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ÖNSÖZ  

Müctehid imamlarla birlikte hicri ikinci asırda başlayan fıkhi eğilimler 

zamanla birer mezhep haline gelmiştir. Daha sonra her mezhep kendi fıkhi 

görüşünü geliştirmiş ve mezhep fukahası kendi ekolünün fıkıh kitaplarını 

kaleme almıştır. Hanefi mezhebine mensup fakihlerden olan Ebü’l-Hasen 

Burhânüddîn Ali b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergânî el-Merğînânî’nin (ö. 

593/1197) “el- Hidâye” adlı eseri bunlardan birisidir. Merğînânî’nin “el- 

Hidâye” adlı eseri Kudûrî'nin el-Muhtasarı ile İmam Muhammed b. Hasan eş-

Şeybânî’nin el-Camiu's-Sağir'inde mevcut meseleleri bir araya getirerek 

yazdığı Bidâyetü’l-Mübtedî metninin şerhidir. 

Birçok fıkıh kitabında olduğu gibi bu eserde de Hanefi mezhebinin 

görüşünün yanında diğer mezheplerin görüşlerine de yer verilir. Hanefiler 

eserlerinde atıfta bulunup, görüşünü beyan ettikleri fakihlerden birisi de İmam 

Şâfiî’dir. Merğînânî de el- Hidâye’de İmam Mâlik ile İmam Şâfiî’nin 

görüşlerinden söz etmektedir. Fakat Ahmed b. Hanbel’in görüşlerine atıfta 

bulunmamaktadır. 

Mergînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşler, hadd ve kısas 

bölümü bağlamında Şâfiî fıkıh kitaplarıyla mukayese edip isabetli ve hatalı 

olanları belirtmek çalışmamızın ana konusunu teşkil etmektedir.  Bizim 

burada amacımız Mergînânî’nin eserinde yanlış aramak değildir. Bilakis ilmî 

araştırmalarda oldukça önemli bir yer tutan bu eserin içeriğinde bulunan Şâfiî 

görüşlerine başvurmak isteyenleri hataya düşmekten korumaktır.   

“Merğînânî’nin el-Hidâye adlı eserinin hadd ve kısas bölümlerinde 

İmam Şâfiî’ye isnad edilen görüşlerin tespiti” adlı yüksek lisans çalışmamızda 

üretilen bu eser giriş, üç bölüm ve sonuç olmak üzere beş bölümden 

oluşmaktadır. Giriş’te konunun önemi, amacı,  Birinci Bölümde kısaca İmam 

Şâfiî ile Mergînânî’nin hayatı ve “el- Hidâye” nin önemi, mezhep içerisindeki 

konumu,  kullanılan kaynaklar ve çalışmada izlenen yöntem hakkında bilgi 

verilmektedir. İkinci Bölüm ’de hadd konusunu, Üçüncü Bölüm ‘de ise kısas 

konusu ele alınmıştır. İmam Şâfiî’ye nispet edilen konu hakkındaki görüşler 

Şâfiî fıkıh kitaplarına müracaat edilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. İsabet 

edildiği yerde isabet edildiği, isabet edilmediği yerde ise hata olduğu 

belirtilmiştir.  
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Sonuç bölümünde ise Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği 

görüşlerin Şâfiî kaynaklarından tespit edildikten sonra kaç görüşte isabet ettiği 

ve kaç görüşte hata yaptığı belirtilmiştir. 

Gayret bizden başarı ise yalnız Allah’tandır. 

                                                                       Dr. Emrah DEMİRTAŞ 

                                                                                            Eylül-2022 
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1.GİRİŞ 

1.1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ, KONUSU VE AMACI 

1.1.2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

Hanefi mezhebinin en tanınmış ve muteber kaynaklarından biri olan 

telifinden itibaren büyük ilgi gören ve medreselerde ders kitabı olarak 

okutulan el-Hidâye üzerine geçmişte şerh ve haşiye yazılmıştır. Günümüzde 

de üzerine birçok akademik çalışma yapılmıştır.  

Bu itibarla günümüzde el-Hidâye üzerine yapılan çalışmalardan söz 

etmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Buna göre tamamlanmış olan 

akademik çalışmalar: 

a) “Karahanlılar Devri İslâm hukukçusu Burhânüddîn el-Mergînânî ve 

el-Hidâye İsimli Eserinin Değerlendirilmesi”. Zhanat Makhasheva 

tarafından 2000 yılında Doç. Dr. Şamil Dağcı danışmanlığında 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans 

tezi olarak hazırlanmıştır. 

b) “Maveraünnehir Âlimlerinden Mergînânî’nin Bidâyetü’l-Mübtedî 

Adlı Eseri ile Mavsılî’nin el-Muhtâr Adlı Eserinin Mukayesesi”. 

Gurbansahed Annamuhammedov tarafından 2004 yılında Prof. Dr. 

Yunus Vehbi Yavuz Danışmanlığında Uludağ Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans tezi olarak yapılmıştır. 

c) “Hanefi Fakihlerin Muhaddisler Tarafından Zayıf Hükmü Verilen 

Hadisleri Kullanma Nedenleri (El-Hidâye örneği)”. Mahmud Esad 

Erkaya tarafından 2009 yılında Prof. Dr. Orhan Çeker 

danışmanlığında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

Yüksek Lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

d) “Merğînânî’nin el-Hidâye Adlı Eserindeki Külli Kaideler”.  Munafis 

Hodza tarafından 2010 yılında Doç. Dr. Ali Kaya danışmanlığında 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans 

tezi olarak hazırlanmıştır. 

e) “Hanefilerde Kıyas Uygulamaları: Merğinani'nin el-Hidâye Adlı 

Eseri Çerçevesinde”. Ahmet Selman Baktı tarafından 2011 yılında 
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Yrd. Doç. Dr. Sami Erdem danışmanlığında Marmara Üniversitesi 

Yüksek Lisans tezi olarak yazılmıştır. 

f) “ed-Davabitü’l-Fıkhiyye li Ahkami Fıkhi’l-Üsre min Kitabi’l-

Hidâye li’l-İmami’l-Merğînânî”. Usame Muhammed Şeyh 

tarafından h. 1431 yılında Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesinde 

Yüksek lisans tezi olarak kaleme alınmıştır.  

g) “ed-Davabitü’l-Fıkhiyye Fi’l-İbadat min Kitabi’l-Hidâye li’l-

İmami’l-Merğînânî”. Zeynep Abdülkerim Ustaoğlu tarafından 2015 

yılında Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesinde Yüksek lisans tezi 

olarak yapılmıştır. 

h) “Merğînânî’nin el-Hidâye Adlı Eserinin İbadetler Bölümünde Geçen 

İmam Şâfiî’ye Ait Görüşlerinin Tespit ve Tahlili”.  Osman Matpan 

tarafından Prof. Dr. Mustafa Baktır’ın danışmanlığında Erciyes 

Üniversitesi’nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

el-Hidâye’yi incelediğimizde İmam Şâfiî'ye nispet edilen bazı 

görüşlerin Şâfiî mezhebinde müftâ bih olmadığını ve nispet edilen bazı 

görüşlerin yanlış olduğunu fark ettik. Araştırmamız bizi “el-Hidâye”nin hadd 

ve kısas bölümlerinde geçen İmam Şâfiî'ye nispet edilen görüşlerin tespitine 

sevk etti. 

1.1.3.ÇALIŞMANIN KONUSU 

“Mergînânî’nin el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî Adlı Eserinin 

Hadd ve Kısas Bölümlerinde İmam Şâfiî’ye Nispet Edilen Görüşlerin Tespiti” 

adlı çalışmamızda önce İmam Şâfiî'nin hayatını, ilim talebi için yapmış 

olduğu yolculukları, hocaları, mezhebi, eserleri, vefatını, daha sonra 

Mergînânî’nin hayatını, yaşadığı dönemi, eserlerini inceledik. Meşhur Hanefî 

eserlerinden olan el-Hidâye’de hadd ve kısas bölümlerinde İmam Şâfiî’ye 

nispet edilen görüşlerin ona aidiyetini tespit etmeye çalıştık. 

1.1.4.  ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmamızda öncelikle İmam Şâfiî'nin hayatını ve mezhebini kısaca 

tanıtıp, daha sonra Mergînânî’nin hayatını ve “el-Hidâye” adlı eserini özetle 

tanıtmaya çalıştık. “el-Hidâye”nin hadd ve kısas bölümlerinde geçen ve İmam 

Şâfiî'ye nispet edilen görüşlerin tespitini yapmaya çalıştık. Şâfiî kaynaklarında 

tespitini yaptığımız her bir görüşün kitap, sünnet, icma ve bazen de aklî 
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delillerini vermeye çalıştık. İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet 

edildiğinde isabet ettiğini, etmediğinde ise hata ettiğini beyan ettik. 

