâlik, çocukların 

şâhitlik etmeden korkutulmamaları için dağılmamış olmalarını şart koşmuştur.157 

Mâlikî ulemâsı, büyük şâhitlerde şart olan sayının çocuklarda, şart olduğunda 

müttefiktirler. Mâlikîler, çocukların kendi aralarında vâki olan öldürme olayları için 

şâhitliklerinin kabul olunup olunmadığında ihtilaf etmişlerdir. İmam Mâlik'in bu 

hususta Abdullah b. Zübeyr'den çocukların şâhitliğini kabul ettiğine dair gelen riva-

yetten başka hiçbir dayanağı yoktur. İmam Şâfiî, Abdullah b. Zübeyr'den gelen bu 

rivayeti, çocukların şâhitliğinin kabul olunduğuna delil yapmak isteyenlere Abdullah b. 

Abbas da çocukların şâhitliğini reddetmiştir, ayrıca Kur'an-ı Kerim'den de çocukların 

şâhitliğinin geçersiz olduğu anlaşılmaktadır diye karşılık vermelidir demiştir. İmam 

Mâlik'in bu görüşüne, İbn Ebî Leylâ ile tabiinden bir cemaat da katılmıştır. İmam 

Mâlik'in çocukların şâhitliğine cevaz vermesi, genel maslahata dayanan kıyasa cevaz 

vermesi kabilindendir.158 

Tahammül safhasında temyiz gücüne sahip olmak yeterli olup buluğa erme şartı 

aranmamaktadır. Kanaatimize göre aklî melekelere sahip olmayan birinin bir hâdise 

hakkında vermiş olduğu habere itimat edilmemesi gayet tabiîdir. 

                                                                                                                                          
152 Nisâ 4/ 15. 
153 Bakara 2/ 283. 
154 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 307. 
155 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 118, H.no: 956; Ebû Dâvûd, Hudûd, 16; Tirmizî, Hudûd, 2. 
156 Şîrâzî, a.g.e., II, 324.  
157 İbn Müflıh, el-Mübdi', X, 213. 
158 İbn Rüşd, a.g.e., II, 346. 
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Günümüz medeni ve ceza yargılama hukukunda, tanıklık için çocukların ve akıl 

hastalığı olanların eğer gördüğü ve işittiğini ifade edebileceklerse tanık olarak 

dinlenilmesi mümkündür. Bu konuyu edâ şartlarında "Âkil ve Bâliğ Olmak" (Fiil 

Ehliyeti )  başlığı altıda ayrıntılı olarak ele alacağız. 

 

II-Görür Olmak 

Şâhitlik, şâhitlerin hazır bulunup, gördükleri bir hâdiseyi haber vermeleri demek 

olduğundan bu şâhitlik, zinâ ve adam öldürme gibi fiillerde olduğu üzere ya görerek 

olur veya akit ve ikrarlardaki gibi işiterek olur. Hazır bulunup iyice görmeden veya 

işitmeden şâhitlik etmek olmaz. Hâdise iyice hatırlanıncaya kadar da şâhitlikte 

bulunmak caiz değildir.159 Bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.) "Güneş kadar açık 

biliyorsan, şâhitlik et yoksa bırak"160 buyurmuştur.  

Dolayısıyla Şâhitlik sırasında gözlerin kör olmaması Ebû Hanîfe ve İmam 

Muhammed'e göre şarttır. Dava konusu hâdise meydana geldiği zaman, gözlerinin görür 

halde olması ile kör olması arasında fark yoktur. Çünkü şâhidin davacıyı teşhis etmesi 

ve ifade verirken ona işaret etmesi şarttır. İfade verirken kör olan kişi, davacıyı 

başkalarından ayıramayacağından şâhitlik yapamaz. Bir kimsenin bir olaydan haberdar 

olması ve onun haberi ile hüküm verilebilmesi için olayı görmesi lâzımdır. Şâhidin, 

sözü, hâdiseye taraf olan kişiden işitmiş olması gerekir. Zira, şâhitlik onun için yapıl-

maktadır. Birinin hâdiseye taraf olduğunu sadece görmek suretiyle bilebilir. Ses sese 

benzeyeceğinden şâhidin yalnız sesi işitmesi yeterli değildir.161 Görmeyen sadece sese 

ve ses tonuna dayanarak birini diğerinden ayırır. Bundan da şâhitlerin sebep olduğu ve 

kaçınılması mümkün olan bir şüphe doğar. İşte bu durum onların şâhitliklerini kabul 

etmeye manidir.162 Bundan dolayı bir kişi, gözleri kör iken şâhit olduğu bir hâdise 

hakkında gözleri görmeye başladıktan sonra şâhitlik etse kabul edilmez. Eğer şâhit 

olduğu zamanki durumunu mahkemeden gizleyerek ifadesini verirse yalancı şâhit olmuş 

olur.163 

Bir kimse şâhitlik ettikten, ama hüküm verilmezden evvel gözlerini kaybederse 

İmameyn'e göre onun şehâdetine dayanarak hüküm verilemez. Çünkü bir hüccet olsun 

diye şâhitlik ehliyetinin hüküm verilirken mevcut olması şarttır. Aynı vakitte delirmek 

                                                
159 Mevsılî, a.g.e., II, 401. 
160 Beyhakî, Şuabü'l-îmân, VII, 455, H.no: 10974; Zeylaî, a.g.e., IV, 104. 
161 Kâsânî, a.g.e., VI, 266, 268; Mevsılî, a.g.e., II, 410; Meydânî, a.g.e., IV, 60; Halebî, a.g.e., III, 216, 
221; Mecelle, md.1686. 
162 Serahsî, a.g.e., XVI, 129, 130; İbn Âbidin, a.g.e., XII, 494. 
163 Ali Haydar, Dürerü’l-hükkâm., IV, 378, 403. 
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veya fâsık olmak da böyledir.164 

Mâlikîlere, Hanbelîlere ve Hanefîlerden Ebû Yusuf'a göre şayet sesleri tanıyorsa 

görmeyenlerin şâhitliği kabul edilir.165 İmam Züfer'e göre de kulaktan duyma bilgilerle 

şehâdetin cari olduğu meselelerde körün şehâdeti kabul edilir. Çünkü kör kişi 

duyabilir.166 

Kör olarak şâhitlik yapan şahsın şehâdeti ret edildikten sonra güzleri açılır ve aynı 

hâdiseye şehâdette bulunursa, şehâdeti kabul edilir.167 

Ebû Yusuf'a göre şâhitliği üstlendiği vakitte gözleri görür durumda ise o zaman 

bakarak bilgi edinme melekesi mevcut olduğundan dolayı, âmânın şehâdeti kabul edilir. 

Bu, şâhitlik sırasında dava konusu olan şeye işaret etmeye ihtiyaç duyulmadığı zamana 

hastır. Eğer dava konusuna işaret edilme ihtiyacı duyuluyorsa ittifakla körün şâhitliği 

kabul edilmez.168 Şâhitliği edâ ederken konuşmaya ihtiyacı vardır ki, âma adam 

konuşabilir. Bu durum Hanbelîlere, Şâfiîlere göre de aynıdır. Şâhitlik ettikten, hüküm 

verilmezden evvel gözlerini kaybederse yine bu şâhitlikle hüküm verilir. Ancak 

aleyhinde şâhitlik edeceği kimsenin ismini ve nesebini bilmesi gereklidir.169  

Hanbelî ekolüne mensup hukukçulara göre, şehâdetin tahammülü görmek ve 

işitmekle olur. Eğer kör olan bir kişi, satmak ve kiralamak gibi işitmek ile ilgili hukûkî 

muamelelerde, sözleşme yapan tarafları tanıyabiliyorsa şâhitlikte bulunabilir. Ancak, 

öldürmek, mal telef etmek, gasp, zinâ, içki içmek veya ayıplı malı görme gibi fiillere 

gözü görmeyenin şâhitlik etmesi geçerli değildir.170  

Şâfiîlere göre ise, tahammül anında gözleri görmeyen kimse, görme ile 

bilinebilecek  hususlarda şâhitlik edemez. Çünkü seslerin birbirine benzemesi, taklit 

edilmesi mümkündür. Dolayısıyla öldürmek, mal telef etmek, gasp etmek, zinâ, içki 

içmek gibi fiillere gözü görmeyenin şâhitlik etmesi geçerli değildir.171  

Tam bir açıklıkla görmeden bir şey hakkında şâhitlik etmek geçerli değildir. 

Ancak nesep, ölüm, bir kimsenin ailesiyle cinsî münasebeti, nikâh, hâkimin velâyeti ve 

vakfın aslı gibi davalarda geçerlidir. Kıyasa göre uygun değildir. Çünkü şâhitlik 

                                                
164 Mevsılî, a.g.e., II, 410, 411. 
165 Hırakî, Muhtasar-ı Hırakî, I, 145; İbn Abdilber, et-Temhîd, I, 289, VI, 61; Kâsânî, a.g.e., VI, 534; İbn 
Kudâme, a.g.e., XII, 62; Mevsılî, a.g.e., II, 410. 
166 Mevsılî, a.g.e., II, 410, 411. 
167 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 515. 
168 Kâsânî, a.g.e., VI, 268. 
169 Şâfiî, el-Ümm, IV, 46; Mergınânî, III, 121; İbn Kudâme, a.g.e., XII, 20, 63; Mevsılî, a.g.e., II, 410, 
411. 
170 İbn Kudâme, a.g.e., XII, 20, 62. 
171 Şâfiî, el-Ümm, IV, 46; Şîrâzî, a.g.e., II, 324; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 446. 
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"müşâhede" kökünden türemiştir ki, bu gözle görmek demektir. Ve burada mevcut 

olmamıştır. İstihsâna göre, bu nesep, nikah, ölüm gibi şeyler ancak hususi bir cemaatin 

huzurunda cereyan eder ve bunlara sürekli bazı hükümler taallûk eder. Bu hükümler 

muattal olmasın diye, şöhret ve şüyû, gözle görüp müşâhede etme yerine geçer. İnsanlar 

arasındaki teamül ilk zamanlardan günümüze kadar böyledir.172 

İmam Kurtubî "Erkeklerinizden" buyruğu âmâ olan kimsenin şâhitlik yapmaya 

ehil kimselerden olduğunun delili olduğunu ancak yakîn bilgi sahibi olmasının da şart 

olduğunu, İmam Mâlik'in sese dayanarak âmânın şâhitliği ile ilgili görüşünün, boşama 

ve buna benzer hallerde sesi tanıması şartına bağlı olarak geçerli olduğu görüşünü 

belirtir.173  

Kasım İbn Muhammed, el-Hasen el-Basrî, İbn Sîrîn, ez-Zührî, Atâ ibn Ebî Rebâh, 

körün şâhitliğini caiz görmüşlerdir. eş-Şa'bî kör, akledici olduğu zaman şâhitliği caiz 

olur, demiş, Hakem ibn Uyeyne de körün şâhitliğinin caiz olacağı az şey vardır, 

demiştir.174 

Amanın şâhitliği ile ilgili kaynaklarımızda geçen görüşleri toparlayacak olursak; 

1-Şâhidin davacıyı teşhis etmesi ve ifade verirken ona işaret etmesi şart 

olduğundan ifade verirken kör olan kişi, davacıyı başkalarından ayıramayacağından 

şâhitlik yapamaz, şâhitliği kabul edilmez dava konusu hâdise meydana geldiği zaman, 

gözlerinin görür halde olması ile kör olması arasında fark yoktur. Ses sese 

benzeyeceğinden ve seslerin taklit edilmesinin mümkün olduğundan şâhidin yalnız sesi 

işitmesi yeterli değildir 

2-Gözleri görür haldeyken müşâhede etmiş olduğu hâdiseye kör olduktan sonra 

şâhitlikte bulunan kişinin şâhitliği kabul edilir. Çünkü gözlerin görür halde olması, dava 

konusunu bilmek için şart koşulmuştur. Hâdiseyi, gözleri görür haldeyken müşâhede 

edince bu bilgi elde edilir. Ancak bu durum, şâhitlik sırasında dava konusu olan şeye 

işaret etmeye ihtiyaç duyulmadığı zamana hastır. Eğer dava konusuna işaret edilme 

ihtiyacı duyuluyorsa ittifakla körün şâhitliği kabul edilmez.  

3-Kulaktan duyma bilgilerle şehâdetin cari olduğu meselelerde körün şehâdeti 

kabul edilir. Çünkü kör kişi duyabilir. Görme ile bilinebilecek  hususlarda şâhitlik 

edemez. Eğer kör olan bir kişi, satmak ve kiralamak gibi işitmek ile ilgili hukûkî 

muamelelerde, sözleşme yapan tarafları tanıyabiliyorsa şâhitlikte bulunabilir. Ancak 

                                                
172 Mevsılî, a.g.e., II, 407. 
173 Kurtubî, a.g.e., III, 370. 
174 Buhârî, Şehâdet, 11. 
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öldürmek, mal telef etmek, gasp etmek, zinâ, içki içmek gibi fiillere gözü görmeyenin 

şâhitlik etmesi geçerli değildir. 

4-Nesep, ölüm, bir kimsenin ailesiyle cinsî münasebeti, nikâh, hâkimin velâyeti ve 

vakfın aslı gibi davalarda körün şehâdeti geçerlidir. Bu gibi durumlar ancak hususi bir 

cemaatin huzurunda cereyan eder ve bunlara sürekli bazı hükümler taallûk eder. Bu 

hükümler muattal olmasın diye, şöhret ve şüyû, gözle görüp müşâhede etme yerine 

geçer. İnsanlar arasındaki teamül ilk zamanlardan günümüze kadar böyledir. 

Âmânın şâhitliğinin, hem tahammül hem de edâ sırasında sırf gözle görmekle 

bilinebilecek konularda kabul edilmemesinin isabetli olduğunu ancak duymaya dayalı 

olarak kesin bilginin hasıl olması durumunda geçerli sayılmasının uygun olacağını 

düşünüyoruz.  

Günümüz yargılama hukuklarında şâhitlik yapabilmek için kör olmama şartı 

aranmamaktadır. Tanıklığın, olayın tanığı olmuş bir kişinin, o olay hakkında beş duyusu 

ile edindiği bilgileri, sübut konusunda karar verecek olan mahkeme veya onun yerine 

tanık dinlemeye yetkili kılınmış bir mahkeme veya hâkim huzurunda sözle bildirmesi 

vakıasına verilen addır.175 Üçüncü kişilerin (davanın tarafları dışındaki kişilerin), dava 

ile ilgili bir vakıa hakkında, dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiyi mahkemeye 

bildirmelerine denir176 diye tarifi yapıldığına göre meydana gelmiş bir hâdise hakkında 

tanıklık yapabilmek için illa da görmek gerekmediğini diğer duyu organları vasıtasıyla 

bilgi edinilmiş olmasının tanıklık etmek için yeterli olduğunu görüyoruz. Buna göre 

gözleri görmeyen kimselerin de şâhitlikte bulunabilmesi mümkündür. 

 

III- İlim  (Olayı Bizzat Müşâhede Etmiş Olmak) 

Şâhidin hakkında şâhitlik edeceği hukûkî muamele veya olay hakkında yeterli 

bilgiye sahip olması,177 hâdiseyi bizzat görüp müşâhede etmiş olmaları şarttır. 

Başkasının görmesi ve ona anlatmasıyla şehâdete ehil olamaz. Ancak nikah, nesep ve 

ölüme insanlardan duyma ile ehil olunabilir.178 Belirli bir eşya hakkında insanlardan 

duymak suretiyle şâhitlik yapılabilir.179 

Açık bir şekilde görmeden bir şey hakkında şâhitlik etmek geçerli değildir. Ancak 

bir takım davalarda müşâhede şartı aranmaz. Bunlar, nesep, vakıf, ölüm, evlenme, bir 

                                                
175 Kunter, a.g.e., s. 582. 
176 Kuru, a.g.e., II, 1766. 
177 İbn Âbidin, a.g.e., XII, 442. 
178 Kâsânî, a.g.e., VI, 266; Halebî, a.g.e., III, 221; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 319. 
179 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 484.   
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kimsenin ailesiyle cinsî münasebeti, hâkimin velâyeti, ve mehir gibi davalardır. Bu tür 

davalarda kişiler, duydukları şeye dayanarak şâhitlikte bulunabilirler. Kıyasa göre 

uygun değildir. Çünkü şâhitlik "müşâhede" kökünden türemiştir ki, bu gözle görmek 

demektir. Ve burada mevcut olmamıştır. Söz konusu davalarda, işitmeye dayanarak 

şâhitlikte bulunmak istihsânen uygun görülmüştür. İstihsâna göre, bu nesep, nikah, 

ölüm gibi şeyler ancak hususi bir cemaatin huzurunda cereyan eder ve bunlara sürekli 

bazı hükümler taallûk eder. Bu hükümler muattal olmasın diye, şöhret ve şüyû, gözle 

görüp müşâhede etme yerine geçer. Şayet bu hususlara dair tesâmu' (kulaktan kulağa 

duymak) ile şâhitlik kabul edilmeyecek olursa, bu durum sıkıntılara sebep olur ve 

hükümlerin işlemez hale gelmesine sebep olur. İnsanlar arasındaki teamül ilk 

zamanlardan günümüze kadar böyledir.180 

Ebû Hanîfe'ye göre, işitmek (tesâmu') suretiyle şâhit olunabilmesi için, haberin 

meşhur olması, insanlar arasında yaygınlık kazanması ve bu hususta haberin 

yalanlanamayacak bir hal alması gerekir. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise, 

şâhitlik edecek kimseye, adalet sahibi iki erkeğin yahut bir erkekle iki kadının haber 

vermesi gerekir. Mâlikî ekolüne mensup hukukçularca ise, tesâmu' ile şâhitlik yirmi 

halde mümkündür. Bunlardan bir kısmı küfür, sefihlik, nikah, radâ', alım-satım, hibe ve 

vasiyettir. Şâfiîler de ise kabul edilen görüşlerine göre, nesep, ölüm, vakıf, nikah ve 

eşyaların mülkiyeti hakkında tesâmu' ve istifaza (yaygın olarak bilinme) yolu ile şâhitlik 

etmek mümkündür. Hanbelîlere göre ise, nesep, doğum, nikah, ölüm, mülkiyet, vakıf, 

velâyet ve azl hususlarında istifaza yoluyla şâhitlik edilebilir. Tesâmu' yoluyla şâhitliğin 

şartı ise, yalan söylemeyecek bir topluluktan işitmek ve büyük bir kalabalıktan 

öğrenmektir.181  

Bu olayların gerçek sebeplerini görenlerin az olması sebebiyle bu kural kabul 

edilmiştir. Örneğin, sebebi doğum olan nesebin tespiti için, doğumda hazır bulunan 

ebenin yanında, diğer insanların da işitme yoluyla şâhit olması mümkündür. Aynı 

şekilde, sultanın tayin ettiği kadı veya vâlilerin davalarında da durum böyledir. Ölüm 

olayında da durum bundan farklı değildir. Çünkü ölenin yanında herkesin bulunması zor 

bir ihtimaldir. Bundan başka, nikâh akdi yapılırken de bazı özel kişilerden başkasının 

bulunması mümkün değildir. Fakat, bunlar öyle hukûkî olay ve muamelelerdir ki, kısa 

zamanda duyulur ve bunlara bağlı bir takım hükümler uzun zaman devam eder. Eğer bu 

                                                
180 Kâsânî, a.g.e., VI, 266; Mevsılî, a.g.e., II, 407; Halebî, a.g.e., III, 221; İbn Âbidin, a.g.e., XII, 470; 
Zuhaylî, a.g.e., VIII, 304. 
181 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 305. 
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davalarda işitmeye dayanarak şâhitlik yapmak uygun görülmeseydi bunları müşâhede 

edenlerin ölmesiyle, onlarla ilgili hükümler çıkmaza girerdi.182  

Duyduğu şeye dayanarak şâhitlikte bulunan bir kişinin mahkemede işitme sözünü 

söylememesi gerekir. Hâkime, öyle duyduğu için şâhitlikte bulunduğunu söylerse 

şâhitliği geçersiz olur. Ancak "bir yerin vakıf yahut bir kimsenin ölmüş olduğunu 

güvenilir kimselerden duydum" diye şâhitlik ederse, şâhitliği kabul olur.183 

 Nesep, vakıf, ölüm, evlenme, bir kimsenin ailesiyle cinsî münasebeti, hâkimin 

velâyeti, ve mehir gibi yukarıda saydığımız durumlar dışında ise, şâhidin bizzat 

görmediği herhangi bir şey hakkında şehâdet etmesi caiz değildir. Çünkü şâhitlik 

"müşâhede" kökünden türemiştir ki, bu gözle görmektir. İlim ile (bilmekle) tamam olur. 

Dolayısıyla insanın bilmediği şey hakkında şehâdette bulunması caiz değildir.184 Ve 

burada mevcut olmamıştır. Söz konusu davalarda, işitmeye dayanarak şâhitlikte 

bulunmak istihsânen uygun görülmüştür. 

Bir kişinin mahkeme huzurunda şâhitlik edebilmesi için dinlenebilir tanık 

olmasının tespitinden sonra şahsi bilgisinin olup olmadığına bakılır. Bu bilgi, doğrudan 

doğruya gözlem ve algıya ya da başkasının gözlem ve algısına dayalı olarak elde 

edilmiş olabilir. Nihayetinde de beyanlarının güvenilirliği ile dava konusu olay ve 

olgular bakımından ispata yeterli olup olamadığı değerlendirilir.185 Hukuk Usulü 

Muhâkemeleri Kanunumuzun 218. maddesinde tahkikat hâkiminin ikame edilmek 

istenilen delillerden hangisinin kabule şayan olduğunu ve hangisinin olmadığını, gerekli 

sebeplerini de açıklayarak takdir edeceği ve karara yazacağı belirtilmiştir. Buradan 

hareketle hâkim, doğrudan duyumlara ve şahsi bilgiye dayanmayan beyanları tanık 

beyanı olarak kabule şayan görmeyebilir. Gerçek anlamı ile tanık "bir olay  veya vakıa 

hakkında dava dışında bizzat bilgi edinmiş kişi" olarak tanımlandığı zaman, şahsi 

bilgiye değil de başka bir kişinin açıklamalarına dayalı olan beyan, tanık beyanı olarak 

kabul edilmeyebilir ve dinlenmesinin caiz olmadığı düşünülebilir. Fakat günümüz 

hukukunda bu konuda herhangi bir sınırlandırıcı düzenleme olmadığı göz önüne 

alınırsa, başkasından duyma beyanlara dayalı olarak yapılabilir.186 Dolaylı şâhitliğin, 

gerçeği daha iyi temsil edemeyeceği düşüncesiyle beyanın değerine olumsuz etki 

edeceği, dolaylı edinilmiş bilgiye göre daha zayıf olacağı düşünülebilir. Fakat, dolaylı 

                                                
182 Serahsî, a.g.e.,XVI, 150; Kâsânî, a.g.e., VI, 266. 
183 Bilmen, a.g.e., VIII, s. 141. 
184 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 305. 
185 Ertanhan, a.g.e., s. 57. 
186 Kuru, a.g.e., II, 1798; Ertanhan, a.g.e., s. 69. 
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edinilmiş bilgi de somut olayda doğrudan edinilmiş bilgi değerinde olabilir. Mesela bir 

yangının infilak neticesinde çıkıp çıkmadığını araştırırken olay sırasında orada 

olmadığından infilakı bizzat duymayan fakat olaydan kısa bir süre sonra olay mahalline 

gelip oradakilerden infilak olduğunu öğrenen kimsenin beyanı, gerçeği aksettirme 

bakımından doğrudan doğruya tanık beyanından daha az kıymetli değildir.187  

İslam Hukukuna göre, açık ve net bir şekilde görmeden bir şey hakkında şâhitlik 

etmenin geçerli olmadığını, ancak nesep, vakıf, ölüm, evlenme, bir kimsenin ailesiyle 

cinsî münasebeti, hâkimin velâyeti ve mehir gibi bir takım davalarda, bu tür olayların 

gerçek sebeplerini görenlerin az olması ve belli hususi kişilerin huzurunda meydana 

gelmesi gibi sebeplerle, kıyasa göre uygun olmamasına rağmen, istihsânen bizzat görme 

şartının aranmadığını görüyoruz. Bu davalarda işitmeye dayanarak şâhitlik yapılması, 

hükümlerin çıkmaza girmesine engel olmuştur.   

Bu şekilde, İslam Hukukunun, alanını sınırlandırdığı duyma yolu ile şâhitliği, 

günümüz hukuku, şâhitliğin genel kapsamında saymış, herhangi bir sınırlamaya 

gitmemiş ve bütün mevzular için, şâhitliği, takdire dayalı bir ispat vasıtası olarak 

görmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
187 Kunter, a.g.e., s. 634; Feyzioğlu, a.g.e., s.67. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

EDÂ AÇISINDAN (MAHKEMEDE  ŞÂHİTLİK YAPABİLMEK İÇİN) 

ŞÂHİTTE ARANAN ŞARTLAR 

Edâu’ş-şehâde bir kimsenin muttali olduğu şey hakkında mahkemede bilfiil 

şehâdette bulunması demektir.188 Yani üstlenilmiş olan bir şâhitliğin mahkeme 

huzurunda ifade edilip, mahkeme heyetini haberdar etmek suretiyle yerine getirilmesine 

"edâu’ş-şehâde" (şehâdeti yerine getirme) denir.189 

Şâhitlik hususunda muteber olan, şâhidin, şâhitlik ettiği zamandaki durumudur. 

Yoksa hâdiseyi gördüğü veya işittiği zamandaki durumu değildir. Çünkü şâhitlikle amel 

etmek ve onun bağlayıcı olması, şâhitliğin edâ edilmesinden sonra olur. Öyle ise 

şâhitlik edâ edilirken, şehâdet ehliyetinin ve velâyetin mevcut olması muteber bir 

şarttır.190 

Şehâdetin edâsının sebebi, ya şâhitten, iddia sahibinin şâhitlik yapmasını istemesi 

veya iddia sahibi bilmiyorsa, onun hakkının zâyî olmasından korkularak şâhitlik 

yapılmasıdır.191 

Kul haklarına dair şâhitliklerde dava açılması şarttır. Dava açılmadan hâkim 

yapılacak şehâdeti dinlemez yani şâhitlik kadâ yapılan yargı meclisinde olmalı ve  

şâhitler ifadelerini hâkimin huzurunda vermelidirler. Mahkeme dışında yapılan şâhitlik 

geçerli değildir.192 Şâhitlik yapan kimsenin hâkimin huzurunda şâhitliği sırasında 

şehâdet lafzını söylemesi şarttır. Yüce Allah: "Şâhitler de davet edildikleri zaman 

kaçınmasınlar"193 diye buyurması, hâkimin huzuruna gidecek olanın şâhit olduğunu 

göstermektedir. Bu, şeriatın üzerinde yükseldiği ve bütün çağlarda uygulanan, ümmetin 

tümünün anladığı bir hakikattir."194 

Meselâ: Bir kimse tarafından dava vuku bulmadığı halde iki şâhit mahkemeye 

müracaat ederek "falan yetimin babası müteveffa falanın falan şahsın zimmetinde şu 

kadar meblağ alacağı vardır. Oğlu falana miras kaldı" diye şehâdet etseler kabul 

edilemez. Fakat Allah haklarına ait hâdiselerde dava açılması şart değildir. Çünkü bu 

hukuku dava etmek bütün fertlere gerekir. Bütün Müslümanlar bu hususta hasım 

                                                
188 Bilmen, a.g.e., VIII, 119. 
189 Halebî, a.g.e., III, 217. 
190 Mevsılî, a.g.e., II, 414. 
191Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 483.  
192 Kâsânî, VI, 277;  Bilmen, a.g.e., VIII, 127; Mecelle, md. 1687. 
193 Bakara 2/ 282. 
194 Kurtubî, a.g.e., III, 372; Halebî, a.g.e., III, 219; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 319. 



 43

olacağından bunda dava hükmen mevcuttur. Dolayısıyla Allah haklarına ait olan 

hudutta, talakta, hürmeti müsâherede, îlâda, zihârda, cariyeyi itâk veya tedbirde dava 

açılmadan şehâdet kabul olunur.195 

Medeni yargılama hukukumuzda da, tanıklar kural olarak davaya bakan 

mahkemede dinlenir (HUMK md. 241, md. 255). Hastalık veya sakatlık nedeniyle 

mahkemeye gelemeyen tanık bulunduğu yerde (mesela evinde, hastanede) dinlenir 

(HUMK md. 255). Görevsiz (veya yetkisiz) mahkemede dinlenen tanıkların, görevli 

(veya yetkili) mahkemede dinlenmeleri için hiç bir neden yoksa, görevli (veya yetkili) 

mahkeme, görevsiz (veya yetkisiz) mahkemedeki tanık ifadeleri ile yetinebilir.196  

Ceza Muhâkemesi kanunda da tanıkların çağrı kâğıdı ile çağrılacakları, çağrıya 

uymayanların zorla getirtileceği ve Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde 

dinlenebileceği vurgulanmaktadır.197  

 Hâkimin huzurunda şehâdeti edâ etmenin caiz olması için bazı şartların mevcut 

olması gerekir. Bu şartlar şâhitle, şehâdetin bizzat kendisiyle, meşhûdun bihle198 ve 

şehâdet mekanıyla ilgili şartlardır. Bu şartların açıklanması ile kimin şehâdetinin kabul 

edileceği, kimin kabul edilmeyeceği açıklanmış olacaktır. Buradan itibaren şâhitte 

bulunması gereken şartları (şehâdetin edâ şartlarını) tek tek ele alalım.  

 

I-Bedenî ve Aklî Gelişim (Sağlık) ile İlgili Şartlar  

Mahkemede şâhitlik yapacak kimsenin bedenen ve alken belli bir olgunluğa 

ermesi, duyu organlarının sağlıklı olması ve bedenî-aklî gelişiminin bütünlük arzetmesi 

gerekmektedir.   

A- Âkil ve Bâliğ Olmak (Fiil Ehliyeti )                  

Kelime olarak ehliyetin manası salâhiyettir. "Falanca şu işe ehildir" denir. Yani o 

şahıs o işi yapabilir; o işi kaldırabilir demektir. İnsanın haklara ve borçlara sahip 

olabilmesi, şer'î hükümlere uygun olan fiilleri yapabilmesi, ona ters düşen fiillerden de 

sorumlu olmasıdır. Usulcülerin ıstılahında ise ehliyet iki kısma ayrılır; 

1- Vucûp ehliyeti, 2- Edâ ehliyeti.199 

Birincisi, haklara ve borçlara sahip olma ehliyetidir. Buna hak ehliyeti (vucûp 

ehliyeti) denilmektedir. Bu ehliyet kişide insan olmasıyla mevcuttur. İkincisi ise, ser'i 

                                                
195 Bilmen, a.g.e., VIII, 127. 
196 Kuru, a.g.e., II, 1789, 1790. 
197 Bk. CMK md. 43. 
198 İbn Kudâme, el-Kâfi, IV, 271; el-Mevsûatü'l-fıkhiyye, "şhd" md., XXVI, 220. 
199 Zeydan, el-Vecîz fî usûli'l-fıkh, s.92. 
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şerîfe uygun olan fiilleri yapabilme, ona ters düşen fiillerinden sorumlu olma ehliyetidir. 

Buna da tasarruf (Edâ) ehliyeti denilmektedir. Fiil ehliyeti diyenler de mevcuttur. Bu 

ehliyetin kişide var oluşu, sadece insan olmasıyla sabit değil, temyiz gücüne sahip 

olmasıyla gerçekleşir. 200  

Kâmil edâ ehliyeti, aklı yerinde olarak buluğa eren kişinin sahip olduğu ehliyettir. 

Bulûğ ya ihtilam olma, hayız görme gibi tabiî emarelerle veya fukahânın cumhuruna 

göre onbeş yaşını tamamlamakla olur. Bu sıfat ile insan bütün şer'î hükümlerle mükellef 

olmaya ehil hale gelir ve bunları edâ etmesi vâcip olur, ibadeti terk ettiği taktirde 

günahkar olur. Bütün akit ve tasarrufları sahih olur, neticeleri terettüp eder, ister cinayet 

ister başka tasarruflar olsun kendisinden sadır olan bütün amellerden sorumlu olur.201 

Mahkemede şâhitlik yapabilmek için gerekli ilk şart, şâhidin tam edâ (fiil) 

ehliyetine sahip olmasıdır yani şâhit âkil ve bâliğ olmalıdır. Bunda İslâm 

hukukçularının ittifakı vardır. Aklı olmayan şâhitliği bilemez. Şâhidin tahammül anında 

olduğu gibi edâ anında da âkil ve temyiz gücüne sahip olması gerekir. Dolayısıyla 

çocuğun, delinin ve sarhoşun şâhitliği kabul edilmez. Bâliğ olmayan çocuğun şâhitliği 

de kabul edilmez. Şâhidin olaylara vakıf olabilmesi, gördüğü hâdiseyi aklında 

tutabilmesi ve sonra hatırlayabilmesi gerekir. Bunları çocukta görmek mümkün olmaz. 

Ayrıca şâhitlikte velâyet manası vardır. Çocuk dilediği zaman şâhitlik etme imkanı 

bulamayabilir.202 "…Erkeklerinizden hazırda olan iki kişiyi şâhit de yapın…Razı 

olacağınız şâhitlerden… Şâhitler (mahkemeye şâhitlik için) çağrıldıkları zaman bundan 

çekinmesinler"203 ve "sizden iki âdil kimseyi şâhit yapın"204 ayetleri buluğa ermeyenin 

şâhitliğinin yeterli olmadığını gösterir. Çocuk ayetteki "rical" kapsamına girmez205 ve 

şehâdetine razı olunmayan kimselerdendir. Diğer taraftan şâhitliği gizlemek günahtır. 

"Şâhitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse hakikat şudur ki, onun kalbi bir günahkârdır,"206 

küçük ise şâhitliği gizlediğinden dolayı günahkar olmaz. Bu da şâhit olamayacağının 

delilidir.207 Çocuklar yanlış telkin altında kalabilirler.208 Ancak çocuk iken şâhitliği 

yüklenip ergenlik çağına geldikten sonra yüklendiği şâhitliği yerine getirirse caiz 

                                                
200 Zeydan, a.g.e., s. 93, 98; Karakaya, a.g.e., s. 185. 
201 Ebû Zehrâ, Fıkıh Usûlü, s. 291; Zeydan, a.g.e., s. 98. 
202 Şîrâzî, a.g.e, II, 324; Kâsânî, a.g.e., VI, 267; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 28. 
203 Bakara 2/ 282. 
204 Talâk 65/ 2. 
205 İbn Kudâme, el-Kâfî, IV, 271; Kurtubî, a.g.e., III, 358; el-Mevsûatü'l-fıkhiyye, "şhd" md., XXVI, 220. 
206 Bakara 2/ 283. 
207 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 307. 
208 Serahsî, a.g.e., XVI, 136. 
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olur.209 "Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilâm 

oluncaya kadar çocuktan, aklı erinceye kadar mecnundan"210 hadisi mucibince de 

delinin, sarhoşun ve akledemeyen çocuğun şâhitliği kabul edilmez.211 Ayrıca şâhitlik bir 

kamu görevi mahiyetinde olduğundan çocuğun kamu görevi ifa etmesi düşünülemez.212 

Küçüklerin birbirlerine karşı şâhitlikleri ise, aralarında anlaşmazlık olmadığı, 

farklı şeyler söylemedikleri takdirde İmam Mâlik'e göre, Cumhurun aksine çocukların 

şehâdeti, aralarındaki yaralamalarda caizdir. Çocukların başkalarına şâhitlik yapmaları 

caiz değildir. Yalnız şâhitlikleri kendi aralarındaki yaralamalarda kabul edilir. Bunun 

haricinde kabul edilmez. Bu husus çocuklar dağılmadan, telkin yapılmadan, tesir altında 

bırakılmadan önce söz konusudur. Dağılırlarsa, şehâdetleri kabul edilmez. Ancak 

dağılmadan önce âdil kişileri, şâhitliklerine şâhit getirirlerse şâhitlikleri kabul edilir.213 

İmam Mâlik'e göre de çocukların şâhitliği şâhitlik değil, bir hal karinesidir. Bunun 

içindir ki imam Mâlik, çocukların şâhitlik etmeden korkutulmamaları için dağılmamış 

olmalarını şart koşmuştur. Cumhur şâhitte adaletin, adalet için de ergenlik çağına 

ermenin şart olduğunda icma bulunduğunu ileri sürerek, "Çocukların şâhitliği kabul 

olunmaz demiştir".  