1.2. ÇALIŞMANIN METODU 

Çalışmamızda metot olarak ilk olarak Merğînânî’nin “el-Hidâye” adlı 

eserinin hadd ve kısas bölümlerinde, İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşleri 

tespit edip, tasnif ettik. Bunun yanında Serahsî ’nin “el-Mebsût” adlı eserine 

de müracaatta bulunduk. Daha sonra Şâfiî kaynaklarda bu görüşlerin 

doğruluğunu araştırdık. Şâfiî kaynakları içerisinde ilk olarak İmam Şâfiî’nin 

“el-Ümm” adlı eseri, Maverdî’nin  “el-Hâvi’l-Kebir’i, Şirâzî’nin “el-

Mühezzeb”i, Şirbînî’nin “Muğni’l-Muhtâc”i ve Remli ’nin “Nihâyetü’l-

Muhtac” adlı eserleri ön planda tuttuk. Tabi ki bu eserlerin dışında daha 

birçok esere de müracaat ettik. Hatalı bulunan görüşler özellikle İmam 

Şâfiî’nin “el-Ümm” adlı eseri başta olmak üzere Şâfiî mezhebinin ana 

kaynaklarından teyit ettik. 

Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşleri hadd ve kısas 

bağlamında hepsini ele aldık. Bu isnat edilen görüşlerden altı tanesinde hata 

edip, beş tanesinde ise cedîd mezhep yerine kadîm mezhebi almıştır. Geri 

kalan görüşlerin tamamında ise isabet etmiştir. 

Çalışmanın sistematiğinde şöyle bir yol izlenmiştir: Öncelikle el-

Hidâye’de İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüş hangi başlık altında 

zikredilmişse o başlığı yazıp, İmam Şâfiî’ye atfedilen görüşü naklettik. Sonra 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşle ilgili olarak, “el-Ümm” kitabına müracaat 

ettik ve farklı bir görüş bulduğumuzda onu ayrıca zikrettik. Daha sonra diğer 

Şâfiî Mezhep imamlarının görüşlerini zikrettik. Bu görüşleri Şâfiî 

kaynaklarında tespit etmekle yetinmeyip, Şâfiî Mezhep kaynaklarında 

bulduğumuz her görüşün, Kur’an, Sünnet ve İcma gibi delillerinden de söz 

ettik.  
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2. İMAM ŞÂFİÎ’NİN VE MERĞÎNÂNÎ’NİN HAYATI  

2.1. İMAM ŞÂFİÎ'NİN HAYATI VE MEZHEBİ 

2.1.1. DOĞUMU VE NESEBİ 

 İmam Şâfiî’nin adı Ebu Abdillah Muhammed b. İdris b. el-Abbas b. 

Osman b. Şâfiî b. es-Saib b. Ubeyd b. Abdi Yezid b. Hâşim b. el-Muttalib b. 

Abdulmenaf b. Kusay’dır.1 150 (767) yılında Gazze’de doğdu.2 İmam 

Şâfiî’nin nesebi baba tarafından, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dedesi dördüncü 

kuşaktan Abdulmenaf ile birleşmektedir. Anne tarafından soyu Ezd kabilesine 

bağlanır. Babası vefat edince annesi Fatıma onu henüz iki yaşında iken 

Mekke’ye götürdü. Mina yakınlarında Şi’bu’l-Hayf mevkiinde fakirlik içinde 

büyüdüğü rivayeti genel kabul görülmekle birlikte, bazı rivayetlere göre ise 

İmam Şâfiî Mekke’ye gelmeden önce Gazze’de ilim tahsiline başladığı, 

Kur’an-ı Kerim’i ezberlediği belirtilir.3  

Yemen’de bir kamu görevini alıp burada yaklaşık beş yıl kalan 

Şâfiî’nin San’a ’da Hz. Osman’ın torununun torunu olan Hamdeh (Cemile) 

adlı hanımla evlendiği belirtilmektedir.4 İki erkek bir kız çocuğu vardı. Büyük 

oğlunun adı Muhammed Ebu Osman’dır (ö. 247/857) ve hanımı Hamdeh 

’tendir. Diğer oğlunun adı ise Muhammed Ebu’l-Hasan’dır ve Denanir 

denilen bir cariyeden olup, küçük yaşta babası ile Mısır’a gelmiş ve 231/846 

yılında Mısır’da vefat etmiştir. Kızının adı ise Zeyneb’dir. 5 

 
1 İbnü'n-Nedim, Ebül-ferec Muhammed b. İshak, el-Fihrist, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 

1994,  263; İbn Hallikan, Ahmed b. Muhammed b. Ebibekr, Vefeyâtü’l-Ayân ve Enba-û 
Ebnaî'z-Zaman, (thk: İhsan Abbas), Darü's-Sâdr, Beyrut, t.y, IV,163; Zehebî, Şemsüddin 

Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A'lâmi-n Nübela, (thk: Muhammed Naim Araksusî), I. 

Baskı, Müessetü'r-Risale, Beyrut,1982, X,5; İbn Kesir, İmadüddin İsmail b. Ömer, 

Tabakatü'şŞâfiîyye, (thk: Abdülhafiz Mansur), I. Baskı, Darü'l-Medar el-İslamî, Beyrut, 2004, 
I,18; Askalanî, İbn Hacer, Tevali't-Te'sis limâli Muahammed b. İdris, (thk: Ebü'l-Fida 

Abdullahel-Kadı), Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1986, 127-130; Dakr, Abdülgani, 

Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, Darü'l-Kalem, Şam, 2009, 22. 
2 Beyhâkî Ebubekr Ahmed b. Hüseyn, Menâkıbu’ş-Şâfiî, (thk: Ahmed Sakr), Daru’t-Turas, 
Kahire, 1971, I, 71-75; İbn Kesir, Tabâkâtü’ş-Şâfiîyye, I, 19-20; İbn Hacer, Tevali’t-Te’sis 

limaâli Muhammed b. İdris, 50; Dağcı Şamil, “İmam Şâfiî’nin Hayatı ve Fıkıh Usulü İlmindeki 

Yeri”, DİD, sy.2, 1996, XXXII,72. 
3 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I,71-75; Zehebî, Siyeru A’lami-n Nübelâ, X, 5-6; İbn Kesir, 
Tabâkâtü’ş-Şâfiîyye, I, 19-21. 
4 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I,86. 
5 Dakr,  Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, s. 46-50. 
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2.1.2 İLMİ HAYATI VE SEYAHETLERİ 

İmam Şâfiî eğitimini güçlü hafızası sayesinde bir tür belletmenlik 

yaparak ücret ödemeden devam ettirdi. Bu konuyla ilgili İmam Şâfiî şöyle der 

‘’Ben annemin himayesinde yetim bir çocuktum, annemin hocaya verecek 

parası yoktu, hoca kalkınca onun yerine benim talebelerine bakmama razı 

olmuştu’’. İmam Şâfiî yazı malzemesi ihtiyacını da etraftan topladığı 

kemiklerden ve bir devlet dairesinin atık kâğıtlarından karşılıyordu. Yedi 

yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberledi.6 On üç yaşında iken Mescid-i Harâm’da 

Kur’an okutmaya başladı. Bir yandan İsmail b. Kustantîn’den kıraat dersleri 

alırken diğer yandan ilim meclislerine katıldı.7   

Mekke’deki eğitiminden sonra Benî Huzeyl kabilesine katılıp onların 

kültürü ve örfleri yanında atıcılık ve biniciliği de öğrendi. Burada elde ettiği 

tecrübenin sebebiyle Arap şiiri, edebiyatı ve tarihine ilgi duydu. Çevresinden 

gelen tavsiyelerle Süfyân b. Uyeyne (ö. 107/725), Müslim b. Hâlid ez-Zencî 

(ö. 179/795), Davûd b. Abdirrahmân el-Attâr (ö. 175/791) ve diğer âlimlerden 

ilmi dersler aldı.8 Rivayete göre yine tavsiyeler üzerine gençlik çağında iken 

İmam Mâlik’e gitmeye karar vermiş ve Mekke valisi ile hocası Müslim b. 

Hâlid ez-Zenci’nin Medine valisi katındaki girişim ve yardımları ile 

Medine’ye giderek İmam Mâlik’e öğrenci olmuş ve daha önce ezberlediği el-

Muvatta’yı onun rehberliğinde yeniden okumuştur.9 İmam Mâlik başlangıçta 

onu öğrencilerinden birine bağlamak istediyse de yeteneğini fark edince 

bizzat ilgilenmeye karar verdi.10 

Medine’de kaldığı zaman zarfı içerisinde, sadece İmam Mâlik’ten 

istifade etmekle kalmadı, aynı zaman da İslam âleminin farklı bölgelerinden 

hocasına gelen âlimler ile de görüşme ve tanışma imkânı buldu. Bunlar 

arasında en meşhur olanı Hanefî fukahâsıından İmam Muhammed b. Hasan 

eş-Şeybânî’dir.11 İmam Mâlik’e olan öğrenciliği hocasının vefatına kadar 

(179/795) devam etti.  Ayrıca İmam Şâfiî Medine âlimlerinin hemen 

 
6 Dakr,  Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, s. 36-37. 
7 Dakr,  Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, s. 36-37. 
8 Askâlânî, Tevali't-Te'sis limaâli Muhammed b. İdris, 79-82; Zehebî, Siyeru A'lâmi-n Nübelâ, 

X, 6. 
9 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I,101; Askâlânî, Tevali’t-Te’sis limaâli Muhammed b. İdris, 55; 

Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s. 73. 
10 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 102-104; Zehebî, Siyeru A’lami-n Nübelâ, X,6; Askâlânî, 

Tevali’t-Te’sis limali Muhammed b. İdris, 55-56. 
11 Dağcı, İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri, s.74. 
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hepsinden ilim almış ve böylece Hicaz bölgesinin ilmini elde etmiştir.12 İmam 

Mâlik’in vefatı üzerine İmam Şâfiî Mekke’ye döndü. O sırada Hicaz’da 

bulunan Yemen valisi, İmam Şâfiî’nin dayılarından birinin ricası üzerine onu 

Yemen’e davet etti. Yemen’de kamu görevi alıp burada yaklaşık beş yıl kalan 

İmam Şâfiî, bir yandan Mutarrif b. Mâzin (ö. 22/642), Hişâm b. Yusuf el-Kâdî 

gibi hocalardan istifade ederek ilim tahsilini, diğer yandan buradaki görevini 

iyi bir şekilde devam ettirirken çok geçmeden kendini siyasi bir entrikanın 

içinde buluverdi. Bu sebepten ötürü tutuklanıp Halife Harun Reşid’in 

huzuruna çıkarılmak için Rakka’ya götürüldü. Beraberinde bulunanlar idam 

edilirken İmam Şâfiî, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin yardımıyla bu 

sıkıntıdan kurtulmuştur.13   

İmam Şâfiî yargılanması Bağdat’ta bitene kadar Irak bölgesindeki 

âlimlerin ilim meclislerine katıldı. İmam Şeybânî’nin derslerine katılarak 

onun bütün kitaplarını yazana kadar ilim meclisinden ayrılmadı. Böylece 

İmam Şâfiî, Irak ekolünün görüşlerini de tanımış oldu.14  

İmam Şâfiî rey ehlinin fıkhını öğrendikten sonra Mekke’ye geri döndü. 

Bir yandan Mescid-i Haram’da tedris faaliyetini sürdürürken diğer yandan 

Irak’ta beraberinde getirdiği eserlere reddiyeler yazdı. Daha sonra Mekke’de 

İmam Şâfiî ile Şeybânî arasında münazaralar meydana gelmeye başladı. 

Şeybânî, Mina’da Mescid-i Hayf’ta karşılaştığı İmam Şâfiî’ye kendilerini 

eleştiren eserini hatırlatıp onu münazaraya davet etmiş, İmam Şâfiî 

aralarındaki dostluğa zarar verebileceği endişesiyle önce bu daveti kabul 

etmemiş fakat ısrarı üzerine münazaraya katılmıştır.15 

İmam Şâfiî bu dönemde hac aylarında Mekke’ye gelen büyük âlimlerle 

görüşme imkânı elde etmiştir. Hayatındaki bu dönemi, hüküm istinbatının 

dayandığı temel kuralları (Usul-i fıkıh) tetkik ve tespit etmeye ayırmıştır.16  

İmam Şâfiî’nin ilim meclisi bu dönemde diğer ilim meclislerinden 

üstün tutuluyordu. Çünkü meclisinde ehli hadis ve ehli rey ekollerinin 

görüşünü mezc edip öğrencilere aktarıyordu. İmam Şâfiî bu dönemde eski 

 
12 Dakr, Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, 57-59; Aybakan Bilal, “Şâfiî”, DİA, İstanbul, 2010, 

XXXVIII, 223;  Dağcı, “İmam Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s.74. 
13 Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s.74; Aybakan, “Şâfiî”,  

XXXVIII, 223. 
14 Askâlânî, a.g.e. , 128; Dakr, Muhammed b. İdris eş-Şâfiî; Aybakan, “Şâfiî”,  XXXVIII, 223; 

Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s.76. 
15 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 200. 
16 Ebu Zehra, Muhammed, eş-Şâfiî Hayatühü ve asaruhü-ârauhu ve fıkhuhu, Daru'l-Fikr el-

Arabi, 1978, 26. 
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hocası Süfyan b. Uyeyne’nin derslerine katılıp istifade etmeyi ihmal 

etmiyordu.17  

İmam Şâfiî’nin diğer mezhep fukahâsıyla ilim alışverişinde bulunması, 

farklı ülke ve kültürleri tanıması, bu bağlamda görüş ve kanaatlerini sık sık 

gözden geçirmesi, İmam Şâfiî’nin görüşlerinin sadece nakilden ibaret 

olmadığını, bilakis kendisinin Hanefî ve Mâlikî mezheplerinden seçmeci bir 

anlayışa dayalı olarak eklektik bir sistem oluşturma gayreti içinde olduğunu 

göstermektedir. Bundan dolayı Şâfiî mezhebini tamamen hadis veya rey ekolü 

içinde değerlendirmek imkânsızdır. Kaldı ki hadisten soyutlanmış olan ve 

tamamen rey’e dayanan veya aklı devre dışı bırakarak sadece hadislerin 

lafzını ve literal yorumunu esas alarak birbirine zıt iki kutup oluşturan fıkıh 

ekolleri hemen hemen yok gibidir ya da çok radikaldir. 18  

İmam Şâfiî Mekke’ye dönüşünün ardından iki defa daha Bağdat’a gitti. 

195’teki (811) gidişinde yaklaşık iki yıl kaldı. Bu seferki gidişinde kırk beş 

yaşlarında ve fıkıh açısından daha derli topluydu. Böylece yeni bir ekolün 

müjdecisi olmuştur. İmam Şâfiî, usul-i fıkıh ile ilgili elimizde bulunan en eski 

telif olma niteliğini koruyan er-Risale isimli eserini ilk kez bu dönemde 

yazmıştır.19 Ancak bu eser zamanımıza kadar ulaşamamıştır. Elimizdeki er-

Risâle nüshası ise İmam Şâfiî’nin Mısır’da üzerinde bazı değişiklikler yaparak 

yeniden yazdırdığı eseridir.20  

Bağdat’ta Emin ile Me’mun arasındaki iktidar kavgası sebebiyle 

Bağdat muhasara edilince İmam Şâfiî buradan ayrıldı. On beş ay süren 

muhasara sona erince ortalığın yatıştığını düşünerek 198’de (814) Bağdat’a 

geri döndü; fakat üç ay sonra umduğu ortamı bulamayınca Mısır’a gitmeye 

karar verdi. Bu dönemle ilgili rivayetler, İmam Şâfiî’nin derslerine en çok 

devam edenin Ahmed b. Hanbel olduğunu, Bağdat’ta ehli rey karşısında zor 

günler yaşayan ashabı hadisin İmam Şâfiî’nin gelmesiyle güç kazanması 

üzerine ashabı reyin ders halkalarının azaldığını ve bundan ötürü ehli hadis 

tarafından ‘’Nâsırü’l Hadis’’ ünvanı verildiğini göstermektedir.21   

 
17 Dakr, Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, 80-81. 
18 Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s. 84. 
19 Ebu Zehra, eş-Şâfiî, 28; Dakr, Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, 81-83. 
20 Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s.84. 
21 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 201-229; Aybakan, “Şâfiî”, XXXVIII, 224. 
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İmam Şâfiî’nin 199 yılı sonlarına doğru veya 200 (815) yılı başında 