Mâlikî ulemâsı, büyük şâhitlerde şart olan sayının çocuklarda, şart olduğunda 

müttefiktirler. Mâlikîler, çocukların kendi aralarında vâki olan öldürme olayları için 

şâhitliklerinin kabul olunmadığında ihtilaf etmişlerdir, İmam Mâlik'in bu hususta 

Abdullah b. Zübeyr'den çocukların şâhitliğini kabul ettiğine dair gelen rivayetten başka 

hiçbir dayanağı yoktur. İmam Şâfiî, Abdullah b. Zübeyr'den gelen bu rivayeti, 

çocukların şâhitliğinin kabul olunduğuna delil yapmak isteyenlere Abdullah b. Abbas da 

çocukların şâhitliğini reddetmiştir ayrıca Kur'an-ı Kerim'den de çocukların şâhitliğinin 

geçersiz olduğu anlaşılmaktadır diye karşılık vermelidir demiştir. İmam Mâlik'in bu 

görüşüne, İbn Ebî Leylâ ile tabiinden bir cemaat te katılmıştır. İmam Mâlik'in 

çocukların şâhitliğine cevaz vermesi, genel maslahata dayanan kıyasa cevaz vermesi 

kabilindendir.214  

Çocukların şâhitliklerinin kabul edilmeme sebepleri olarak şunları görüyoruz.  

-Şâhitlik yapabilmek, gördüğü hâdiseyi zihinde muhafaza etmiş olmaya ve 

gerektiğinde hâdiseyi hatırlamaya dayanır. Hatırlama ise düşünme ile olur. Normal 

                                                
209 Şâfiî, el-Ümm, VII, 46; Kâsânî, a.g.e., VI, 267; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 28; Halebî, a.g.e., III, 224. 
210 Ebû Dâvûd, Hudûd 16; Tirmizî, Hudûd, 7. 
211 Şîrâzî, a.g.e., II, 324.  
212 Erbay, a.g.e., s. 72. 
213 Mâlik, Muvattâ, Akdıye, 9. 
214 İbn Rüşd, a.g.e., II, 346; Kurtubî, a.g.e., III, 370. 
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olarak çocuklarda hatırlama, düşünme sonra da hatırladıklarını anlatabilme mümkün 

olmaz.  

-Şâhitlikte velâyet manası vardır. Velâyet, bir başkası hakkında bağlayıcı söz 

söyleme yetkisidir. Halbuki, çocuğun kendisi velâyet altındadır ve dilediği zaman 

şâhitlik etme imkanı bulamayabilir. 

-Çocukların davete icabet etmesi vâcip değildir. Dolayısıyla şâhitlik için 

çağrıldıklarında gidemeyebilirler. Şâhitliği gizlemek günahtır oysa çocuk şâhitliği 

gizlediğinden dolayı günahkar olmaz. 

-Çocuk ayetteki "rical" kapsamına girmez ve kamu görevi mahiyetinde olan 

şâhitliği yerine getiremezler. 

-Çocuklar yanlış telkin altında kalabilir bu bakımdan şehâdeti razı olunan 

kimselerden değildir. 

Tahammül safhasında temyiz gücüne sahip olmak yeterli olup buluğa erme şartı 

aranmazken edâ safhasında buluğa erme de şart koşulmuştur. Kanaatimize göre de şâhit 

tahammül ettiği şehâdeti mahkeme huzurunda edâ ederken, aklî melekelere sahip 

olmanın yanında, bütün şer'î hükümlerle mükellef olmaya ehil hale gelmesini, bütün 

akit ve tasarruflarının sahih olmasını ve ister cinayet ister başka tasarruflar olsun 

kendisinden sadır olan bütün amellerden sorumlu olmasını sağlayan kâmil eda 

ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Bu da şâhidin âkil ve bâliğ olması ile 

mümkündür.  

Ceza yargılamasında, tanık beyanı ile hâkim bağlı bulunmadığı için, tanıklarda fiil 

ehliyeti şartı aranmamaktadır. Daha başka bir ifadeyle, yaşlı, çocuk, sağır, dilsiz, akıl 

hastası, özetle her insan tanıklık yapabilir.215 Ceza Muhâkemesi Kanununun 45 (2). 

Maddesi "Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan 

çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin 

rızalarıyla tanık olarak dinlenebileceklerini hükme bağlamıştır. 

Ceza muhâkemesinde olayların büyük çoğunluğunda önceden delil hazırlamak 

mümkün olmadığından, kısıtlı delil kaynakları ve araçları arasında elde edilen bir 

tanıktan ve onun beyanından istifade edilmesi mümkün olduğu halde, sırf kanunda 

öngörülen soyut ehliyete sahip değil diye vazgeçilmesi, göze alınması imkansız bir 

savurganlık olacaktır216 görüşü vardır.  

Tanık, geçmişte meydana gelen olaylara ilişkin beyanda bulunması gereken kişi 

                                                
215 Kunter, a.g.e., s. 583; Canpolat, a.g.e.,s. 27. 
216 Feyzioğlu, a.g.e.,  s. 87, 88. 
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olduğuna göre, tanığın duyu organları ile algıladığı şeyleri, mahkeme huzurunda 

aktarabilecek ve meramını anlatabilecek durumda olmasının, tanıklık için yeterli olduğu 

söylenebilir. Bu açıdan, kural olarak dava konusu olaylar ve olgular hakkında doğrudan 

bilgisi olan herkes tanıklık ehliyetine sahiptir. Tanığın fiil ehliyetine (TMK 9, 10, 11, 

12, 13, 14) sahip olması gerekli değildir. Türk Medeni Kanunumuzda fiil ehliyetinin 

kapsamı ve koşulları şu şekildedir. "Madde 9- Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi 

fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Madde 10-Ayırt etme gücüne sahip ve 

kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Madde 11-Erginlik on sekiz yaşın 

doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar. Madde 12-On beş yaşını dolduran 

küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Madde 13-

Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara 

benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan 

herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. Madde 14-Ayırt etme gücü 

bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur." 

Aynı şekilde mahkeme huzurunda tanıklık yapacak kişinin kısıtlı (mahcur) olup 

olmaması veya akıl hastalığının bulunup bulunmaması kural olarak önem taşımaz. Bu 

itibarla tanığın temyiz gücüne sahip olması gerekmez. Ceza Muhâkemesi Kanununun 

50. ve Hukuk Usulu Muhâkemeleri Kanunun 247. maddelerinde tanıklar için "Dinlenme 

sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar ve ayırt etme gücüne sahip olmamaları 

nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar" yeminsiz dinlenir şeklinde 

hüküm bulunduğundan, dolaylı olarak tanıklık ehliyetinin sınırlandırılmadığı ve tanıklık 

için temyiz gücünün varlığının gerekli olmadığı sonucu çıkarılabilir.217 

Tanıklıkta medeni hukukta reşit olma şartı aranmaz ise de mümeyyiz olma şartının 

aranması gerektiği dile getirilmektedir. Çocukların sözlerine itimat edilip edilmeyeceği 

tartışılmaktadır ve başkalarının tesiri altında kalabileceği unutulmamalıdır. Bu itibarla 

ancak mümeyyiz bir küçük tanık olarak dinlenebilir.218  

Kişi gördüğü ve işittiğini belirttiği olay ve olgular hakkında açıklama yapabilecek, 

ifade edebilecek bir zekaya sahipse tanıklık ehliyetine sahiptir denebilir. Bir başka 

deyişle dinlenebilir bir tanık olmak için olay ve olguları algılama, hatırlama ve nakletme 

yeteneklerinin mevcut olması yeterlidir.219 

                                                
217 Ertanhan, a.g.e., s. 57, 58. 
218 Bilge/Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 525. 
219 Ertanhan, a.g.e., s. 63. 
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 Günümüz medeni ve ceza yargılama hukukunda, tanıklık için yetenek koşulları 

gösterilmediği için çocukların ve akıl hastalığı veya akıl zayıflığı olanların gördüğü ve 

işittiğini ifade edebileceklerse tanık olarak dinlenilmesinin mümkün olduğunu 

görüyoruz.   

 

B- Görür Olmak 

Şâhitliğin tahammül şartlarını ele alırken, şâhitliğin edâsının da bir şartı olan 

"Görür Olmak" şartını incelemiştik. Tekrar olmaması için bu bölümde yeniden "Görür 

Olmak" şartını incelemedik. 

 

C- Konuşabilir ve İşitir Olmak   

Şâhidin mahkemede, tahammül ettiği şâhitliği edâ ederken edindiği bilgileri 

konuşarak hâkime anlatması istenir. Bu bakımdan dilsizin şâhitliği kabul edilmez. 

Bilinen işaretiyle işaret etse veya ifadesini yazılı olarak verse de netice değişmez. 

Çünkü, şâhitliğin geçerli olabilmesi için, ifade verilirken şehâdet sözünün söylenmesi 

şarttır. Dilsiz de konuşamayacağı için, bu durumu şâhitliğe engel teşkil eder ve şâhitliği 

kabul edilmez.220 Bu şart Hanefî ve Hanbelîlere göredir. Konuşamayan bir şâhitten 

aydınlatılması istenen bir olay hakkında kesin bilgi alabilmek güçleşir, töhmet meydana 

gelir ve hâkim kesin bilgiye ulaşamaz.221 Ancak Hanbelîler de eğer dilsiz şâhit, 

şâhitliğini yazarak edâ edebiliyorsa şâhitliğinin kabul edilebileceği bir görüş de 

belirtilmektedir.222 

Şâfiîler de bu konuda iki görüş nakledilir. Konuşamayanın meramını 

anlatabileceği işaretleri, nikah ve talak konularında onun konuşması konumundadır, 

şâhitliğinde de böyledir. Diğer görüşe göre ise, nikah ve talak konularında onun 

işaretlerinin kabul edilmesi zarurete binaendir oysa şâhitlikte bir zaruret söz konusu 

değildir. Dolayısıyla konuşamayanın işaretleri anlaşılsa bile şâhitliği kabul edilmez.223 

Mâlikîlere göre ise, konuşmayan eğer işaretle meramını ifade edebilirse şâhitliği 

kabul edilir. Çünkü dilsizin anlaşılabilir işareti, talak, nikah ve zihar hususlarında onun 

konuşması konumundadır, şâhitliğinde de böyledir.224  

                                                
220 Kâsânî, VI, 268; Fetâvây-i  Hindiyye, VII, 52; Bilmen, a.g.e., VIII, s. 167. 
221 Serahsî, a.g.e., XVI, 130; Kâsânî, VI, 268; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 64; el-Kâfî, IV, 271. 
222 Buhûtî, er-Ravdu’l-Mürbî, III, 420; Udeh, et-Teşrî'u'l-cinâî el-İslâmî, II, 398. 
223 Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 324; Şirbînî, el-İkna, II, 632. 
224 Desûkî, Hâşiyetü’d-Desûkî, IV, 168;  el-Mevsûatü'l-fıkhiyye, "şhd" md., XXVI, 223; Udeh, et-
Teşrî'u'l-cinâî el-İslâmî, II, 398;  Zuhaylî, a.g.e., VIII, 309. 
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Günümüz şartlarında görme, konuşma ve işitme özürlü kimselerin eğitimi ile 

meşgul olan kurumlar bu konularda bir hayli müspet sonuçlara ulaşmışlardır. Böylesi 

özürlü bir kimsenin şüpheye yer bırakmayan ifadesinin kabulü adalete olumsuz yönde 

bir etkide bulunmaz. Ancak başka şâhit bulamamak gibi bir zaruret halinde bu durumda 

olanların şâhitliğine başvurulması ihtiyatlı bir hareket olur.225 

İslam Hukukçularının çoğunluğunun şâhidin konuşabilir olmasını da şart koşarak 

dilsizin şâhitliğinin geçersiz olduğunu ileri sürdüklerini, dilsizin işaretleriyle bir takım 

şeyleri işaret edebileceği gerçeğine rağmen şâhitliğin kesinlik ve netlik gerektirdiğini 

dikkate alarak şâhitlik konusunda işarete itibar etmediklerini görüyoruz.  Mâlikîlere 

göre ise, konuşamayan şâhit eğer işaretleriyle meramını ifade edebilirse şâhitliği kabul 

edilebilmektedir. Hanbelîlerde de durum çoğunluğun görüşü doğrultusunda olmasına 

rağmen, eğer dilsiz şâhit, şâhitliğini yazarak edâ edebiliyorsa şâhitliğinin kabul 

edilebilecektir. Eğer dilsiz bilinen işaretleriyle söylemek istediği anlatabiliyor veya 

ifadesini yazılı olarak verebiliyorsa şâhitliğinin kabul edilmesini daha tutarlı 

görünmektedir. 

Sağırın bilakis fiillere ait şâhitliği makbul ise de sözler hususunda makbul 

değildir. Eğer sağır olmadan önce işitmiş olursa kabul edilir.226 Sözle işlenen 

cürümlerde işitme kabiliyetini kaybedenlerin şâhitliğine itibar edilmez. Mesela; davanın 

konusu sövme, iffete iftira gibi sözle işlenen bir suçta dinlenmez. Çünkü bu cürümler 

sözle işlenmiştir ve bunları işitemeyen şâhide itibar edilmez, görmekle bu bilgi 

edinilemez. Ancak hırsızlık, adam öldürme gibi fiilen yapılarak işlenen suçlarda işitme 

kabiliyetini kaybedenler dinlenebilir çünkü şâhit duymasa da olayın nasıl, nerede, hangi 

aletlerle ve kimler tarafından işlendiğini görerek bilgi edinmiştir. Dolayısıyla fiilen 

işlenerek meydana gelen olaylarda işitemeyenin şâhitliği kabul edilir.227   

Sağırın şâhitliğinin körün şâhitliğine benzediğini görmekteyiz. Zira bunlardan 

birisi görme, diğeri işitme duyusunun kaybedilmesi halidir ki bu duyu organları bilgi 

edinme aracıdır. Körün, görmeye dayalı konularda şâhitliğinin kabul edilmeyip, 

işitmeye dayalı konularda kabul edildiği gibi sağırın şâhitliğinin de işitmeye dayalı 

konularda kabul edilmeyip, fiile dayalı konularda kabul edilmesi uygun görünmektedir. 

Günümüzde gerek ceza gerekse medeni yargılamada şâhitlik için hiçbir şart 

aramadığından, okuma yazma bilmeyen, sağır ve dilsizleri dahi hâkim, özel işaretlerini 

                                                
225 Özcan, a.g.e., s. 156. 
226 Bilmen, a.g.e., VIII, 168.  
227 Erbay, a.g.e., s. 107, 108. 
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anlayacak bilirkişi aracılığıyla sorguya çeker. (HUMK md. 270) Şâhidin sözlü beyanda 

bulunmasının istisnâsını dilsizler teşkil eder. Dilsiz tanık yazabiliyorsa, yazarak ve 

imzalayarak, yazamıyorsa, işaretinden anlayan biri vasıtasıyla beyanda bulunur. 

Dolayısıyla, sağır ve kör gibi dilsizler de, özetle her insan tanıklık yapabilir.228  

Günümüz yargılama hukuku ile İslâm hukuku arasında bir fark da burada kendini 

göstermektedir. Çoğunluğun görüşüne göre dilsiz İslâm hukukunda şâhitlikte 

bulunamazken, günümüz yargılamasında bulunabilmektedir. Bunun farklı olmasının 

sebebi, günümüz ceza yargılamasında vicdani delil sisteminin uygulanması, buna 

karşılık İslâm hukukunda hâkimin şâhidin beyanıyla büyük ölçüde bağlı 

bulunmasıdır.229 

 

D- Edâ Sırasında Şâhitlik Konusunu Tam Olarak Hatırlamak 

Şâhit, insan olduğundan ve unutma tabiatında bulunduğundan, olayın meydana 

geldiği zaman ile şâhidin beyanına başvurulduğu zaman arasında uzun bir sürenin 

geçmesi, şâhidin unutması ya da onun etki altına alınmak istenmesi sebebiyle gerçeğin 

ortaya çıkarılması güçleşebilir.  

Bir hâdiseye şâhit olan şâhitliği edâ anında, bu husustaki kendi yazısını görse de o 

hâdiseyi hatırlamadıkça, şâhitlik edemez. Çünkü yazı yazıya benzer. Bununla bilgi elde 

edilemez. Ebû Hanîfe'ye göre şâhidin hâdiseyi hatırlamaması halinde şâhitlik etmesi 

caiz değildir. Şâhit ister ismini, ister mührünü ve yazısını bir vesika üzerinde görsün 

durum değişmez. Ebû Hanîfe'nin delili "Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! 

Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar"230 ayet-i 

kerîmesi ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) şöyle buyurmuş olmasıdır. "Güneş kadar açık 

biliyorsan, şâhitlik et  yoksa bırak."231 Unutmakla birlikte bilgi olmaz. Hâdisenin 

vukûunu şâhidin hatırlaması veya o meclisi güvendiği birinin kendisine hatırlatması 

halinde şâhitlik etmesi helâl olur. Ama olayı hatırlamazsa, helâl olmaz. Ebû Yusuf ve 

İmam Muhammed'e göre şâhit, ismini, mührünü ve yazısını bir belgede bulunca 

şâhitliği tahammül etmiş olduğunu anlar, şâhitlikte bulunur ve kabul edilir. Çünkü 

unutmak doğal bir şeydir. Eğer şâhitlik bu sebepten kabul edilmeyecek olursa bir çok 

hakkın kaybolmasına neden olunur ki bu da hukuken uygun bir durum değildir.232  

                                                
228 Kuru, a.g.e.,  II, 1793; Canpolat, s. 27; Kunter, a.g.e., s. 583. 
229 Şen, Önceki Hukukumuzda Şâhitliğin Tanımı, s. 283-312. 
230 İsra 17/ 36. 
231 Beyhakî, Şuabü'l-îmân, VII, 455, H.no: 10974; Zeylaî, a.g.e., IV, 104. 
232 Kâsânî, a.g.e., VI, 272; Mevsılî, a.g.e., II, 408. 
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Şâhit yazılı belgeyi görüp de şâhitliği hatırlayamayacak olursa bu konuda tered-

düde düştüğünden dolayı şâhitlikte bulunmaz. Bildiğinden başka bir şeyin şâhitliğini 

yapmaz. Bunun yerine "Bu benim yazımdır, fakat şu anda orada ne yazdığımı 

hatırlamıyorum" der. Bazı ilim adamları da "Yüce Allah yazmayı adalete nispet ettiğin-

den dolayı, kişinin, kendi hattına dayanarak -hatırlamayacak olsa dahi- şâhitlik etme 

imkânı vardır" demişlerdir.233 

Hanbelî mezhebinde de farklı iki görüş vardır. Yazısını ve mührünü görüp 

şehâdetini hatırlamayanın şâhitliği kabul edilmez. Bir görüşe göre de yazısını 

gördüğünde ve korumasında bulundurduğu vesikalarla şâhitlikte bulunabilir.234  

Bu konudaki asıl, kendisiyle şâhitlikte bulunulacak bilginin şüpheden uzak 

olmasıdır. Âlimlerin bir kısmı, şâhitlik konusunu hatırlamayan bir kimsenin şâhitliğini 

sırf yazıya dayandırmasında şüphe gördükleri için şehâdetini kabul etmemişlerdir. Bir 

kısmı ise kendi yazısı olduğunda şüphe etmeyen bir şahsın şâhitliğini kabule şayan 

görmüşlerdir. Zira kendi yazısı olduğundan şüphe etmediği için yine kesin bilgiye 

dayandırma olduğu görüşünü benimsemişlerdir.235 Ancak, bilhassa ceza 

muhâkemesinde şâhidin duruşma esnasında, şâhitlik görevini icra ederken, hiçbir 

şüpheye yer vermeyecek şekilde olayı sünnetin belirlediği şekliyle "Güneşin 

aydınlattığı gibi" hatırlayıp bilemiyorsa, şâhidin beyanına göre hüküm tesis etmek 

mümkün olmayacaktır. Öyleyse bilhassa ceza muhâkemesi açısından İmam Âzam'ın 

görüşü fevkalade önemlidir. Bu husus mutlaka hâkim tarafından göz önünde 

bulundurulmalıdır ve bu şartı taşımayan şâhidin şehâdeti reddedilmelidir.236  Ceza 

muhâkemesi açısından bu görüş daha tutarlı görünmektedir. Fakat ceza davaları 

dışındaki davalarda delil yetersizliğinden hakların zâyî edilmemesi için şâhidin kendi 

yazısını, mührünü veya tahammül ettiği olayı hatırlatacak bir şeyle kendisinde kesin 

bilgi hasıl olması durumunda şâhitliğine itibar edilmesi de isabetli olacaktır. 

Günümüz hukukunda dinlenebilir bir tanık olmak için olay ve olguları algılama, 

hatırlama ve nakletme yeteneklerinin mevcut olması istenmektedir. Tanığın 

anlatımlarının sözlü olması ve yazılı belge kullanılmaması, tanık beyanının ve 

kişiliğinin değerlendirilmesinde önemli bir ilkedir. Bu sayede tanığın gerçek algısı ile 

algılarında yer alan boşlukların, yanlışlıkların ve yalanların ortaya çıkartılması daha 

kolay olur. Aksi takdirde tanıkları düzmece ve yalan beyanda bulunmalarının önüne 

                                                
233 Kurtubî, a.g.e., III, 381. 
234 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 23. 
235 Yıldız, İslam Yargılama Hukukunda İspat Vasıtası Olarak Şâhitlik, s. 68.  
236 Erbay, a.g.e., s. 87. 



 52

geçilmesi mümkün olmazdı.237 Hukuk Usulu Muhâkemeleri Kanunumuzun 269. 

maddesinde şâhidin bildiğini şifahen söylemesinin gerekli olduğu yazılı notlar 

kullanması yasak olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, "şâhit tarihleri ve rakamları tayin 

veyahut bazı hususları tafsil etmek veya hatırasını toplamak için yazılarına bakmak 

mecburiyetinde olduğunu hâkime söylerse hâkim derhal yazılarına bakmasına veya 

tayin edeceği celsede yeniden dinlenmesine veyahut tayin ettiği müddet zarfında 

mâlûmatını tahriren imzası altında mahkeme kalemine vermesine karar verebilir"238 

denilmektedir. 

 

E- Dikkatsiz ve Anlama Noksanlığı Olmamak  

Şâhidin uyanık, neye şâhitlik ettiğini iyi bilen olması gerekir. Dikkatsiz, gafleti 

çok, dalgın, hataları ile meşhur olan ve uluorta konuşan (fazla gâfil ve mücâzif) bir kişi-

nin şâhitliği kabul edilmez.239 Çünkü, şâhitlikte konunun iyice bellenmiş olması şartı 

vardır. Konunun bellenmesi demek, onu iyice dinleyip anlamak ve ifade verilecek 

zamana kadar hafızada saklamak demektir. Kişinin bu özelliğinin de tam olmasına 

bakılır. Bu husustaki bir noksanlık, hatalarının çok olması şâhitliğinde de hata 

yapabileceğini gösterir ve şâhitliğe şüphe düşürür. Bunun için, çok dikkatsiz olanların 

veya işittiğini ve sözlerini uluorta söyleyip ölçülü olmayanların bu durumları halk 

arasında belirgin hale gelmişse, şâhitliğe ehil kabul edilmezler.240 

Çok dikkatsiz kişinin, meşhûdün bih hakkında kendisine yapılan telkine göre ifade 

vermesinden de korkulur. Uluorta konuşan (mücâzif) kişi de sözünün meşru veya gayr-i 

meşru olduğunu düşünmeksizin dînen ve ahlaken hoş karşılanmayan sözleri söyleyip 

durduğu için, yapacağı şâhitlikte de laubali olabilir dolayısıyla şehâdeti kabul 

edilmez.241 

 İnsanlar dikkat bakımından farklı yapılara sahiptirler. Çok dikkatli insanlar 

olduğu gibi orta ve dikkatsiz insanlar da vardır. Bunların hepsi âkil, bâliğ, reşit ve duyu 

organları sağlam olduğu halde dikkat bakımından farklı olabilmektedirler. Kişinin 

dikkatli ya da dikkatsiz olması sözlerine ve fiillerine etki edeceğinden şâhitlik 

konusunda da bu göz önüne alınmıştır. Bu itibarla sözlerinin ve fiillerinin doğru ve 

uygun bir şekilde ortaya çıkmasına mani olacak kadar dikkatsiz olan kimsenin 

                                                
237 Ertanhan, a.g.e., s. 63, 378. 
238 HUMK md. 269. 
239 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 28; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 521; Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
240 Şîrâzî,  a.g.e., II, 324; Serahsî, a.g.e., XVI, 113; Bayındır,  a.g.e.,  s. 155. 
241 Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
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şâhitliğine cevaz verilmemiştir. Dikkatsizliğin ise belli bir ölçüsü yoktur. Ancak 

toplumun bu konuda belli bir anlayışı vardır. Toplumun anlayışına göre bir 

değerlendirme yapılabilir ya da psikiyatrlara müracaat edilebilir.242    

Görüyoruz ki; İslam Hukukçuları şâhidin sahip olması gereken şartlar hususunda 

titiz davranmışlar, şâhidin aklı başında, kavrayışı iyi olan, şâhitlik ettiği şeyi bilmesi ve 

uyanık olması gerektiğinde görüş birliği içinde olmuşlardır. Çünkü, şâhitlikte konuyu 

iyice dinleyip anlamak ve ifade verilecek zamana kadar hafızada tutmak anlamında tam 

bellenmiş olması (zabt) şartı aranmaktadır. Bu husustaki herhangi bir eksiklik şâhitliğe 

şüphe düşüreceği için kişide bu özelliğin bulunmasına dikkat edilir. Bunun için de, çok 

dikkatsiz, gâfil olan veya sözlerini uluorta söyleyip ölçülü olmayanların bu durumları 

halk arasında belirgin hâle gelmişse, bunların şâhitliğe ehil olmadığı kabul edilmiştir.  

 

II-Hür Olmak 

Şehâdetin edâ şartlarından biri de şâhidin hür (özgür) olması şartıdır. Hanefî, 

Mâlikî ve Şâfiîler şâhidin hür olması gerektiği üzerinde ittifak etmişlerdir. Kölelerin 

şâhitliği kabul edilmez. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur.  

"=�>̂ �=2 ;�=�@� �̀�;1;L �̀�:�9$ �K�>� =~�;�<�;�K$ ;�;� �H:�;� �@�;� =$>
<5;2 ET �̀)�D�:�K� 	̀
:�;� _̀@q;� =�b��	 ;R;�;J  <B;P 	̀�:�;C;� 	̀e�># =�:�>�
:1;2@,�=�@�:�;2 @T :'=P=�@q<)@! <B;a >�b�>� =
:�;n<�	 @,�=�;0 "  

 "Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile, kendisine güzel 

bir rızık verilen ve o rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hür bir insanı misal verdi. 

Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu 

bilmezler."243 Ayetten anlaşıldığına göre hürriyeti olmayanın şehâdeti makbul değildir. 

Çünkü şâhitlikte salahiyet ve velâyet manası (sözün başkası hakkında geçerli olması) 

vardır. Oysa köle kendi şahsı üzerinde bile söz hakkına sahip değildir ve başkası 

hakkında da velâyet hakkı yoktur ve tanıklık için çağrılacak olsa gidemez.244 Ayette 

"hiç bir şeye gücü yetmeyen" buyruluyor. Bundan maksat kölenin, bedenen hiçbir şey 

yapamayacağı manasında değildir. Bundan maksat, kölenin mülk edinmesinin, tasarruf-

larının nefyedilmesi ve kul hakları ile ilgili olarak sözlerinin hükmünün batıllığıdır. Bu 

manada kölenin şâhitliği de geçerli sayılmamaktadır.245 

                                                
242 Yıldız, a.g.e., s. 69. 
243 Nahl 16/ 75. 
244 Şîrâzî, a.g.e., II, 324; Kâsânî, a.g.e., VI, 267; İbn Rüşd, a.g.e., II, 347; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 29; 
Mevsılî, a.g.e., II, 404, 411; Halebî, a.g.e., III, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 307. 
245 Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, II, 223. 
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Fakat, hürriyetlerine kavuştuktan sonra, köleyken meydana gelmiş olan olay ve 

muamelelere şâhitlikte bulunabilirler çünkü şâhitlikte mühim olan şehâdetin edâ ediliş 

halidir.246 

Hanbelîlerde, kölenin şâhitliği de kabul edilir, hür olma şartı yoktur. Hür 

kadınların şâhitliklerinin kabul edildiği yerlerde cariyenin şâhitliği de caiz görülmüştür. 

Ancak hadd ve kısas gerektiren davalar bunun dışında tutulmuştur.247 Zâhirîlere göre de 

kölenin şâhitliği geçerlidir. Gerek efendisi gerekse başkaları hakkındaki şâhitliği 

makbuldür. Çünkü şâhitte sadece adalet şarttır. Köleliğin ise, şâhitliğin kabul 

olunmamasında tesiri yoktur.248 

İmam Kurtubî kölenin şâhitliğinin geçerli olmadığını şu şekilde ifade eder. 

"Şâhitlerle ilgili olarak, ayette "Şâhitler de davet edildikleri zaman kaçınmasınlar"249 

diye buyurulması, hâkimin huzuruna gidecek olanın şâhit olduğunu göstermektedir. Bu, 

şeriatın üzerinde yükseldiği ve bütün çağlarda uygulanan, ümmetin tümünün anladığı 

bir hakikattir. Arapların mesellerinden birisinde şöyle denilmektedir: "Hakemin yanına, 

evine gidilir." Bu husus sabit olduğuna göre köle şâhitlik edeceklerin kapsamı dışında 

kalır. Bu ise yüce Allah'ın "Erkeklerinizden.."250 buyruğunun genel ifadesini tahsis 

etmektedir. Çünkü kölenin çağrıyı kabul etme imkânı yoktur. Bu çağrıyı kabul edip 

gitmesi de köle için sahih değildir. Çünkü köle bizatihi bağımsız değildir. O ancak 

başkasının izniyle tasarruf edebilir. O bakımdan velâyet etme konumuna çıkamadığı 

gibi, şâhitlik konumunda da değildir. Cuma, cihad ve hac farzlarını da edâ etmekle 

yükümlü değildir.251  

Şâhitlik bir kamu görevi mahiyetinde olduğundan kölenin kamu görevi hakkıyla 

yerine getirebilmesinin zor olduğu, efendisinin tesiri altında kalabileceği ve doğru 

bildiğini söyleyemeyeceği bu bakımdan da şâhitliğinden beklenen faydanın 

sağlanamayacağı düşünülerek şâhitte hürriyet şartı aranmıştır.252  

Enes "erkek kölenin şâhitliği âdil ve doğru olduğu zaman caizdir" demiştir. Erkek 

kölenin şâhitliğini Kadı Şüreyh da caiz kılmıştır.  Basra Kadısı  Zurâre ibnu Evfâ da 

bunu caiz kılmıştır. Muhammed ibn Sîrîn de Kölenin şâhitliği caizdir, ancak kölenin, 

                                                
246 Mevsılî, a.g.e., II, 410; Halebî, a.g.e., III, 224. 
247 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 6, 71. 
248 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 412. 
249 Bakara 2/ 282. 
250 Bakara 2/ 282. 
251 Kurtubî, a.g.e., III, 372. 
252 Erbay, a.g.e., s. 74. 
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kendi efendisi lehine şâhitliği müstesnadır demiştir.253  

Ukbe İbnu'l-Hâris, Ebû İhâb'ın kızı Ümmü Yahya ile evlenir siyah bir kadın köle 

gelir ve (Ukbe'yi ve evlendiği kadını kast ederek) "Ben sizin her ikinize de süt 

emzirdim" der. Ukbe bu köle kadının söylediğini Hz. Peygambere arzeder. Peygamber 

yüzünü çevirir. Ukbe O'nun yüzü tarafına geçer ve köle kadının sözünü kendisine tekrar 

söyler. Peygamber (s.a.s.) "Bu nasıl olur, yahut Evliliğin devamı nasıl olur? Hâlbuki bu 

köle kadın sizin her ikinize de süt emzirdiğini kesin olarak söylemiştir?" buyurur ve 

akabinde Ukbe'yi kadınından nehyeder.254 Bu hadîs-i şerîf köle kadının sözünün geçerli 

sayıldığını göstermektedir. Buhârî bu hadisi "Köle Kadınların ve Köle Erkeklerin 

Şâhitliği Babı"ında nakletmektedir. 

İbn Kayyım el-Cevziyye kölenin şâhitliğinin kabul edileceğini şu şekilde açıklar. 

"Kölenin, âlim de olsa, müftü veya fıkıh bilgini de olsa, Allah dostlarından da olsa, 

insanların en düzgün konuşanlarından da olsa yapacağı şâhitliği kabul etmeyip reddedin 

diye herhangi bir şer'î emir kesinlikle mevcut değildir. Aksine, Allah'ın kitabı 

Rasûlullah'ın sünneti, sahabîlerin icmaı, doğru ve âdil insanların beyanları hür kimsenin 

şâhitliğinin kabul edildiği hususlarda kölenin de şâhitliğinin kabul edileceğine delalet 

etmektedir. Çünkü köle de, Allah'ın yaratmış olduğu insanlardan biridir. Ve 

nakledeceğimiz şu ayetin kapsadığı insanlardan biri olmaktadır: "Erkeklerinizden de iki 

şâhit tutun"255  Yine köleler "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası 

değildir"256 geçen erkeklerin de şümulüne girmektedir. Ayrıca "İçinizden adalet sahibi 

iki kişiyi de şâhit yapın"257 ayetinde geçen adaletli kişilerin de kapsamına 

girmektedirler. Köleler "Şâhitliği Allah rızası için dosdoğru yerine getirin"258 ayeti ile 

"Şâhitliği gizlemeyin"259 ayet-i kerîmelerinin ve "Ey iman edenler, Allah için şâhitler 

olarak adaleti ayakta tutanlar olun"260 ayet-i kerîmelerinde belirtilen şâhitlik emrini 

yerine getirme hususunda hür kimseler gibi yükümlüdürler. Enes bin Mâlik (r.a.) der ki: 

"Kölenin şâhitliğini reddeden birini duymadım. Ve işitmedim" Bu sözü İmam Ahmed 

bin Hanbel, Enes bin Mâlik'ten rivayet etmiştir ki, bu da son devir âlimlerinin iddia 

ettikleri en doğru icmadır. Şeriat koyucusunun, kölenin şâhitliğini iptal ettiği veya 

reddettiği iddiası, bilgisizce ileri sürülen bir düşünceden başka ne olabilir? Çünkü Allah 
                                                
253 Buhârî, Şehâdet, 13. 
254 Buhârî, Şehâdet, 13. 
255 Bakara 2/ 282. 
256 Ahzâb 33/ 40. 
257 Talâk 65/ 2.  
258 Talâk 65/ 2. 
259 Bakara 2/ 283. 
260 Nisâ 4/ 135. 
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kesinlikle kölenin şâhitliğini reddetmeyi emretmemiştir. Aksine fâsık kimselerin 

şâhitliği hususunda ihtiyatlı davranılmasını emretmiştir."261  

Rivayet olunduğuna göre Hz. Hasan, Hz. Ali ile bir Yahudi arasında dava konusu 

olan zırh'ın babası Hz. Aliye ait olduğuna dâir şâhitlik etmişti. Hâkim Şüreyh Hz. 

Ali'den başka bir şâhit getirmesini istedi. (Hz. Ali'nin diğer şâhidi, kölesi Kanber262 idi.)  

Hz. Ali Hasan'ın yerine mi? Kanber'in yerine mi? şâhit getireceğini sordu. 

Şüreyh Kanber'in şehâdetini geçerli saydığını ancak oğlu Hasan'ın yerine şâhit 

getirmesini istedi.263 Hâkim Şüreyh burada kölenin şâhitliğini kabul ediyor264 ancak Hz. 

Hasan'ın şâhitliğini baba-oğul ilişkisi nedeniyle kabul etmiyor. Bu rivayetin devamını 

usûl ve fürûun birbirlerine şâhitlikleri konusunda ele alacağız. 

Şâhidin hür olup olmaması konusunda farklı görüşlerin olduğunu görüyoruz. 

Şâhitlikle ilgili yukarıda farklı değerlendirmelerini incelediğimiz ayet-i kerîmelerde 

kölenin şâhitliğinin kabul edilmeyeceği yönünde kesin bir delil yoktur. Hadîs-i 

şerîflerde de  kölenin şâhitliğinin kabul edildiğini görüyoruz. Ayrıca  

",M ��! '���� 
�� s
�  )��0�1L p���  (*�#! ')*�52 R�0�a %	 	����� �� !�	����"  
"Eğer size âzâsı kesilmiş bir köle emîr tâyin edilir de sizi Allah'ın kitabı ile idâre 

ederse hemen kendisini dinleyip itaat edin"265 buyruğu da kölenin emrine Allah'ın kitabı 

ile hükmetmesi durumunda uyulması gerektiğini bildiriyor. Şâhitliğinin de doğru dürüst 

olması şartıyla kabul edilebileceğini düşündürmektedir. Çağrıldığında mahkemeye 

gelememesi konusunda ise, kölenin şâhitliğini toptan reddetmek yerine gelmesinin 

mümkün olduğu zaman şâhitliğine itibar ederek hüküm verilir eğer gelemediyse zaten 

başka şâhitler veya  delillerle hüküm verilebilir diyebiliriz.   

Görüp bildiklerini sahibinin ve başka kimselerin tesiri altında kalmaksızın ifade 

edebilecek, âdil, şahsiyetli ve şâhitteki diğer şartları da haiz olan bir kölenin şâhitliğinin 

kabul edilebileceğini düşünüyoruz.   

 

 

 

 

 
                                                
261 İbn Kayyım, İ'lâmu’l-muvakkıîn, II, 99. 
262 Kanber'in Hz. Ali'nin kölesi olduğu konusunda bk. İbn Hacer, Ta’cîlü’l-menfaa, s. 345. 
263 Ebû Nuaym,  Hılyetü’l-evliyâ, IV, 139; Serahsî, a.g.e., XVI, 122. 
264 Hâkim Şüreyh'in kölenin şâhitliğini kabul ettiğine dair ayrıca bk. Buhârî, Şehâdet, 13; Abdurrezzak, 
el-Musannef , VIII, 324, H.no: 15383.  
265 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 381, H.no: 23279; Müslim, İmâre, 8.  
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III-Âdil Olmak 

Bu başlığa, konumuz içerisinde yer alacak birkaç kavramı açıklayarak başlayalım. 

Adalet: Düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, 

haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, eşit muamele etme, doğru dürüst olma, bir 

şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Sapmak, dönmek ve 

doğru yoldan çıkmanın zıddıdır. Allah-ü Teâlâ'nın isimlerinden birisi de "adl"dir. O, 

hiçbir hevaya meyletmeyendir.266 Adalet, dini hallerde itidalli olmak demektir. Bu ise 

büyük günahlardan kaçınmak, mürüvvetini korumak, küçük günahları da terk etmek, 

emaneti zahir olmak ve ahmak olmamak suretiyle tamam olur. Bir görüşe göre de 

adalet, âdil olduğunu kabul eden kimsenin kanaatine göre, iç temizliği ve yaşayışının 

müstakim olması demektir.267 

 Adalet, dosdoğru olmaktır. Bunun mükemmelliğinin bir sınırı yoktur. Şâhitte bu 

özelliğin aranması gücün yettiği nispette olur. Bu da, kişinin dini yönden itikat 

konusunda sakıncalı şeylerden kaçınmasıyla olur.268  

 Şâhitliğin kabul edilmesi hususunda, büyük günahlardan kaçınan, farz olan 

vazifeleri yerine getiren ve davranışlarının iyisi kötüsünden daha çok olan kimse, adalet 

vasfını taşıyor demektir.269 Kısaca adalet (dürüstlük) ile, iyi davranışların, yanlış tutum 

ve davranışlardan fazla olması kastedilir.  

Adalet sahibi olan kişi, büyük günahları işlemeyen, küçük günahlarda ısrar 

etmeyen ve hasenesi çok, masiyeti az olandır. Büyük günahlardan sakınmak şehâdetin 

sıhhati için şarttır. Masiyeti çok olanın durumu şâhitliği etkiler. Nadiren masiyet 

işleyenin ise tanıklığı kabul edilir. İşte adaletin muteber sınırı budur. Ta ki, işi sıkı 

tutmanın sonucunda şehâdet kapısı kapanmasın ve haklar ölmesin.270  

Tezkiye-i şuhûd: Bir hâdise hakkında şehâdet eden kimselerin bu şehâdete ehil 

olduklarını, başkalarından gizlice ve açıkça sorularak tespit edilmesidir. Tezkiyeler, 

açık tezkiye ve gizli tezkiye diye iki kısma ayrılır. Şâhitlerin şehâdete ehliyetini haber 

veren kişiye "Müzekkî", tezkiye olunan şâhide de "Müzekkâ" adı verilir. 

Ta'dîl-i şuhûd: Bir hâdise hakkında şehâdet eden kimselerin tezkiye 

edilmelerinden, yani onların şehâdete ehil, âdil kimseler olduklarına dair karar 

verilmesinden ibarettir. 

                                                
266 Razî, a.g.e., "adl" md., s. 431; İbn Manzûr, a.g.e.  "adl" md., XI, 430. 
267 Kurtubî, a.g.e., III, 375. 
268 Serahsî, a.g.e., XVI, 113. 
269 Karaman, DİA, "Adâlet" md., I, 344. 
270 Kâsânî, a.g.e., VI, 268; Mevsılî, a.g.e., II, 404; Halebî, a.g.e., III, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 309. 
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Adalet-i şuhûd: Edâ-i şehâdette bulunacak kimselerin büyük günahlardan 

kaçınması ve küçük günahlarda da ısrarcı olmaması halidir. Veya şâhitlerin hasenatının 

seyyiatına galip olmasıdır. 

Ta'n-ı şuhûd: Bir olaya şâhitlik edenlerin bu şehâdette yalancı olduklarına dair 

müddea aleyh tarafından ileri sürülen iddiadır. Eğer bu iddia doğru çıkarsa yapılan bu 

ta'na "Tecrîh-i şühûd" da denir. 

Fısk-ı şuhûd: Şehâdetlerinin kabulüne mâni olacak gayr-ı meşru bir ma'siyetle 

veya kötü bir hal ile şâhitlerin muttasıf bulunmuş olmalarıdır.271 

Şâhitlik; hakkı ortaya koyan meşru bir delildir.272 Bu bakımdan şâhit âdil 

olmalıdır. Şâhitlikte adalet tüm mezheplerde ittifakla aranan bir şarttır.273 Çünkü bunu 

bizzat Kur'an-ı Kerim istemektedir. Allah (c.c.) "râzı olacağınız şâhitlerden"274 ve 

"sizden iki âdil kimseyi şâhit tutun ve Allah için dosdoğru şâhitlik yapın"275 buyurduğu 

ayet-i kerîmelerinde şâhidin âdil ve râzı olunan kişilerden olması gerektiğini 

bildirmektedir. Ahlak açısından güvenilir olmayanların da şâhitliği geçerli değildir.276 

Abdullah ibn Utbe Hz. Ömer'den (r.a.) şu şekilde işittiğini naklediyor. "Bir takım 

insanlar Rasûlullah zamanında vahiy ile (sırları meydana çıkar da) yakalanırlardı. Şim-

di ise vahiy kesilmiştir. Biz şimdi ancak sizleri amellerinizden bize açıklanan suçlar 

sebebiyle yakalarız. Böyle olunca her kim bize bir hayır hâli meydana korsa, biz onu 

emîn kılarız ve onu kendimize yakınlaştırırız. Onun gizli işlerinden hiçbir şey(i 

araştırmak) bize ait değildir. Gizli işleri hususunda onu Allah hesaba çeker. Ve her kim 

de bize bir kötülük ve şer ortaya koyarsa, o, gizli işlerinin güzel olduğunu söylese de, 

biz onu bir emîn saymaz ve onu doğrulayıp tasdik etmeyiz".277 

Çoğunluğun görüşüne göre, adalet, Müslümanlıktan fazla bir vasıf olup kişinin, 

şeriatta vâcip ve müstehap olan şeyleri gözetmesi ve haram ile mekruh olan şeylerden 

de çekinmesi demektir. İmam Ebû Hanîfe'ye göre ise, kişinin âdil sayılması için, 

görünüşte Müslüman olması ve kendisinden herhangi bir kötü vasfın görülmemesi 

kâfî278 olup kısas ve hadd davalarının dışındaki davalarda kural olarak şâhitlerin âdil 

olduğu kabul edilir. İmam Muhammed, Ebû Yusuf ve İmam Şâfiî ise bu görüşe 

                                                
271 Tanımlar için bk. Bilmen, a.g.e., VIII, 119. 
272 Mevsılî, a.g.e., II, 401. 
273 İbn Rüşd, a.g.e., II, 346. 
274 Bakara 2/ 282. 
275 Talâk 65/ 2. 
276 Elmalılı, a.g.e., II, 260. 
277 Buhârî, Şehâdet, 5. 
278 İbn Rüşd, a.g.e., II, 346. 
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katılmamaktadırlar.279 Şâfiîlere göre adalet özelliğine sahip olmak, büyük günahlardan 

kaçınmak ve küçük günahı işlemekte ısrarlı olmamakla beraber, davranışlarında 

mürüvvetli olmaktır. Mürüvvet, âdil olma özelliğinden ayrılmaz bir hususiyettir.280 

Şâhitlerin âdil olmaları şartı, verdikleri habere güvenebilmek için aranmıştır.281 

Çünkü, ancak doğru haber hüccet (delil) olur. Yalan söylemekten masum olmayan 

insanoğlunun verdiği habere güvenebilmenin başka yolu yoktur. Adalet, dürüstlük 

(istikamet) demektir. Tam anlamda dürüstlüğün bir sınır yoktur. Onun için, bunun 

normal ölçüsü nazar-ı itibara alınır. Bu da kişinin mensubu bulunduğu dinde haram 

olduğuna inandığı şeylerden sakınmasıdır.282 

 

A- Tezkiye (Şâhitler Hakkında Güvenilirlik Soruşturması Yapılması) 

Şâhitlerin, dürüst, güvenilir ve şahsiyetli kişiler olup olmadıklarının tespitine, 

"şâhitlerin tezkiye edilmeleri" denir. Bu işlemi, "güvenilirlik soruşturması" olarak 

isimlendirmek de mümkündür.283 

Şâhitler ifadelerini verdikten sonra hâkim davalıya, "ne dersin, bunlar 

şehâdetlerinde sadık mıdırlar? değil midirler?" diye sorar. Davalı bu soruya, "Şâhitler, 

bu şehâdetlerinde sadıktırlar veya bu şehâdetlerinde âdildirler" derse müddea bihi ikrar 

etmiş olur, artık  hâkim, bu ikrara binaen hüküm verir, hükmün sebebi, ikrar olmuş olur. 

Yalnız birini bu şekilde ta'dîl ettiği takdirde de hüküm böyledir. Çünkü iddia edilen şeyi 

ikrar etmiş olur. 

Eğer davalı, "bunlar yalancı şâhittir" veya "bunlar dürüst adamlardır; fakat, bu 

hususta hata ediyorlar" yahut "olayı unutmuşlar" derse veya yalnız "bunlar dürüst 

adamlardır" demekle beraber dava konusunu reddedecek olursa hâkim hükmetmeyip, 

şâhitlerin güvenilir olup olmadıkları konusunda hem gizli hem de açık olmak üzere bir 

soruşturma açar. Şâhitler hakkında bu soruşturmayı yapmadan, hâkimin vereceği hüküm 

geçerli değildir.284 

Ebû Hanîfe'ye göre Müslüman için dış görünüş bakımından âdil olmak yeterli 

olduğundan, hadd ve kısas dışında, hasım ta'n (itham) etmedikçe şâhitler için 

soruşturma yapılmaz. Hadd ve kısasta ise hasım şâhidi itham etmese bile hâkimin 

tezkiye soruşturması yapması gerekir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre, hâkimin 

                                                
279 Mevsılî, a.g.e., II, 405. 
280 Şîrâzî,  a.g.e., II, 324, 325; Şirbînî, a.g.e., IV, 427.  
281 Mevsılî, a.g.e., II, 413, 414. 
282 Serahsî, a.g.e., XVI, 113. 
283 Bayındır, a.g.e., s. 181. 
284 Bilmen, a.g.e., VIII, s. 153. 
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diğer hukuk davalarında şâhitlik yapacak olanların durumlarını da gizli ve açık olarak 

soruşturması gerekir. Çünkü yargı işi delile dayanır, bu da âdil kişinin şehâdeti ile 

gerçekleşir. Bu, daha sonra şâhitlerin itham edilerek mahkeme hükmünün bozulmasını 

ve iptal edilmesini de engellemiş olur. Sonraki Hanefî fakihleri, Ebû Hanîfe devrinin 

Tabiîler devri olduğunu, İslâm toplumunda henüz hayır ve salah halinin hâkim 

bulunduğunu ileri sürmüşler ve bu yüzden hadd ve kısas dışındaki davalarda şâhitlerin 

tezkiyesine ihtiyaç duyulmuyordu demişlerdir. Fakat Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed 

döneminde toplum şartları değişmeye başlamış yalan yaygın hale gelmiş, bu yüzden 

diğer davalarda da şâhitlerin soruşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.285 

Şâhitlerin gizli ve açık olarak tezkiye edilmeleri, bağlı bulunduğu yerlerden 

yapılır. Öğrenci ise kaldığı medresenin müderrisi ile güvenilir mensuplarından, asker ise 

taburunun subay ve memurlarından, memur ise âmiri ve görevlilerden, tüccar ise onu 

tanıyan güvenilir tüccarlardan, esnaftan ise kethüdası (esnaf başı) ile lonca ustalarından 

(esnaf temsilcisi), bunların dışında biri ise mahalle veya köyünün güven ve itimada 

lâyık halkından soruşturulup tezkiye olunurlar.286 

Tezkiye işlemleri, hem gizli hem de açık olmak üzere iki türlü yapılır. 

1-Gizli tezkiye 

Gizli tezkiye işlemleri mestûre ismi verilen ve davacının ve davalının isimleri, 

dava konusu, şâhitler ile baba ve dedelerinin isimleri, şöhret ve sanatlarıyla eşkali ve her 

birinin oturduğu adresin yazıldığı bir belge ile yürütülür. Böylece müzekkînin, onu iyice 

tanıması ve onu komşularından, dostlarından sorması sağlanmış olur veya hâkim, bir 

elçi göndererek müzekkîden sorar. Hâkim güvenilir kişinin eline, yazısını kapalı ve 

mühürlü olarak verip müzekkîye böylece gönderir. Bunu, kimse durumu bilmesin ve bir 

hile yapılmasın diye böyle yapar. Müzekkîler de bu kendine gönderilen belgeyi açıp 

okurlar. Eğer içerisinde isimleri yazılı şâhitler dürüst kimselerse isimleri altına, "âdil ve 

makbûlü'ş-şehâdedir" diye yazarak imza ettikten sonra, ne mektubu götüreni, ne de bir 

başka kimseyi, yazdıklarından haberdar etmeden zarfı kapatır, üzerini mühürler ve 

hâkime iade eder. Müzekkîler, mestûrede şâhitler hakkında "âdil değildir" diye açıkça 

veya "hallerini bilmeyiz, halleri bizce meçhuldür, yahut Allah bilir" gibi üstü kapalı bir 

şekilde şâhitliklerini zedeleyecek bir söz kullanmışlarsa yahut hiçbir şey yazmadan 

mestûreyi mühürleyip hâkime iade etmişlerse, hâkim o şâhitlerin ifadelerini kabul 

etmez. Bu durumda davacıya, şâhitlerin şerefiyle oynamamak için "senin şâhitlerin cerh 

                                                
285 Kâsânî, a.g.e., VI, 270; Mevsılî, a.g.e., II, 405. 
286 Bilmen, a.g.e., VIII, s. 153. 
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olundu, şâhitlikleri zedelendi" denilmeyip, sadece "başka şâhitlerin varsa getir" denilir. 

Davacı, cerh edilen şâhitlerini, başka güvenilir kimselerin tezkiye edeceklerini iddia 

eder veya şâhitlerimin durumlarını falan kimselerden sor, diye istekte bulunursa hâkim 

bu isteği kabul eder. O şahıslar dürüst ve güvenilir kimseler olup şâhitleri tezkiye 

ederlerse, hâkim önceki müzekkîlere, şâhitleri niçin uygun görmediklerini sorar. Eğer 

bunların gösterecekleri sebepler, şâhitliğin kabul edilmemesini gerektirecek bir şeyse 

hâkim, önceden yapılan cerhi kabul ederek ikinci tezkiyeyi reddeder. Fakat, birincilerin 

gösterecekleri sebep yeterli olmazsa ikinci tezkiyeyi kabul eder. Böylece gizli tezkiye 

işlemi tamamlanmış olur.287  

Gizli tezkiyenin, şâhitlik kabilinden olmaması sebebiyle bir kişinin bilgisiyle 

yapılması yeterli ise de, ihtiyaten en az iki kişi tarafından yapılması tavsiye 

edilmektedir. İmam Muhammed'e göre tezkiyede bulunanların en az iki kişi olması 

gereklidir. Gizli tezkiyede bulunacak kişiler, şâhidin usûl ve fürûundan yani anne, baba, 

evlat ve torunlardan biri olabileceği gibi eşlerden biri de olabilir.288 Âmânın, kölenin, 

kazif haddine çarptırılmış kimsenin sözü de kabul edilir. Çünkü bu haber vermektir. 

Ancak bu görüşe İmam Muhammed katılmaz. Çünkü bu da bir şâhitliktir. Ama alenî 

tezkiyede yukarıda serdedilen kimselerin sözleri kabul edilmez. Çünkü alenî tezkiyenin 

şâhitlik olduğu hususunda ittifak vardır. Kâfir şâhitleri Müslüman şahıslar tezkiye 

ederler. Müslümanlar onları tanımıyorlarsa, hâkim, müşriklerden kimlerin âdil 

olduklarını Müslümanlara sorar. Sonra da o şâhitlerin durumunu, adları Müslümanlarca 

bilinen âdil müşriklere sorar.289 

2- Açık Tezkiye 

Eğer mestûrede şâhitler hakkında, "âdil ve makbûlü'ş-şehâdedirler" diye 

yazılmışsa bundan sonra açık tezkiyeye geçilir. Açık tezkiye şu şekilde yapılır. Hâkim 

müzekkîleri huzuruna çağırır. Davacı, davalı ve şâhitler de hazır bulunur. Hâkim, 

müzekkîlere "sizin tezkiye ettiğiniz şâhitler bunlar mıdır?" veya "bunlar âdil ve şehâdeti 

kabul edilir mi?" diye sorar veya şâhitler, davacı ve davalı ile birlikte ve tezkiye 

memuru eşliğinde, müzekkîlerin yanlarına gönderilerek, yerinde de açık tezkiyeleri 

yapılabilir.290  

Açık tezkiye sonunda şâhitlerin âdil oldukları tespit edildikten sonra, hâkim 

onların ifadelerine dayanarak hükmünü vermek zorundadır. Çünkü artık şâhitlik, 

                                                
287 Mevsılî, a.g.e., II, 405; Fetâvây-i  Hindiyye, VII, 80; Bilmen, a.g.e., VIII, s. 154, 155. 
288 Mevsılî, a.g.e., II, 406; Bilmen, a.g.e., VIII, s. 155. 
289 Mevsılî, a.g.e., II, 406. 
290 Fetâvây-i  Hindiyye, VII, 81; Bilmen, a.g.e., VIII, s. 155. 
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sübjektif olmaktan çıkmış, objektif, bilimsel bir delil haline gelmiştir.291 

Açık tezkiye şâhitlik kabilinden olup, bunda şâhitliğin şartları ve nisabı aranır. 

Alenî tezkiyenin şâhitlik olduğu hususunda ittifak vardır. Şu halde, açık tezkiyeyi 

yapacak kişinin, âdil, bâliğ, âkil, gözleri görür, hür ve iftira cezası görmemiş olma gibi 

özelliklere sahip olması gerekir. Ancak müzekkîlerin şehâdet lâfzını zikretmeleri 

gerekmez.292  

3- Tezkiyede Bulunacak Kişilerde Aranan Özellikler 

Tezkiyede bulunacak kişilerde bir takım özellikler aranır. Bunlar, tezkiyede 

bulunacak kişinin, dürüst, güvenilir, şâhidin reddini gerektirecek hususlara vâkıf, 

kendini dünya hırsına kaptırmamış, şâhitle, onu tezkiye edecek kişiler arasında 

düşmanlık bulunmaması gerekir. Halk arasına karışıp onların durumlarını bilen kadınlar 

da müzekkî olabilir. Müzekkîler tezkiye edilmezler. Çünkü, bu taktirde onları tezkiye 

edenleri de tezkiye etmek gerekir. Böylece bir kısır döngü meydana gelir ve işler 

güçleşir.293 

 

B- Davalının Şâhitler Hakkında Yaptığı Suçlamalar (Cerh) 

Ta'n-ı şühûd bir vak'aya şehâdet edenlerin bu şehâdette yalancı olduklarına dair 

müddea aleyh tarafından ileri sürülen iddiadır. İddia eğer doru ise bu durumda hâkim 

şâhitlerin şehâdetini kabul etmez.294 Kısaca, davalının şâhitler hakkında yaptığı 

suçlamaya cerh denir. Cerh, şâhidin dürüstlüğünü zedeleyen ve yoldan çıktığını (fıskını) 

gösteren bir durumdur.295 

Cerh, ta'dîle takdim edilir. Zira cerh eden bir delile dayanır. Bu da kişinin dinen 

sakıncalı bir işi işlediğinin açıkça ortaya çıkmasıdır. Ta'dîl eden ise, görünür olan 

davranışları esas alır ve bu hususta bir delile dayanmaz. Şâhidi bir kimse ta'dîl edip, 

diğer biri cerh etse, cerh öncelikli olur. Ama aynı şâhidi üçüncü bir şahıs daha ta'dîl 

ederse, o zaman ta'dîl öncelikli olur. Çünkü bu tam bir delil olur. Şâhidi bir cemaat ta'dîl 

edip, iki kişi cerh ederse. sübut bakımından ikisi birbirine eşit olduğu için, cerh 

öncelikli olur. Çünkü sayı fazlalığı tercihi gerektirmez.296 

 

 

                                                
291 Bayındır, a.g.e., s. 185. 
292 Mevsılî, a.g.e., II, 406; Bilmen, a.g.e., VIII, s. 155. 
293 Bilmen, a.g.e., VIII, s. 153. 
294 Bilmen, a.g.e., VIII, 119. 
295 Ali Haydar, a.g.e., IV, 378, 403. 
296 Mevsılî, a.g.e., II, 415. 
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C-Fâsığın Şâhitliği  

Fısk, lügatte "hurûc" çıkmak anlamındadır. Allah'ın emrinden çıkmaya, hak 

yoldan sapmaya, fısk denir. Delikten çıkan farelere de "fâsıklar" denmiştir.297 Din 

dilinde, "büyük günah işlemek suretiyle Allah'a uymaktan dışarı çıkma" mânâsınadır ki, 

küçük günahlarda ısrar etmek de bu cümledendir. Ve şer'î bakımdan fıskın üç derecesi 

vardır. Birincisi, günahı çirkin saymakla beraber, ara sıra günah işlemek. İkincisi, 

üzerine düşerek devamlı yapmak. Üçüncüsü, çirkinliği inkar ederek yapmaktır. Bu 

üçüncü tabaka küfür derecesidir. Fâsık bu duruma gelmedikçe Ehl-i sünnet mezhebinde 

mümin adı kendisinden alınmaz. Şu halde fâsık vasfı içinde kâfirler bulunabileceği gibi, 

imanını kaybetmemiş olanlar da bulunabilir. Mu'tezile mezhebindekiler, bu kısmı ne 

mümin, ne kâfir, ikisi ortası saymışlar, Hâricîler ise üçünü de kâfir saymışlardır.298  

Fâsık bir kişinin şâhitliği kabul edilmez. Çünkü, haram olduğuna inandığı halde 

dininin bir yasağını işlemekten kaçınmayan, haram olduğuna inandığı halde yalancı 

şâhitlikten de sakınmayabilir.299 Allah Teâlâ, fâsık bir kişinin verdiği haberin hemen 

kabul edilmemesini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: 

"@�;� 	�=n9�:m=0@� ��@��;�;�9a �̀�:�@� 	�=��>m=? ,@! 	�=�K�;�;0@� �S;�;�9a v�>#�@� :'D)H�;C ,9M 	�=�;�d ;2>OE�	 �;�I2@! �;2 ;�>�>*�;  :'=0<�;�@� �;� �"  
"Ey iman edenler! Bir fâsık size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın yoksa 

bilmeden bir gruba fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz."300  

Fâsıkın şâhitliğine rıza gösterilmez. Çünkü hâkim, şâhidin sözüne dayanarak 

hüküm verir ve bu hükmü başkası hakkında infaz eder. Şu halde şâhidin söylediği sözün 

doğru olduğuna hâkimin zann-ı galip ile inanması gerekir. Bu da ancak şâhidin âdil 

olması ile mümkündür. Fâsık, fıskından vazgeçer ve tövbe ederse, şâhitliği kabul edilir. 

Hanefîlere göre bunun bir istisnâsı vardır; kâzif (iffetli bir Müslümana zinâ isnat edip 

dört şâhit getiremeyen ve bu yüzden kazif cezası uygulanan kişi) tövbe etmiş bile olsa, 

onun şâhitliği kabul edilmez. Diğer mezheplerin mensuplarına göre, tövbe ettiği zaman 

bu suçu işleyenin şâhitliği de kabul edilir. Bu ihtilaf Nûr Sûresi "namuslu kadınlara zinâ 

isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şâhit getiremeyenlere seksener sopa 

vurun ve artık onların şâhitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen 

günahkardırlar. Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah 

                                                
297 Razî, a.g.e., "fsk" md., s. 515; İbn Manzûr, a.g.e.,  "fsk" md., X, 308. 
298 Elmalılı, a.g.e., I, 245, 246. 
299 Serahsî, a.g.e., XVI, 131. 
300 Hucurât 49/ 6. 
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çok bağışlayıcı ve merhametlidir"301 ayetlerinin farklı yorumundan 

kaynaklanmaktadır.302 

Ebû Yusuf’a göre, fâsık bir kişi insanlar arasında nüfuz sahibi ve haysiyetli biri ise 

şâhitliği kabul edilir. Çünkü, yaptığı şâhitlikte yalan şüphesi olmaz. İtibarlı bir kişi 

olduğu için, hiç kimse ona ücretle şâhitlik yaptırmaya cesaret edemez. Haysiyetinden 

dolayı da hiçbir menfaat beklemeden yalan söylemekten sakınır.303  

Hangi davranışların kişiyi fâsık yapacağı hususunda farklı görüşler vardır. 

Kaynaklar konuya geniş yer vermişlerdir. Bu cümleden olarak; kendilerini kadınlara 

benzetenlerin, kadınımsı davranan erkeğin,304 ölünün arkasından ağıtçılık yapan 

kadınların ve insanlara şarkı söyleyenlerin,305 eğlenmek için devamlı şarap içenlerin,306 

faiz yiyenlerin,307 satrançla kumar oynayanların,308 oyuna dalıp namazlarını kazaya 

bırakanların,309 sokakta giderken bir şey yemek ve yol üzerinde küçük abdest bozmak 

gibi hafif işler yapanların,310 selef-i sâlihîne açıkça sövenlerin,311 umumi ahlaka aykırı 

davranışlarda bulunanların şâhitlikleri kabul edilmez. Bu gibi kişiler tövbe edip 

durumlarını düzelttikleri taktirde şâhitlikleri kabul edilir.312 Ancak yalancılığı ile şöhret 

bulmuş kimselerin de, adaleti yoktur; şehâdetleri kabul edilmez. Tövbe etseler bile, 

şehâdetleri hiç kabul edilmez.313 Şu hadis de bunu ifade etmektedir. "  %	 ���& %	 "�#$ "��

  ��2�� | 	*�
� TM ��a ��� '�G�a "�
� ,���1�	 '�#� ����"   "Müslümanlar bir birlerine karşı 

adalet özelliğine sahiptirler. İftira sebebiyle hadd cezasına uğrayan müstesna."314  

Bu konuyu "Mürüvvet sahibi olma (Toplumun Değer Yargılarına Göre Kişiliği 

Zedeleyici Davranışlar İçerisinde Olmama)" başlığı altıda biraz daha ayrıntılı olarak ele 

alacağız.  

                                                
301 Nur 24/  4,5. 
302 Mevsılî, a.g.e., II, 404; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 521; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 311. 
303 Serahsî, a.g.e., XVI, 131. 
304 Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 520. 
305 Sehnûn, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, XIII, 153; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Şirbînî, a.g.e., IV, 324. 
306 İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463; Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Şirbînî, a.g.e., IV, 324; Mevsılî, a.g.e., II, 412; 
Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 518. 
307 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 518. 
308 İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463; Şîrâzî,  a.g.e., II, 324;  Mevsılî, a.g.e., II, 412; Şirbînî, a.g.e., IV, 325; 
Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 519. 
309 Kâsânî, a.g.e., VI, 269.  
310 Şîrâzî,  a.g.e., II, 325; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Şirbînî, a.g.e., IV, 324; 
Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
311 İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463; Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
312 Serahsî, a.g.e., XVI, 132. 
313 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 520. 
314 İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV, 325, H. no: 20657; Zeylaî, a.g.e., IV, 103. 
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Günümüz hukukunda "Şâhidin davada menfaati bulunmak gibi şehâdetin 

doğruluğunda şüpheyi mucip sebepler mevcut olursa, bunu iki taraftan her biri iddia ve 

ispat edebilir"315 hükmü ile HUMK 260. ve CMK 58. maddeleri "(Dinleme anında) 

tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak 

oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Dikkat edilecek olursa HUMK 

ve CMK tanığın güvenilirliğine dair soruların sorulmasını zorunlu kılmıştır. Gerekirse 

tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak 

durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir" 

hükümleri şâhidin kişiliğinin tartışılmasına olanak vermiştir.316  

Tanığın eski bir ceza mahkûmiyeti veya disiplin cezası bulunup bulunmadığı, 

dolaylı olarak uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olduğundan, güvenilir olup olmadığının 

ortaya çıkarılması amacıyla bu konuda da soru sorulabilir.317 

Tanığın ruhî veya aklî durumu, uyuşturucu müptelâsı ya da alkolik olup olmadığı, 

benzer bir suç edeniyle hakkında mahkûmiyet kararı, hatta disiplin cezası verilip 

verilmediği, kültür ve eğitim düzeyi, uyuşmazlık konusu olaya benzer bir suçtan zarar 

görüp görmediği vs. ile ilgili sorular, somut olayda gereksiz ya da ilgisiz olmaması 

kaydıyla yöneltilebilir. Dikkat edilecek olursa tanığa sorulan bu sorular, onun 

kimliğinin ötesinde, "kim" olduğunu tespite yöneliktir. Kimliğin tespiti, tanığın kim 

olduğunun tespiti için zorunlu olmakla beraber, yeterli değildir. Sübut konusunda karar 

verecek makamın tanığın beyanını değerlendirebilmesi için onun kimliği dışında kim 

olduğunu, nasıl bir kişiliğe, sosyal statüye vs. sahip bulunduğunu, mağdur ve sanıkla 

olan ilişkilerini, dürüst ve ahlâklı bir insan olup olmadığını bilmesi gereklidir. Hazırlık 

soruşturmasında, duruşma hazırlığında veya duruşma devresinde tanığın adlî sicilde 

kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması da mümkün kabul edilmelidir. 

Böylelikle yetkili makam, tanığın benzer bir suçtan ya da kişiliğine güveni sarsacak bir 

suçtan mahkûm olup olmadığına göre güvenilirliği konusunda daha doğru bir sonuca 

varabilecek ve bunu beyanını değerlendirirken kullanacaktır. Adlî sicil kaydının 

duruşmadan önce dosyaya konulması tanık hakkında fikir elde etme açısından oldukça 

önemlidir.318 

Hükmün verilmesinde önemli bir mesnet teşkil eden şâhit beyanının, 

kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için şâhidin çok iyi tanınması 

                                                
315 HUMK md. 254. 
316 Feyzioğlu, a.g.e., s. 324; Ertanhan, a.g.e., s. 288. 
317 Erem, Ceza Yargılaması, s. 385 (Feyzioğlu'ndan naklen s. 324). 
318 Feyzioğlu, a.g.e., s. 122. 
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gerekmektedir. Günümüz hukukunda da aynı görüş hakimdir. "Bir tanığın anlatımını 

değerlendirmek için, onun karakterini, fikir yapısını, alışkanlıklarını, hatta organik 

yapısını ve organlarındaki bozuklukları bilmek, incelemek gerekir. Ancak, yargılama 

sırasında asıl konu tanığın incelenmesi olmadığına göre, bunu yapmak çok zor ve 

olanaksız bulunabilir. Fakat, tanıklık geçmişte olmuş bir olay hakkında gerçeği bulmak 

için başvurulan bir araç olduğuna göre, bu gerçeğin elde edilmesinin özel bir gayreti ve 

çalışmağı gerektireceği kuşkusuzdur. Olayı aydınlatma zorunluluğu bir ölçüde tanığın 

da incelenmesini zorunlu kılacaktır. Elbetteki hâkimin görevi yalnız formalite gereği 

tanığı dinlemek değildir. Tanığın kimliği, ahlâk ve karakteri, geçmiş halleri, 

alışkanlıkları, tutku ve heyecanları, eğilimleri, sosyal yeri, organik sakatlıkları vb. 

araştırılmalıdır."319 "Tanık, soruşturmanın her safhasında kim olduğunu tespit için 

sorulara cevap vermek zorundadır; hiç bir tanığın sözü geçen sorular karşısında çekinme 

hakkı yoktur. Ayrıca bu cevaplarının doğru da olması gereklidir. Tanığın ruhî 

durumunun veya zekâ seviyesinin, tanıklığına güvenilirliğini etkileyeceği dikkate 

alınacak olursa, sözü edilen özelliklerini tespit etmek amacıyla bilirkişi tayin 

olunabileceği ve CMUK md. 73 uyarınca bilirkişinin de tanığa hazırlıkta veya 

duruşmada soru sorabileceği kabul edilebilir. Bilirkişinin tanığı dinledikten ve soru 

sorduktan sonra görüşünü yazılı olarak bildirmesi mümkündür. Yetkili makam, beyanı 

değerlendirirken, bilirkişinin tanık hakkındaki görüşünü de göz önüne alacaktır."320  

Adalet konusunda sonuç olarak; Şâhitlik, hakkı ortaya koyan meşru bir delil 

olduğundan şâhit âdil olmalıdır. Şâhitlikte adalet tüm mezheplerde ittifakla aranan bir 

şarttır. Çünkü bunu bizzat Allah Teâlâ " râzı olacağınız şâhitlerden", "sizden iki âdil 

kimseyi şâhit tutun ve Allah için dosdoğru şâhitlik yapın" buyurarak istemektedir. Fâsık 

bir kişinin şâhitliği kabul edilmez. Çünkü, fâsık kimse yalancı şâhitlikten de 

sakınmayabilir. Bunun için de şâhidin âdil olup olmadığı araştırılmaktadır. Buna tezkiye 

denilmektedir ki, bu araştırma bir manada güvenilirlik soruşturmasıdır. İslam 

Hukukunun günümüz hukukundan farklılık gösteren noktalardan biri de budur. 