Mısır’a gittiği bilinmektedir.22 Mısır’da kendisine en çok desteği İmam 

Mâlik’in önde gelen öğrencilerinden Abdullah b. Abdülhakem’in ailesi verdi; 

onlar da İmam Şâfiî’nin ilminden çokça yararlandılar.23 Bununla birlikte 

İmam Şâfii Mısır’a gelince Malikî mezhebine müntesip birçok kişi onun 

mezhebine geçince bazı Malikî âlimler İmam Şafii’yi şiddetli bir şekilde 

eleştirdiler.24 

İmam Şâfiî hayatının son beş yılını da burada usul ve fürû’unu gözden 

geçirme imkânı buldu. Irak’ta usulle ilgili yazmış olduğu er-Risâle’yi yeniden 

gözden geçirerek ilavelerde bulundu. Ayrıca fıkıh meseleleriyle ilgili yazdığı 

el-Hücce kitabı yerine el-Ümm kitabını yazdı. Şâfiî mezhebinde ‘’mezheb-i 

kadîm’’ denildiğinde Irak’ta yazdığı el-Hücce isimli kitabındaki görüşleri 

kastedilir, ‘’mezheb-i cedîd’’ denildiğinde ise Mısır’da yazdığı el-Ümm 

kitabındaki görüşleri kast edilir.25 

2.1.3. VEFATI 

İmam Şâfiî Mısır’da kaldığı süre zarfında ciddi sağlık sorunları 

yaşamasına rağmen yoğun telif ve tedris faaliyetleri ile meşgul oldu. İmam 

Mâlik’i eleştirmeye başlayınca oradaki Mâliki mezhebi taraftarlarının 

tepkisiyle karşılaştı; hatta bunlar onu Mısır’dan çıkarmak için valiye baskı 

bile yaptılar. İmam Şâfiî ve kendisini destekleyenlerin vali ile yaptıkları 

görüşme onu sürgün kararından vazgeçiremedi. Bunun üzerine İmam Şâfiî üç 

gün kendisine mühlet verilmesini istedi ve üçüncü gece vali vefat etti; böylece 

ömrünün sonuna kadar Mısır da kaldı.26 29 Recep 204 (19 Ocak 820) 

tarihinde vefat eden İmam Şâfiî, Karâfe’de Benî Abdulhakem mezarlığına 

defnedildi. Daha sonra Eyyubiler devrinde, Sultan Melik Kamil (ö. 608/1212) 

tarafından kabrine halen günümüzde mevcut olan kümbet ilave edildi.27 

 
22 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 237-238; Aybakan, “Şâfiî”,  XXXVIII, 224. 
23 Aybakan, “Şâfiî”,  XXXVIII, 224. 
24 Bedri Aslan, “Malikilerin İmam Şâfiî Eleştirisi: İbnü’l-Lebbâd’ın “Kitabu’r-Redd Ala’ş-
Şafiî Adlı Kitap Örneğinde”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 9, 2021, 45-51. 
25 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 239; Ebu Zehra, eş-Şâfiî, 29; Dakr, Muhammed b. İdris eş-

Şâfiî, 104-105. 
26 Askâlânî, a.g.e., 182; Aybakan, “Şâfiî”, XXXVIII, 224. 
27 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, II, 300; İbn Kesir, Tabâkâtü’ş-Şâfiîyye, I, 71-72; Dakr, 
Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, 123-127; Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve Fıkıh Usulü İlmindeki 

Yeri”, s.87-89. 
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2.1.4. HOCALARI 

İmam Şâfiî’nin kendilerinden en çok istifade ettiği hocaları Müslim b. 

Hâlid ez-Zincî (ö. 99/179), Süfyan b. Uyeyne(ö. 198/813), Mâlik b. Enes (ö. 

179/795), Muhammed b. Hasan eş- Şeybânî (ö. 189/805) dir.28 Bu 

saydıklarımız dışında birçok hocası vardır. Biz en meşhurlarını zikretmekle 

yetindik. 

2.1.5. ÖĞRENCİLERİ 

İmam Şâfiî çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Onun Mısır öncesi 

dönemdeki talebeleri arasında Ebu Sevr (ö. 240/854), Ahmed b. Hanbel (ö. 

241/855), Kerâbîsî (ö. 248/862) ve Za’ferânî (ö. 260/874) öne çıkmıştır. 

Mısırlı öğrencilerinden Büveyti (ö. 231/846), Müzenî (ö. 264/877), Rebî’ b. 

Süleyman el- Murâdî (ö. 270/884) mezhep açısından merkezi bir konuma 

sahiptir. Bunlar kadar olmasa da Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî (ö. 219/34), 

Harmele b. Yahya et- Tücîbî (ö.243/858), Rebî’ b. Süleyman el- Cîzî (ö. 

256/870), Yunus b. Abdüla’lâ es-Sadefî (ö. 264/878), Ebu Abdullah İbn 

Abdülhakem (ö. 268/882) gibi şahsiyetlere de Şâfiî’nin öğrenci ve râvileri 

arasında atıf yapılır.29 Bu sayılan öğrenciler İmam Şâfiî’nin Mısır’daki en 

meşhur talebeleridir. Bunlar dışında da birçok öğrenci yetiştiren İmam 

Şâfiî’nin mezhebi, öğrencileri vasıtasıyla İslam âlemine yayılmıştır. 

2.1.6. ESERLERİ 

a. el Ümm: 

İmam Şâfiî’nin cedîd dönemi fıkıh düşüncesini en ayrıntılı biçimde 

yansıtan ve mezhebin ana kaynağını oluşturan bu eseri, Rebî’ b. Süleyman ile 

Za’ferânî az farklılıklarla ayrı ayrı şekilde rivayet etmişlerdir. Günümüze 

kadar gelmiş olup, Şâfiî mezhebinin kaynak kitabı niteliğindedir. Bu eserde 

sadece meseleler ve ictihadlar zikredilmez. Muhalif görüşteki ictihadların 

görüş ve delillerine de yer verilir. Daha sonra İmam Şâfiî bu görüşleri 

münakaşa ederek, kendi görüşünü savunur. İmam Şâfiî’nin bu eserine kendisi 

el-Ümm ismini bırakmamış, ondan sonra gelen talebeleri bu ismi 

bırakmışlardır.30 

 
28Dakr, Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, 241-247.  
29 Aybakan, “Şâfiî”,  XXXVIII, 224. 
30 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 247; Aybakan, “Şâfiî”, XXXVIII, 229-230. 
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b. el- Hücce: 

İmam Şâfiî’nin kadîm dönemi fıkıh düşüncesini yansıtan bu eseri, 

Za’ferânî rivayet etmiştir. 31Günümüze ulaşamamıştır. 

c. er-Risâle: 

İmam Şâfiî’nin fıkıh usulüne dair görüşlerini kapsaması ve fıkıh usulü 

alanında günümüze ulaşan ilk ve en eski eser niteliğini taşıyan bu kitap iki ana 

damardan olan Mütekellim’in temelini oluşturmaktadır. 

d. el-İmlâ (el-Emâlî): 

İmam Şâfiî’nin öğrencilerine yazdırdığı kitaba denmektedir. Bu kitap 

günümüze ulaşamamıştır. 

e. er-Red alâ Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybânî: 

 Ebû Hanife’nin talebelerinden Şeybânî’nin el-Hücce alâ Ehli’l Medine 

adlı eserindeki iddialara cevap niteliğindedir. İmam Şâfiî seçtiği örneklerle 

Irak fakihlerinin kıyas anlayışındaki zaaflarını göstermekte ve kendilerini en 

güçlü zannettikleri noktada eleştirmektedir.32 

f. Siyerü’l-Evzâî: 

Ebû Hanîfe (ö. 150/767)’nin Kitâbü’s-Siyer’ne, Evzâî’nin (ö. 157/774) 

yazdığı reddiye için Ebû Yusuf bir reddiye kaleme almış, Şâfiî’de Evzâî’yi 

savunmak için bu eseri yazmıştır. Rebî’ b. Süleyman el-Murâdî’ nin rivayet 

ettiği eserler arasında yer alan bu eser, el-Ümm ile birlikte basılmıştır.33 

g. İhtilâfü’l-Irâkiyyeyn: 

Ebû Yusuf’un İhtilâfü Ebî Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ adlı eserinden bir 

takım örnekler seçerek kaleme almıştır. Bu eser el-Ümm içerisinde 

yazılmıştır.34 

h. İhtilâfü Ali ve Abdillah b. Mes’ûd: 

el-Ümm’de bu başlıkla yer alan eser Iraklıların bu iki sahabeye aykırı 

düştükleri konuları işlemektedir.35 

 
31 Askâlânî, a.g.e. , 155; İbnü'n-Nedim,  el-Fihrist, 264. 
32 İbnü'n-Nedim,  el-Fihrist, 264; Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 246; Aybakan, “Şâfiî”, 

XXXVIII, 230. 
33 Askâlânî, a.g.e. , 154; Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 254; Aybakan, “Şâfiî”, XXXVIII, 230. 
34 İbnü'n-Nedim,  el-Fihrist, 264; Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 254; Askâlânî, a.g.e. ,154. 
35 İbnü'n-Nedim,  el-Fihrist, 264;  Askâlânî, a.g.e. ,154. 
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ı. Cimâu’l-ilm:  

İmam Şâfiî’nin ahad hadisleri savunduğu ve icma konusuna değindiği 

kitabıdır. el-Ümm ile birlikte ve ayrı olarak basılmıştır.36 

i. Sıfatü Nehyi Resûlillah: 

Hz. Peygamber’e ait nehiy kipli ibarelerin delaleti tahlil edilmektedir. 

j. İbtâlü’l-İstihsân: 

İmam Şâfiî’nin istihsanla ilgili görüşlerini içeren kitabıdır. 

k. İhtlâfü Mâlik ve’ş-Şâfiî: 

İmam Mâlik ile İmam Şâfiî’nin hadis anlayışını konu edinir ve özellikle 

amel-i ehl-i Medine anlayışını eleştirir. 

l. İhtilâfü’l-Hadis: 

Bu eser hadisler arası ihtilafları ve çözüm yollarını konu edinmektedir. 