Şâhitlerin ifadelerine güvenebilmek ve onunla karar verebilmek için, onlar hakkında 

güvenilirlik soruşturması yaptırılmasıdır. Günümüz muhâkeme hukuklarında 

bulunmayan bu kurum sayesinde, şâhitliğe dayanarak kesin bir hüküm 

verilebilmektedir. Ancak günümüz hukukunda da tanığı tanımaya yönelik olarak, 

tanığın kimliğinin, işinin, yerleşim yerinin sorulması, ayrıca şâhidin kimliği dışında kim 

                                                
319 Canpolat, a.g.e., s. 8. 
320 Feyzioğlu, a.g.e., s. 123. 
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olduğunu, nasıl bir kişiliğe, sosyal statüye vs. sahip bulunduğunu, mağdur ve sanıkla 

olan ilişkilerini, dürüst ve ahlâklı bir insan olup olmadığının bilinmesine yönelik 

soruların sorulması, tanığın adlî sicilde kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması 

da tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceğini anlamak ve yaptığı şâhitliği 

gerektiği gibi değerlendirmek içindir. Bu işleme İslam Hukukundaki gibi tezkiye 

denmese de, şâhidin beyanını değerlendirmek açısından benzer bir durum arz 

etmektedir. Şu var ki; İslam Hukukunda yapılan tezkiye sonucunda şâhidin âdil 

olmadığı anlaşılırsa, şehâdeti kabul edilmez. Günümüz hukukunda ise şâhit beyanını, 

şâhidin kişiliğine göre Hâkim değerlendirir.     

 

IV- Kazif Haddi Uygulanmamış Olmak (İftira Cezası Görmemek) 

İslam Hukukçuları kazif eden kimsenin şâhitliğinin kabul edilip edilmemesi 

hususunda ihtilaf etmişlerdir. Namuslu bir kadına veya erkeğe zinâ isnadında bulunup 

da iddiasını dört erkek şâhitle ispat edemeyen kişiye, karşı tarafın talebiyle, yaptığı 

iftiranın cezası olarak seksen değnek vurulur. Erkeklere zinâ isnat etmek aynı hükümde 

delalet yönüyle dahildir. Fakat kadınlara söz atmak daha yaygın olduğundan cemi 

müennes sîğası ile onlar özellikle belirlenmiş veya genellikle öyle olduğu hükmü ortaya 

konulmuştur.321 Buna hadd-i kazif denir. 

">�:C�@� H	;
;�=� >�;�;a:$@S9a 	�=?<S;2 :'@� K'Dj >k�;�;m:n=�<�	 @,�=�:�;2 ;2>OE�	;�  ;��>�@�:�D!;� 	̀
;a@! [̀;*�;�;� :'=�@� 	�D�;�<5;? �@�;� [̀;
<�;C ;�9 �;�@j :'=P�=

='=P  @,�D5>#�@̂ <�	)4 ( v'�>LK$ v$�D̂ @f ;�E��	 E,9-@� 	�=n@�:&@!;� ;�>�@Q >
:�;a >� 	�=a�;? ;2>OE�	 �E�9M)5"(  

"Namuslu kadınlara zinâ isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şâhit 

getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şâhitliğini hiçbir zaman kabul 

etmeyin. Onlar fâsıkların tâ kendileridir. Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar 

müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir"322 

Nur sûresi dördüncü ayetinde, üç hüküm zikredilmiştir. Bu hükümler, zinâ ifti-

rasında bulunana, dört şâhit getiremediği takdirde seksen sopa vurulması, şâhitliğinin 

ebedî olarak kabul edilmemesi ve fâsık bir kimse olmasıdır. Beşinci ayette ise, tövbe 

edip durumlarını düzeltenlerin müstesna oldukları beyan edilmiştir. Bu göre, zinâ 

iftirasında bulunanın "fâsık" oluşu hükmünün bu istisnâya girdiği ittifakla kabul 

edilmektedir. Yani bir kimse bir iffetli kadına zinâ iftirasında bulunur sonra da doğru 

söylediğine dair şâhit getiremez ve cezalandırılır ve böylece "fâsık" olur, daha sonra da, 

tövbe edip kendisini düzeltirse, hakkındaki "fâsık" hükmü kalkar. İftirada bulunana 

                                                
321 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur'âni’l-Azîm, III, 265; Elmalılı, a.g.e., V, 552. 
322 Nur 24/  4, 5. 
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seksen sopa vurulması hükmünün istisnâ edilemeyeceğinde ittifak vardır. Bu itibarla 

zinâ iftirasında bulunan kimse, tövbe etse dahi kendisine seksen sopa vurulması hükmü 

kaldırılmaz. Zinâ iftirasında bulunanın şâhitliğinin, ebedi olarak kabul edilip, 

edilmemesi hükmünün ise bu istisnâya girip girmediği hususunda ihtilaf vardır.323 

İstisnâ, kendisine en yakın olan hükme mi döner, yoksa ayette geçen bütün hükümlere 

döner de, birincisi olan, onlara dayak atma cezası istisnâdan muhassas (ayrı) mıdır? zira 

cezanın tövbe ile sakıt olmadığı icma ile sabittir, diye ihtilaf söz konusudur.324 

Kadı Şüreyh, İbrahim en-Nehâî, Said b. Cübeyr, Hasan-ı Basrî vb. âlimlere göre, 

zinâ iftirasında bulunanın, iftira cezası uygulandıktan sonra, tövbe edip kendisini 

düzeltse dahi şâhitliği kabul edilmez. Ebû Hanîfe de bu görüştedir.325 

Başkasına zinâ iftirasında bulunduğundan dolayı, hadd cezasına çarptırılanın 

şâhitliği tövbe etmiş olsa bile, kabul edilmemesine şu sebepler gösterilir.  

 Ayetteki istisnâ kendisine en yakın ilk zikredilene râcîdir. O da "Onlar fâsıkların 

tâ kendileridir" cümlesidir. Bu demektir ki; tövbe ile sadece fâsıklık ortadan kalkar, 

ebediyyen şâhitliğinin reddedilesi hükmü devam eder. Zira kâzife verilen hadd 

cezasının tamam olması, şâhitliğinin reddedilmesi iledir. Şâhitliğin reddi ebedîlik ifade 

etmezse  hadd cezası tam olarak uygulanmış olmaz.326 

 Cümleler birbirine atfedildiğinde, atfedilen cümleler sîğa bakımından farklı iseler, 

bu cümleler içinde yer alan istisnânın sadece izlediği cümleye ait olup, önceki 

cümlelerle ilgili olmaması vâcip olur. Bir delil olmadıkça aksi mümkün değildir. N-

itekim  burada hadd cezasını ve şâhitliğin reddini ifade eden cümleler emir sîğasında, 

istisnânın peşinden geldiği cümle ise haber sîğasındadır. Bu itibarla istisnânın sadece bu 

cümledeki hükme ait olması, önceki cümlelerle ilgisi olmaması gerekir. Zira "Onlar 

fâsıkların tâ kendileridir" anlamındaki cümlenin başındaki "vav" harfi aynı zamanda bu 

cümleyi isti'nâfiyye yapmaktadır. Böyle olunca istisnânın kendinden önce geçen sîğaları 

birbirinden farklı cümlelerin tamamına şamil olması caiz değildir. Çünkü bir lafzın hem 

haber, hem inşâ cümlelerini ifade etmesi caiz değildir. Kazif sebebiyle hadd cezasına 

çarptırılan kimsenin şâhitliğinin reddedilmesi, ya ayetteki "Onlar fâsıkların tâ kendileri-

dir" cümlesine veya "Artık onların şâhitliğini ebediyyen kabul etmeyin" cümlesine 

taalluk eder. Eğer ikinci cümleye müteallik ise bu cümlenin faydasız olması gerekir. 

                                                
323 Taberî, Câmiu'l-Beyân an te'vili Âyi'l-Kur'an, IX, 265; Kurtubî, a.g.e., XII, 160; İbn Kesîr, a.g.e., III, 
265.   
324 İbn Rüşd, a.g.e., II, 346; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 75. 
325 Taberî, a.g.e., IX, 265; Mevsılî, a.g.e., II, 411; Kurtubî, a.g.e., XII, 160; İbn Kesîr, a.g.e., III, 265.   
326 Serahsî, a.g.e., XVI,127. 
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Birinciye müteallik ise istisnânın ikinci cümleyi içine almaması gerekir. Zira o başlı 

başına bir cümledir ve ebediyyet ifade eder. Tövbenin şâhitliğin ebediyyen kabul 

edilmemesi ile bir ilgisi yoktur.327  

 Cassâs şu rivayetle de, kâzifin şâhitliğinin kabul edilmediğini, tövbe kapsamına 

girmediğini delillendiriyor.   "�O� | 	*�
� TM ��a ��� '�G�a "�
� ,���1�	" "Müslümanlar 

bir birlerine karşı adalet özelliğine sahiptirler. Kazif sebebiyle hadd cezasına uğrayan 

müstesna"328 hadiste kazif günahından tövbe edenin istisnâ edilmediği görülmektedir.329 

Ayrıca, şehâdetin reddi, hadd cezasının mütemmimidir. Bu bir mâni olup, 

tövbeden sonra da baki kalır. Zinâ iftirasından başka bir suç sebebiyle hadde çarptırılan 

kimseye gelince; bunun şehâdetinin reddi, hadden dolayı değildir. Şehâdeti 

fâsıklığından dolayı reddedilir. Ama tövbe edince, bu mâni de ortadan kalkar. Ama kâfir 

iken böyle bir cezaya çarptırılmış olup, daha sonra Müslüman olan kimsenin şâhitliği 

kabul edilir. Zira İslama girmekle onun için evvelkinden başka yeni bir şehâdet 

meydana gelmiş olmaktadır. Evvelki şehâdetini yok eden hadd, sonraki şehâdetini yok 

edemez. Çünkü hadde çarptırıldığında evvelki şehâdeti mevcut değildi.330 Ayetteki 

"Ebediyyet" kelimesi tövbeden sonraki zamanı içine almaktadır. Zira bu kelime zamanın 

sürekliliğini ifade eder.331 Namuslu bir kimseyi, özellikle ırz ve namus sahibi bir kadını 

zinâ ile itham etmek canını almaktan ağırdır. Zinâ iftirası suçunu fırlatan dilin ebedî 

olarak, yani ölünceye kadar bu suretle hükmünü düşürmek bu da bu cezanın 

tamamlayıcı unsurudur. Celdin acısı cisme ait, bunun acısı ise ruha aittir. Zinâda cisme 

ait olan yön, kazifte ruha ait olan yön galip olduğundan kazifin celdi, zinâ cezasından 

aşağı ve fakat bu manevî ceza ondan daha fazladır, çünkü ebedîdir. Bunlar fâsıklar 

güruhundan ibarettir. Fısk ile mahkum kimselerdir.332  

Ebû Yusuf, İmam Züfer ve Hanefî dışındaki mezheplere göre hadd-i kazife 

çarptırılmış olan bir kişi, tövbe ettiği taktirde şâhitliği kabul edilir.333 Saîd b. el-

Müseyeb, Şa'bî, Âmir, Tâvûs b. Keysân, Mücâhid b. Cebr, Katâde, Mesruk, Saîd b. 

Cübeyr, Ömer b. Abdülaziz, Abdullah b. Utbe, Dahhâk, ez-Zührî vb. âlimlere göre zinâ 

iftirasında bulunan kimse, kendisine ceza uygulandıktan sonra tövbe eder ve kendisini 

düzeltirse artık şâhitliği kabul edilir. Zira "Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar 
                                                
327 Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, V, 122. 
328 Zeylaî, a.g.e., IV, 103. 
329 Cassâs, a.g.e., V, 126. 
330 Mevsılî, a.g.e., II, 411; Halebî, a.g.e., III, 224. 
331 Serahsî, a.g.e., XVI,127. 
332 Elmalılı, a.g.e., V, 553. 
333 Mevsılî, a.g.e., II, 411; Zuhaylî, a.g.e.,VIII, 311. 
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müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir"334 ayet-i kerîmesi bunu 

ifade etmektedir. Taberî de bu görüşü tercih etmiştir. İmam Mâlik, İmam Ahmed b. 

Hanbel ve İmam Şâfiî bu görüştedirler.335 Ayetteki "illâ" istisnâsı, hadd cezasının 

uygulanması dışında istisnâdan önce geçen hükümlerin hepsine şâmildir. Buna göre 

istisnâdan sonraki durum, fâsıklığı ve şâhitliğin ebediyyen reddedilmesi hükmünü 

ortadan kaldırmıştır. 

 İftira eden kimse tövbe ettiği takdirde, şâhitliği de kabul edilir. Çünkü onun 

şâhitliğinin reddedilmesi ancak fâsıklıktan dolayı idi. Tövbe ile bu ortadan kalktığına 

göre, kendisine iftira haddinin uygulanmasından önce olsun, sonra olsun şâhitliği kabul 

edilir. Genel olarak fukahânın kabul ettiği görüş budur.336 

Olumsuz bir ifadeden yapılan istisnâ, olumlu hüküm ifade eder. Buna göre ayetin 

istisnâdan sonraki manası "Tövbe edenlerin  şâhitliğini kabul ediniz. Artık onlar fâsık 

değildir" takdirindedir.337 

 Kazif sebebiyle hadd cezasına çarptırılan kimsenin şâhitliğinin kabul edilmesi 

görüşünde olanların bu ayetlerden başka delilleri de vardır. 

 Ebû Bekre, Şibl b. Ma'bed ve Nâfi; Muğîre b. Şu'be hakkında bir kadınla gayr-i 

meşru ilişkide bulunduğuna dair şâhitlik ettikleri zaman, ki bu olayda dördüncü şâhit 

Ziyad kendileri gibi ifade vermediğinden338 Ebû Bekre ve diğer iki kişi kâzif durumuna 

düşmüşlerdi. Buhârî, Sahîh'inde bu olayla ilgili olarak şu şekilde nakilde bulunuyor. 

"Hz. Ömer Ebû Bekre, Şibl b. Ma'bed ve Nâfi'e, Muğîre'ye kazif etmiş oldukları 

gerekçesiyle hadd cezası uygulattı. Daha sonra bunlara tövbe etmelerini teklif ederek: 

"Kim tövbe ederse (bundan sonraki hayatında) onun şâhitliğini kabul ederim" dedi."339 

Hz. Ömer, Ebû Bekre'ye de "Tövbe et, şâhitliğini  kabul edeyim" demişti. Hz.  Ömer'in 

bu sözüne hiç kimse itiraz etmedi. Böylece bu konuda bir icma hasıl oldu.340 Buhârî, bu 

nakillerden sonra ulemânın görüşlerine şu şekilde yer veriyor;  

 İbu'z-Zinâd, "Bizim Medine'de uygulamamız şudur ki kazif eden kişi Allah'a 

tövbe ederse onun şâhitliğini kabul ederiz" der.  

 eş-Şa'bî ile Katâde de: "Zinâ iftiracısı kendini yalanladığı zaman kamçılanır ve 

şâhitliği kabul edilir" demişlerdir. 
                                                
334 Nur 24/  4, 5. 
335 Şâfiî, Ahkâmü'l-Kur'an, II, 135; Buhârî, Şehâdet, 8; Taberî, a.g.e., IX, 265; İbn Kudâme, a.g.e., XII, 
75; Kurtubî, a.g.e., XII, 160; İbn Kesîr, a.g.e., III, 265.   
336 Kurtubî, a.g.e., XII, 160. 
337 İbn Kudâme, a.g.e., XII, 75. 
338 İbn Kudâme, a.g.e., X, 175; İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, V, 256. 
339 Buhârî, Şehâdet, 8. 
340 Taberî, a.g.e., IX, 265; Hâkim, Müstedrek, III, 507, H.no: 5892;.İbn Kudâme, a.g.e., XII, 75. 
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 Sevrî de şöyle der: "Köle kamçılandığı, sonra âzâd edildiği zaman, şâhitliği caiz 

olmuştur. Ceza uygulanmış kimse, iki kişi arasında hüküm vermesi istense de hüküm 

verse, bu caizdir, demiştir."341 

 Kazif sebebiyle hadd cezasına çarptırılan kimsenin şâhitliğini kabul edenlerle 

etmeyenlerin delilleri incelendiğinde, tövbe etmesi durumunda kazif haddine uğrayanın 

şâhitliğinin kabul edilmesi uygun görünmektedir.     

 

V-Mürüvvet Sahibi Olmak (Toplumun Değer Yargılarına Göre Kişiliği 

Zedeleyici Davranışlar İçerisinde Olmamak)  

Şâhit zamanındaki ve muhîtindeki insanların beğenmediği, düşüklük saydığı 

bayağı hareketlerden kaçınmalıdır. Çünkü öyle olmayan kişi ciddiyetsiz sayılır, toplum 

açısından önem arz eden meselelere önem vermez. Bu yüzden klasik kaynaklarımızda 

fukahâ, kadınlar gibi davranan erkeklerin, kuş uçuran, yolda yürürken bir şeyler yeyip 

içen, hamama peştamalsız giren, rast gelen yerlere abdest bozanların, satrançla kumar 

oynayanların vb. hafif meşrep kişilerin şâhitliklerinin kabul edilmeyeceğini 

söylemektedirler.342  

Aslında şâhidin toplumun değer yargılarına göre kişiliği zedeleyici davranışlar 

içerisinde olmaması, âdil olması ile ilişkilidir. Bir takım günahları işlemek, kebâir’i 

irtikâb etmek adaleti düşüren şeylerdendir.343 Sağire sayılan günahlara devam eden 

kimselerin şehâdetleri de makbul değildir. Çünkü bunlar, yalana da ehemmiyet 

vermezler.344 İslam Hukukçuları kişinin yaşantısındaki davranışlarının şâhitliğine olan 

etkisi hususunda şâhitliğin kabulüne engel olmak üzere bir takım haller saymışlardır. 

Şâhidin toplumun değer yargılarına göre değişken olmak üzere mürüvvetini zedeleyici 

iş ve davranışlar içerisinde olmaması gerekmektedir. Bu davranışlar mezheplere göre 

benzerlik gösterse de kısmen değişiklik arz etmektedir. Mürüvveti zedeleyici 

davranışlar olarak nitelenen bu hallere bir göz atacak olursak; 

 

A-Kendilerini kadınlara benzetenlerin, kadın gibi davranan erkeğin şâhitliği 

kabul edilmez. Bundan maksat kendisini küçük düşürecek bir takım şeylerde kadın gibi 

davranan, demektir. Ki bu, ancak kadınlarda görülebilecek şekilde süslenen, konuşan ve 

                                                
341 Buhârî, Şehâdet, 8. 
342 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 28; Şirbînî, a.g.e., IV, 324; Mevsılî, a.g.e., II, 410, 415; Fetâvây-i  
Hindiyye, VI, 523. 
343 Mevsılî, a.g.e., II, 412. 
344 Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
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kırıtarak yürüyen ve bunları kasıtlı olarak yapan kimse için söz konusudur. Tarif 

edildiği gibi davranmak günah olup, Hz. Peygamberin lisanı ile lânetlenmiştir. 

"� a	 ���� �� "�� w��	 ��& %	 ���� '�#� �q�/�	 � "�C��	 k_C�0�	� � H�1��	 "���  'P�C�V! � '�?��a  
"Peygamber kadınlar gibi davranan erkeklere ve erkekler gibi davranan kadınlara 

lânet etmiş ve onları evinizden çıkarınız!" 345 buyurmuştur. Ancak yaratılıştan sesi kadın 

gibi olan kimseler bu hükmün dışındadır. Böyle olanların şâhitliği kabul edilir.346 Zira 

bunda herhangi bir kasıt yoktur. Kadınlar gibi süslenen, konuşan, giyinen kısaca 

kadınımsı davranışlar sergileyen erkekler, eskiden olduğu gibi günümüzde de hoş 

karşılanmamakta ve toplum tarafından ayıplamaktadır. Bu kişiler toplumun değer 

yargılarına, örf ve adetlerine muhalif tavırlar sergilediklerinden kendilerine ve sözlerine 

değer verilmez. Çünkü toplumun değer yargıları ile çatışmayı önemsemeyen bir 

kimsenin sözlerinin doğruluğundan emin olunmaz. 

B-Ölünün arkasından ağıtçılık yapan kadınların ve insanlara şarkı 

söyleyenlerin şâhitlikleri kabul edilmez.347 İnsanlar için şarkı söyleyip onlara dinleten 

kimsenin de şehâdeti makbul olmaz. Ancak, kendisi işitecek kadar söylüyorsa, hatta 

tenha bir yerde yalnızlığından dolayı söylüyor da, onun sesini başkaları da duyuyorsa bu 

durumlarda, şehâdeti kabul edilir. İnsanlara duyurarak teğannî yapan, (şarkı söyleyen) 

kadının da şehâdeti kabul edilmez. İnsanlara duyurmuyorsa bile, kadının böyle yapması 

güzel değildir. Başkasının ölüsüne ağıt yakanın ve bunun bir kazanç haline getirenin de 

şehâdeti geçerli değildir.348 Hz. Peygamber (s.a.s.) "Z�$ ,! w��	 ��& %	 ���� '�#�: ��  �� 

�?�m�	 �5�X	  : ��n\���	  ������	�"   "iki ahmağın; yani ağıtçı kadınla şarkıcı kadının sesini 

dinlemeyi yasaklamış"349 ayrıca ""�� w��	 ��& %	 ���� '�#�  )r�� ��� � '�� *�
�	 ��� R���	"  

"(Ölüm vukuunda ) yanaklarını tokatlayıp yakasını yırtarak ağlayan bizden değildir"350 

buyurmuştur. Bu hadisler İslam'da, ölüye özel bir tarzda ağlamanın yasak ve bunun 

haramlardan olduğunu göstermektedir. Bu yasak ve haramlardan birini işleyenin adalet 

özelliği sakıt olur. Adalet özelliği sakıt olanın da şâhitliği kabul edilmez.  

Bilhassa işlediği haramı rızkını kazanmak için bir yol tutmuş olanda bu durum 

daha açıktır. Öte yandan yüzünü tırmalayıp, yakasını yırtmanın insanı İslâm 

                                                
345 Buhârî, Libâs, 60; Ebû Dâvûd, Edep, 61. 
346 Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 518. 
347 Sehnûn, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, XIII, 153; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Şirbînî, a.g.e., IV, 324. 
348 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 520. 
349 Tirmizî, Cenaze, 26 (hasen); Zeylaî, a.g.e., IV, 109. 
350 Buhârî, Cenâiz, 34. 
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cemaatinden çıkardığının ifade edilmesi bu tarzda ölüye ağlamanın İslâm'ın öğretilerine 

ve doğru akîdeye aykırı olduğunu göstermektedir. Gerçekten de ölüye ağlayıcılığı 

meslek edinenler hadiste ifade edildiği gibi ağlarlar. Maddi kazanç elde etmek için 

günah bir şeyi işleyen kimsenin, maddi çıkar temin etmek için yalancı şâhitlik 

yapmayacağına güvenilmez. Şu kadar ki bu bahiste söylenenler başkalarının başına 

gelen musibetlere ağlayıp ağıt yapmayı meslek haline getirip bundan kazanç 

sağlayanlarla ilgilidir. Kendi ailesinden ölen veya musibete uğrayan birine ağlayanın 

şâhitliği reddedilmez. Zira bu nadiren olur ve maddi bir kazanç için değildir.351    

C-Eğlenmek için devamlı şarap içenlerin şâhitliği kabul edilmez. Çünkü şarap 

içmek haram kılınmıştır. İmam Muhammed bir kimse helâle yorumlayarak nebiz içer de 

sarhoş olmaz ve bunu eğlence maksadıyla içmezse, şâhitliği kabul edilir der.352 Allah'ın 

haram kıldığı bir yasağı çekinmeden devamlı çiğneyen bir kişi, şâhit olduğu bir konuda 

da haram olan yalanı söyleyebilir. Bu açıdan böyle birinin şâhitliği kabul edilmemelidir.  

D-Faiz yiyenlerin şâhitliği kabul edilmez.353 Çünkü faiz haramdır. Bazıları 

şehâdetin reddi için faiz yemeyi âdet haline getirmeyi şart koşmuşlardır. Çünkü (faiz 

olma özelliği taşıyan) fasit akitten geri durmak zordur.354 Şayet hiç bir kayıt olmaksızın 

faiz yiyenin şâhitliği reddedilirse şâhitliği kabul edilecek kimse bulunmaz. Bu hususa 

Hz. Peygamber şu hadisi ile işaret buyurmuştur.  

",! "�#$ %	 ��& %	 ���� '�#� "��:  �?S�� ��� ����	 ,��� T �5�2 
L! TM B)! �a��	 ,-� �  ���)S2 

�a�&! �  ~$��y "   "İnsanlara öyle bir zaman gelecektir ki onlardan faiz yemeyen kalmaz. 

Faizi bizzat yemeyenlere faizin tozu bulaşır"355 Faiz yemenin şâhitliğe müessir olması 

söz konusu ise bunun faiz yemekle meşhur olan, bunu kazanç kapısı edinen kimse 

hakkında olması gerekir. Zira özellikle günümüzde faize hiç bulaşmamak çok zordur. 

E-Satrançla kumar oynayanların ve tavla oynayanların şâhitliği kabul 

edilmez. Başka bir şeyle kumar oynayanların şâhitlikleri de kabul edilmez. Çünkü 

kumar oynamak haramdır. Ama satrancı oyun olarak oynamak içtihada mahal 

olduğundan dolayı, kişinin adalet vasfını yok etmez. Ancak, her ne kadar, satrançla 

kumar oynamıyor olsa bile, eğer onu oynamaya devam ederken namaz kılmadan geri 

bırakıyor veya oyunda rakibine karşı haklı çıkmak için yalan yere yemin eden kimsenin 
                                                
351 Özcan, a.g.e., s. 141. 
352 İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463; Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Şirbînî, a.g.e., IV, 324; Mevsılî, a.g.e., II, 412; 
Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 518. 
353 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 518. 
354 Mevsılî, a.g.e., II, 412. 
355 Ebû Dâvûd, Buyu', 3; İbn Mâce, Ticârât, 58 (Elbânî hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir). 
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adalet vasfı yok olur.356 Tavla oynayan da âdil olma özelliğini kaybetmiş olur.357 

Dolayısıyla şâhitliği kabul edilmez. 

Tavla oynamanın yasaklanmış şeyler olduğu Hz. Peygamberin şu hadisleri ile 

sabit olmuştur.  "� ��� *����a 
5� �m� %	 ���#$�" "Tavla oynayan kimse, Allah’a ve onun 

Peygamberine isyan etmiştir"358, " " � ��� i�*����a ��S�� ��& ~
2 | '6 �2�V  ���*�  "Tavla 

oynayan kimse, sanki elini domuz etine ve kanına banmış gibidir."359 Tavla ve satranç 

oyununu alışkanlık haline getirmek insanı, dini ibadetlerden ve namazdan 

alıkoymaktadır. Hatta bu tür alışkanlıklar belki insanı kumar hastalığına dahi 

düşürmektedir. Fakat satrancı ara sıra ve kumar maksadı gütmeden oynayan kimsenin 

âdil olma özelliği yok etmediğini görüyoruz. 

F-Kuş oynatan, onunla oynayan, oyalanan kimsenin adalet özelliği kaybolur 

şâhitliği kabul edilmez. Güvercini ile başkasının güvercinini çektiriyor ve gelen 

güvercinin etini yiyor veya onu satıyorsa, şehâdeti makbul olmaz. Ancak, güvercine 

ünsiyet eden, onları evcilleştiren, fakat uçurup oynamayanların şehâdetleri kabul 

edilir.360 Hz. Peygamber güvercin salıp onun peşini takip etmekte olan birini görünce 

" ,���� 7�02  � �����"  "Dişi bir şeytanın peşine takılmış bir şeytan!"361 buyurmuşlardır. Öte 

yandan bu kimse saldığı kuşu takip etmek için çıktığı dam gibi yüksek yerlerden 

evlerdeki kadınların gizlilikleri istemeyerek de olsa görmüş seyretmiş olacaktır. Ayrıca 

bu meşguliyet gaflete ve namazların geçirilmesine sebep olur.362 Bu durumda olan 

kimsenin olayların bazı yönlerini unutmuş olduğu halde şâhitlik yapmış olmasından da 

emin olunamaz. 

G-Avret yerini açan, hamama peştamalsız girenlerin, yani çıplak yıkanıp, da 

avret yerlerini başkalarına gösterenlerin, tövbe etmedikçe şehâdetleri kabul edilmez. 

Çünkü bunlar ayıp yerlerini açığa çıkarmakla adalet özelliği kaybedip fâsık olurlar. Zira 

avret mahallinin örtülmesi farzdır.363 Bu tür davranışlar günümüzde de hoş görülmeyen, 

çirkin ve mürüvveti zedeleyen davranışlardır. 

                                                
356 İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463; Şîrâzî,  a.g.e., II, 324;  Mevsılî, a.g.e., II, 412; Şirbînî, a.g.e., IV, 325; 
Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 519. 
357 Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Şirbînî, a.g.e., IV, 325. 
358 Ebû Dâvûd, Edep, 64. 
359 Müslim, Şi'r, 1. 
360 Şîrâzî,  a.g.e., II, 326; Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 519. 
361 Ebû Dâvûd, Edep, 65 (Elbânî hadisin hasen sahih olduğunu belirtmiştir). 
362 Kâsânî, a.g.e., VI, 269; Mevsılî, a.g.e., II, 412. 
363 Mevsılî, a.g.e., II, 412; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 522. 
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H-Sokakta yiyip - içmek ve yol üzerinde küçük abdest bozmak gibi hafif işler 

yapanların şâhitliği kabul edilmez. Çünkü bu gibi işleri yapmakla kişi insanlığını 

kaybeder ve tabii yalan söylemekten de sakınmaz. Sokakta iç çamaşırıyla dolaşanların 

da şâhitliği kabul edilmez.364 Günümüzde sokakta bir şeyler yiyip içmek artık ayıp ve 

kişiliği zedeleyici bir hal olarak telakki edilmemektedir. Ancak yol üzerinde küçük 

abdest bozmak, sokakta iç çamaşırı ile dolaşmak hafiflik sayılmaktadır. Bu hafif işleri 

toplumun nazarından çekinmeden yapan kişilerin, başkaları hakkında yapacakları 

şâhitliklerine de şüphe ile yaklaşılmalıdır.  

I-Selef-i sâlihîne açıkça sövenlerin şâhitliği kabul edilmez. Çünkü böyle 

yapanlar fâsıktırlar. İnsanlara ve komşulara çok sövenlerin şâhitliği de kabul edilmez. 

Çünkü böyle bir hareket, aklın noksanlığına, mürüvvetin azlığına delâlet eder. Bu gibi 

hareketlerden kaçınmayanlar yalandan da çekinmezler.365 Böyle bir davranış 

zamanımızda da hoş karşılanmaz. 

 Ebû Yûsuf "Hz. Peygamberin (s.a.s.) ashâbına sövenlerin şâhitliğinin kabul 

edilmesini ben caiz görmüyorum. Çünkü onlara ancak düşük ve alçak kimseler söverler. 

Böylelerinden alâkalarını kesip uzak duranların şâhitliğini kabul ederim. Çünkü onlarla 

alâkayı kesip boykot etmek -her ne kadar bâtıl ise de- onlar bunu dindarlık icabı 

yapmaktadırlar" demiştir.366  

İ-Önemsemeyerek namazı, cumayı ve zekât vermeyi terk eden ve cemaate 

gitmeyi terk edenlerin de şâhitliği kabul edilmez.367 Muayyen (belirli) vakitleri olan, 

namaz oruç gibi farzları, özürsüz, geriye bırakan kimselerin de adaletleri düşer. 

Muayyen vakti olmayan zekat, hac gibi farzlar da ise, özürsüz, hac ve zekatı tehir etmek 

adaleti düşüreceği ve düşürmeyeceği yönünde iki farklı görüş vardır.368 Günümüzde 

çoğu mü'min namazlarına ve diğer farz olan görevlerine gereken dikkati 

göstermemektedir. Bu durumdaki kişilerin şâhitliklerini reddetmek, günümüzde şâhitlik 

edecek kimse bulamama riskinden dolayı pek mümkün görünmemektedir. 

J-Kazancının kaynağına aldırış etmeyen, kazancının haramdan olup olmadığına 

aldırış etmeyen kimsenin şâhitliği makbul değildir. Zira bu durumda olan kimsenin 

kazanma hırsı ile para elde etmek için şâhitlik yapmayacağından emin olunamaz.369 Kişi 

                                                
364 Şîrâzî,  a.g.e., II, 325; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Şirbînî, a.g.e., IV, 324; 
Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
365 İbn Abdilber, el-Kâfî, s. 463; Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
366 Mevsılî, a.g.e., II, 412; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 521, 522. 
367 İbn Abdilber, el-Kâfî, s. 463; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33; Mevsılî, a.g.e., II, 412. 
368 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 519. 
369 Kâsânî, a.g.e., VI, 269. 
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kazancını helal yollardan temin etmelidir. Çok kazanma hırsıyla harama-helale dikkat 

etmeden her kazancı mübah gören bir şâhit, menfaat elde etmek için yalana başvurabilir 

ve şâhit olduklarından farklı şeyler anlatabilir.  

K-Taraf tutan kimsenin şâhitliği kabul edilmez. Şâhit mensup bulunduğu soy,  

aile vs. gibi hususlarda taraf tutan birisi ise şâhitliği kabul edilmez. Böyle bir kimse 

kişisel arzusunun gerçekleşmesi uğrunda yalan söylemekten çekinmez. Böylece fâsık 

olur.370 Taassup derecesinde mensubu bulunduğu soyu, aileyi, grubu, takımı vb. tutan 

bir kimsenin, onların aleyhine şâhitlikte bulunması gerektiğinde, doğru söyleyeceğinden 

emin olunmaz.  

L-Günah fiillerinin işlendiği meclislerde oturanların şâhitliği kabul edilmez.371 

M-Kefen satan kimsenin şâhitliği kabul edilmez. Kefenci, bu işi yalnız başına 

yapar ve ölen var mıdır diye gözetirse, şehâdeti kabul edilmez. Zira bu takdirde o kimse, 

para kazanmak için başkalarının ölümünü istemekte hatta salgın hastalıkları temenni 

eder duruma düşmektedir. Fakat dükkanında sair satılık eşya ile beraber kefene elverişli 

mal bulunan kimsenin şehâdetinin kabulüne bu mâni olmaz.372  

N-Yalancılıkla ve gelişi güzel konuşmak (palavracılık)la meşhur olan kimsenin 

adalet sahibi olma özelliği yoktur. Tövbe de etse böyle bir kimsenin şâhitliği sonsuza 

değin kabul edilmez. Hanefîlerin bu husustaki gerekçeleri şudur. Çevresinde yalancı 

olarak bilinen ve böyle meşhur olan kimsenin tövbesinde doğru olduğu nasıl 

bilinecektir. Bu noktanın tam olarak bilinememesinden dolayı şâhitliği ebediyyen kabul 

edilmez. Bu konuda şu hadis de delil olabilir, ""�� "�#$ %	 ��& %	 ���� '�#�  ,����1�	  "�
�� 

 '��G�a  ����  ���a TM  	*�
�� |  ��2�� "   "Müslümanlar bir birlerine karşı adalet özelliğine 

sahiptirler. İftira sebebiyle hadd cezasına uğrayan müstesna."373
 Çünkü, iftirada da bir 

yalan vardır. Suçu olmayan kimselere şuçlu diye iftira atmaktan çekinmeyen bir kimse, 

şâhitlik yapacağı mevzularda da yalan söylemekten çekinmez. Günümüzde de atakçı ve 

palavracı olarak bilinen kimselere itimat edilmez. Onların sözlerine değer verilmez 

dolayısıyla şâhitliklerine de itibar edilmez.  

Unutma ile veya bir kere yalan söyleyip tövbe edenin durumu böyle değildir. 

Böyle olup tövbe edenin şâhitliği kabul edilir. Zira pek az kimse böyle durumlara 

düşmekten kendisini kurtarabilir. Durumuna bakılmaksızın her yalan söyleyenin 

                                                
370 Kâsânî, a.g.e., VI, 269. 
371 Mevsılî, a.g.e., II, 413. 
372 Mevsılî, a.g.e., II, 413; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 523; Bilmen, a.g.e., VIII, 167. 
373 İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV, 325, H. no: 20657; Zeylaî, a.g.e., IV, 103. 
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şâhitliği reddedilirse bir çok hakkın yerine getirilme kapısı kapanmış olur, bu ise hakkın 

zâyî olmasına yol açar.374 

O-Ayrıca Mâlikîlere göre savaşta cepheden kaçan kimsenin,375 insanların 

kişiliğine dil uzatan, insanlara dili ile eziyet eden, kendisine dünyalık verenleri 

öven, vermeyenleri yeren şairin,376 Hanbelîlere göre ana-babaya karşı gelip onlara 

eziyet edenin, sıla-i rahimde bulunmayanın ve yatakta eşi ile arasında geçenleri 

başkalarına anlatan kimsenin377 de şâhitliğinin kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.   