Genel olarak İmam Şâfiî bu eserde hadisi özelliklede haber-i vahidi 

savunmaktadır.37 

2.1.7. MEZHEBİ 

İmam Şâfiî ömrünün her döneminde yeniliklere açıktı. Bundan 

dolayıdır ki görüşlerinde farklılıklar arz etmiştir. İmam Şâfiî’nin görüşlerine 

bakıldığı zaman kadîm ve cedîd diye ikiye ayrılmaktadır. Bunun birçok 

nedeni zikredilmekte olup biz sadece önemli iki sebebe işaret etmekle 

yetineceğiz. 

1. İmam Şâfiî’nin usul kurallarını gözden geçirip er-Risâleyi’yi yeniden 

kaleme almasıdır ki, Usul’ün değişmesi fürû’un /fıkhın değişmesini gerektirir. 

2. Fıkıhtaki görüşlerini gözden geçirip daha kuvvetli bir delil veya daha 

ağır basan bir kıyası tercih etmesidir.  38 

Genel olarak kadîm mezhebi İmam Şâfiî’nin hicri 195 yılında Bağdat’a 

gittiği ve iki yıl kaldığı dönemde yazdığı eserlerini içerir. Cedîd mezhebi ise 

 
36 Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 246; Askâlânî, a.g.e. , 154; Dağcı, “İmâm Şâfiî’nin Hayatı Ve 
Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri”, s.96. 
37 İbnü'n-Nedim,  el-Fihrist, 264;  Beyhâkî, Menâkıbu’ş-Şâfiî, I, 246; Aybakan, Şâfiî, DİA, 

XXXVIII, 230. 
38 Muhammed b. Ömer el-Kâf,  Mülteka'l-Mezhebi'ş-Şâfiî, Tahdid-û Mâna'l-Kadim ve'l-Cedid, 
I. Baskı, Dar İbnü'l-Kayyim, 2007, I,346-387. 



MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE ADLI ESERİNDE ŞÂFİÎ’YE İSNAD ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİTİ  
(HADD VE KISAS BÖLÜMLERİ ÖZELİNDE) | 12 

 

İmam Şâfiî ‘nin Mısır dönemine ait mezhebidir. Fikri temelleri Mısır öncesine 

dayansa bile sonuç olarak cedîd mezhebine ait eserleri bu dönemde telif 

etmiştir. Dolayısıyla mezheb-i cedîd, İmam Şâfiî’nin Mısır dönemindeki 

eserlerini ve görüşlerini kapsamaktadır.39 

2.2. MERĞİNÂNÎ’NİN HAYAT 

2.2.1. NESEBİ VE DOĞUMU 

Ebü'l-Hasen Burhânüddîn Ali b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergânî el-

Merğînânî (ö. 593/1197)40 Şeyhü'l-İslam diye meşhurdur.41 

Soyu Hz. Ebubekir'e dayanan Merğînânî, Orta Asya’nın Özbekistan, 

Tacikistan ve Kırgızistan toprakları arasında bulunan Fergana bölgesi 

şehirlerinden olan Merğînan'ın Riştan köyünde 8 Recep 511 yılında 

doğmuştur.42 

Merğînânî hicri 544 yılında Hac farizesini yerine getirip Hz. 

Peygamberi ziyaret etmiştir. 14 Zilhicce 593 yılında vefat etmiştir. Kabri 

Özbekistan Semerkant'tadır.43 

2.2.2. HOCALARI 

Merğînânî, pek çok alanda ihtisas sahibi, tanınmış âlimlerden ders 

almıştır. Hocaları arasında fıkıh, tefsir, hadis, akaid ve kelam alanında çok 

meşhur âlimler vardır. Bazıları şunlardır: Necmüddin Ebû Hafs  Ömer b.  

Muhammed b.  Ahmed en-Nesefi  (ö.537/1142), es-Sadru’ş-Şehid Husamuddin 

Ömer b. Abdülaziz b. Ömer b. Maze ( ö.536/1141), Osman b. Ali el-Bikendî 

(ö.552/1157), Ziyaüddin Muhammed b. Hüseyin el-Bendenîcî (545/1150), 

 
39 Remlî, Şemsü'd-Din Muhammed b. Ahmed b. Hamza, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi'l-Minhâc, 

I. baskı, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2009, I,34; Aybakan, “Şâfiî Mezhebi”, DİA, 
XXXVIII,233. 
40 Zehebî, Siyeru A'lâmi-n Nübelâ, (tah. Beşşar Avvad ve Muhyihilal es-Serhan), XI. Baskı,  

Müessetü'r-Risale, Beyrut,1996, XXI,232; Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdullah, Keşf-üz-Zünun 

an Esami'l-Kütübi ve'l-Fünûn, Daru İhyai't-Türas el-Arabî,  Beyrut, t.y, II,2032. 
41Kureşî, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir b. Muhammed b. Nasrullah b. Salim b. Ebi'l- 

Vefa el-Hanefi, el-Cevâhîru’l-Mudiyye fi Tabakati'l-Hanefiyye, (tah. Abdülfattah Muhammed 

el-Hulo), Müessesetü'-Risale, 1993, II,627.  
42 Merğînânî, Burhâneddin Ebu’l-Hasen Ali b. Ebû Bekr el-Fergânî, el-Hidâye Şerhu 
Bidâyeti’lmübtedî,  (ta'lik, Muhammed Adnan Derviş), Daru’l-Erkam, Beyrut, t.y. I,7-8; Ferhat 

Koca, “Merğînânî”, DİA, Ankara, 2004,  XXIX, 182. 
43 Kureşî, el-Cevahir,  II,628; Koca, 182; Merğînânî, el-Hidâye, I,8. 
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Kıvamuddin Ahmed b. Abdurreşid el-Buhari   (542/1147), Ebu Hafs Ömer b. 

Ali ez-Zenderamisi ’dir.44 

2.2.3. TALEBELERİ 

Maveraünnehir âlimlerinin ileri gelenleri ondan faydalanarak ders 

almışlardır. Bunların başında üç oğlu: Şeyhü'l-İslam Celaleddin Muhammed, 

Nizamuddin Ömer ve Şeyhü'l-İslam İmadüddin gelmektedir. Oğulları dışında; 

Şemsü’l-Eimme el-Kerderî (ö. 642/1245), Burhanu’l-İslam ez-Zernüci (ö. 

620/1223) , Mahmud b. Hüseyin el-Üstruşeni (632/1234), Ebu’l-Feth 

Zeynüddin Abdurrahman b. Ebubekir İmadüddin (670/1271) gelir.45 

2.2.4. ESERLERİ 

a) Bidâyetü’l-mübtedî. 

b) Kifâyetü’l-müntehî. 

c) el-Hidâye. 

d) Muhtârât (Muhtâr)ü’n-nevâzil. 

e) et-Tecnîs ve’l-mezîd fi’l-fetâvâ. 

f) Kitâb fi’l-ferâiz. 

g) Kitâbü’l-hac (Menâsikü’l-hac).46 

2.2.5. el- HİDÂYE’NİN HANEFÎ MEZHEBİNDEKİ ÖNEMİ 

Hidâye, Hanefi Mezhebinin en tanınmış ve en muteber kitaplarından 

birisidir. Merğînânî Kudûrî'nin el-Muhtasarı ile İmam Muhammed b. Hasan 

eş-Şeybânî’nin el-Camiu's-Sağir'inde bulunan meseleleri bir araya getirerek 

yazdığı Bidâyetü’l-Mübtedî metninin şerhidir. Merğînânî önce bunu 

Kifayetü'l-Müntehi adıyla seksen cilt/cüz’de şerh etmiş çok uzun olduğundan 

ve okuyucuyu usandıracağından endişe ettiği için onu da özetleyerek el-

Hidâye’yi yazmıştır. el-Hidâye de ayrıntılarına girmediği bazı meseleleri bu 

şerhe havale ediyor. Merğînânî el-Hidâye’yi on üç yılda tamamlayabilmiştir.47 

 
44Kureşî, el-Cevâhîru’l-Mudiyye fi Tabakati'l-Hanefiyye, II,628; Koca, 182. 
45Merğînânî, el-Hidâye, I,7; Kureşî, el-Cevahir, II,628-629; Aynî, Bedreddin Muhammed b. 
Ahmed b. Musa b. Ahmed b. el-Hüseyn, el-Binâye Şerhu'l-Hidâye, (tah, Eymen Salih Şaban), 

II. Baskı, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2012, I,13; Koca, 182. 
46 İbn Kutluboğa, Kasım, Tâcü't-Terâcim fi Tabakati'l-Hanefiyye, t.y, 22; Kâtip Çelebi, Keşf-

üz-Zünun, I,352; Koca, 182. 
47 Kâtip Çelebi, Keşf-üz-Zünun, II, 1953. 
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İmam Merğînânî el- Hidâye’yi el-Camiu’s-Sağir’ in üslubunu esas 

alarak yazmıştır. Merğînânî el-Muhtasar ile el- Camiu’s-Sağir arasında ihtilaf 

olduğunda el-Camiu’s-Sağir’i esas almıştır. el-Hidâye mukayeseli bir fıkıh 

kitabı gibidir. Meseleleri incelerken önce Ebu Hanife’nin sonra öğrencileri 

İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşlerine yer verir, bazen de 

İmam Züfer ‘in (ö. 158/774) görüşlerine değinir. Delilleri verirken kendisinin 

tercih ettiği delili en sonda zikreder. Ayrıca İmam Şâfiî ve İmam Mâlik'in 

görüşlerine de yer verir. İmam Ahmed b. Hanbel ’in görüşlerine yer vermez.48 

Merğînânî eserinde kendine özgü bazı ifadeler kullanır. 

Merğînânî mütevaziliğinden dolayı kendi görüşünü "قلت" tabiri yerine  

الضعيف" العبد   tabirini kullanır, ancak ondan sonra bazı öğrencileri bu ,"قال 

ifadeyi "قال رضي هللا عنه" olarak değiştirmiştir.49 

 sözüyle Buhara ve Semerkant civarındaki Maveraünnehir "مشايخنا"

ulemasını, "ِديارنا  "الكتاب" lafzıyla da Maveraünnehir şehirlerini kasteder.50 "في 

kelimesi ile Kudurî’nin el-Muhtasar'ını kasteder. 51 "الحديث محمول على" tabiriyle 

muhaddislerin yorumunu, "  نحمله" lafzıyla kendi yorumunu verir. Daha önce 

zikrettiği aklî deliller için " ِلما بينا", ayetler için "لما تلونا", hadisler için " لما روينا   

" ve sahabe kavli için "  لألثر" tabirlerini kullanır. Zaman zaman da hem haber 

hem de eser için " لما روينا   " sözüne yer verir. " الفقه في كذا     " lafzıyla aklî delille 

sabit hükmü, "عن فالن" lafzıyla o şahsın rivayetini, " عند فالن     " lafzıyla da ilgili 

âlimin görüşünü nakleder. Son olarak zikrettiği görüş kimin olursa olsun 

İmam Merğinani’nin tercih ettiği görüştür.52 Bununla birlikte Merğînânî’nin 

rivâyet ettiği hadislerin bir kısmı bazı Hanefî müelliflerince eleştirilmiştir.53 

el-Hidâye üzerine altmışa yakın şerh ve haşiye yazılmıştır. En 

meşhurları şunlardır. 

1. el-Kifâye fî Şerhi’l-Hidâye; Müellifi Ömer b. Muhammed el-

Habbâzî (ö. 691/1292)’dir.54 

 
48  Kallek, el-Hidâye, XVII, 471. 
49 Taşköprizâde, Ahmed b. Mustafa, Miftahu's-Saâde ve Misbahu's-Siyâde fi Mevzuâti'l-Ulum, 

I. Baskı, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1985, II,240. 
50 Kallek, el-Hidâye, XVII,  471. 
51 Kallek, el-Hidâye, XVII,  472. 
52 Taşköprizâde, Miftahu's-Saâde, II,239. 
53 Kayapınar, Hasan, “Ali el-Kârî’nin el-Hidâye’de İstidlal Edilen Hadislere Yönelik 

Eleştirileri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 2, 2019, XIX, 734, 735.   
54 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünun, II,2033. 
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2. en-Nihâye; Hüseyin b. Ali es-Siğnâkî tarafından (ö.714/1314)  h. 

700 yılında tamamlanan bu şerhi Cemâleddin el-Konevî Hulâsatü'n-

Nihâye adıyla ihtisar etmiştir.55 

3. Nihâyetü'l-Kifâye li-Dirâyeti'l-Hidâye; Müellifi Tâcüşşerîa Ömer b. 

Ahmed b. Ubeydullah’tır.56 

4. Mi’râcü'd-Dirâye ilâ Şerĥi'l-Hidâye; Kıvâmüddin Muhammed b. 

Muhammed el-Buhari el-Kâkî'nin (ö.749/1348) 745 tarihinde 

tamamladığı eserde dört mezhep İmamının görüşlerine de yer 

verilmiştir.57 

5. el-İnâye Şerhü’l-Hidâye; Müellifi Ekmelüddin Muhammed b. 

Mahmud el-Bâbertî (ö. 786/1384) dir. 

6. el-Binâye fî Şerĥi’l-Hidâye; Müellifi Bedreddin el-Aynî 

(ö.855/1451) dir. 

7. Fethu’l-Kadîr; İbnü'l-Hümâm Kemalettin Muhammed b. 

Abdülvahid es-Sivasî’ye (ö. 861/1457) aittir.58 

 
55 Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünûn, II,2032. 
56 Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünûn, II,2033. 
57 Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünûn, II,2033. 
58 Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünûn, II,2034; Kallek, el-Hidâye, XVII,  472. 
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3. İSLAM HUKUKUNDA CEZA KAVRAMI 

Ceza, Arapça bir isim olup lugatta, iyilik veya kötülük karşılığında 

verilen mükâfat, anlamına gelmektedir.59 Ceza kelimesi, hem 

mükâfatlandırmak hem de cezalandırmak anlamında kullanılmaktadır.60 

Istılahta ise ceza, failin fiiline göre mükâfatlandırmak manasına 

gelmektedir.61 İslam hukukunda bir terim olarak ceza, Şâri'in emir ve 

yasaklarına uymama sonucu, toplumun menfaati için kişiye uygulanması 

öngörülen, kararlaştırılmış bir müeyyide şeklinde tarif edilmiştir.62 

3.1. CEZANIN ÇEŞİTLERİ 

İslam hukukunda cezalar üç kısma ayrılır: 

1) Allah’ın haklarına karşı işlenen suçların cezası, bu tür cezalara hadd 

adı verilmektedir. Hadd cezalarını burada kısaca zikredip daha sonra 

açıklayacağız. 

a. Zina Suçu ve Recim- Sopa Cezaları 

b. Zina İftirası (Kazf) Suçu ve Cezası 

c. Hamr (İçki) İçme Suçu ve Cezası 

d. Hırsızlık Suçu ve Cezası 

e. Yol Kesme (Hırâbe) Suçu ve Cezası 

f. Dinden Çıkma (Ridde) Suçu ve Cezası 

g. Devlete Karşı İsyan (Bağy) Suçu ve Cezası 

     2) Şahsın haklarına karşı işlenen suçların cezası, bu tür cezalar kısas 

ve diyettir. Kısas ve diyet bahsinde tafsilatlı bir şekilde 

açıklayacağız.63 

     3) Miktarı belirtilmemiş cezalar (Ta’zir Cezaları), bu tür çeşit 

cezaların miktarı, kişinin işlediği suç kabilince Hâkime bırakılıp, 

İslam Hukukunda belli bir ceza miktarı belirtilmemiştir.64 

 
59 Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati, Devlet Matbaası, İstanbul 1928, c. II, s. 300. 

60 İbn Manzûr, Ebu'l-Fadl Cemalu'd-Din Muhammed b. Mükrim, Lisânu'l-’Arab, Daru Sâdır, 

Beyrut 1956, c. IV, s. 14. 