Mürüvvet sahibi olma başlığı altında incelediklerimiz üzerinde düşündüğümüzde, 

yaşanılan zanda ve mekanda yasak kılınmış ve toplumun değer yargılarına ters düşen 

davranışlar, fiiller işlendiğinde mürüvvet sahibi olma özelliğinin kaybedildiğini ve 

adalet vasfının zedelediğini görüyoruz.  

Ancak, Müslüman bir kimse her ne kadar bazı günahları işlemiş de olsa büyük 

günahlardan ve yalancı şâhitlikten kaçındığı sürece onun şâhitliği kabul edilmeye 

layıktır. Zira insanların pek çoğunun dinden uzaklaştığı bir zamanda bir kimse bazı 

günahları işlese de, şer’î ölçülerde adalet özelliğine sahip bir kimse olur. Bu görüş 

Buhârî'nin şu rivayetine de uygun düşmektedir. "Abdullah b.Utbe diyor ki: Hz.Ömer’in 

şöyle dediğini işittim: İnsanlar davranışlarından Hz. Peygambere gelen vahye göre 

sorumlu tutulurlardı. Artık vahiy kesilmiştir. Şimdi biz insanları dış haliyle yaptıklarına 

göre değerlendiririz. İyi şeyler yaptıklarını gördüklerimizi öyle kabul eder ve ona 

inanırız. Onun iç hali bizi ilgilendirmez. İç halinde bir kötülüğü varsa onun hesabını 

Allah görecektir. Her kimin de kötülüğünü görürsek ona güvenmez ve onu tasdik 

etmeyiz. İsterse iç dünyasında iyi bir insan olsun."378  

Yine Ebû Yûsuf'un "şiirinde iffetli kadınlara iftirada bulunmadığı müddetçe, şâirin 

şâhitliğini kabul ederim. Âdil; iyilikleri kötülüklerinden fazla olan kimsedir. Kişinin 

âdil olabilmesi için bütün günahlardan sâlim olması şart değildir. Allah (c.c.) şöyle 

buyurmuştur; "Şayet Allah (c.c.) yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, 

yer yüzünde hiç bir canlı varlık bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar 

erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar. Şüphe yok ki Allah, kullarını 

görmektedir."379  

                                                
374 İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463; Kâsânî, a.g.e., VI, 269; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33; Bilmen, a.g.e., 
VIII, 167. 
375 Muhammed b. Yusuf, et-Tâc ve'l-iklîl, III, 353. 
376 Sehnûn, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, XIII, 153; İbn Abdilber, el-Kâfî, s.463. 
377 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 33. 
378 Buhârî, Şehâdet, 5. 
379 Fâtır 35/ 45. 
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Bu da gösteriyor ki, kul günah işlemekten çok az sâlim kalır"380 görüşü de buna 

örnek teşkil etmektedir. 

Burada şu noktaya değinmemiz de yerinde olacaktır. Fukahânın adalet ve 

mürüvvete ters düşen haller ve bu haller sebebiyle şâhitliğin reddine dair söyledikleri, 

meseleyi mutlaka daraltmak istediklerinden değildir. Bu olsa olsa, mürüvvet ve güzel 

ahlak konusuna verdikleri önemin bir göstergesidir. Bir de onların söylediklerinin pek 

çoğu zamanlarındaki âdet ve telakkilerin ışığı altında değerlendirilmelidir.381 Geçmişte 

ayıp ve aşağılık sayılan, işlenilmesi durumunda mürüvvetin, dolayısıyla adaletin 

kaybedilmesine sebep olan bazı davranışlar, günümüzde normal bir davranış olarak 

görülebilmektedir. Bu durumda eğer bir davranış kesin olarak haram olmayıp, 

zamanındaki ve muhîtindeki insanların beğenmediği, düşüklük saydığı bayağı 

hareketlerden değilse, yani toplumun değer yargılarına aykırılık oluşturmuyorsa bu 

fiilleri işleyenlerin şâhitliğinin kabul edilmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde bir çok 

olay delil yetersizliğinden aydınlatılamayacaktır. 

Günümüz hukukunda şâhit delilinin, kesin değil takdiri deliller arasında kabul 

edilmesinin ve zayıf, çürük bir delil sayılmasının nedenlerinden biri olarak, ahlak, din, 

şeref ve namus gibi manevi yönleri zayıf olan kişilerin, bilerek gerçeğe aykırı tanıklık 

yapmalarının mümkün olması gösterilmektedir.382 Bu nedenle hâkim, tanıkların 

ifadeleri ile bağlı değildir. Eğer tanığın doğru söylemediğini başka delil ve belirtilerle 

anlarsa, tanık ifadelerinin aksi yönde de karar verebilir. Ancak, hâkim tanık ifadelerini 

serbestçe takdir ederken sadece hâkimin vicdani kanaati yeterli olmayıp, hükümde bir 

tanığın ifadesinin neden kabul edildiğinin veya edilmediğinin belirtilmesi gerekir.383 

Günümüz Hukukundaki bu anlayış da bize tanığın, dînî, ahlakî değerlerinin, mürüvveti 

zedeleyici davranışlar içerisinde olup olmadığının, manevi değerlere saygısının ne 

ölçüde olduğunun araştırılmasının, doğru hüküm verebilme noktasında ne derece 

önemli olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

                                                
380 Mevsılî, a.g.e., II, 413. 
381 Özcan, a.g.e., s. 150. 
382 Kuru, a.g.e., II, 1769. 
383 Kuru, a.g.e., II, 1798. 
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VI- Töhmet Altında Olmamak 

İslâm hukukçuları, töhmet altında olma sebebiyle şâhitliğin ret edileceği 

hususunda icma etmişlerdir.384 Ebû Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Rasûlullah 

(s.a.s.) bir münâdî gönderip, çarşıda şöyle ilan etmesini istemiştir. 

" � ! 4�1�	 | �2*��� '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$ ��a "�� [�2�P  ! �T� 'mV [*��� ��¡ T 
��2* | '�0�	 "�� ��8�	 ��� B�� ���"  

 "Hasmın (düşmanın) ve zanînin şâhitliği kabul edilmez. Zanîn kimdir denildi. 

Dininde itham altında olandır.385  

 Töhmete altında olmak çeşitli sebeplerle olabilecekse de genel manada, lehine 

şehâdet ettiği kimse ile karşılıklı fayda görme veya birbirinden zarar def etme 

konumunda ve münasebetinde bulunmaktır.386 Klasik kaynaklarımızda usûlün fürûa, 

fürûnun usûle, eşlerin birbirlerine, hasmın hasmı hakkındaki şâhitlikleri geçerli 

olmadığı ifade edilir. Akrabalık, ortaklık, dostluk, menfaat sağlama, düşmanlık, bedevî 

olma ve şâhidin şâhitlik yapmak için aşırı istekli olması387 gibi durumlar şâhitlik 

konusunda şâhidi töhmet altında bırakan niteliklerdir. Töhmet de şâhidin doğruluğu 

hakkındaki zannı zayıflatan bir özelliktir. 

İmam Kurtubî Nisâ Sûresi 135. ayetin tefsirinde şu ifadelere yer veriyor. "Selef 

zamanında kimse (her hangi bir şekilde) itham edilmezdi. Sonra öyle durumlar ortaya 

çıktı ki idareciler ithamla ilgili şeyleri dikkate almaya başladılar. Böylece itham edilen 

kimsenin şâhitliği bırakılır oldu.388  

Şâhidi töhmet altında bırakan özellikleri inceleyip sonrada günümüz hukukuyla 

mukayese edelim. 

 

A-Akrabalar Arasındaki Şâhitlik 

Akrabalar arasındaki şâhitliği usûl ve fürûun birbirlerine şâhitlikleri, eşlerin 

birbirine şâhitliği ve diğer akrabalar arasındaki şâhitlik başlıkları altında ele aldık. 

1- Usûl ve Fürû Derecesindeki Akrabalıklarda Şâhitlerin Durumu 

Usûl ve fürûun lehteki şâhitlikleri kabul edilmez. Kişinin kendi çocukları ve 

aşağıya doğru torunları lehine, çocukların da ana-babaları ve yukarıya doğru dede ve 

nineleri lehine şâhitlik etmeleri kabul edilmez. Çünkü aralarında menfaat birliği vardır 
                                                
384 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 312. 
385 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 320, H.no: 15365; İmam Mâlik bu sözü Hz. Ömer'e nispet etmiştir bk. 
Mavatta, Akdıye, 2.  
386 Mecelle, md. 1700/I.  
387 Hırakî, a.g.e.,  I, 145; Mevsılî, a.g.e., II, 411; Meydânî, a.g.e., IV, 60; Halebî, a.g.e., III, 226. 
388 Kurtubî, a.g.e., V, 390. 
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(menfaatleri birbirlerine bitişiktir). Öyle ki, bunların bir birlerine zekât vermeleri caiz 

değildir. Bunlardan biri diğeri lehine şehâdette bulunursa, aslında bir kaç yönden kendi 

lehine şehâdette bulunmuş olur. Bu kişiler normal olarak birbirlerinin mallarından 

istifade ederler. Böylece, lehte yapacakları şâhitlikte kendilerine bir menfaat sağlama 

mana ve töhmeti bulunur. Kardeş, amca ve dayı gibi diğer akrabalar böyle değildir. 

Bunların birbirleri lehine şâhitlikleri kabul edilir. Örf ve adete göre bunlardan biri 

diğerinin malını harcayamaz. Böylece yabancılar gibi olmuş olurlar. Süt babanın süt 

evladı lehine, süt evladın süt babası lehine yapacağı şâhitlikte kabul edilir. Çünkü süt 

emenle emziren veya emişenler arasında cüz'iyyet yoktur. Bu sebeple bunda töhmet de 

olmaz.389 Hanbelîlerde babanın oğul lehinde yapacağı şâhitlik dışında, bütün akrabalar 

arasında şâhitlik geçerli olacağı ve akrabalar arasında bir fark söz konusu olmaksızın 

(şâhidin adalet özelliğine sahip olduğu herkesçe bilindiği ve şâhitliği sebebiyle bir 

menfaat ithamı bulunmadığı müddetçe) bütün akrabalar arasında şâhitliğin geçerli 

olacağı yönünde iki görüş daha nakledilir. Eğer âdil kimseler iseler, usûl ve fürûun 

birbirleri lehindeki şâhitliğinin kabul olacağını söyleyenler de vardır. Hz. Ömer'in böyle 

bir şâhitliği geçerli kabul ettiği rivayet edilmiştir. Aynı şekilde Ömer b. Abdülaziz'den 

de bu şekilde rivayet edilmiştir.390 

Usûl ve fürûun birbirleri lehine yaptıkları şâhitliklerin geçerli olmamasına  

" '�# � ���� %	 ��& %	 "�#$ "�� :��1) � ~
�� � ��1) � BC��	 B)! �� ���! � ,M"  
 "İnsanın en güzel (helâl ve temiz olarak) yediği rızık, kendi kazancıdır. Kişinin 

çocuğu kazancıdır"391 hadisi ve 

" "�5� '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$  	��! �?! "�� : t
�	�� ����� p ! "�� ¢�� £�0¤ ,	 
2�2  ! ,	
����P ~���� '��1) � ')*T�! "	��! ,	� '��1) � '0�)! �� ���! ,	"  

 "Malın da sen de babana aitsin…"392 hadisi  delil olarak gösterilir. Bu iki hadis 

çocuğun, babanın kazancı cümlesinden olduğunu ve baba-oğul arasında bir menfaat 

bağlantısı bulunduğunu göstermektedir. Sanki oğul babanın kendisidir.  

"� ��Ga ����� "�� '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$ ,!¥�Gf! ���Gf! �� ¥"  
"Fâtıma benden bir parçadır.."393 hadîs-i şerîfi de buna işaret ediyor. Baba kendi 

malından nasıl yiyip içerse çocuğunun malından da yiyip içebilir. Kesinlikle biliniyor ki 

                                                
389 Şâfiî, el-Ümm, VII, 46; İbn Abdilber, el-Kâfî, s.461; Şîrâzî,  a.g.e., II, 330; Serahsî, a.g.e., XVI, 122; 
Kâsânî, a.g.e., VI, 272; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 65; Mevsılî, a.g.e., II, 411; Halebî, a.g.e., III, 225. 
390 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 343, H.no: 15471; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 65; Kurtubî, a.g.e., V, 390.  
391 Ebû Dâvûd, İcâre, 79; Hâkim, Müstedrek, II, 53, H.no: 2295. 
392 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 179, H.no: 6678; İbn Mâce, Ticârât, 64; Ebû Dâvûd, İcâre, 79. 
(Elbânî hadisin hasen sahih olduğunu belirtmiştir.) 
393 Buhârî, Fadâilü's-Sahâbe, 12. 
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insanın kendisi için şâhit olması geçersizdir. Hadislerin ifade ettiğine göre babanın 

çocuğu için yapacağı şâhitlik, kendisi için yapacağı şâhitlik gibidir. Bu itibarla baba ile 

çocukları arasında cereyan edecek şâhitlik geçersizdir.394 Ayrıca, Hz. Âişe'den (r.a.) 

gelen rivâyete göre "T '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$ "�� \�V [*��� ��¡  ....�a	�� T� HT� | ��� T�"   

"Hâinin ve … akrabalık hususunda zanîn olanın şâhitliği caiz değildir"395 hadisindeki 

"zanîn" kelimesinin manası töhmet, itham altında olan396 demektir. Usûl ve fürûun 

birbirleri lehine yaptıkları şâhitliklerde de töhmet söz konusudur. Tirmizî bu hadis 

hakkında şu açıklamaları yapıyor; "bu hadisin manasını pek bilemiyoruz, bana göre 

senet yönünden bu hadis sahih değildir. Bu konuda ilim adamları akrabanın akrabaya 

şâhitliği caizdir derler. Babanın çocuğuna, çocuğun babasına şâhitliği konusunda ihtilaf 

edilmiştir. Âlimlerin çoğunluğu babanın çocuğuna, çocuğunda babasına şâhitliğini caiz 

görmezler. Bazı ilim adamları ise âdil olduğu durumda babanın çocuğuna şâhitliği 

caizdir derler. Aynı şekilde çocuğunda babasına şâhitliği geçerlidir. Kardeşin kardeşe 

şâhitliğinde ihtilaf yoktur. Her akrabanın akrabasına şâhitliği de geçerlidir."397 

Rivayet olunduğuna göre Hz. Hasan, Hz. Ali ile bir Yahudi arasında dava konusu 

olan zırhın babası Hz. Aliye ait olduğuna dâir şâhitlik etmişti. Hâkim Şüreyh Hz. 

Ali'den başka bir şâhit getirmesini istedi. (Hz. Ali'nin diğer şâhidi, kölesi Kanber398 idi.) 

Hz. Ali Hasan'ın yerine mi? Kanber'in yerine mi? şâhit getireceğini sordu. 

Şüreyh Kanber'in şehâdetini geçerli saydığını ancak oğlu Hasan'ın yerine şâhit 

getirmesini istedi. Bunu üzerine Hz. Ali Hz. Peygamberin "Hasan ve Hüseyin cennet 

halkının efendileridir"399 buyurduğunu işitmedin mi? dedi. Şüreyh;  

-Kesinlikle işittim. Lakin sen gene onun yerine başka bir şâhit getir! cevabını 

vererek kararında ısrar etti. Bunun üzerine Hz. Ali Şüreyh'in vazifesine son verdiyse de 

daha sonra görevine iade etti ve maaşını artırdı.  

Şüreyh'in bu kararı baba-oğul arasında şâhitliğin geçerli olmadığını 

göstermektedir. Hz. Ali ile Şüreyh'in meseleyi farklı değerlendirmesinin kendine göre 

gerekçesi vardır. 

Hz. Ali, ilk başta Peygamber tarafından oğlu için verilen cennet efendiliği'nin Hz. 

Hasan için bir hususiyet olması gerektiğini düşünmüş bu sebeple şâhitliğinin 

                                                
394 Şîrâzî,  a.g.e., II, 330; Serahsî, a.g.e., XVI, 122; Kâsânî, a.g.e., VI, 272; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 
65. 
395 Tirmizî, Şehâdet, 3 (Garib); Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 155, H.no: 20357. 
396 Razî, Muhtâru's-Sıhâh, "znn" md., s. 419. 
397 Tirmizî, Şehâdet, 3. 
398 Kanber'in Hz. Ali'nin kölesi olduğu konusunda bk. İbn Hacer, Ta’cîlü’l-menfaa, s. 345. 
399 Hadis için bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 3, H.no: 11012. 
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reddedilmemesi görüşünde olmuştur. Şüreyh ise Hz. Hasan'ın şâhitliğini babası ile 

arasında olan kan bağı cihetiyle kabul etmemiştir. Günahtan korunma özelliği 

peygamber dışında hiç bir kimse için söz konusu değildir. Durumu böyle olan kimseden 

sâdır olan söz ve davranışlarındaki doğru olan ve olmayanın tespitinin yolu yoktur. Bu 

konuda Şüreyh haklıdır. Nitekim Hz. Ali, sonra bu kararı kabul etmiştir. Baba ile oğul 

arasında şâhitliğin kabul edilmemesinin gerekçesi, gerçeği söylememekle itham edilme 

şüphesidir.400 

Zâhirî'lere göre akrabalık şehâdetin kabulüne mâni değildir. Âdil olan bir 

kimsenin şehâdeti yabancıların lehine ve aleyhine makbul olduğu gibi kendi akrabaları 

lehine ve aleyhine de makbuldür. Bir müslim, kendi babasının, anasının, dedesinin, 

evlâdının, torunlarının, zevcesinin lehine, şehâdet edebilir.401  

9:2;
>�	;�<�	 9�@! :'D�h1D̂  @! �@�;� :�@�;� >�b�>� H	;
;�=� >c:1>5<��9a ;�>�	K�@� <	�= �D) <	�=�;�d ;2>OE�	 �;�I2@! �;2  �̀e�9�@f :D�;2 ,9M ;�9a;�<�gX	;�
:�@! 	̀i@5@�  >
:�;? ,@! U;�;�<�	 <	�=�9�K0;? @_@� �;�9�9a �@�:�@! =�b���@�	̀i9�;V @,�D�;�:�;? �;�9a @,�@) ;�b��	 E,9-@� <	�=J9�:�=? :�@! <	�=�<�;? ,9M;� <	�D�  

 Yakınlar aleyhinde şâhitliğe gelince bunların birbirleri aleyhine şehâdeti kabul 

olunur. Zira bunda töhmet yoktur.402 "Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve 

kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şâhitlik 

eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha 

yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şâhitlik ederken) 

dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır"403 Çocuğun, anne-babası aleyhine yapacağı şâhitliğin geçerli olacağı, 

böyle bir şâhitliğin onlara karşı iyi davranmaya aykırı olmayacağı hususunda da görüş 

ayrılığı yoktur. Hatta gerektiğinde aleyhlerine şâhitlikte bulunup onları batıldan 

kurtarmak, onlara yapılabilecek iyilikler arasındadır. Yüce Allah'ın, "    	��D� 	��=�;�d ;2>O�E�	 �;�I2@! �;2

	$���;  :'D����>�:P@!;� :'D���;1D̂  @!§"  "Kendinizi ve aile efradınızı öyle bir ateşten koruyun ki..."404 

buyruğunun ifade ettiği anlam da budur.405 

Usûl ve fürûun birbirleri lehine yaptıkları şâhitliklerin gerek naklî delillerden 

gerekse bunların normal olarak birbirlerinin mallarından istifade etmeleri ve bu sebeple 

de, lehte yapacakları şâhitlikte kendilerine bir menfaat sağlama veya zararı def etme 

töhmetinin bulunması dolayısıyla geçerli olmaması daha uygundur.  

                                                
400 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-evliyâ, IV, 139; Serahsî, a.g.e., XVI, 122. 
401 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 415. 
402 Bilmen, a.g.e., VIII, 132. 
403 Nisâ 4/ 135. 
404 Tahrim 66/ 6. 
405 Kurtubî, a.g.e., V, 390. 
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2-Eşlerin Birbirine Şâhitliği 

Fakihler, eşlerden birinin diğeri hakkındaki şehâdeti hususunda farklı görüşlere 

sahiptirler. Fakihlerin cumhuru bunu reddetmiştir. Çünkü her birisi ötekinin mirasını 

alır ve âdeten malından istifade eder. Dolayısıyla şâhitliği ile eşine fayda sağlamaya 

çalışır.406 Karı-kocanın birbiri lehine yapacakları şâhitlik kabul edilmez.407 Ancak bir 

erkek, karısını talak-ı bâinle408 boşadıktan sonra yahut boşayıp iddeti bittikten sonra, 

onun lehine şâhitlikte bulunabilir. Çünkü, artık aralarında töhmet sebebi kalmamıştır.409 

Şureyh'ten şu rivayet nakledilmektedir. "� ¨2�� "�� T ��¡ [*��� a©	 ��aX T� RX	 ��aT T�  ���¡ 

[*��� [!��	 ��C�ª� T� .�ª�	 �?!��T"  "Çocuğun babasına, babanın çocuğuna, kadının kocasına, 

kocanın karısına, şâhitlik etmesi caiz değildir."410 Çünkü eşler arasında da menfaat 

birliği vardır (menfaatleri birbirlerine bitişiktir). Öyle ki, bunların bir birlerine zekât 

vermeleri caiz değildir. Bunlardan biri diğeri lehine şehâdette bulunursa, aslında bir kaç 

yönden kendi lehine şehâdette bulunmuş olur. Bu kişiler normal olarak birbirlerinin 

mallarından istifade ederler. Böylece, lehte yapacakları şâhitlikte kendilerine bir 

menfaat sağlama mana ve töhmeti bulunur.411 

Çoğunluğun görüşü bu iken, İmam Şâfiî karı-kocanın birbiri lehine şâhitlik 

yapabileceklerini belirtir. Zira karı-kocayı bir araya getiren nikah asıl değil, ârızîdir ve 

sonradan olan bir sebeptir. Karı-kocadan her iki taraftan biri diğerine ezelden sahip olan 

mâlik durumunda değildirler. Bu itibarla evlilik şâhitliğin kabulüne mani değildir. 

Ancak kocanın eşine karşı zinâ konusunda şâhitliği kabul edilmez.412 Bunlar, "karı ile 

koca arasında meydana gelen şey, sonradan ortaya çıkan bir akittir ve bozulabilir. Bu ise 

şâhitliğin kabulüne engel değildir. Tıpkı ücretli kimsenin yanında çalıştığı kimseye 

şehâdet etmesi gibidir" derler.413 Zâhirî'lere göre akrabalık şehâdetin kabulüne mâni 

olmadığından âdil olması şartıyla bir kişi, eşinin lehine, şehâdet edebilir. Eşi de zevcinin 

lehine şehâdette bulunabilir.414  

                                                
406 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 313. 
407 Sehnûn, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, XIII, 154; Serahsî, a.g.e., XVI, 122, 123; Meydânî, a.g.e., IV, 60. 
408 Bâin Talak: Nikah bağını tamamen ortadan kaldıran bir boşamadır. Ric'î talakta da iddetin bitmesi 
nikahı sona erdirir. 
409 Serahsî, a.g.e., XVI, 137; Mevsılî, a.g.e., II, 410.  
410 Abdurrezzak, Musannef., VIII, 344, H.no: 15473; benzer rivayetler için bk. İbn Ebî Şeybe, Musannef, 
IV, 531, H. no: 22859, 22860.  
411 Mevsılî, a.g.e., II, 411. 
412 Şâfiî, el-Ümm, VII, 46; Şîrâzî,  a.g.e., II, 330. 
413 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 313.  
414 İbn Hazm, a.g.e., IX, 415. 
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Eşlerin birbirleri hakkında şâhitlik yapmasının caiz olduğunu kabul edenler daha 

çok şâhitlik konusunu düzenleyen nassların genel mana ifade etmesini delil getirirler. 

Zira konuyu düzenleyen nasslar şâhitte kendisinden razı olunması415 ve adalet416 

özelliğine sahip bulunması istenmiş, karı-koca ayırımı yapılmaksızın genel hükümler 

konulmuştur.417  

Karı-kocanın aralarındaki şâhitlikleri konusunda; eşlerin birbirleriyle maddi ve 

manevi yönden iç içe olmaları, birbirlerinin mülklerinden istifade etmeleri dolayısıyla 

şâhitlik etmeleri gereken durumlarda tarafsız olabilmelerinin zor olacağı, en azıdan bir 

şüphenin ve ithamın bulunabileceği düşünülürse, cumhurun görüşü daha isabetli 

görünmektedir. 

3-Diğer Akrabalar Arasındaki Şâhitlik  

Kardeş, amca, dayı ve diğerlerinden arada doğum unsuru bulunmayan 

akrabalıklarda da -arada cüz'iyyet bulunmadığı için- şâhitlik kabul edilir. Örf ve âdete 

göre, bunlar birbirinin malını harcayamadıkları için birbirlerine yabancı gibi kabul 

edilirler. Dolayısıyla da bunların birbirleri lehine şâhitlikleri geçerlidir. Süt babanın süt 

evladı ve süt evladın da süt babası lehine yapacağı şâhitlikler de bu kurala tabidir. 418 

Günümüz medeni yargılama hukukunda, tanıklıktan çekinme hakkı olan tarafların 

yakınları HUMK md. 245'te sayılmıştır. Bunlardan biri de, iki taraftan birinin neseben 

veya sebeben usûl ve fürûu yahut üçüncü dereceye kadar neseben veya kendisiyle 

sıhriyet hasıl olan evlilik bağı kalkmış olsa bile ikinci dereceye kadar sebeben civar 

hısımları ve aralarında evlatlık bağı bulunanlardır. Aynı husus ceza yargılaması 

açısından da geçerlidir.419  

Tanık, kendisinin veya yakın hısımlarının menfaatinin söz konusu olduğu hallerde 

de tanıklıktan çekinebilir. Bunlar, tanıklığın, tanığın kendisine veya HUMK md. 245/1-

3'teki hısımlarından birine doğrudan doğruya mali bir zarar verecek nitelikte olması 

(HUMK md. 246/1); tanığın kendisinin veya HUMK md. 245/1-3'teki hısımlarından 

birinin şeref ve haysiyetlerini ihlal etmesi veya haklarında ceza kovuşturması 

yapılmasını gerektirmesi (HUMK md. 246/2) durumlarıdır.420 Ceza hukukunda da 

"Tanık, kendisini veya 45 inci Maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri ceza 

                                                
415 Bakara 2/ 282. 
416 Talâk 65/ 2. 
417 Kâsânî, a.g.e., VI, 272. 
418 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 342, H.no: 15466;  Şâfiî, el-Ümm, VII, 46; Kâsânî, a.g.e., VI, 272; İbn 
Kudâme, el-Muğnî, XII, 65; Mevsılî, a.g.e., II, 411. 
419 HUMK md. 245/1-2; CMK md. 45/1, a-b. 
420 Kuru, a.g.e., II, 1772. 
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kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir" 

hükmü yer almaktadır.421 

Görüldüğü üzere günümüz hukukunda gerek usûl-fürûun, karı-kocanın  gerekse 

diğer akrabaların birbirleri hakkındaki şâhitliklerinin kabul edilmesine bir engelin 

olmadığını anlıyoruz. Bu kişiler dilerlerse birbirleri hakkında şâhitlikte bulunabilirler. 

Bunların sadace çekinme hakkı olup bunu isterlerse kullanabileceklerdir. Oysa İslâm 

hukukunda, usûl-fürûun ve karı kocanın birbirleri lehine yaptıkları şâhitliklerin 

mahkemece kabul edilmemektedir. Diğer akrabalarda ise kabul edilmektedir. 

 

B-Dostlar-Arkadaşlar Arasındaki Şâhitlik 

Dostun dosta (arkadaşın arkadaşı hakkındaki) şâhitliği geçerlidir. Arkadaş demek 

bir diğerini samimiyetle seven demektir. Karşı tarafın sevindiği şeye o da sevinir, 

üzüldüğü şeye üzülür. Şehâdetinin kabul edilmesi, hakkında töhmet bulunma 

ihtimalinin zayıflığıdır.422 Fakat, aralarındaki dostluk birbirinin malında tasarruf etme 

mertebesine varırsa o durumda birinin diğeri lehine şâhitliği kabul edilmez. Çünkü bu 

takdirde şâhidin meşhûdün bihle intifa etmek töhmeti bulunacağından bunda menfaat 

elde etmesi şaibesi vardır.423 

Bu konuda günümüz hukukundaki şu içtihatlara göz atmak ta yerinde olacaktır. 

Tanığın sanıkla arasında bir dayanışma hissi bulunup bulunmadığı da tespit 

edilmelidir.424 Dayanışma hissi, sanıkla olan hısımlıktan veya dostluktan 

kaynaklanabileceği gibi, mesleklerin aynı olması gibi bir benzeyişe de dayanabilir. 

Ancak, tanıkla sanık arasında dayanışma hissi doğurması muhtemel her yakınlık, 

beyanın değerini mutlaka azaltan bir sebep olarak düşünülmemeli, fakat her somut 

olayda yetkili makam hu durumu da dikkate alarak karar vermelidir.425  

Kuşkusuz, tanığın sanık veya mağdurla ilişkisi akrabalık ilişkisinin dışında başka 

bir ilişki de olabilir. Tanıkla, sanık veya mağdur arasında yakın dostluk, düşmanlık, 

rekabet, iş arkadaşlığı, ortaklık vs. bulunabilir. Beyanı değerlendirecek olan makam söz 

konusu ilişkileri bildiği takdirde, daha isabetli sonuçlara ulaşabilecektir.426 

 

                                                
421 CMK md. 48/1. 
422 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 313. 
423 İbn Âbidin, a.g.e., XII, 477; Mecelle 1701. 
424 Erem, Adalet, s. 372 (Feyzioğlu'ndan naklen s. 389). 
425 Alicanoğlu, Tarihçeli İzahlı İçtihatlı Ceza Muhâkemeleri Usulü Kanunu, 131 (Feyzioğlu'ndan naklen 
s. 389).  
426 Feyzioğlu, a.g.e., s. 325. 
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C- Aralarında Düşmanlık Bulunanların Birbirlerine Şâhitliği  

Birbirine düşman olan kimseler arasında aleyhte yapılacak şâhitliğin geçerli 

olmadığı hususunda İslam Hukukçuları ittifak etmişlerdir.427 Şâhitliğin reddine sebep 

olan düşmanlık dünyalık meselelerden kaynaklanan düşmanlıktır. Örf ile bilinen 

dünyalık düşmanlıkta428 bir kimse bir şahsa buğuz eder, onun nimetinin zevalini 

temenni eder, onun mutluluğu ile mahzun olur ve musibetiyle ferahlanır.429 Bu 

bakımdan düşmanlık bir dünyalık sebebiyle ise aleyhteki şâhitliği kabul edilmez. Çünkü 

böylelerin birbirlerine karşı yalan beyanda bulunmayacaklarından emin olunmaz.  

 Aralarındaki düşmanlık dinî sebeplerden dolayı ise, birbirlerine şâhitlikleri kabul 

edilir. Çünkü, burada yalan şüphesi olmaz. Dini bir yasağı çiğnediği için başkasına 

düşman olan, yalan yere şâhitlikten sakınır.430 Mesela bir fâsığa mücerret fıskından 

dolayı buğuz eden zatın bu fâsık aleyhine şehâdeti makbuldür. Yalan yere şehâdet de bir 

fısk olduğundan fısktan dolayı buğuz eden bir zatın yalan yere şehâdetle fıskı irtikâb 

etmeyeceği malumdur.431 

 Bu konuda naklî delil olarak "��V! ��� ��f ZQ T� ��\�V T� \�V [*��� ��¡ T".....  

"Hâin erkek ve hâine kadının, kardeşine kin taşıyan kimsenin şehâdeti caiz değildir." 432  

"¡ T � ! 4�1�	 | �2*��� '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$ ��a "�� [�2�P  ! � ��� T� 'mV [*��� ��"  
"Hasmın (düşmanın) ve itham altında olanın şâhitliği kabul edilmez…"433 hadîs-i 

şerîfleri ileri sürülmüştür. Zahirîlere göre, eğer düşmanlık kişiyi helal olmayan şeylere 

sürükleyecekse hiçbir konuda ve hiçbir kimsenin düşmanı aleyhine şâhitliği kabul 

edilmez. Ancak helal olmayan şeylere sürüklemeyecekse kabul edilir.434 

Düşündüğümüz zaman, düşmanlığın itham sebebi oluşunda şüphe yoktur. İtham 

zaten şâhitlikte ret sebebidir. Dolayısıyla aralarında düşmanlık, kin ve buğuz olanların 

birbirleri aleyhlerine şâhitlikleri kabul edilmemesi gayet tabîîdir.  

Günümüz hukukunda da tanığın, şâhitlik yapacağı kimse ile münasebeti  (yakın 

dostluk, düşmanlık, rekabet, iş arkadaşlığı, ortaklık vs.) göz önüne alınır. Beyanı 

                                                
427 Şîrâzî,  a.g.e.,II, 330; Kâsânî, a.g.e.,VI, 272; İbn Kudâme, a.g.e.,XII, 56; Şirbînî, a.g.e.,IV, 435; 
Halebî, a.g.e., III, 226. 
428 Mecelle, md. 1702. 
429 Bilmen, a.g.e., VIII, 130. 
430 Serahsî, a.g.e., XVI, 133; Mevsılî, a.g.e., II, 412, 413. 
431 Bilmen, a.g.e., VIII, 134.  
432 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 204, H.no: 6899; İbn Mâce, Ahkâm, 30; Ebû Dâvûd, Akdıye, 16; 
Tirmizî, Şehâdet, 3. 
433 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 320, H.no: 15365; İmam Mâlik bu sözü Hz. Ömer'e nispet etmiştir bk. 
Mavatta, Akdıye, 2.   
434 İbn Hazm, a.g.e., IX, 418. 
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değerlendirecek olan makam söz konusu ilişkileri bildiği takdirde, daha isabetli 

sonuçlara ulaşabilecektir.435 

 

D-Ortaklar Arasındaki Şâhitlik (Şâhitlik Yoluyla Menfaat Sağlamayı veya 

Gelebilecek Bir Zararı Engellemeyi Düşünmek) 

İslam Hukukçuları şâhitliği ile kendisine bir menfaat sağlamayı düşünen veya 

kendisine gelebilecek bir zararı uzaklaştırmayı isteyen kimsenin şâhitliğinin kabul 

edilmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Hâkim dava sırasında şâhitte bu durumu 

sezdiren bir ip ucu yakalarsa şâhidin şâhitliğini reddeder.436  

Günümüz hukukunda "Şâhidin davada menfaati bulunmak gibi şehâdetin 

doğruluğunda şüpheyi mucip esbap mevcut olursa, bunu iki taraftan her biri iddia ve 

ispat edebilir"437 hükmü ile HUMK-260. ve CMK-58. maddeleri "(Dinleme anında) 

tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak 

oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne 

dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle 

şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir" hükümleri şâhidin 

kişiliğinin tartışılmasına olanak vermiştir.438 Böylece şâhidin şehâdetinde menfaatinin 

olup olmadığı tespit edilecek ve karar ona göre verilecektir. 