61 Kazım Kadri, a.g.e. ,  c. II, s. 300. 
62 Abdulkadir Udeh, et-Teşriu'l-Cinâî’I-İslamî Mukârinen bi'l-Kanûni'l-Vad'i, Daru’l Arabi, 

Beyrut (t.y.), c. I, s. 609. 
63 İlhan Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar Ve Cezalar” b.y.y. , LII, sy. 1, 2003, 169-179. 
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3.2. el-HİDÂYENİN HADD BÖLÜMÜNDE İMAM 

ŞÂFİÎ’YE İSNAD ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİTİ 

Hadd: Lügat anlamı, menetmek, yasaklamak demektir.65  

Hadd'in ıstılahtaki anlamı ise, ceza müeyyidesinin uygulanmasını 

gerektiren kötü fiilleri işlemekten İnsanoğlunu alıkoymak, Allah'ın hakkı 

olarak, onu yüceltmek ve emrine uymak için farz kılınan belli cezalar 

demektir. Çoğulu hudud'dur.66 

Allah Teâlâ, insana lütufta bulunmuş, onu yarattıklarının birçoğundan 

üstün kılmıştır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki biz 

insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli vasıtalarla) karada ve 

denizde taşıdık. Kendilerine temiz rızıklardan verdik. Onları yarattıklarımızın 

birçoğundan faziletli kıldık.”67  

Allah Teâlâ'nın, insanı şan ve şeref sahibi kılıp kendisine ikram 

etmesinin emarelerinden biri de yeryüzünü imar etmesi için onu halife 

kılmasıdır. Allah Teâlâ bu hususta şöyle buyurmaktadır:  

“Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” 

demişti. Onlar, “Orada fesatlık yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? 

Hâlbuki biz sana hamdederek daima seni tesbih edip, yüceltiyoruz.” 

demişlerdi. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”68 Başka bir 

ayeti kerimede ise şöyle buyurmaktadır: “Sizi yeryüzünde halifeler yapan, 

Allah’tır. Bir kısmınızı diğerinden derecelerle üstün kılan, O'dur. Ta ki size 

verdiğinde sizi denesin.”69 

Bu halifelik, ancak insanın maslahatına uygun olanı elde etmek, 

mefsedetleri ondan uzaklaştırmakla gerçekleşir. İnsanın maslahatının temini, 

kötülüklerin ondan uzaklaştırılması şu beş şeyin korunmasıyla mümkün olur: 

1.  Din 

 
64 İbrahim Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, A.Ü.İ.F.D. , 1989,  

XXXI, 372. 
65 Mu’cem’ül-vesît, (İbrahim Mustafa, Hamid Abdülkadir, Ahmed Hasan Zeyyad, Muhammed 

Ali Neccar)  Mektebetü’şuruki’duveliyye, 5.Baskı, Mısır,2011, 166. 
66 Mâverdî, b. Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Basri, el-Havi’l Kebir fi Fıkhi Mezhebi’ş-
Şâfiî Şerhu Muhtasar’ı Müzenî, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, Beyrut, 1971, XIII, 184; Muhammed 

Zuhaylî, el- Mu’temed fi’l Fıkhı eş-Şâfiî, Daru’l Kalem, Dımeşk, 2010, V, 145. 
67 İsrâ, 17/70. 
68 Bakara, 2/30. 
69 En’am, 6/165. 
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2.  Nefis (Can) 

3.  Akıl                       

4. Nesil 

5.  Mal70 

Bunlar, insanın yeryüzünde yaşayabilmesi ve Allah'ın insana yüklediği 

vazifeyi yerine getirebilmesi için zaruri olan şeylerdir. İslâm, bunları korumak 

ve yeryüzünden fesadı kaldırmak için gelmiştir. Bu bakımdan İslâm dini, 

birtakım kanunlar koymuştur ki hadd ve ta’zir cezaları da bunlardandır. Allah-

u Teâlâ bu kanunları, korunması gereken beş zarureti (din,-nefis, akıl, nesil ve 

mal), nefislerine uyan saldırganların saldırılarından muhafaza etmek için vaz’ 

etmiştir. İşte hadd ve cezaların olmasının sebebi budur. Bu da insanın saadeti 

için İslâm'ın ne kadar istekli olduğunu göstermektedir. Zârurî olan bu beş 

şeyin korunmasıyla birlikte insanlığın saadeti gerçekleşir.71 

3.2.1. HADD CEZALARININ ÖZELLİKLERİ 

 1)  Hadd cezalarının tamamı, Allah'ın haklarındandır. 

 2)  Hadd cezalarının belli bir miktarı olup bu miktarın indirilmesi 

mümkün değildir.  

 3)  Hadd cezalarını yerine getirmeyi, devlet başkanı başka birisine 

devredebilir. 

 4)  Hadd cezalarını gerektiren suçlar aynı cinsten olup birden fazla 

işlenmişse, sadece bir tane hadd cezası uygulanır. 

 5)  Hadd cezaları, kölelere uygulanırken yarıya indirilir.  

 6)  Hadd cezaları mirasçılara intikal etmez. Bu mesele âlimler arasında 

ihtilaflı bir konu olduğundan ileride ana başlık altında zikredeceğiz. 

 7)  Hadd cezalarında sulh geçerli olmadığı gibi, af ve şefaat da kabul 

edilmez.  

 8) Hadd cezaları her yerde tatbik edilemez. Örneğin;  Hadd cezaları, 

kısas ve ta'zir cezaları mescitlerde ve düşman arazilerinde 

uygulanmaz.  

9)  Hadd cezalarının uygulanması esnasında, meydana gelen zararı 

cezayı infaz eden kişi tazmin etmez. 

 
70 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 184. 
71Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 145. 
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10)  Kendisine hadd cezası uygulanan kimsenin cenaze namazı kılınır.72 

3.2.3. HADDIN KEYFİYETİ 

3.2.3.1. Zâniyi Önce Şahitlerin Recm Etmeye Başlaması 

 Hanefî mezhebine göre zâni boş bir araziye çıkarılır, önce tanıklar 

recm etmeye başlarlar, sonra hâkim ve daha sonra diğer insanlar recm ederler. 

Cezayı önce tanıkların uygulamaya başlamasının istenmesinde hadd cezasını 

düşürmenin bir yolunu bulma gayreti vardır. Çünkü kişi, yalan yere tanıklık 

etmeye kalkışabilir. Ama sıra öldürmeye gelince bundan çekinebilir. Bizlere 

de ise hadd cezasını düşürmek için bir yol aramamız emredilmiştir. Şâfiî’ye 

göre ise tanıkların başlama kuralı yoktur.73  

Şâfiî mezhebine göre zâni recm edildiğinde şahitlerin önce başlaması 

ve hâkimin orada hazır bulunması şart değildir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) 

Mâiz’in recm edilmesini emrettiği zaman kendisi orada hazır bulunmamıştır. 

Efendimiz Üneys’e falan kadına gitmesini, zinayı itiraf ettiğinde recm 

etmesini emretmiş ve itiraf ettikten sonra kendisine gelip haber vermesini ve 

kendisinin de hazır olacağını söylememiştir. Eğer Hz. Peygamber’in hazır 

olması gerekli olsaydı orada hazır olurdu. Hz. Ömer ve Hz. Osman da recm 

cezasını emretmiş, fakat kendileri recm cezası esnasında orada ayrıca 

bulunmamışlardır. Ancak İmam ile Şahitlerin orda hazır olmaları müstehaptır. 

En az dört kişinin recm cezası sırasında orada hazır olması gerekir.74  

İmam Şâfiî’ye yapılan görüş nispetinde isabet edildiği görülmektedir. 

 
72 İbrahim Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, A.Ü.İ.F.D. , 1989,  

XXXI, 376. 
73 Merğînânî, Ebi’l Hasan Ali b. Ebi’l Bekr, el-Hidâye Şerhu’l Bidâyetu’l-Mübtedî, Mekbetu’l-

Büşra, Pakistan, 2014, c. VII, 75; Serahsî, Şemsü’l-Eimme Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed, el-
Mebsût, (Editör: M. Cevat Akşit), Gümüşev yay. , İstanbul, 2008, c. IX, 87. 
74 Şâfiî, Muhammed b. İdris, el-Ümm, Daru’l Kitâbi’l İlmiyye, Beyrut 1993, VI, 180- 216; 

Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 202; Şirbînî, Şemsuddin Muhammed b. el- Hatib,  Muğni’l-
Muhtâc ila Marifeti Meanî Elfazi’l-Minhâc, Mektebetu et-Tevfikiyye, Kahire, t.y. , V, 469; 

Cüveynî Ebî Meali Abdülmelik b. Abdullah b. Yusuf, Nihâyetü’l Matleb fi Dirâyeti’l Mezheb, 

Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 1971, XII, 632; Remlî, Şemsuddin Muhammed b. Ebî’l Abbas 

Ahmed b. Hamza b. Şihabuddin, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l Minhâc, Daru’l Fikr, 2014, 
Beyrut, VII, 499. 
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3.2.3.2. Kölenin Velisinin Hadd Uygulamasında İmamdan 

İzin Alması 

Hanefî mezhebine göre efendinin köle ve cariyesine, İmamın izni 

olmadan hadd cezası uygulama yetkisi yoktur. Çünkü hadler Allah hakkıdır.  

Efendinin, sahiplik hakkına dayalı olarak, sahip olduğu mala ilişkin haklarda 

yetkisi vardır. Allah haklarının uygulanması ise vekâlet yoluyladır. İmam din 

adına tek yetkilidir. Buna karşılık efendi, sahiplik yetkisi ile din adına yetkili 

olamaz. Had cezasını uygulamak konusunda, yabancı birisinden farkı yoktur. 