Ortaklardan biri ortaklıklarıyla alâkalı bir iş davasında diğer ortağı lehine ve bir 

kimsenin hususî işçisi kendisi lehine, bir kimsenin yardımıyla geçimini temin eden o 

kimse lehine şâhitlik edemez.439 Bu, şu rivayette de yasaklanmıştır. "…ortağın ortağına, 

işçinin kendisini işçi olarak tutana şâhitlik etmesi caiz değildir."440 Bu durumda şâhitlik 

eden ortak da aslında kendi lehine şâhitlik etmiş olur. Ayrıca birinin hususî işçisi 

şehâdeti edâ ettiği müddetçe ücreti hak etmekte olduğundan dolayı, şâhitlik etmek için 

ücretle tutulmuş gibi olur.441 Bir mala kefil olan kişinin, malın, kefil olduğu kişi 

tarafından sahibine iade edildiğine dair şâhitliği kabul edilmez.442 Mesela; bir kimsenin 

üç kişi de bin dirhem alacağı olsa, onlardan, ikisi "gerçekten alacaklı alacağından vaz 

geçti" diye şehâdet etseler, eğer bazıları, bazısına kefil ise, bu şehâdetleri asla makbul 

                                                
435 Feyzioğlu, a.g.e., s. 325. 
436 Şîrâzî,  a.g.e., II, 329; Kâsânî, a.g.e., VI, 272; İbn Kudâme, el-Kâfi, IV, 271; (Bu konudaki rivayetler 
için ayrıca bk. Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 320, H.no: 15372, 15373). 
437 HUMK md. 254. 
438 Ertanhan, a.g.e., s. 288. 
439 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 65; Mevsılî, a.g.e., II, 412; Halebî, a.g.e., III, 225; Mecelle, md. 1700. 
440 İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV, 531, H. no: 22860. 
441 Mevsılî, a.g.e., II, 412, 413. 
442 İbn Kudâme, el-Kâfi, IV, 271; Bilmen, a.g.e., VIII, 130; Mecelle, 1700. 
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olmaz.443 Zahirîlerde ise bütün bu kişiler arasında şâhitlik makbuldür.444 Şâhit, 

şehâdetini Allah rızası için yapmalıdır. Nefsi için, bir karşılık alan kimsenin şehâdeti 

makbul değildir. Bir kimsenin, borcundan kurtulmak için şâhitlik yapması da makbul 

değildir.445 Azl edilmeden önce vekilin müvekkili hakkındaki şehâdeti de kabul 

edilmez.446 

Yine, bir vakfın geliri ile ilgili bir davada, o gelirden yararlananların (mürtezika) 

lehteki şâhitlikleri de kabul edilmez fakat, vakıf malın aslı ile ilgili şâhitlikleri ise 

geçerlidir.447 Günümüz medeni yargılama hukukunda da, buna dolayısıyla benzeyen bir 

husus vardır. Köy orta mallarını ilgilendiren davalarda, davanın tarafı köy halkından 

olanların, orta mallarından yararlanmaları doğal olduğundan davada hukûkî yararları 

vardır. Bu nedenle, bu kişiler mensup oldukları köyün taraf bulunduğu davalarda tanık 

olamazlar. Tanıkların, davada taraf olan köylere mensup olmayan kişilerden 

gösterilmesi gerekir.448  

 Ortakların, ortaklık mal ile kefil olunan mal dışındaki hususlarda birbirlerine 

şâhitliği  ise makbuldür.449 

Ortakların ortak oldukları konularda kendilerine bir menfaat sağlamaları veya 

gelebilecek bir zararı uzaklaştırmaları mümkündür. Böyle bir töhmet dolayısıyla 

ortaklardan her biri ortaklıklarıyla alâkalı bir davada diğer ortağı veya ortakları lehine 

şâhitliğinin kabul edilmemesi ancak ortak olmadıkları konularda birbirlerine 

şâhitliklerinin kabul edilmesi uygun görünmektedir. 

 

E-Şâhitlik Yapmaya Aşırı İstekli Olanların Şâhitliği 

İslam hukukçuları şâhidin, şâhitlik etmek hususunda kendisini devamlı öne 

geçiren tavırlar içinde olmasını, şâhitlik için hırslı davranmasını itham sebeplerinden 

saymışlardır. Şâhitliğin tahammülünde veya edâsında aşırı hırslı ve istekli olma farklı 

şeylerin anlaşılmasına yol açabilir. 

Kişi Hakları ile ilgili davalarda şâhitliğin mahkeme tarafından kabul edilmesi için 

şâhitlikten önce davanın açılmış olması gereklidir. Çünkü şâhitlik, davacının iddiasını 

                                                
443 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 527. 
444 İbn Hazm, a.g.e., IX, 415. 
445 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 485. 
446 Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 527. 
447 Bayındır, a.g.e., s. 156, 157. 
448 Kuru, a.g.e., II, 1767. 
449 Halebî, a.g.e., III, 225; Bilmen, a.g.e., VIII, 130; Mecelle, md. 1700. 
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doğru çıkarmak için yapılır ve onun iddiası da ancak kendisinin veya vekilinin dava 

açmasıyla gerçekleşir.450 

Hukûkullah da (Kamu Hukukunda) ise, kural olarak, şâhitlikte bulunmak için dava 

açmış olmak şartı aranmaz. Çünkü, bu gruba giren hakları dava etmek herkesin 

görevidir. Her Müslüman bu hususta hasım sayılacağından, dava hükmen mevcut kabul 

edilir. Bu durumda da şehâdet-i hisbe söz konusudur451 ve şâhitlikte bulunmak için de 

dava açılmasına gerek yoktur. Bunlar, kamuyu ilgilendiren vakıf davaları, hadd 

cezalarına sebep olan hususlar ve evlenme, boşama, îlâ, zihar, evlenme engellerine 

rağmen evlenme gibi durumları sayabiliriz.452 

Daha dava ikâme edilmeden veya dava ikâme edildiği halde kendisinin şehâdeti 

müddeî tarafından talep olunmadan şehâdete koşan kimsenin şehâdeti kabul edilmez. 

Çünkü bunda töhmet vardır. Ancak Hukûkullâha ve kendisinde Allah Teâlâ'nın 

müekked hakkı453 bulunan bir şeyde dava açılmadan şehâdet kabul olunur. Meselâ bir 

ölünün, namazını, zekâtını, haccını terk etmiş olduğuna veya mescit gibi bir dinî 

müessesenin bir hakkına vb. dair yapılacak bir şehâdet makbuldür.454 

Şâhidin hadlerle ilgili davalarda, gördüğü şeyi örtbas edip o konuda şâhitlik 

yapmaması ise daha uygun görülmüş, hatta hadd suçlarından olan hırsızlık davasında 

şâhitlikte bulunurken de "çaldı" değil de "malı aldı" demenin daha isabetli olacağı 

belirtilmiştir. Müslümanın kusurunu örtmek de bu vazifelerdendir.455 Bir hadîs-i şerîfte 

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse bir Müslümanın üzerini 

(kusurunu) örterse, Allah (c.c.) da dünya ve ahirette onun üzerini örter."456 

Burada, aralarında tenakuz var gibi görünen iki hadîs-i şerîfi incelememiz yerinde 

olacaktır. "Dikkat edin! Size şâhitlerin en hayırlısını haber vereyim mi? Çağrılmaksızın 

şâhitliği kendiliğinden yapandır."457 "Sizin hayırlı asrınız, benim içinde yaşadığım 

zamandır. Sonra benimle yaşayanlara yakın olanlardır. Daha sonra onlara yakın 

olanlardır.. Sizden sonra bir kavim gelecektir ki onlar hıyanet edecekler, kimse bunlara 

itimat etmeyecek, bunlar şehâdet etmeleri istenmeden şâhitlik edecekler, yine bunlar 

                                                
450 Kâsânî, a.g.e., VI, 277; Karaman, Anahatlarıyla İslâm Hukuku, I, s. 335; Mecelle, md. 1696. 
451 Dava açılması şartı aranmadan mecburi olarak yapılması gereken şâhitliğe, çağrılmadan gelip şâhitlik 
etmeye hisbe şâhitliği denir. bk.  Bilmen, a.g.e., VIII, 127; Erdoğan, a.g.e., s. 199. 
452 Kâsânî, a.g.e., VI, 277; Bilmen, a.g.e., VIII, 127; Karaman, a.g.e., I, s. 335. 
453 Müekked haktan maksat insanların rızalarıyla müteessir olmayacak haktır. bk.Bilmen, a.g.e., VIII, 134. 
454 Bilmen, a.g.e., VIII, s. 134. 
455 Serahsî, el-Mebsût, XVI, 114, 177; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 4; Mevsılî, a.g.e., II, 402; İbn Âbidin, 
a.g.e., XII, 440; Meydânî, el-Lübâb fî şerhi’l-Kitâb, IV, 54; Halebî, a.g.e., III, 217; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 
302; Elmalılı, a.g.e., II, 262. 
456 Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr, 72. 
457 Müslim, Akdıye, 8; Tirmizî, Şehâdet, 2. 
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adak adayacaklar, fakat adaklarını yerine getirmeyecekler. Artık bunlar arasında (tıka 

basa yemek içmek) semizlenmek meydana çıkar (yani onlara göre hayâtın gayesi bu 

işlerden ibaret olur)"458 

Bu iki hadis arasıda bir tenakuz yoktur. İmam Kurtubî sonradan gelenler hadisinin 

üç şekilde yorumlanabileceğini belirtir. "Birinci olarak bununla yalancı şâhitliği 

kastetmiş olabilir. Çünkü yalan şâhitlik yapan kimse şâhitlik etmesi istenmeyen bir şeye 

şâhitlik etmiş olur. Yani ne tanık olduğu bir şeyi söyler, ne de tanık olması istenmiş bir 

şeyi." 

"İkinci yorum şâhitlik yapmaya aşırı istekli olanlarla ilgilidir. Bu hadîs-i şerîf ile 

şâhitlikte bulunmak üzere son derece iştahlı olan kimse kast edilmiş olabilir. Bu iştahı 

sebebiyle şâhitlik etmesi istenmeden önce elini çabuk tutar. Böylesinin şâhitliği 

reddedilir. Çünkü onun bu şekilde davranması şâhidin belli bir hevâ ve hevesin etkisi 

altında olduğunu göstermektedir." 

"Üçüncü olarak ise bu hadisin bazı yollarının râvîsi olan İbrahim en-Nehâî'nin 

söylediği şu şekil olabilir. Bizler daha küçük çocuk iken bizlere yeminden ve 

şâhitliklerden uzak durmayı emrederlerdi." 459 

Hadis, istenmediği halde şâhitlik edenlerin "hayırlı nesil"in dışında tutulduğunu 

göstermektedir. Bu, onlar için bir kınamadır. Hadis aynı zamanda böyle kimselerin 

şerrinden emîn olunamayacağını ve şâhitliklerine güven duyulamayacağını da 

göstermektedir. 

     

F-Şâhidin Kendi Davasına veya Kendi Fiiline Şâhitliği 

Bir kimse kendi davasına şâhit olamaz. Buna göre, vasinin yetimine, vekilin 

müvekkiline şâhitlikleri geçerli değildir. Çünkü, bu durumda kendi için şâhitlikte 

bulunmuş olacaktır.460 Aynı şekilde vekillerin ve komisyoncuların "bu malı o kimse 

nâmına biz satmıştık" diye kendi fiillerine şâhitlikte bulunmaları geçerli olmadığı gibi, 

bir hâkimin görevden ayrıldıktan sonra, görevdeyken vermiş olduğu bir hükme şâhitlik 

yapması da geçerli değildir.461
 

 Kişinin ortağı lehine şâhitliğinin kabul edilmemesinin sebebi de bu şekilde 

şâhitlikte bulunan ortak, aslında kendi lehine şâhitlik etmiş gibi olmasıdır.  

                                                
458 Buhârî, Şehâdet, 9. 
459 Kurtubî, a.g.e., III, 380. 
460 Kâsânî, a.g.e., VI, 272; İbn Kudâme, el-Kâfi, IV, 271; Fetâvây-i  Hindiyye, VI, 527. 
461 Bilmen, a.g.e., VIII, 130, 131; Mecelle, md. 1704. 
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"Hasmın (düşmanın) ve itham altında olanın şâhitliği kabul edilmez…",462 "…ortağın 

ortağına, işçinin kendisini işçi olarak tutana şâhitlik etmesi caiz değildir"463 Dolayısıyla 

bir kimsenin kendi yaptığı işe şâhitliği geçerli değildir. 

Günümüz medeni yargılama hukukunda tanık, davanın taraflarından başka bir 

üçüncü kişidir. Taraflar kendi davalarında tanık olamazlar. Tarafların bilgisinden 

davada isticvap yolu (HUMK md. 230 vd.) ile yararlanılır. Fakat, mahcur veya on altı 

yaşından küçük olmaları nedeniyle isticvap yolu ile dinlenemeyen taraflar (HUMK md. 

231), tanık olarak dinlenip, belli bir vakıa (mesela haksız fiil) hakkında onların 

bilgilerinden de yararlanılabilmelidir.464 

Taraflardan birinin vekili (avukatı), üçüncü kişi olduğundan, tanık olarak 

dinlenebilir. Başka bir ifadeyle, avukat, vekaleten takip etmekte olduğu bir davada, 

taraflara oranla üçüncü kişi durumunda olduğundan, görevi dolayısıyla öğrendiği 

hususlar dışında tanıklık etmek zorundadır; bu halde, avukatın tanıklıktan çekinme 

hakkı da yoktur.465 Buna karşılık, tarafların kanuni temsilcileri tanık olamaz. Kanuni 

temsilcilerin bilgisinden de isticvap yolu ile yararlanılır (HUMK md. 231). Tüzel 

kişinin taraf olduğu bir davada, o tüzel kişinin kanunî temsilcisi durumundaki kişiler 

tanık olarak dinlenemez. Mesela, bir derneğin taraf olduğu davalarda, derneğin yönetim 

kurulu üyeleri tanık olarak dinlenemez.466 

Aynı durum günümüz ceza yargılaması hukukunda da geçerlidir. Yani müdafii de 

tanık olabilir.467 Ancak tanıkların taraflardan biri olmaması lâzımdır. Taraf olan kimse, 

taraf tutacağından veya tutması çok muhtemel olduğundan, tanık olarak beyanda 

bulunamaz. Sanık ta taraf olduğundan, tanık olarak beyanda bulunamaz.468  

İslam Hukukunda ve günümüz hukukunda kişinin kendi davasına, kendi fiiline ve 

kanunî temsilcisi olduğu kişilere şâhit olamadığını görüyoruz. Çünkü bunda töhmet 

vardır.  

İslam Hukukunda vekilin müvekkiline şâhitliği de geçerli değildir. Çünkü, bu 

durumda kendi için şâhitlikte bulunmuş olacaktır. Ancak günümüz hukukunda vekil 

tanık olarak dinlenebilmektedir. 

 
                                                
462 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 320, H.no: 15365; İmam Mâlik bu sözü Hz. Ömer'e nispet etmiştir bk. 
Mavatta, Akdıye, 2.   
463 İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV, 531, H. no: 22860. 
464 Kuru, a.g.e., II, 1766. 
465 Kuru, a.g.e., II, 1766, 1772.. 
466 Kuru, a.g.e., II, 1767.  
467 Canpolat, a.g.e., s. 28. 
468 Kunter, a.g.e., s. 585. 



 92

G-Şâhidin Sosyal Yaşantısı İtibariyle Şâhitlik Ettiği Konuyu Üstlenmiş 

Olmasının Uzak Bir İhtimal Olması 

 Bu meselenin tasavvuru, şâhit ile davalı veya davacı arasında sosyal yaşantı 

seviyesi bakımından farklılık olması ile mümkündür. Şöyle ki: Bunlardan biri şehirde 

medeni imkanların ve seviyenin yüksek olduğu bir ortamda, diğeri çölde, dağda kırsal 

kesimde yaşıyor olabilir. 

Bedevînin medeni imkanlar içinde yaşayan kimseler hakkında şâhitlik etmesi 

hususunda İslam Hukukçularının farklı görüş ve kavilleri vardır.469 Hanefîlere,470 

Şâfiîlere471 göre bedevînin bedevî olmayan hakkında (çölde yaşayan(lar)ın  yerleşik 

yerde yaşayanlar hakkında) şâhitliği eğer âdil iseler geçerlidir. İmam Mâlik "bedevînin 

bedevî olmayan hakkında şâhitliği sadece yaralama gibi kan ile ilgili davalarda 

geçerlidir" demiştir. Ancak kişi çölde bedevî ile yaşıyorsa kabul edilir.472  

Hanbelîlerde bu meselede görüş ayrılığı vardır. Bazıları bedevînin şâhitliğini, 

yerleşik durumda yaşayan kimse hakkında kabul etmezken bazıları kabul ederler. 

Ahmed b. Hanbel bu hususta şöyle der. "Korkarım ki bedevînin  yerleşik durumda 

yaşayan kimse hakkında şâhitliği kabul olunmaz."473 

Bedevînin yerleşik düzende oturan kimse hakkında şâhitliğinin kabul edilmesi 

görüşünde olanlar, şâhitliği düzenleyen nassların, âdil olması halinde bedevî olup 

olmadığı ayırımına gidilmemesini dikkate almışlardır. Âdil kimselerin şâhitliğini kabule 

delalet eden Kur'an-ı Kerim'deki genel buyruklar, bedevî (göçebe) kimse ile yerleşik 

kimse arasında ayrım gözetmemektedir. Bedevî kişi de bizim erkeklerimizden ve bizim 

dindaşlarımızdandır. Bu itibarla şâhidin bedevî olması sanki bir başka şehirden olması 

gibidir. İmam Kurtubî de görüşünü şu şekilde ifade eder; "sahih olan âdil ve razı olunan 

bir kimse olması şartıyla şâhitliğin geçerli olacağıdır."474 Ahmed b. Hanbel ve İmam 

Mâlik'e göre, bedevînin yerleşik kimse hakkındaki şâhitliğinin reddedilmesi, dini 

konusunda kaba olmaları, şer'î hükümleri bilmemelerinden ve Ebû Hureyre'nin (r.a.) 

Peygamberden (s.a.s.) naklettiği şu hadis dolayısıyladır.475 

" "�52 '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$ 7� � ! [�2�P  ! � "�2�� �L�& ��� Z�
a [*��� ��¡ T"  

                                                
469 Özcan, a.g.e., s. 136.  
470 Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'an, II, 229. 
471 Şâfiî, a.g.e., VI, 209. 
472 Cassâs, a.g.e., II, 229; İbn Abdilber, el-Kâfî, s.464; San’ânî, Sübülü’s-selâm, IV, 129. 
473 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 32; İbn Müflıh, a.g.e., X, 240. 
474 Kurtubî, a.g.e., III, 372. 
475 Kurtubî, a.g.e., III, 372. 
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"Bedevînin kasabada yaşayan kimse hakkındaki şâhitliği caiz değildir"476 

Elbânî hadisin sahih olduğunu, Zehebî, Hâkim'in bu hadisi sahih görmediğini ve 

hadisin senet bakımından münker olduğunu belirtmiştir. Hadisin sahih olduğunu kabul 

ederek hakkında şunlar söylenebilir. Râvî hadisin vürud sebebini bildirmemiştir. Hz. 

Peygamber (s.a.s.) bu hadisi, çölde yaşayanlarda şirk ve nifak hallerinin fazlaca olduğu 

zamanda söylemiş olabilir.477 Bu hadiste bildirilen hüküm özel bir durumu haber 

veriyor olabilir. Hz. Peygamberin huzurunda bir bedevî şâhitlik etmiş, Rasûlullah onun 

iç yüzüne vâkıf olmuş, bu sebeple şâhitliğinin geçerli olmadığını söylemiş yani kişiye 

özel fetva vermiş olabilir.   

 Hadis her hangi bir özellik belirtmeksizin tüm çölde yaşayanlara şamildir. Hal bu 

ki bu nokta Kur’an'ın; 

"K��	 >k	;�@�;&;� >�b��	 ;
�>� �k�;a=�D� =�>̂ �=2 �;� DO>/K0;2;� 9�>Vo	 9}:�;�<�	;� >�b���9a =>�:«=2 ;� 9R	;�:�gX	 ;>�;� :'=�E� A�;a:�D� �;�K 9M T@! 9"�=#
v'�>LK$ v$�D̂ @f ;�b��	 E,9M >�>0;�:L;$ �>� =�b��	 ='=�D�>V:
=�;# "  

"Yine bedevîlerden kimi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır ve 

harcadığını Allah katında yakınlıklara ve Peygamber'in dualarını almaya vesile sayar. 

Gerçekten de bu, onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmeti içine koyacaktır. 

Şüphesiz ki, Allah bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir"478 ayetine aykırıdır.  

Bu ayet ve önceki iki ayette Allah Teâlâ bedevîleri üç vasıf ile nitelendirmiştir. 

Birisi küfür ve münafıklık, ikincisi onların yaptıkları harcamaları ağır bir borç yükü 

olarak kabul etmeleri ve Müslümanların başına musibetlerin gelmesini gözetleyip 

durmaları,479 Tövbe 99. ayetinde ise Allah'a ve âhiret gününe iman etmekle birlikte 

yaptıkları infak ve harcamaları Allah nezdinde yakınlaştıncı bir ibadet ve Peygamberin 

dualarına mazhar olmak için bir vesile kabul etmektedir. İşte bu nitelikte olan bir 

kimsenin şâhitliğinin kabul edilmemesi ve ikinci ile birinci niteliklere sahip olanlar gibi 

değerlendirilmesi ihtimali çok uzaktır. Hatta böyle bir şey batıldır.480 

Ayrıca İbn Abbas'tan gelen rivayette Rasûlullah'ın (s.a.s.) 

  " �,�G�$ ��� "_P �2�$ ��� Z�
a [*��� ��C! '�#� ���� %	 ��& %	 "�#$ ,!  ���� a	"  
"Ramazan ayında hilalin görünmesi konusunda bedevînin şâhitliğini geçerli 

                                                
476 İbn Mâce, Kitâbu'l-ahkâm, 30; Ebû Dâvûd, Akdıye, 17 (Elbânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir); 
Hâkim, Müstedrek, IV, 111, H.no: 7048 (Zehebî, Hâkim'in bu hadisi sahih görmediğini ve hadisin senet 
bakımından münker olduğunu belirtir).   
477 Cassâs, a.g.e., II, 230. 
478 Tövbe 9/ 99. 
479 Tövbe 9/ 97, 98. 
480 Kurtubî, a.g.e., VIII, 212, 213. 
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saydığını" görüyoruz.481 Eğer bedevînin şâhitliği malî konularda, dini yönden bir kusur 

sebebiyle kabul edilmiyorsa bu gerekçe bedevî olanla olmayan hakkında değişmez. 

Eğer çölde yaşadığı için bilgisizdir gibi bir gerekçeye dayanarak şâhitliği kabul 

edilmiyorsa, kendisi gibi bedevî olan hakkında da, yaralama konularında da aynı 

gerekçe ile şâhitliğinin kabul edilmemesi gerekir.482 

Şâhidin sosyal yaşantısı itibariyle şâhitlik ettiği konuyu üstlenmiş olmasının uzak 

bir ihtimal olması başlığı altında incelediğimiz bedevînin kentte yaşayana şâhitliği 

konusunda şunları söyleyebiliriz. Bedevî ve toplumdan uzakta yaşayan biri bir hâdiseye 

şâhit oldu ise; eğer âdil, gördüğünü, işittiğini muhafaza edebilen, şehâdetini iyi 

kavrayan ve şâhit olduğu şeyleri anlatabilen biri oldukça kendisi gibi olanlar hakkında 

da, diğer kimseler hakkında da şâhitliği geçerlidir. Şâhitliğin kabulünde ve reddinde 

insanın yaşadığı yerin bir fonksiyonu yoktur. Bu hususta dikkate alınacak şey şâhidin 

âdil olmasıdır. 

Günümüz Hukukunda Tanığa tanıklığından evvel adı, sanı, yaşı, işi ve ikametgâhı 

sorulur. Bu soruların, tanığın kim olduğunu tespit için sorulan sorular olarak 

nitelendirilmesi mümkündür. Tanığın ruhî veya aklî durumu, kültür ve eğitim düzeyi de 

sorulabilir. Dikkat edilecek olursa tanığa sorulan bu sorular, onun kimliğinin ötesinde, 

"kim" olduğunu tespite yöneliktir. Kimliğin tespiti, tanığın kim olduğunun tespiti için 

zorunlu olmakla beraber, yeterli değildir. Sübut konusunda karar verecek makamın 

tanığın beyanını değerlendirebilmesi için onun kimliği dışında kim olduğunu, nasıl bir 

kişiliğe, sosyal statüye vs. sahip bulunduğunu, mağdur ve sanıkla olan ilişkilerini, 

dürüst ve ahlâklı bir insan olup olmadığını bilmesi gereklidir.483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
481 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XI, 257, H.no: 11664. 
482 Cassâs, a.g.e., II, 230. 
483 Feyzioğlu, a.g.e., s.122. 
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VII-Müslüman olma (Şâhitlikte Din Farklılığı) 

Din farklılığının İslam Muhâkeme Hukukunda, şâhitlerin şâhitliklerinin geçerli 

olup olmaması konusunda önemli bir yeri vardır. Farklı dinlere mensup kişilerin 

birbirleri hakkındaki şâhitliklerinin kabul edilip edilmemesi konusunda kaynaklarımızda 

farklı görüşlere yer verilir. Bu görüşleri, Müslümanın, Gayr-i Müslime Şehâdeti ve 

Gayr-i Müslimin, Müslümana Şehâdeti olmak üzere iki başlık altında incelemeye 

çalışacağız. 

A-Müslümanın Gayr-i Müslime Şehâdeti 

İslam hukukçuları Müslümanların, gayr-i Müslimler hakkındaki şâhitliklerinin 

geçerli olduğunda ittifak etmişlerdir. Müslümanın şâhitliği Müslümana olduğu gibi kâfir 

hakkında da geçerlidir. Çünkü Müslümanın Müslüman üzerinde velâyeti varsa kâfir için 

de velâyetinin olması evlâdır.484 Yani bu hükmün dayanağı ilk zamanlardan beri devam 

eden uygulamanın yanında evleviyyet kıyasıdır ki o da "Müslüman hakkında geçerli 

olan bir şâhitliğin, gayr-i Müslim hakkında evleviyyetle geçerli olacağı" düşüncesidir.485 

Müslümanların ehl-i şirkin hepsine şâhitliği caizdir. Çünkü Allah'ü Teâlâ Bakara 

Sûresi 143. ayetinde şöyle buyurarak "9��K��	 �@�;� H	;
;�=� <	�= �D�;0N� �̀�;#;� �̀K�D! :'D)�;�<�;�;C ;�>�@O@);�... "  

 "işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar  üzerine 

(adalet örneği ve hakkın) şâhitleri olasınız…" bu şâhitliği Müslümanlar için sabit 

kılmıştır.486 

Ebû Hureyre (r.a.) Rasûlullah'ın (s.a.s.) şöyle dediğini rivayet ediyor.  

""�� "�#$ %	 ��& %	 ���� '�#� :T ��¡ [*��� ��� ��� ��� TM ¬�! ��¡ '*��� ��� � 'P	�#"  
"Bir milletin diğer bir millete şâhitliği caiz değildir. Ancak Ümmetimin şâhitliği 

hariç. Onların şâhitliği diğerleri için caizdir."487 Şa'bî'den gelen rivayette aynı 

manadadır.488 

Müslümanın şehâdetinin diğerleri hakkında geçerli sayıldığını geçmiş 

uygulamalarda görmek mümkündür. "Bir kâfirin, diğer kâfire karşı şehâdetine, iki 

Müslüman şâhitlik yapsalar, iki kâfir de, o iki Müslümanın şâhitliklerine karşı şehâdette 

bulunsalar, bir hak veya bir hüküm hususunda yahut Müslüman bir hâkimin hükmü 

hususunda, şehâdetleri caiz olmaz. Şayet Müslümanlar, kâfirlere karşı şâhitlik 
                                                
484 Serahsî, a.g.e., XVI, 133, 140; Kâsânî, a.g.e., VI, 280; İbn Kudâme, Muğnî, a.g.e., XII, 56. 
485 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, III, 305. 
486 Serahsî, a.g.e., XVI, 133.  
487 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 163, H.no: 20405 (Hadisi Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Maîn ve 
nakilciler zayıf görmüşlerdir); Ebi Seleme b. Abdurrahman'dan gelen rivayet için bk. Abdurrezzak, el-
Musannef , VIII, 356, H.no: 15525. 
488 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 357, H.no: 15529. 
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yaparlarsa şehâdetleri caiz olur."489 Osmanlı Devri Uygulamalarında da sicillerde 

Müslümanların, gayr-i Müslimlerin davalarına şâhitlik ettiğine rastlanmaktadır.490 

Müslüman birinin bütün gayr-i Müslimler hakkında şâhitlikte bulunabildiğini 

görüyor ve bu konuda farklı bir görüşe rastlamıyoruz. Biz de aynı kanaati taşıyoruz.  

 

B-Gayr-i Müslimin Müslümana Şehâdeti 

İslam hukukunda görülen davalarda taraflardan birisinin Müslüman olması 

durumunda, ikame edilecek şâhidin, şâhitliği edâ edeceği sırada Müslüman olması 

şarttır. Bu konuda Hanefîler,491 Mâlikîler,492 Şâfiîler,493 Hanbelîler,494 ittifak etmişlerdir.  

Ancak, Ebû Musa el-Eş'arî ve tabiînden Mücâhid, Ubeyde b. Selmânî, İbrahim en-Nehâî 

ve Hanbelî fukahâsı Gayr-i Müslimlerin şâhitliğinin yolculuk anında vasiyet konusunda 

geçerli olacağını kabul ederler.495  

Yalnız Hanefîler tahammül anında Müslüman olma şartını aramazlar. Tahammül 

anında Müslüman olmayan bir şahıs, şâhit gösterildiğinde, duruşma gününe kadar 

Müslüman olursa şâhit olarak dinlenir ve beyanı hüküm tesisine mesnet olarak kabul 

edilebilir.496  

1- Gayr-i Müslimlerin Şâhitliğini Kabul Etmeyenlerin Delilleri 

Taraflardan birinin Müslüman olması durumunda, gayr-i Müslimlerin şâhitliğini, 

Müslümanlar hakkında geçerli görmeme görüşü yanında, mutlak olarak kendi aralarında 

bile geçerli olmayacağı yönünde görüşler vardır.   

a-Gayr-i Müslimlerin şâhitliği kabul edilmez. Eğer kabul edilirse, mü'minler 

aleyhine yol verilmiş olacaktır. Oysa ki Allah Teâlâ şöyle buyuruyor. 

"   ̀_�9��;# ;�9�>�:«�=�<�	 ��@�;� ;29�>��@�<�>� =�b��	 @B;�:�;2 @�;� "   "Allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere 

hiçbir 
 yol vermeyecektir."497   

Karşı tarafın Müslüman olması halinde şâhidin Müslüman olması şartına 

uyulmadığı takdirde bu ayetin hükmüne aykırı hareket edilmiş olacaktır. Zira ayette 

"…kâfirler için mü'minler aleyhine asla yol vermeyecektir" beyanıyla Allah’ın varlığını 

ve dinini yalanlayanlar, Allah’ın varlığına ve dinine inanan Müslümanlara karşı 
                                                
489 Fetâvây-i  Hindiyye, VII, 52. 
490 Bayındır, İslam Muhâkeme Hukuku, s. 159. 
491 Serahsî, a.g.e., XVI, 99; Mevsılî, a.g.e., II, 404; İbn Âbidin, a.g.e., XII, 438. 
492 Sehnûn, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, XIII, 156; Derdîr, eş-Şerhu’l-Kebir, IV, 172. 
493 Şâfiî, el-Ümm, VII, 17; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 324. 
494 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 28. 
495 Cassâs, el-Fusûl fi'l-usûl, I, 399, 400; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 52; el-Kâfî, IV, 271. 
496 Kâsânî, a.g.e., VI, 268; İbn Âbidin, a.g.e., XII, 489. 
497 Nisâ 4/ 141. 
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üstünlük tesis etme ve hâkimiyet kurmaya götürecek, Müslümanlar aleyhine hüküm 

tesisine mesnet teşkil edecek, bütün yolları ebediyen kapadığını hükme bağlamıştır.498 

Ayrıca gayr-i Müslimler sebepsiz yere Müslümanlara düşmanlık ederler. Bu da 

onları Müslümanlar aleyhine güçlü duruma getirir. İşte budan dolayı Müslümanlar 

aleyhine yaptıkları şâhitlik kabul edilmez.499 Kural olarak, şâhitlik yapabilmek için 

Müslüman olma şartı aranmamakta, ancak bir gayri müslimin Müslüman aleyhine 

şâhitliği de kabul edilmemektedir. Bir gayri müslim kendi dininde haram olduğuna 

inandığı şeylerden sakınırsa, verdiği haberin doğruluğuna güvenilebilir. Ancak 

Müslümanlara karşı düşmanlık beslemesi inancında olduğu düşüncesinden hareketle bir 

Müslümanın aleyhine şâhitliği kabul edilemez. Fakat kendi aralarında böyle bir durum 

söz konusu olmayacağından biri diğeri için şâhitlikte bulunabilir.500 Yani gayr-i 

Müslimlerin kendi aralarındaki şâhitlikleri, Müslümanların kendi aralarındaki 

şâhitlikleri gibidir. 

b- Davalı Müslüman olursa kâfirin Müslüman aleyhinde şâhitliği kabul edilmez 

zira şâhitlikte velâyet anlamı vardır. Velâyet bir başkasını bağlayıcı söz söyleyebilme 

yetkisidir Yani sözün başkası hakkında geçerli olmasıdır. Bir gayr-i Müslimin 

Müslüman üzerinde böyle bir yetkisi olmadığı için Müslüman aleyhine yapacağı 

şâhitlik kabul edilmez.501  

c- Şâhitlerin Müslümanların erkeklerinden olması istenmektedir. 

:'D�>��;CF$ �"...   9:2;
�9�;� <	�=
9�:+;0:#	;�  ... "...Erkeklerinizden iki şâhit tutun.."502 

Gayr-i Müslim Müslümanların erkeklerinden ve şâhitlerinden değildir. Dolayısıyla 

gayr-i Müslimin Müslüman aleyhine şâhitliği geçerli değildir.503 Siz mü'minlerin 

erkeklerinden en az iki şâhit getirip, gerektiğinde buna şehâdet etmelerini onlardan talep 

ediniz.   " "��C��	 �"  yani "...erkeklerden.." buyurulmayıp, "  "  D�>���;CF$ ��' "erkeklerinizden" 

buyurulması, çocukların ve mü'minler aleyhine gayr-i Müslimlerin şehâdetinin yeterli 

olmadığını anlatıyor. Yani sizin erkeklerinizden, mü'min erkeklerden olmayan 

erkeklerin, siz mü'minler aleyhindeki şâhitlikleri geçerli olmaz. Eğer iki erkek olmazsa, 

o zaman da bir erkekle iki kadın şâhit olsunlar, öyle ki, bunlar şâhitliklerine râzı 

                                                
498 Kâsânî, a.g.e., VI, 280. 
499 Serahsî, a.g.e., XVI, 135.  
500 Serahsî, a.g.e., XVI, 113. 
501 Kâsânî, a.g.e., VI, 280. 
502 Bakara 2/ 282. 
503 İbn Rüşd, a.g.e., II, 346; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 52; Kurtubî, a.g.e., III, 358, 365; Mevsılî, a.g.e., 
II, 404. 
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olacağınız, sizce adalet ve güvenilirlikleri belli şâhitlerden bulunsunlar, yoksa 

gelişigüzel bir erkekle iki kadının veya iki erkeğin şâhitliği muteber ve geçerli olmaz.504 

d-Şâhitlikte rıza esastır. Şâhitlerin râzı olunan kişilerden seçilmesi gerekir.  

"9:2;
�9�;� <	�=
9�:+;0:#	;� >,�;?@!;�:�	;� AB=C;�@� 9:�@�=C;$ �; �D�;2 :'E� ,9-@� :'D�>��;CF$ �  EB>G;? ,@! H	;
;�I+�	 ;>� @,:�;J:�;? K�>�
=P	;
:L<M;�N)@O=0@� �;� <	�=�=* �;� 	@Q9M H	;
;�I+�	 ;R<S;2 @T;� U;�:VWX	 �;�=P	;
:L9M.............. :'=0:�;2�;�;? 	@Q9M <	:�=
9�:�@!;� "  

"...Erkeklerinizden iki şâhit tutun; Eğer iki erkek bulunmazsa, şâhitlerden râzı 

olacağınız bir erkek, -biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak- iki kadın olabilir. 

Şâhitler de çağırıldıklarında kaçınmasınlar… Alım satım yaptığınız vakit de yine şâhit 

tutun.."505 

Kâfir Müslümanlar nezdinde râzı olunan bir kişi değildir. Şehâdeti geçerli değildir.506  

e-Şâhitlik Allah için yapılır ve şâhitlerin âdil olmaları istenir. 

 "  :'D��F� Y":
;� :Z;�@Q 	�=
9�:�@!;�>�E�>� @[;*�;�K+�	 	�=��>�@!;� " "Sizden iki âdil kimseyi şâhit tutun ve Allah için 

dosdoğru şâhitlik yapın."507 Gayr-i Müslim ehl-i zimmetten bile olsa âdil değildir. 

Şehâdeti makbul değildir.508 

f-Gayr-i Müslimlerin şâhitliğinin kabul edilmemesi hükmünün akıl ve vakıadan 

delili de gayr-i Müslimlerin, Müslümanların hakları konusunda titizlik 

göstermeyecekleri, onların dürüst olanını olmayanından ayırma konusunda 

Müslümanların yeterli bilgiye sahip olamayacakları hususlarıdır.509 

g-Ebû Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiği hadis gayr-i Müslimlerin şâhitliğinin kabul 

edilmemesi gerektiği gösterir. "Bir milletin diğer bir millete şâhitliği caiz değildir. 

Ancak Ümmet-i Muhammed'in şâhitliği hariç. Onların şâhitliği diğerleri için caizdir." 
510 Şa'bî'den gelen rivayette aynı manadadır.511 

Yine Ebû Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiği şu hadis de onların şâhitliğinin kabul 

edilmemesi yönündedir. ""�� �a! [�2�P � w��	 ��& %	 ���� '�#� : T 	��
m? BP! R�0��	 T�  'P�aO��? 

	����� : ���d %�a "ª ! ��� ... ��2o	 "   "Siz kitap ehlinin sözlerini tasdik etmeyin; onları tekzip de 

                                                
504 Elmalılı, a.g.e., II, 260. 
505 Bakara 2/ 282. 
506 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 52; Kurtubî, a.g.e., III, 358. 
507 Talâk 65/ 2. 
508 Kurtubî, a.g.e., III, 358. 
509 Karaman (Heyet), Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, I, 446. 
510 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 163, H.no: 20405 (Hadisi Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Maîn ve 
nakilciler zayıf görmüşlerdir); Ebi Seleme b. Abdurrahman'dan gelen rivayet için bk. Abdurrezzak, el-
Musannef , VIII, 356, H.no: 15525. 
511 Abdurrezzak, a.g.e., VIII, 357, H.no: 15529. 
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etmeyin. Siz şunu söyleyin": 512 "Biz Allah'a inandık ve bize indirilene; İbrâhim'e, 

İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere; Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve 

bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitaplara îmân ettik, onlardan hiçbirini 

diğerinden ayırmayız. Biz Allah'a teslim olmuşlarız."513  

Buhârî, bu hadîs-i şerîfi Bakara sûresi 136. ayetinin tefsiri sırasında da getirmiştir. 

Burada bundan maksat, kitap ehlini tasdik etmekten nehiydir. Bu da onların 

şâhitliklerinin kabul edilmemesine delâlet eder. Çünkü onların haberleri, kitabı elleriyle 

değiştirmiş olmalarından dolayı kabul olunmaz. Haberleri kabul edilmeyince şâhitlikleri 

de evleviyyetle kabul edilmez. Zira şehâdet kapısı, rivayet kapısından daha da dardır.514  

Şâhitliğin şirk ehlinden istenmeyeceği konusunda Şa'bî'den şu rivayet nakledilir:  

""�� w�+�	 T ��¡ [*��� B�P! B��	 '�G�a ��� ��a ���5� ®��?..:��2�fS� '���a [�	
��	 H�G���	�"..  

"Diğer dîn sahiplerinin bazısının diğer bazısı üzerine şâhitliği caiz olmaz. Çünkü 

Yüce Allah'ın şu kavli vardır."515 "Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Onlar da 

kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına, kıyamete 

kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne yapmış olduklarını onlara - elbette- 

haber verecektir."516 

h-Muhammed Şeltut, gayr-i Müslimlerin şâhitliklerinin mutlak olarak ret 

edilmesinin sebeplerinden olarak şunların da gösterildiğini belirtir. "Onların 

şâhitliklerini kabul etmek, hâkimin onların şâhitliği ile bağımlı olarak hüküm vermesine 

sebep olur ki müslümanın, bir kâfirin şâhitliğiyle bağımlı olması doğru değildir. 

Buradan anlaşıyor ki Müslümanlar aleyhindeki şâhitlikleri icma ile caiz değildir. 

Müslüman aleyhine şâhitlik etmeye ehil değilseler, mutlak olarak şâhitliğe de ehil 

değillerdir. Çünkü ehliyet bir şahısla diğeri arasında değişmez. Hem onları şâhitliğini 

kabul etmek, onlara değer vermekte ve mertebelerini yükseltmektedir. Değer verir, 

mertebelerini yüceltirsek de küfür aşağılığı kalkar."517 

Klasik Fıkıh kaynaklarımızda yer alan birkaç fetvaya burada yer verelim. "Bir 

Müslüman, kâfirin elindeki bir köle hakkında kendisine ait olduğu iddia etse, iki gayri 

Müslim de onun kölesi olduğunu, falan Müslüman kadı'nın onun lehinde hüküm 

                                                
512 Buhârî, Şehâdet, 29. 
513 Bakara 2/ 136. 
514 Aynî, Umdetü'l-kârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, XIII, 261. 
515 Buhârî, Şehâdet, 29. 
516 Mâide 5/ 14.  
517 Şeltut, Mukâranetu’l-Mezâhib fi’l-Fıkh, s. 189.    
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verdiğini ifade etseler, bu konuda şâhitlik yapsalar yine kabul edilmez.518 Burada 

Müslümanın lehine bile olsa gayr-i Müslimin şehâdetinin Müslüman için kabul 

edilmediğini görüyoruz. 

"Gayr-i Müslim şâhitliğine binaen mahkeme karar vermek üzereyken, aleyhinde 

dava açılanın Müslüman olması halinde hâkimin bu konuda karar verme yetkisi kalkar. 

Çünkü, gayr-i Müslimlerin Müslüman aleyhinde şâhitlik yapmaları demek olur ki o da 

caiz değildir."519 Benzer bir fetva da şu şekildedir. "Zimmînin şehâdetinde, meşhudun 

aleyh Müslüman olursa, hâkim, bunların şehâdetlerini kabul etmez ve geçerli saymaz. 

Şayet üzerine şâhitlik yapılan şahıs hükümden sonra Müslüman olmuşsa bu hüküm 

geçerlidir ve hak sahibinin hakkı ondan alınır."520  

Osmanlı Devri Uygulamalarında da sicillerde Müslümanlar, gayr-i Müslimlerin 

davalarına şâhitlik ettikleri halde gayr-i Müslimlerin bir Müslüman davalı aleyhine 

şâhitlik ettiğine rastlanmamaktadır.521  

Çağdaş İslam hukukçularımızdan Celal Erbay, gayr-i Müslimlerin çifte standart 

uygulamalarına dikkat çekerek, İslam hukukunda bilhassa ceza muhâkemesinde şâhitte 

Müslüman olma şartının aramasıyla realist bir tavır ortaya konduğunu, baştan kuralı 

koyup yanlı ve taraflı beyanda bulunma ve hakikati gizleme ihtimallerinin en etkin 

olanını ortadan kaldırarak şâhit belirlemesine gidilmesinin hükmün hakikate uygunluğu 

açısından şart olduğunu belirterek ve şâhidin Müslüman olması gerektiğini şu şekilde 

delillendirir. "Talâk sûresinin 2. ayetinin şâhidin âdil olmasını şart koşar. Bu âdil 

olmayanın  şâhit olamayacağını ifade eder. Adalet vasfının zıddı "fısk" tır. Fısk ise 

büyük günah işlemek suretiyle Allah’a itaatten uzaklaşmak demektir. Küfür ise fıskın 

en son mertebesidir. Dolayısıyla Müslüman olma şartı adalet şartının tabii sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlara rağmen inkarcı şâhit tarafsız olamaz mı? 

Deniliyor ki; Allah’ın varlığını inkar eden şâhidin tarafları Müslüman olan bir ceza 

davasında, mesela; bir zinâ ve hırsızlık davasında şâhit olarak dinlenmesi halinde, hem 

fiili suç sayan iradeyi, hem de suça uygulanacak cezayı, hem de iradenin sahibi 

yaratıcıyı inkar etme olgusunun ve buna bağlı taassubun, yaratıcının varlığını ve 

hükmünü kabul eden ve böylece inkarcı şâhitle ters düşen davanın, Müslüman olan 

taraflarına zarar vermeyeceğinden yüzde yüz emin olmak mümkün değildir. Ortada en 

azından bir zarar ihtimali ve şüphesi vardır. Öyleyse tarafları Müslüman olan bir ceza 

                                                
518 İbn Âbidin, a.g.e, XII, 481. 
519 İbn Âbidin, a.g.e, XII, 482. 
520 Fetâvây-i  Hindiyye, VII, 54. 
521 Bayındır, a.g.e., s. 159. 
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davasında kural olarak şâhidin de Müslüman olma şartı aranmaktadır."522 

Muhâkeme hususunda olduğu gibi aile hukukunu ilgilendiren meselelerde de 

gayr-i Müslimlerin şâhitliklerinin kabul edilmediğini görüyoruz. Müslüman bir erkekle 

Müslüman bir kadının nikahı bir kâfirin şâhitliği ile mün'akit olmaz. Çünkü kâfir velâ 

ehlinden değildir. Eğer bir Müslüman, zimmî bir kadınla evlenecekse iki zimmînin 

şâhitliği caizdir. Bu görüş Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf'a aittir. İmam Şâfiye göre bu 

şekilde bir şâhitlik de caiz değildir.523 Görüyoruz ki; Müslümanların evlenme, boşanma 

gibi aile ilişkilerinde de şâhitlerin Müslüman olmaları şart koşuluyor. 

Buraya kadar zikrettiklerimiz rivayetler gayr-i Müslimlerin şâhitliklerinin geçerli 

olmaması gerektiği yönündedir. Bunun yanında, yolculuk esnasında Müslüman şâhidin 

bulunmaması durumunda gayr-i Müslimlerin şâhitliklerinin kabul edilip edilmemesi 

konusunda ihtilaf edildiğini görüyoruz.  

 

2-Gayr-i Müslimlerin Şâhitliğini Yolculuk Anında Vasiyet Konusunda Kabul 

Edenlerin Delilleri 

Gayr-i Müslimlerin şâhitliğini yolculuk anında vasiyet konusunda geçerli 

olacağını kabul eden Hanbelî fukahâsı Mâide sûresi 106. ayetini ve Hz. Peygamberin 

uygulamalarını delil olarak getirirler.524 Şimdi söz konusu ayeti ve bu ayetle ilgili 

akabindeki iki ayeti ele alıp ardından diğer delilleri inceleyelim.  
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"Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm (emâreleri) geldiği zaman, vasiyet 

sırasında aranızdaki şâhitliğin hükmü, kendi içinizden iki âdil şâhit, yahut yeryüzünde 

yolculuğa çıkmış iseniz, ölüm (emâreleri de) size gelip çatmışsa, sizden olmayan diğer 

iki şâhit tutmaktır. Eğer (bunlardan) şüpheye düşerseniz, namazdan sonra onları 

alıkorsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler: "Akraba bile olsa, yemini bir çıkar 

                                                
522 Erbay, a.g.e., s. 94, 95. 
523 Kâsânî, a.g.e., II, 253. 
524 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 52; el-Kâfî, IV, 271. 
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karşılığı satmayacağız, Allah'ın şâhitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkarlardan 

oluruz." 

 "Eğer o iki şâhidin bir günah işledikleri anlaşılırsa, ölene daha yakın olan hak 

sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerler ve: "Bizim şâhitliğimiz, önceki iki 

kişinin şâhitliğinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde 

biz de zalimlerden olurduk" diye Allah'a yemin ederler." 

"İşte bu, şâhitliklerini gerektiği gibi yapmaları, yahut yeminlerinden sonra 

yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en iyi yoldur. Allah'tan korkun ve 

emirlerini dinleyin. Allah, doğru yoldan çıkan bir topluluğu hidayete erdirmez."525 

a-Bu ayet gayr-i Müslimlerin şâhitliğinin seferilik durumundaki vasiyet 

konusunda geçerli olduğuna delildir. Burada Müslüman şâhit bulunmadığında gayr-i 

Müslimlerin şâhitliğinin kabul edileceğine kapı aralanmaktadır. Böyle durumlarda gayr-

i Müslimlerin şâhitliklerini Hz. Peygamber ve ashâbı kabul etmiştir.526  

Bu ayetin zahiri, Müslümanın yolculuktaki vasiyetine zimmînin şâhitliğinin caiz 

olmasını gerektirir. Yani "yahut sizden olmayan diğer iki kişiyi (şâhit tutun)" gayr-i 

Müslimler demek olduğu ve bunun da zimmet ehline sarf edilmesi açıktır."527 

Kurtubî ayetteki "Sizden olmayan" ve "sizden başkasından" ifadelerinin "başka" 

kelimesinin sıfatı olduğunu, bu ayetin müşkil bölümünü teşkil ettiğini, bu hususta tahkik 

sonucu söylenebilecekler konusunda ilim adamlarının üç farklı görüş ortaya 

koyduklarını belirtir. Kurtubî’nin tefsirinde bu görüşler 3 maddede şu şekilde ifade 

edilmektedir.  

- Yüce Allah'ın: "İçinizden" anlamındaki buyruğunda yer alan "kâf ve mim" (siz), 

Müslümanlara ait bir zamirdir. "Yahut sizden olmayan başka iki kişi" buyruğunda ise, 

kâfirlere aittir. Buna göre kitap ehlinin Müslümanlara karşı şâhitliği, vasiyet ile ilgili 

olması halinde, yolculukta caizdir, ilgili hadislerin bu konuda belirledikleri ile birlikte, 

ayetin akışından anlaşılması daha uygun olan da budur.  

Bu görüşe göre ayetin baştan sona kadar anlamı şöyle olur: "Yüce Allah, 

ölümünün yaklaşması halinde vasiyette bulunana karşı yapılacak şâhitliğe dair 

hükmünün âdil iki kişinin şâhit tutulması ile gerçekleşeceğini haber vermektedir. Eğer 

kişi, yolculukta bulunup, yanında mü'minlerden herhangi bir kimse yoksa, bu sefer 

yanında hazır bulunan kâfirlerden iki kişiyi şâhit tutsun. Bu iki kişi yolculuklarından 

                                                
525 Mâide 5/ 106, 107, 108. 
526 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 52; el-Kâfî, IV, 271. 
527 Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, IV, 160. 
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dönüp, onun vasiyetine dair şâhitliklerini edâ edecek olurlarsa, namazdan sonra yalan 

söylemediklerine, hiçbir değişiklik yapmadıklarına ve yaptıkları şâhitliklerinin gerçek 

olduğuna, şâhitlikten hiçbir şeyi gizlemediklerine dair yemin ederler ve onların bu 

şâhitlikleri gereğince hüküm verilir. Şayet bundan sonra, onların yalan söyledikleri veya 

hainlik ettikleri, ya da bunun gibi günah olan herhangi bir durumları tespit edilecek 

olursa, bu sefer yolculukta iken vasiyette bulunan kişinin velilerinden iki kişi yemin 

ederler, o takdirde şâhitlik yapan iki kişi, aleyhlerine olan durumun (yaptıkları 

hainliğin), ortaya çıkmasının tazminatını öderler." 

Kimisi de şöyle demektedir. Bunun böyle oluşu, ayet-i kerîmenin indiği sırada 

Medine dışında herhangi bir yerde hiçbir mü'minin bulunmadığı dönemde oluşu 

dolayısıyladır. Mü'minler o sırada, kitap ehli, puta tapıcılar ve çeşitli kâfirler ile yol 

arkadaşlığı yaparak ticaret yapmak üzere yolculuğa çıkarlardı. Ebû Musa, Şüreyh ve 

diğerlerinin görüşlerine göre ayet-i kerîme muhkemdir.  

- Yüce Allah'ın: "Yahut içinizden olmayan başka iki kişi" buyruğu nesh olmuştur. 

Bu, Zeyd b. Eslem, Nehâî, Mâlik, Şâfiî, Ebû Hanîfe ve onların dışında bir takım 

fakihlerin görüşüdür.  

Bu görüşü savunanlar yüce Allah'ın şu buyruklarını delil gösterirler: "Şâhitlerden 

râzı olacağınız kimseler arasından...,"528 "içinizden adalet sahibi iki kişiyi şâhit 

bulundurun." 529 İşte bu görüşü savunanlar, deyn ayetinin son nazil olan ayetlerden 

olduğunu ve bu ayet-i kerîmede de: "Şâhitlerden râzı olacağınız kimselerden" 

buyruğunun yer aldığını, o halde bu buyruğun, Mâide 106. ayetindeki "…Yahut 

içinizden olmayan başka iki kişi…" bu ayet-i kerîmedeki şâhitliği nesh edici olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Çünkü, bu ayet-i kerîmenin nâzil olduğu günlerde Medine dışında 

İslam yoktu. Bundan dolayı kitap ehlinin şâhitliği caiz görülmüştü. İslam ise bugün 

yeryüzünün her tarafında yaygındır, O bakımdan da kâfirlerin şâhitliği sakıt olmuştur. 

Diğer taraftan Müslümanlar, fâsıkların şâhitliğinin caiz olmayacağını icma ile kabul 

etmişlerdir. Kâfirler ise fâsıklar arasındadırlar. O bakımdan şâhitlikleri caiz olamaz. 

Kurtubî bu görüşe şöyle diyerek itiraz eder. Sözünü ettiğiniz şeyler doğrudur. 

Ancak bizler, bu buyruğun gereği ne ise o görüşü benimseyerek, Müslümanın 

bulunmaması şartına bağlı olmak üzere, zaruret dolayısıyla özel olarak yolculuk 

halindeki vasiyette, zimmet ehlinin Müslümanlar hakkındaki şâhitliğinin caiz olduğunu 

söylüyoruz. Ancak, bu durumda eğer şâhitlik yapacak Müslüman varsa, zimmet ehlinin 
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şâhitliği olmaz. Kur'an’ın indirilişine tanık olan hiçbir kimseden sizin iddia ettiğiniz 

neshe dair bir rivayet gelmiş değildir.  

Ayrıca bunu şu husus da pekiştirmektedir. Mâide Sûresi Kur'an-ı Kerim'in son 

inen sûreleri arasındadır. Hatta, İbn Abbas, el-Hasen ve başkaları şöyle demektedir. 

Mâide sûresinde mensûh bir hüküm yoktur. Sizin nesh iddianız ise sahih değildir. 

Çünkü, nesh iddiasının kabul edilebilmesi için neshedici buyruğun sonradan inmiş 

olduğu tespit edilmekle birlikte, nâsih ile mensûhun bir arada mütalaa edilmesine imkân 

olmayacak şekilde nâsihin de tespit edilmesi kaçınılmazdır. O bakımdan bunların 

sözünü ettikleri buyrukların neshedici olması doğru olamaz. Çünkü, sözü geçen ve 

neshedici olduğu belirtilen buyruklar, vasiyet ile ilgili -ve ihtiyaç ve zorunluluk hali ile 

alakalı- bir olayın dışındaki bir olay hakkında inmiştir. Zaruret hallerinde ise hükmün 

farklılığı olmayacak bir şey değildir. Ayrıca şâhit tutulan kâfir, belki de Müslüman 

nezdinde güvenilir ve zaruret halinde şâhitliği kabul olunabilecek bir kimse olarak da 

görülebilir. Buna göre, bunların söylediklerine göre, neshedici bir buyruk 

bulunmamaktadır.530 

Talâk sûresi 2. ayeti ric'at531 konusunda hâstır. "Yahut sizden olmayan başka iki 

kişi" ayeti de vasiyet konusunda hâstır. Her iki ayette farklı sebeplerle inmiştir. 

Dolayısıyla hâssın âmmla neshi söz konusu değildir. Ama müdâyene ayeti ile 

neshedilmiş ve ehl-i küfrün şehâdeti vasiyet konusunda da iptal edilmiştir. Ancak Ebû 

Musa el-Eş'arî ve tabiînden Mücâhid, Ubeyde b. Selmânî, İbrahim en-Nehâî ehl-i 

küfrün şehâdetinin seferde  vasiyet konusunda geçerli olduğunu kabul ederler.532   

- Ayet-i kerîmede nesh söz konusu değildir. Bu görüş de ez-Zührî, el-Hasen ve 

İkrime'ye aittir. Buna göre, yüce Allah'ın: "İçinizden" buyruğu, aşiretinizden ve 

yakınlarınızdan demek olur. Çünkü bunlar, vasiyeti daha iyi beller, daha iyi tespit 

ederler ve unutma ihtimalleri daha uzaktır. Buna karşılık: "Yahut sizden olmayan başka 

iki kişi" buyruğu da, akraba ve aşiretinizden olmayan diğerleri demek olur."533  

"Allah Teâlâ, ayetin başında "Ey iman edenler.." buyurmuş ve bu hitabı bütün 

mü'minlere teşmîl etmiştir. Hitabından sonra da, "yahut sizden olmayan diğer iki kişiyi 

(şâhit tutun)..." buyurunca bu, hiç şüphe yok ki, "bütün mü'minlerden başka diğer iki 

kişiyi..." mânasına olur. Ayetin "Yahut yeryüzünde sefer ettiğinizde... sizden olmayan 

diğer iki kişiyi (şâhit yapın)" kısmı da, diğer iki kişinin şâhit tutulabilmesinin, bu 

                                                
530 Kurtubî, a.g.e., VI, 321, 333. 
531 Ric'at: Hanımını ric’i talakla boşamış olan kocanın, tekrar hanımına dönmesidir. 
532 Cassâs, el-Fusûl fi'l-usûl, I, 399, 400. 
533 Kurtubî, a.g.e., VI, 325. 
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şâhitlik işinin yolculukta olması şartına bağlı olduğunu gösterir. Eğer bu ifadeden 

maksat, diğer iki Müslüman kişinin şâhit tutulması olsaydı, bu yolculuk şartına 

bağlanmazdı. Çünkü Müslümanın şâhitliğine başvurmak, hem seferde, hem de mukîm 

iken caizdir. Ayrıca ayet, bu iki şâhide, namazdan sonra yemin ettirmenin vâcip 

olduğuna delâlet eder. Halbuki Müslümanlar, Müslüman olan şâhidin yemin etmesinin 

vâcip olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir. Böylece, bu iki şâhidin Müslümanlardan 

olmadıklarını anlıyoruz."534  

Bu görüşlerden birinci görüş tercihe şayandır. Buradaki "Sizin dışınızdan iki 

kimse"den maksat, Müslüman olmayan kimselerdir. Bunlar da Yahûdî veya Hristiyan, 

yahut mecûsî veya puta tapan ya da herhangi bir dine mensup olan kimseler olabilir. 

Ayeti genel bir şekilde izah etmek daha uygundur. Yani "Sizden olmayan iki kimse" 

ifadesindeki iki kimseyi, sadece vasiyet edenin akrabaları olmayan iki kimseye tahsis 

etme yerine bütün Müslümanlardan olmayan iki kimse olduğunu söylemek, ayeti genel 

manada izah etmektir.535 

b- Mâide Süresi 106. ayetinin sebeb-i nüzulü, iki Hristiyanın sefer halinde bir 

Müslümana şâhitlik etmesidir. İbn Abbas (r.a.) ayetinin sebeb-i nüzulü ile ilgili olarak 

şu hâdiseyi nakleder: "Benû Sehm den bir kişi, Temîmü’d-Dârî ve Adiyy ibn Bedda ile 

birlikte yola çıktı. Es-Sehmî, hiç Müslüman bulunmayan bir yerde vefat etti. Terikesini 

Temim ve Adiyy getirdiler. Ancak (Sehmî'nin yakınları vasiyette adı geçen) gümüş 

işlemeli bir kabı (teslim edilen mallar arasında) bulamadılar. (Şikayet üzerine) 

Rasûlullah (s.a.s.) bu hususta ikisine (Temim ve Adiyy'e) yemin ettirdi. Sonra kap 

Mekke'de bulundu. Kabın yanlarında bulunduğu kişiler "Biz bunu Temin ve Adiyy'den 

aldık" diye yemin ettiler. Sehmî'nin yakınlarından iki kişi de kalkıp Allah'a yemin 

ederek: "Bizim şâhitliğimiz o ikisinin şehâdetinden daha doğrudur, kap da 

arkadaşımıza aittir"  dediler.536  

Hadiste adı geçen Temîmü'd-Dârî sahâbîdir. Adiyy de Temîm'in yakınlarındandır, 

ancak sahâbî değildir. Hâdise, Temîm'in (r.a.) İslam'a girmesinden önce cereyan 

etmiştir. Binaenaleyh, Müslüman Sehmî'nin vasiyetini teslim ettiği iki kişiden ikisi de 

Hristiyandır. 

Başka kaynaklarda gelen ziyade bilgilere göre, Rasûlullah (s.a.s.) Temim'e yemin  

ettirince o ihânetini itiraf etmiş, bunun üzerine ona: "Ey Temim Müslüman ol, Allah 

                                                
534 Fahruddin er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu’l-Gayb,  IX, 263, 264. 
535 Taberî, a.g.e., V, 109. 
536 Buhârî, Vasâyâ, 36; Ebû Dâvûd, Akdıye, 19 (Elbânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir). 



 106

senin müşrik iken yaptığın günahları affetsin" teklifinde bulunmuş, o da kabul etmiş ve 

iyi bir Müslüman olmuştur. Hadisten anlaşıldığına göre, bir Müslüman, kâfirlerin 

arasında yalnız kalır, ölüm halinde vasiyette bulunur ve onun vasiyetine yalnızca bu 

kâfirler şâhitlik ederse bu şehâdet makbuldür. Çünkü ayet-i kerîme buna 

hükmetmektedir. Yukarıda kaydedilen İbn Abbas hadisinin gösterdiği üzere Rasûlullah 

(s.a.s.) da bununla amel etmiştir.537 

c- Ebû Musa el-Eş'arî (r.a.) kendilerine yemin ettirdikten sonra, iki Yahûdînin 

şâhitliğine göre hüküm vermiş ancak hiçbir sahâbî, Ebû Mûsâ'nın (r.a.) bu hareketine 

itiraz etmemiştir. Binâenaleyh bu bir icma olmuştur.538 Söz konusu rivayeti Şa'bî 

naklediyor. "Müslümanlardan birine, Dakûka'da ölüm geldi. Vasiyetine şâhitlik edecek 

hiçbir Müslüman bulamadı. Bunun üzerine ehl-i kitaptan iki kişiyi vasiyetine şâhit kıldı. 

Bunlar Kûfe'ye geldiler. Ebû Musa el-Eş'arî'yi  bulup durumu haber verdiler. Bunlar 

ölenin tereke ve vasiyetini beraberlerinde getirmişlerdi. Ebû Musa (r.a.) onlara: "Bu 

hâdise, Rasûlullah (s.a.s.) devrinden sonra hiç görülmeyen bir hâdisedir" dedi. İkindi 

namazından sonra onlara, ihanet etmedikleri, yalan söylemedikleri, vasiyeti tebdil 

etmedikleri, gizlemedikleri, değiştirmedikleri, söylediklerinin o adamın vasiyeti, 

getirdiklerinin de terikesi olduğuna dair yemin ettirdi. Sonra şehâdetlerinin gereğini 

yerine getirip uygulamaya koydu." 539 Bu hadiste, ehl-i zimmenin, bilhassa sefer 

sırasında, Müslümanın vasiyeti hususunda şehâdetinin makbul olacağına delil 

mevcuttur.540 

Ahmed b. Hanbel'e göre şu beş şart gerçekleşirse kâfirin şâhitliği kabul edilir. 

Şâhitliğin konusu vasiyet olacak, Müslümanın ölümü seferde iken olacak, vasiyete 

ehl-i zimmetten (Yahûdî veya Hristiyan) iki veya daha fazla şâhit olacak, bu iki şâhit de 

hainlik etmeyeceklerine, gizlemeyeceklerine dair yemin edecek, bu yemin ikindi 

namazından sonra olacak. İbn Kudâme, zikri geçen şartların gerçekleşmesi durumunda 

kâfirin şâhitliğinin kabul  edileceğini tercih etmiştir. Bu görüşünü de Mâide 106. 

ayetindeki "sizden olmayan" kısmını "gayr-i Müslimlerden", şeklinde anlayarak 

oluşturmuştur. Gayr-i Müslimlerden kastedilen de Yahûdî ve Hristiyanlardır.541 

                                                
537 Canan, Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte, II, 353, 354. 
538 Fahruddin er-Râzî, a.g.e.,  IX, 263. 
539 Ebû Dâvûd, Akdıye, 19 (Elbânî hadisin isnadının sahih olduğunu belirtmiştir); Dârekutnî, es-Sünen, 
IV, 166, H.no: 23. 
540 Azîmâbâdî, Avnu’l-ma’bûd, 10, 12.  
541 Ğâmidî, Ali b. Said, el-İhtiyarât-ü İbn Kudâme, IV, 497, 498, 499. 



 107

Dolayısıyla gayr-i Müslimin Müslümana şâhitliği, seferilikte vasiyet konusu hariç 

makbul değildir.542  

Ancak Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlere göre gayr-i Müslimlerin şâhitliği böyle 

durumlarda da caiz değildir. Zira Mâide süresi 106. ayeti, Bakara sûresi 

"…Erkeklerinizden hazırda olan iki kişiyi şâhit de yapın. Şayet iki tane erkek hazırda 

yoksa, o zaman doğruluğuna güvendiğiniz şâhitlerden bir erkekle iki kadın "543 

(müdâyene) ayeti ile544 bazılarına göre de Talâk sûresi "…İçinizden adalet sahibi iki 

kişiyi de şâhit tutun. Şâhitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe 

inananlara verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan 

eder"545 ayeti ile nesh edilmiş, hükmü kaldırılmış dolayısıyla ehl-i zimmetin seferde ve 

hazarda şâhitliği iptal olmuştur.546  

Mâide sûresinin son inen sûrelerden olduğunu, dolayısıyla 106. ayetinin 

hükmünün kaldırılmadığı görüşünde olanlar da vardır.547 Ancak her ayetinin değil, sûre 

itibariyle kısmen son inenlerden olduğunu da ifade edebilir dolayısıyla Müslüman 

olmayanın ikamet halinde, yolculuğunda ve vasiyette Müslüman üzerine şâhitliğinin 

caiz olmadığını ifade eder.548 Söz konusu ayetin mensûh olup olmadığı konusunda kesin 

bilgiye sahip olunmadığını görüyoruz. 

İbn Teymiye, Ahmed b. Hanbel’den nakledilen gayr-i Müslimlerin şâhitliklerinin 

zaruret halinde caiz olmasının, her türlü zaruret anında hazarda ve seferde şâhitliklerinin  

kabul edilebileceğini gösterdiğini ifade eder.549 

İbn Kayyım el-Cevziyye İmam Mâlik'in şöyle dediğini nakleder: "İhtiyaç halinde 

kâfir doktorun Müslüman hakkındaki şâhitliği caizdir."550 

Muhammed Şeltut gayr-i Müslimlerle muamelelerde ve onlar arsında vuku bulan 

olaylarda, Müslümanlar aleyhindeki şâhitliklerinin kabul edilmemesine engel bir delilin 

olmadığını şu gerekçelerle ifade eder. "Allah Teâlâ'nın; "Allah, mü'minlere karşı 

kâfirlere asla yol vermeyecektir"551 buyruğu şâhitlik ve muhâkeme ile ilişkisi yoktur. 

Onlarla muamelelerde bulunmak, yiyeceklerini yemek mübahtır. Hüküm vermek için 

                                                
542 İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 52. 
543 Bakara 2/ 282. 
544 Cassâs, Ahkâmü'l-Kur'an, IV, 161. 
545 Talâk 65/ 2. 
546 Suyûtî, el- İtkân, II, 61; el-Kermî, Kalâidü’l-Mercan, I, 101. 
547 el-Kermî, a.g.e., I, 101. 
548 Elmalılı, a.g.e., III, 355. 
549 İbn Teymiye, el-Fetâve’l-Kübrâ, V, 575. 
550 İbn Kayyım, et-Turuku'l-Hukmiyye, I, 261; Şeltut, a.g.e., s. 189. 
551 Nisâ 4/ 141. 
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istenen, hakkı ortaya çıkaran ve ona ışık tutan beyyine olup, bu şâhitlikte doğru ve emin 

olmadan başka bir şeye dayanmaz. Şâhitlerden bahseden ayetler, muamele esnasında 

şâhit tutma ve güven altına almak için daha üstün olanı seçme hususunda yol 

göstericilik olup, muhâkeme esnasındaki şâhitlik için değildir. Şâhit için şart olan, 

sözünde âdil ve güvenilir olmasıdır ve bu hususiyet gayr-i Müslim birinde de 

bulunabilir. Cumhur Ulemânın, gayr-i Müslimlerin, Müslümanlar aleyhindeki 

şâhitliklerini kabul etmemeleri, dönemlerindeki özel şartlar ve ortama dayanır, mücerret 

delil ve bürhanları hakim kılmaya dayanmaz."552  

Muasır hukukçularımızdan Hayreddin Karaman, M. Sellam Medkûr ve 

Abdülkerim Zeydan’ın bazı gerekçelerle aile hukuku dışında kalan muamelat sahasında 

gayr-i Müslimlerin Müslümanların tasarruf ve fiilleri ile ilgili şâhitliklerinin caiz ve 

geçerli olduğunu savunduklarını, kendi kanaatinin de aynı yönde olduğunu belirterek bu 

gerekçeleri şöyle nakleder. 

"Müslümanların gayr-i Müslimler ile hukûkî ilişkiler kurmalarına izin verilmiş ve 

bu ilişki kurulur iken  Müslüman üçüncü şahısların bulunması şart koşulmamıştır. Buna 

göre Müslüman, gayr-i Müslimler ile, Müslümanların bulunmadığı yerlerde de hukûkî 

işlemler yapacak ve bunları gerektiğinde ispat edebilmek için şâhit tutmaya ihtiyacı 

olacaktır. Nasıl yolculuk halinde vasiyet tasarrufunda -Müslüman şâhit bulunmaması 

ihtimaline binaen- gayr-i Müslimlerin şâhitleri caiz ve geçerli sayılmış ise aynı şekilde 

ihtiyaç ve zaruret bulunduğunda diğer işlemlerinde de bunların şâhitliğinin caiz olması 

gerekir. Müslümanların yalan söylemeleri mümkün olduğu gibi gayr-i Müslimlerin 

doğru söylemeleri de mümkündür, doğru söylemek Müslüman olmaya bağlı değildir. 

Talâk sûresi 2. ayette Müslümanların evlenme, boşanma gibi aile ilişkilerinde şâhitlerin 

Müslüman olmaları şart koşulmuştur."  

Karaman kendi kanaatinin de bu merkezde olduğunu belirtir. Gayr-i Müslimlerin 

mali ve ticari ilişkilerde şâhitliklerini kabul etmeyenlerin ilgili ayetin hükmünün 

kaldırıldığı iddiaları ispat edilmiş değildir. Bu ayetin mensûh olmadığını iddia edenler 

de vardır. Yine delil olarak kullanılan velâyet kavramı ise zorlanmış şâhitlik ancak 

yorumlama ile bu kavrama dahil edilmiştir. Halbuki  sonuçta  Müslümanların hayatı ve 

menfaati  üzerinde etkili olan hâkimin hükmüdür. Bu hükme yalnızca şâhitlik değil 

gayr-i Müslimler ile yapılan hukûkî ilişkiler de müessir olmaktadır. Özellikle zaruret 

                                                
552 Şeltut, a.g.e., s. 192, 193.    
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prensibi de devreye girince gayr-i Müslimlerin şâhitliklerinin geçerliliği güç 

kazanmaktadır."553   

Çağdaş âlimlerimizden Süleyman Ateş de, dini ne olursa olsun doğru sözlü, hak 

ve adaletten ayrılmayan herkes şâhitlik edebileceği görüşündedir. Ona göre "Mâide 

sûresi 106. ayetinin mensûh olması veya seferdeki zaruret durumu ile ilgili olması birer 

varsayımdır ve önyargının sonucu ortaya çıkmıştır. "Erkeklerinizden" tabiri ile 

Müslümanların yaşadığı toplum kastedilmektedir. Toplum içinde Müslüman da, başka 

din mensupları da bulunabilir. Hz. Peygamber de Yahûdîlerin şâhitliğini 

reddetmemiştir. Şâhitlikte aranan en temel vasıf, şâhitlerin dini değil, sadece güvenidir. 

"Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade 

eder. Fakat öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça 

onu sana iade etmez. Bu da onların, "Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan bize vebal 

yoktur." demelerinden dolayıdır. Ve onlar, bile bile Allah'a karşı yalan söylerler."554 

ayetinde belirtildiği üzere kitap ehli içinde çok sağlam, güvenilir insanlar olduğu gibi, 

çürük, yalancı insanlar da vardır. Müslüman toplum içinde de durum aynıdır."555  

Şâhitliğin geçerli olup olmaması konusunda din farklılığının önemli bir tesir icra 

ettiğini görüyoruz. İslam hukukçuları Müslümanların, gayr-i Müslimler hakkındaki 

şâhitliklerinin geçerli olduğunda ittifak etmişlerdir. Müslümanın şâhitliği, Müslümana 

olduğu gibi kâfir hakkında da geçerlidir zira Müslümanın, Müslüman üzerinde velâyeti 

varsa kâfir için de velâyetinin olması evlâdır. Yani evleviyyet kıyası gereği 

Müslümanın, gayr-i Müslim hakkındaki şehâdeti geçerlidir. Bu konuda klasik 

kaynaklarımızda ve çağdaş eserlerde farklı bir görüşe rastlamadık. Kanaatimiz de 

Müslümanın şâhitliğinin, diğer Müslümanlara olduğu gibi bütün gayr-i Müslimler 

hakkında geçerli olmasıdır.  

Gayr-i Müslimlerin Müslümanlara şehâdeti hususunda ise, şâhitlikle ilgili 

nasslarda hitabın Müslümanlara yönelik olması, şehâdetin velâyet anlamı taşıması, 

gayr-i Müslimlerin adaletine güvenilmemesi gibi yukarıda zikrettiğimiz sebeplerle 

şâhidin Müslüman olması şartı aranmıştır. 

Zaruret veya ihtiyaç dolayısıyla, Müslüman olmayan kimsenin Müslüman 

hakkındaki şâhitliğinin geçerli olup olmaması konusunda farklı görüşler vardır. Gayr-i 

Müslimlerin şâhitliğinin seferilik durumunda vasiyet konusunda geçerli olduğunu hatta 

                                                
553 Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, III, 304, 305. 
554 Âl-i İmrân 3/ 75. 
555 Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, XIX, 241; Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, III, 79. 
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zarurete binaen bunun seferilik ve vasiyetle sınırlı tutulmaması gerektiğini söyleyenlerin 

yanında gayr-i Müslimlerin şâhitliğini mutlak olarak ret edenler de vardır.  

Bizim kanaatimiz ise şu yöndedir: Müslüman hakkında şehâdette bulunacak 

kimsenin öncelikle şâhitte aranan diğer şartlarla beraber Müslümanlardan olmasıdır. 

Müslüman şâhit varken gayr-i Müslimlerin şehâdetine müracaat edilmemesidir. 

Ancak; Müslüman şâhit bulunmaması durumunda, hakların zâyî edilmemesi için 

yolculuk halinde vasiyet konusunda olduğu gibi, yolculukta veya vasiyet hususunda 

olsun olmasın zarurete binaen, dini ne olursa olsun doğru sözlü, hak ve adaletten 

ayrılmayan gayr-i Müslimlerin Müslümanlar hakkındaki şâhitliklerinin geçerli 

olmasıdır. 

Günümüz kanunlarında şâhidin dinî yönünün değerlendirilmeyip şâhitlik delilinin 

zayıf, çürük bir beyyine olduğunun kabul edilmesinin nedenlerinden biri de ahlak, din, 

şeref ve namus gibi manevi yönleri zayıf olan kişilerin, bilerek gerçeğe aykırı şâhitlik 

yapmalarının mümkün olması gerçeğidir.556 Tabiiyyetin ve milliyetin tanıklık üzerinde 

herhangi bir etkisi yoktur. Yabancı olanlar veya vatandaş olmayanlar da tanık olarak 

dinlenebilir. Herhangi bir dinsel inancı olmadığını beyan eden veya bu durumu bilinen 

tanık dinlenebilir. Böyle bir durumda, doğruyu söyleme zorunluluğunun bilincinde 

olmadığı da iddia edilemez. Çünkü kişinin dinsel inancının olup olmaması, dinlenebilir 

bir tanık olması için şart değildir.557 CMUK md. 61 uyarınca tanığın adı, soyadı, yaşı, 

işi, ikametgâhı (meskeni) ile ilgili sorular, tanığın kim olduğunu tespit için sorulan 

sorulardır. Kanunun CMUK md. 61'e tekabül eden 67. paragrafından "din" ibaresi 1924 

yılında yapılan bir değişiklikle çıkarılmıştır.558 Dolayısıyla tanığın dininin ne olduğu 

sorulmaz.  

 

VIII- Erkek Olmak (Bazı Davalarda) 

İslam Hukûkunda şâhitlik müessesesi, herhangi bir hakkı hâkim ve yargı önünde 

ispat etme ve hakkın zâyî olmasını önleme amacıyla ihdâs edilmiştir. Bu sebeple 

uygulandığı alan çok geniş olmuştur. Kısas ve hadler gibi bedenî cezalar, nikah, talak, 

ric'at, iddet, nesep ve vilâdet (doğum) gibi âilevî hükümler, satış, icâre, hibe, vasiyet, 

rehin ve kefâlet gibi mali hükümler bunlara örnek olarak zikredilebilir. Bununla birlikte 

uygulandığı alanlara göre mezhepler arasında şâhitlerde aranan şartlar bazen aynı, 

                                                
556 Kuru, a.g.e., II, 1769. 
557 Ertanhan, a.g.e., s. 58, 60. 
558 Feyzioğlu, a.g.e., s.122. 
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bazense farklı olmuştur. Şâhitlerde bütün şehâdetlerde olmak üzere genel şartlarla 

birlikte, bazı özel şartlar da aranmıştır. "Zükûret" yani erkek olma şartı da bunlardan 

birisidir. Bazı şehâdetlerde ise erkeklerin yanında kadınların şâhitliği de söz konusudur. 

Bütün Mezhepler, erkeklerin kısas, hadler, mallar ve aileyle ilgili şehâdetlerin 

hepsinde kendilerinde aranan sayı şartları dahilinde şâhitlikte bulunabilecekleri üzerinde 

ittifak ederken, kadınların şehâdetleri veya şâhitlikte bulunabilecekleri alanlarla ilgili 

kendilerinde aranan sayı şartları hususunda ihtilaf etmişlerdir. Aynı şekilde erkeklerin 

muttalî olabilecekleri hususlarla  kadınlardan başkalarının muttalî olamayacağı 

hususlarda da kısmen ihtilaf etmişlerdir. 

Hadlerde ve kısaslarda kadınların şâhitliği kabul edilmez, şâhitlerin tamamının 

erkek olması gerekir. Kadınların şâhitliğiyle hadd veya kısas cezası verilemez. Çünkü, 

kadınların şâhitliğinde bir çeşit şüphe vardır. Yanılma ve unutmaları çok olur. Hadd ve 

kısas cezalarının verilmemesi ve doğabilecek şüphelerle düşürülmesi yargılamada esas-

tır. Şüphe ile düşen bir ceza şüpheli bir delille sabit olmaz. Bunun böyle olması cezanın 

düşmesini kolaylaştırmak içindir.559 

Mesela zinâ davasında dört erkek şâhidin bulunması şarttır. Başka hiç bir davada 

dört erkek şâhit şartı aranmamaktadır. Burada kadınların şâhitliği kabul edilmez.560  

Bununla alâkalı olarak Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur. 

">� @�;+>L�@̂ <�	 ;�>?<S;2 �>?E_�	;�:'D��F� �̀�;a:$@! K9�:�@�;�<	�=
9�:+;0:#�@� :'D�>\];1F   "   
"Kadınlarınızdan zinâ edenlere karşı, içinizden dört şâhit getirin."561   

"<�	 ='=P >�E��	 ;
�>� ;�>�@�:�DS@� H	;
;�I+��9a 	�=?<S;2 :'@� <Q9-@� H	;
;�=� >�;�;a:$@S9a >�:�@�;� 	�=��;C �@�:�@�@,�=a>Q�@�"  
"(Bu iddiayı ortaya atanların) da bu konuda dört şâhit getirmeleri gerekmez 

miydi? Madem ki şâhitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar Allah nezdinde 

yalancıların ta kendisidirler."562 

Zinâ dışındaki hadd ve kısas cezalarının tespiti için iki erkek şâhidin bulunması 

gerekir. Kadınların şâhitliği bu davalarda da geçerli değildir.563  Bu hususta Allah (c.c.) 

şöyle buyurmuştur.  "  ��E�>� @[;*�;��K+�	 	�=��>�@!;� :'D��F� Y":
;� :Z;�@Q 	�=
9�:�@! " "…Sizden iki âdil kimseyi 

                                                
559 Serahsî, a.g.e., XVI, 114; Kâsânî, VI, 279; Mevsılî, a.g.e., II, 403. 
560 Serahsî, a.g.e., XVI, 114; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 16; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., 
III, 217, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314, 315, 316.  
561 Nisa 4/ 15. 
562 Nur 24/ 13. 
563 Serahsî, a.g.e., XVI, 114; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 16; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., 
III, 217, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314, 315, 316. 
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şâhit tutun ve Allah için dosdoğru şâhitlik yapın." 564    "   :'D�>���;CF$ �� :2;
�9��;� <	�=
9�:+;0:#	;�  

"...Erkeklerinizden iki şâhit tutun,."565 

Cumhura göre kadınların şâhitliği, ceza davalarında, yalnız olarak da erkek ile 

beraber bulundukları zaman da kabul olunmaz.566 Zâhirîler de ise, kadınların birden çok 

olmaları şartıyla, şâhitlikleri her davada kabul edilir. Zâhirîlerden İbn Hazm’a göre 

kadın mutlak olarak şâhitliklerin tamamında hak sahibi olmaktadır. Fakat kadın bu 

şâhitliği yerine getirirken bir erkek yerine iki kadın olarak sayılması gerekir. Buna göre 

zinâ suçunda şâhit olarak en az dört erkek gerekirken bir erkek yerine iki kadın şâhit 

kabul edildiği prensibinden dolayı üç erkekle iki kadın, iki erkekle dört kadın, bir 

erkekle altı kadın veya erkek şâhit olmaksızın sekiz kadının şâhitliğiyle zinâ suçu sabit 

olmaktadır. Aynı şekilde diğer hadler, kısas, nikah, talak, ric’at ve mali konularda iki 

erkek veya iki kadınla birlikte bir erkek şâhit olabildiği gibi erkek olmadığı zamanlarda 

dört kadının şâhitliğiyle hakkın sabit olabileceğini söylerler. Süt emme ile ilgili 

şâhitlikte ise bir kadının şâhitliği yeterli olabileceği gibi bir erkek vasıtasıyla da bu 

şâhitlik edâ edilebilmektedir.567 

Hanefîlerde, hadler ve kısaslardan başka, ister malla isterse de başka bir şeyle 

alâkalı olsun hukuk davalarında iki erkek gereklidir veya bir erkekle iki kadının 

şâhitlikleri kabul edilir. Nikah, talak, iddet, havâle, vakıf, sulh, vasiyet, hibe, ikrâr, ibrâ, 

vilâdet (doğum) ve nesep bunlardandır. Bütün bunlarda kadının şâhitliğinin kabul 

edilmesi, kadının şehâdet ehliyeti için gerekli niteliklere sahip olmasından dolayı 

olmaktadır. Bunlar ise şehâdet, zabt ve edâdır. İki kadının şâhitlikte bir erkek gibi 

değerlendirilmesinin sebebî ise unutma fazlalığı sebebîyle zâttaki eksikliktir.568 Nitekim 

Allah Teâla şöyle buyurmaktadır. 

">,�;?@!;�:�	;� AB=C;�@� 9:�@�=C;$ �; �D�;2 :'E� ,9-@� ;�N)@O=0@� �;�=P	;
:L<M EB>G;? ,@! H	;
;�I+�	 ;>� @,:�;J:�;? K�>�  U;�:VWX	 �;�=P	;
:L9M"  
"...eğer iki erkek bulunmazsa, şâhitlerden râzı olacağınız bir erkek, -biri 

unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak- iki kadın olabilir."569 

Vehbe Zuhaylî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlerin kadının şâhitliği hususundaki 

görüşlerinin şu şekilde olduğunu belirtir: "Erkeklerle birlikte kadınların şâhitliği ancak 

mal ve ona tabiî olan satış, icâre, hibe, vasiyet, rehin ve kefâlet gibi hususlarda kabul 
                                                
564 Talâk 65/ 2. 
565 Bakara 2/ 282. 
566 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 348.  
567 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 396. 
568 Serahsî, a.g.e., XVI, 115; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., III, 217,218; Zuhaylî, a.g.e., 
VIII, 314, 315, 316. 
569 Bakara 2/ 282. 
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edilir. Çünkü kadınlarda asıl olan duygusallığın baskın olması, işleri tam anlamıyla 

tespit edememeleri ve eşya üzerindeki velâyetteki kusurları sebebîyle şâhitliklerinin 

kabul olunmamasıdır. Mali olmayan, ondan mal maksadı güdülmeyen ve erkeklerin 

muttalî olduğu nikah, ric’at, talak, vekâlet, kasten cinâyet işlemek ve zinâ haddi 

dışındaki hadler ise ancak iki erkeğin şâhitliğiyle sabit olur. Çünkü yüce Allah (c.c) 

ric’at hakkında; "Aranızdan adâlet sahibi iki kişiyi şâhit tutun"570 buyurmuştur."571  

Bunun yanında yalnız kadınların şâhitliğinin yeterli olduğu olduğu durumlar da 

vardır. Doğum, bakirelik ve kadınlığa ait kusurlar gibi erkeklerin bilemeyeceği 

hususlarda tek bir kadının şâhitliği kabul edilir. Çocuğun cenaze namazının kılınması 

için doğarken sesinin çıktığına ait kadınların yapmış olduğu şâhitlik makbuldür. Fakat 

bu şâhitlik miras için geçerli değildir.572 Ancak, erkeklerin ıttılaı mümkün olmayan 

yerlerde yalnız kadınların mal hakkında şehâdetleri kabul olur.573 Şu hadîs-i şerîf bu 

hükme dayanak olabilir. "Ukbe ibnu'l-Hâris el-Kuraşî (r.a.) Ebû İhâb ibnu Azîz'in kızı 

ile evlenmişti. Derken yanına bir kadın gelip: 

—  Ukbe'ye de, evlendiği kadına da ben süt emzirdim, dedi. Ukbe de ona: 

— Senin beni emzirdiğini bilmiyorum ve sen evvelce bunu bana haber de vermedin, 

dedi. 

Ve Ukbe, Ebû İhâb ailesine bir haberci yolladı da bu kadının sözünden onlara 

sordurdu. Onlar: — Biz o kadının bizim kızımızı emzirdiğini bilmiyoruz, dediler. Bunun 

üzerine Ukbe hayvanına binip Medine'ye Peygamber'in yanma gitti ve Peygamber'den 

bu vak'adaki hükmü sordu. Rasûlullah (s.a.s.): 

— "Nasıl olur? Bir kerre bu söz söylenmiş bulundu" buyurdu (yani bu söz söylendiği 

halde, sen bu kadına nasıl yaklaşırsın? buyurdu). Bunun üzerine Ukbe, o kadından 

ayrıldı ve o kadın da başka bir kocaya vardı. 574 

Çağdaş Âlimlerimizden bu konuda faklı görüşler vardır. Hayri Kırbaşoğlu’nun 

"Kadın Konusunda Kur'an’a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler" adlı makalesinin iki 

maddesi konumuzla ilgilidir. İki kadının şâhitliğinin bir erkeğin şâhitliğine denk 

olduğuna dair görüşü, bir iddia olarak nitelemekte ve şu yorumu yapmaktadır. "Ayette 

iki kadın şâhitten biri mutlaka yanılır veya mutlaka unutur denmemektedir, yanılırsa 

veya unutursa denmektedir. Peki iki kadın şâhitten biri şâhitlik ettiği borçlanma akdiyle 

                                                
570 Talâk 65/ 2. 
571 Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314. 
572 İbn Rüşd, a.g.e., II, 348; İbn Kudâme, el-Muğnî, XII, 16; Mevsılî, a.g.e., II, 402, 403; Halebî, a.g.e., 
III, 217, 218; Zuhaylî, a.g.e., VIII, 314, 315, 316. 
573 Mecelle, md. 1685/II. 
574 Buhârî, Şehâdet, 4.  
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ilgili olarak yanılmaz veya unutmaz ise durum ne olacaktır? Bu durumda şâhitliğini tam 

olarak yaptığı için kadın şâhidin birinin diğerine hatırlatmada bulunması söz konusu 

olamayacağına göre, erkek şâhit ile kadın şâhidin şâhitlikleri yeterli, aynı zamanda eşit 

değerde olacaktır". Kırbaşoğlu, kadının, kadın olmaktan önce bir insan olduğu, iki cins 

arasında hukûkî ve ahlâkî şahsiyet, ehliyet, hak ve sorumluluklar açısından kadın ile 

erkek arasında bir ayırımın olmadığı, Kur'an’ın erkeği kadından üstün gördüğü 

iddiasının hiçbir temele dayanmadığı, kadının şâhitliğinin erkeğin şâhitliğine denk 

olduğu sonuçlarına varmaktadır.575 

Hayreddin Karaman, kadının şâhitliği ile ilgili olarak iki kadın şâhit olmasının  

gerekçesinin unutma, şaşırma, yanılma ile adaletin yerini bulması amacına yönelik 

olduğunu ifade ettikten sonra kadının dikkat, ilgi, etkileşim konularındaki farklı 

psikolojisinin hem konuşulan hem de görülen konuları zaptı, hem de zamanı geldiğinde 

hakkın ispatı için ifade edilmesi bakımından ihtiyatı gerektirebileceğini 

belirtmektedir.576  

Bazı durumlarda hâkime takdir yetkisinin verilmesi gerektiğini düşünen Sahip 

Beroje, takdiri delillere yer vermenin gerekli görüldüğü davalarda kadının şâhitliğinin 

kabul edilip edilmeyeceği hususunu hâkimin takdirine bırakmanın uygun olacağını ifade 

etmektedir.577 

Çağdaş Hukukçularımızdan Orhan Çeker, kadınların şâhitliği konusunda; İslamî 

hükümlerin, nassların sınırı aşılarak yorumlandığını ve aslında İslamın öngördüğü 

hükmün, İslamın değilmiş ya da İslamda yokmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını bunun 

da modernizmin etkisiyle olduğunu ifade ederek şöyle demektedir. "Bu gayretin 

temelinde İslamı savunamama acizliği ya da kompleks bulunmaktadır. Batı genelde 

İslamı, tümünü ret anlamında tenkide tabi tutmuş, bu tenkit te, kimi İslamî çevrelerde az 

veya çok etkili olmuştur. Tabii ki yapılan tenkitler İslamın tümüne karşı değil, cüzlerine 

karşı yapılmış gibi gösterilmiş, gerçekte ise tümü hedefe konmuştur. Bu cüzler kadın 

hakları, kölelik, kısas... gibi konular olmuştur. Kadın hakları meyanında da mirasçılığı, 

tesettürü, şâhitliği... konuları ileri sürülmüştür. Kadının şâhitliğinin ne yapıp yapıp 

erkeğin şâhitliği ile aynı konuma getirilmesi için olmadık yorumlara gidilmiş ve netice, 

murâd-ı İlahîye de ters düşecek noktalara vardırılmıştır. İslam, hakkın kesinkes sağlam 

delillerle ispatlanmasını esas almıştır. Bunu göz önünde bulundururken de işi ispat 

                                                
575 Kırbaşoğlu, Kadın Konusunda Kur'an’a Yöneltilen Eleştiriler, İslâmî Araştırmalar, c.V, sayı  4,  s. 
276,  283. 
576 Karaman, Kadının Şâhitliği, İslâmî Araştırmalar, c. V, sayı 4, s. 287. 
577 Beroje, a.g.e., s. 217. 
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zorluğuna vardırıp ters taraftan hakkın yerde kalmasına da fırsat vermemiştir. Yeri gelir 

tek kadının, yeri gelir iki kadının şâhitliği yeterli kabul edilmiştir. Fakat normal hallerde 

müdâyene ayetinde olduğu gibi iki kadının şâhitliğinin yanı sıra bir erkek şâhidin 

bulundurulması şart görülmüştür."578 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 17.10.2002 tarihinde 

toplanarak "Kadınların Şâhitlik ve Mirastaki Durumları" konusunu görüşmüşlerdir. 

Yapılan müzakereler sonunda kurul şu şekilde karara varmıştır. Burada kurulun 

müzakeresini aynen vermekte yarar görüyoruz. "Bazı İslam bilginleri, Kur'an-ı 

Kerim'deki borçlanma ayetinden hareketle, iki kadının şâhitliğinin, bir erkeğinkine 

denk olduğunu belirtmişlerdir. Söz konusu ayette; "Ey iman edenler! Belirli bir süre 

için birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın.  Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. 

(Bu işleme) şâhitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek 

ve iki kadını şâhit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona 

hatırlatması içindir. Şâhitler, çağrıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar" 

buyurulmaktadır.579   

Görüldüğü üzere ayet, vadeli borçların şâhit tutularak yazılmasının, ihtilafları 

önlemek bakımından yararlı olacağını bildirmek için inmiştir. Bu itibarla, ayette 

geçen yazın emri, bağlayıcı mahiyette olmayıp, tavsiye niteliğindedir. Hemen bütün 

âlimler bu konuda görüş birliği içindedirler.  

Diğer taraftan ayette geçen "Bu onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona 

hatırlatması içindir" ifadesi, bu ayetin tek kadının şâhitlik yapamayacağını değil, 

alacağın güvenceye alınması için, bir erkek yerine iki kadının şâhit tutulmasının 

önerildiğini göstermektedir. Nitekim, mahkemede şâhitliğin ifasında tek bir kadının 

şâhitliğinin geçerli olduğu bu ifadeden anlaşılmaktadır. Şöyle ki ayette mahkemede 

şâhitliğin ifası sırasında iki kadının da bulunmasının zorunlu olduğu ifade edilmeyip, 

aksine birinin unutabileceği kabul edilerek, diğerinin (yani tek bir kadının) 

şâhitliğinin yeterli olabileceğine işaret edilmektedir.  

Şâhitlikte aslolan, adaletin tesisi ve hukukun işlerliğini sağlamak için, bir suç 

veya hakkın ispat edilmesidir. Hak veya suç ne ile ispat edilebiliyorsa o, gerek 

hukukta ve gerekse dinimizde delildir. Nitekim sadece kadınların şâhitliğiyle sabit 

olabilecek hususlarda, tek başına kadının şâhitliğinin geçerli olduğu âlimlerin 

ittifakıyla kabul edilmiştir.  

                                                
578 Çeker, Kadının Şâhitliği Üzerine, Marife, I, sayı 1.  
579 Bakara 2/ 282. 
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Şâhitlikle ilgili diğer ayetlerde, şâhitlik konusunda erkek kadın ayrımı yapılmamıştır;  

"Kadınlarınızdan fuhuş (zinâ) yapanlara karşı içinizden dört şâhit getirin…"580 

"Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman, vasiyet sırasında aranızda 

şâhitlik (edecek olanlar) sizden âdil iki kişidir. Yahut seferde olup da, başınıza ölüm 

musîbeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şâhitlik eder..."581   

"Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahut 

onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şâhit tutun. Şâhitliği Allah için 

dosdoğru yapın..."582  

"Namuslu kadınlara zinâ isnat edip de sonrada dört şâhit getiremeyenlere, 

seksen değnek vurun..."583   

Bu ayetlerde Arapça'daki erkek sığasının kullanılmasından hareketle bazı 

bilginler, bu konuda sadece erkeklerin şâhitliğinin geçerli olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Oysa ki bütün dil bilimcilere ve İslam bilginlerine göre, erkek için 

kullanılan çoğul sığası, kadınları da içerir. Arapça dil kurallarına göre, söz konusu 

şâhitler, erkek olabileceği gibi, kadın da olabilir. Bu da yukarıda zikredilen ayetlerde 

geçen "şâhit" kelimelerinin kadınları da kapsadığını, dolayısıyla kadının şâhitliğinin 

erkeğinkine denk olduğunu gösterir. Bunun böyle olduğuna, Nûr sûresinin 6-9. 

ayetleri delil teşkil etmektedir:  

Eşlerinize zinâ isnat edip de kendilerinden başka şâhitleri olmayanlara gelince, 

onların her birinin şâhitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah 

adına dört defa yemin ederek şâhitlik etmesi, beşinci defada da, eğer yalancılardan 

ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kadının, 

kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah adına dört defa yemin ederek şâhitlik 

etmesi, beşinci defa da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi 

üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.  

Erkeğin dört sefer şehâdette bulunması, zinâ suçunun sabit olması için dört 

şâhit gerekmesine dayanmaktadır; dört şâhit bulunmadığında "kazif" (iftira) suçu söz 

konusudur. Erkek dört defa şâhitlikte bulununca, kadının zinâ suçundan kurtulması 

için, erkeğin şâhitliğine karşılık dört defa şâhitlik etmesi istenmektedir. Bu da kadın 

ile erkeğin şâhitliğinin denk olduğunu göstermektedir, Zira, kadının şâhitliği 

gerçekten de, erkeğin şâhitliğinin yarısına denk olsaydı; Yüce Allah ondan dört 

                                                
580 Nisâ 4/ 15. 
581 Mâide 5/ 106. 
582 Talâk 65/ 2. 
583 Nur 24/ 4. 
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yerine sekiz kere şehâdette bulunmasını emrederdi. Sonuç olarak, konuyla ilgili 

ayetler birlikte değerlendirildiğinde, kadının şâhitliğinin erkeğinkine denk 

tutulabileceği anlaşılmaktadır."584 

Kadınları şâhitliği konusunda Mezheplerin görüşlerini ve çağdaş yorumları 

incelediğimizde genel manada şu görüşler göze çarpmaktadır;  

1-Hadd ve kısas davalarından başka, ister malla isterse de başka bir şeyle alakalı 

olsun hukuk davalarında iki erkek gereklidir veya bir erkekle iki kadının şâhitlikleri 

kabul edilir. Yalnız kadınların şâhitliğinin yeterli olduğu olduğu durumlar da vardır. 

Doğum, bakirelik ve kadınlığa ait kusurlar gibi erkeklerin bilemeyeceği hususlarda tek 

bir kadının şâhitliği kabul edilir.  

Şâhitlikle ilgili nasslar ve kadının yaratılışı, duygusallığı, psikolojisi göz önüne 

alındığında bu görüş daha ihtiyatlı görünmektedir. 

2-Kadınların sadece malla ilgili ve kendisiyle mal kastedilen diğer hususlarda 

şâhitlikleri kabul edilir, diğer alanlarda ise sadece erkeklerin şâhitlikleri geçerlidir. 

3-Kadınların şâhitliği mutlak olarak geçerlidir. Her alanda bir erkeğin yerine iki 

kadının şâhitliği denktir. 

4-Kadının şâhitliği her konuda erkeğinkine denk tutulabilir. 

5-Takdiri delillere yer vermenin gerekli görüldüğü davalarda kadının şâhitliğinin 

kabul edilip edilmeyeceği hususu hâkimin takdirine bırakılmalıdır. 

İslam Hukukunda durum bu iken, günümüz ceza yargılamasında, tanık beyanı ile 

hâkim bağlı bulunmadığı için, tanıklarda fiil ehliyeti şartı aranmamaktadır. Daha başka 

bir ifadeyle, yaşlı, çocuk, sağır, dilsiz, akıl hastası, özetle her insan tanıklık yapabilir.585  

Medeni Hukukta da durum aynıdır. Tanık, geçmişte meydana gelen olaylara 

ilişkin beyanda bulunması gereken kişi olduğuna göre, tanığın duyu organları ile 

algıladığı şeyleri, mahkeme huzurunda aktarabilecek ve meramını anlatabilecek 

durumda olmasının, tanıklık için yeterli olduğu söylenebilir.586 

Günümüz gerek ceza gerekse medeni yargılama hukukunda, şâhitlerin kadın 

veya erkek olması arasında herhangi bir farkın olmadığını kadınların da erkekler gibi 

her konuda şâhitlik edebileceklerini görüyoruz. 

  

 

                                                
584 Bk. "Kadınların Şâhitlik ve Mirastaki Durumları," Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 
Kurulunun 02.06.2003 tarihli kararı. 
585 Kunter, a.g.e., s. 583; Canpolat, a.g.e., s. 27. 
586 Ertanhan, a.g.e., s. 57, 58. 
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SONUÇ 

İslam muhâkeme hukukunda şâhitlik çok önemli bir ispat vasıtasıdır. Toplum 

hayatında her gün bir çok hâdise meydana gelir ve zaman zaman bunlarla ilgili davalar 

ortaya çıkar. Bu davaların çözümünde şâhitlere ihtiyaç duyulur. İşte bu ihtiyaçtan dolayı 

İslam hukukunda şâhitliğe büyük önem verilmiş ve adaletin ikame edilmesi için bu 

hukuk müessesesi kuvvetli ve kesin bir ispat vasıtası olarak sayılmıştır.  

Şâhitlik, sorumluluk bilinci içinde yerine getirilmesi gereken kutsal bir görev 

olduğundan ve kesin bir delil sayıldığından, şâhitlik edecek kimsede bir takım şartlar ve 

özellikler aranır. Bu özellikler ile bir kişinin, diğeri hakkındaki sözleri kabul edilir ve 

yapılan şehâdete göre hüküm verilir. İslam Hukukunda şâhitlerde aranan şartlar iki ayrı 

başlık altında incelenmektedir. Bunlardan biri, "tahammülü'ş-şehâdet" adı verilen, 

hukûkî bir muamele veya olay esnasında şâhit olabilmenin şartlarıdır. Diğeri ise, 

"edâü'ş-şehâdet" denilen ve mahkemede şâhit olabilmek için aranan şartlardır.  

Tahammül bakımından şâhidin, temyiz gücüne sahip olması, görür olması ve 

şâhitlikte bulunacağı hususta bilgi sahibi olması istenmektedir. Âmânın şâhitliği 

konusunda farklı görüşler olmakla beraber, görmeyenin şâhitliğinin hem tahammül hem 

de edâ sırasında, sırf gözle görmekle bilinebilecek konularda kabul edilmemesi, ancak 

duymaya dayalı olarak kesin bilginin hasıl olması durumunda geçerli sayılması uygun 

görülmektedir.  

Şâhidin, hakkında şâhitlik edeceği olay hakkında yeterli bilgiye sahip olması, 

hâdiseyi bizzat görüp müşâhede etmiş olması şarttır. Başkasının görmesi ve ona 

anlatmasıyla dolaylı olarak şehâdete ehil olamaz. Ancak nikah, nesep, vakıf, ölüm vb. 

konularda insanlardan duyma şehâdete ile ehil olunabilir. Günümüz hukuku, görgü 

şâhidi olmayan ve bilgiyi dolaylı yoldan başkalarından alan kimselerin şâhitliğini de 

şâhitlik kapsamında düşünmüş ancak dolaylı şâhitliğin, gerçeği daha iyi temsil 

edemeyeceği düşüncesiyle, beyanın değerine olumsuz etki edeceğini benimsemiştir.  

Mahkemede şâhitlik yapabilmek için "edâ şartları" dediğimiz şartlarda ise şâhidin; 

âkil, bâliğ, âdil olması istenmektedir. İslam Hukukçularının çoğunluğuna göre, şâhidin 

hür olması gerekmekte ve bazı nedenlerle kölenin şâhitliği kabul edilmemektedir. Oysa 

ayet-i kerîmelerde ve hadîs-i şerîflerde kölenin şâhitliğinin kabul edilmeyeceği yönünde 

kesin bir delil yoktur. Görüp bildiklerini sahibinin ve başka kimselerin tesiri altında 

kalmaksızın ifade edebilecek, âdil, şahsiyetli ve şâhitteki diğer şartları da haiz olan bir 

kölenin şâhitliğinin kabul edilmesi tercihe şayandır. 
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Şâhidin işitir ve konuşabilir olması da şâhitte aranan şartlar arasındadır. Sağırın 

şâhitliğinin işitmeye dayalı konularda kabul edilmeyip, fiile dayalı konularda kabul 

edilmesi ve eğer dilsiz, bilinen işaretleriyle söylemek istediğini anlatabiliyor veya 

ifadesini yazılı olarak verebiliyorsa şâhitliğinin kabul edilmesinin daha tutarlı olacağını 

düşünüyoruz. Günümüz Türk Hukukunda ise, şâhitlik yapabilmek için, ne âkil, bâliğ 

olma ne de sağır, dilsiz ve kör olmama gibi şartlar aranmaktadır. Çocukların 

şâhitliğinden de yararlanılabileceği gibi, gözleri görmeyen, sağır ve konuşamayan 

kimselerin de şâhitlikte bulunabilmesi mümkündür.  

Şâhitte aranan şartlardan biri de şâhidin Mürüvvet sahibi olmasıdır. Şâhit 

zamanındaki ve muhîtindeki insanların beğenmediği, düşüklük saydığı bayağı 

hareketlerden kaçınmalıdır. Kişinin mürüvvet sahibi olup olmadığı ise, yaşanılan zaman 

ve mekandaki âdet ve telakkilerin ışığı altında değerlendirilmelidir. 

Şâhidin töhmet altında olması şâhitliğinin reddine sebeptir. Töhmet altında olmak 

akrabalık, ortaklık, dostluk, düşmanlık gibi çeşitli sebeplerle olabilecekse de genel 

manada, lehine şehâdet ettiği kimse ile karşılıklı fayda sağlama veya birbirinden zarar 

def etme düşüncesinin olmasıdır. Günümüz hukukunda da tanığın, şâhitlik yapacağı 

kimse ile münasebeti (yakın dostluk, düşmanlık, rekabet, iş arkadaşlığı, ortaklık vb.) 

şehâdet değerlendirilirken göz önüne alınır.  

İslam Hukukunda günümüz hukukundan farklı olarak, Müslüman hakkında 

şâhitlikte bulunacak kişinin de Müslüman olması gerekir. Müslüman hakkında şehâdette 

bulunacak kimsenin öncelikle, şâhitte aranan diğer şartlarla beraber Müslümanlardan 

olmalıdır. Müslüman şâhit varken gayr-i Müslimlerin şehâdetine müracaat 

edilmemelidir. Ancak; Müslüman şâhit bulunmaması durumunda, yolculuk halinde 

vasiyet konusunda olduğu gibi, yolculukta veya vasiyet hususunda olsun olmasın 

zarurete binaen, dini, milleti ne olursa olsun doğru sözlü, hak ve adaletten ayrılmayan 

gayr-i Müslimlerin, Müslümanlar hakkındaki şâhitliklerinin geçerli olması delil 

yetersizliğinden hakların zâyî edilmemesi açısından uygun görünmektedir. 

Hadd ve kısas davalarında kadınların şâhitliği kabul edilmez. Hadd ve kısas 

davaları dışında ise iki erkek veya bir erkek, iki kadın şâhit gereklidir. Bunun yanında 

yalnız kadınların şâhitliğinin yeterli olduğu, bir erkeğin şâhitliğinin yeterli olduğu ve 

sadece bir kişinin şâhitliğinin yeterli olduğu durumlar da vardır. Cumhurun görüşü bu 

olmakla beraber çağdaş yorumlarda kadınların şâhitliğinin, erkekler gibi her konuda 

geçerli ve onlarla eşit olduğu dile getirilmektedir. Günümüz hukukunda ise şâhitlerin 

kadın veya erkek olması arasında herhangi bir fark yoktur. 
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Ayrıca şâhidin aklı başında, kavrayışı iyi, uyanık, konuyu iyice dinleyip anlayacak 

ve ifade verilecek zamana kadar hafızasında tutabilecek kabiliyette olması gerekir.  

Muhâkeme Hukukunda şâhitte aranan şartlar konusunda İslam Hukuku ile 

Günümüz Hukuku arasıdaki farklılıklar, şâhitliğe delil olarak verilen değerden 

kaynaklanmaktadır. İslam Hukukunda şâhitlik, hâkimi bağlayan kesin bir delil iken 

Günümüz Hukukunda şâhitlik hâkimin değerlendirmesine bırakılmış takdiri bir delil 

olarak kabul edilmektedir.  
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