İmam Şâfiî’ye göre efendinin kölesine hadd cezası uygulama yetkisi vardır. 

Efendinin köleye sahip olması münasebetiyle İmam gibidir. Hatta İmamdan 

daha evladır. Çünkü efendinin köle üzerinde sahip olduğu yetkiye İmam sahip 

değildir. 75 

Şâfiî mezhebine göre efendinin kendisi veya vekili haddin keyfiyetini 

ve miktarını bilirse İmamın izni olmadan da kölesine had cezası uygulayabilir. 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) “Elinizin altında bulunan köle ve cariyelere 

hadd cezalarını uygulayınız”76 buyurmaktadır. Başka bir hadiste “ Birinizin 

cariyesi zina ettiğinde ona hadd cezası uygulasın fakat onu azarlamasın”77 

Efendinin kölesi üçüncü kez zina ettiğinde onu satabilir. Ama sattığı kişiye 

zina ettiğinden dolayı sattığını belirtmesi gerekir.78 

Sahabelerden İbn Ömer, Hz. Aişe, Hz. Fatıma ve Enes’in, kölelerine 

had cezası uyguladıkları bilinmektedir ve bu sahabeler had cezasını 

uygularken onlara sahabe arkadaşlarından itiraz eden olmamıştır. Bu da 

gösteriyor ki; onların bu uygulaması icma haline gelmiştir.79 

Delillerden anlaşılacağı üzere nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.3.3. Muhsanın Recminde Gerekli Olan Şartlar 

Muhsan: Sözlükte “engellemek, korumak, himaye etmek; sağlam ve 

muhkem olmak” manalarına gelmektedir.80 

 
75 Merğînânî, el-Hidâye, c. VII, 79; Serahsî, el- Mebsût, c. IX, 136. 
76 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 95; Ebu Davûd, “Hudûd”, 34. 
77 Müslim, “Hudûd”, 34.  
78 Şâfiî, el-Ümm, , VI, 217; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 206; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 

470. 
79el-İmranî Ebû’l-Hüseyin Yahya b. Ebî’l Hayr Salim, el-Beyân fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, 

Daru’l-Minhâc, Beyrut, XII, 379. 
80 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet), 186. 
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Istılahtaki manası ise; “bir şahsın fiilen veya hükmen zinaya karşı bir 

koruma altında olması ve bunu elde edecek belli bir konuma sahip bulunması” 

şeklinde bir anlam taşır ve bu anlam zina suçunda recm cezasının 

uygulanabilmesi için suçluda, zina iftirasında haddin uygulanabilmesi için 

mağdurda aranan vasfı ifade eder. İhsan ise, zina suçunu işleyen kişinin 

cezalandırılmasında evli ile bekâr arasında ayırım yapan ve zina eden evlinin 

taşlanarak öldürülmesine yardımcı olan bir etkendir.81 

Muhsan olmanın şartları altıdır: Bunlar, akıllı olmak, ergen olmak, 

özgür olmak, evlilik akdi ile evli olmak, cinsel ilişkiye girmiş olmak, 

müslüman olmasıdır. İmam Şâfiî müslüman olmak şartını koşmamıştır.82  

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Muhsan olmanın şartları dört tanedir. 

a) Baliğ olmak 

b) Akıllı olmak  

c) Hür olmak  

d) Sahih nikâh neticesinde cinsel ilişkinin bulunması 

Müslüman olmak ise şart değildir. Her kimde bu şartlar toplanırsa ister 

müslüman ister kâfir olsun zina ettiği zaman recm edilir. Çünkü İbn Ömer 

Resulullah’ın (s.a.v.) zina etmiş olan iki Yahudi’yi recm ettiğini nakletmiştir. 

Buradan da anlaşıldığı üzere Müslüman olmak, Muhsan sayılmanın şartı 

değildir.83 

 Bu meselede Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşte isabet 

ettiğini görmekteyiz. 

3.2.3.4. Celd (Sopa)İle Nefyin (Sürgün) Cemi  

Hanefilere göre bekâr zânilerde sopa ve sürgün cezaları 

birleştirilemez.84 Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. “Zina yapan erkek ve 

 
81 Dağcı Şamil “İhsan” DİA, XXI, 546-548. 
82 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 80; Serahsî, el-Mebsût,  IX, 65-66. 
83 Şâfiî, el-Ümm, VI, 191; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 196; Nevevî, Muhyiddin Ebû 

Zekeriya Yahya b. Şeref, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 158; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 
460.  
84 Konu ile ilgili Cessâs özelinde değerlendirme için bk. Korkmaz, Ömer, "Usûlün 
Fürûya Yansıması Bağlamında Cessâs’ın Âhâd Haber Anlayışı -Şerhu Muhtasari’t-
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kadının her birine yüzer sopa vurun.” 85  Allahu Teâlâ sopa vurmayı, zina 

cezasının bütünü kılmıştır. Biz, bunun yanında sürgün cezasını da gerekli 

kılacak olursak sopa vurmak, zina cezasının bir bölümü olur. Bu ise Kur’an’ın 

açık ifadesine ilave yapmak olur. Bu da nesh etmeye denk düşer.  Şâfiî ise 

‘’Birleştirilir. Buna göre onlara yüz sopa, ceza olarak vurulur. Sonra bir yıl 

sürgün edilirler,’’ demiştir.86 

Şâfiî mezhebine göre yüz celde ile birlikte sürgün cezası da verilir. 

Şâfiîler görüşleri için şu hadisi delil gösterirler: 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “ Benden şu hususu 

alın: Allah, o kadınlar için hükmünü vermiştir. Bekâr erkekle bekâr kadın zina 

ederse yüz sopa vurulur ve bir yıl sürgün edilir. Evli erkekle evli kadın zina 

ederse taşlanır.”87  

Hz. Ebû Bekr ile Hz. Ömer hem sopa vurup hem de sürgün etmişlerdir. 

Hadisten anlaşıldığı gibi, evlenmemiş hür olan bir kişi zina ettiği zaman 

cezası yüz sopa ve kasr mesafesi veya ondan daha uzak yere bir yıl sürgün 

edilmesidir. İmam sürgün yerini tayin ederse zâni başka bir yeri talep 

edemez.88    

Eğer zina yapan kişi, zina suçunu işlediği yerin yerlisi değilse ve kendi 

asıl memleketine sürgün edilmek istiyorsa, ona müsaade edilmez. Kasr 

mesafesinde olan başka bir yere sürgün edilir ve dolayısıyla zina suçunu 

işlediği yerde bırakılmaz. Şayet zâni sürgün edildiği yerde bir müddet 

kaldıktan sonra sürgünün diğer kalan kısmını memleketi olmama şartıyla 

başka bir yerde de tamamlayabilir.89  

Bu konuda Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşte isabet 

etmiştir. 

 
Tahâvî Örneği-". Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - / 52 (Aralık 2020): 
286-288. 
85 Nûr,24/24. 
86 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 82; Serahsî, el-Mebsût,  IX, 74. 
87 Müslim, “Hudûd”, 12-13; Ebû Davûd, “Hudûd”, 23; Tirmizî, “Hudûd”, 8. 
88 Şâfiî, el-Ümm, VI, 202; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 193; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb,  XXV, 144; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 462-463. 
89 el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 388. 
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3.2.4. HADDİ GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN 

CİNSEL İLİŞKİ 

Hadd cezasını gerektiren zina, bir kişinin mülkünden veya mülkiyet 

şüphesinden uzak bulunan bir kadının ön tarafına tenasül uzvunun sünnet olan 

kısmını ithal etmesidir.90 

Hadd cezasını gerektirmeyen cinsel ilişki ise, şüphenin bulunduğu bir 

durumda meydana gelen cinsel birleşmedir. Şüphe; gerçekte sabit olmadığı 

halde sabite benzeyen şeydir. Şüphe, üç çeşittir. 

1. Hükümde olan şüphe: Kuvvetli bir delile dayanarak bir fiil veya 

işlemin haram olduğu sonucuna varılmakla birlikte aksi yönde bir delil veya 

görüşün bulunması nedeniyle ortaya çıkan şüphedir. Belli bir süreyle 

sınırlandırılan evlilik, (muvakkat) bâin talâkla boşadığı eşi iddet beklerken 

onun kız kardeşiyle evlenme gibi hakkında âlimlerin ihtilâf ettiği her türlü 

evlilikte meydana gelen cinsel ilişki bu çeşidin altına girmektedir. Bu tür 

şüphe zina suçunun haddinde, kadının evlenme akdinin veya meşru ilişkinin 

yeri olmaya elverişli olup olmadığı bağlamında gündeme geldiğinden “mahal 

şüphesi” veya “milk şüphesi” diye anılır. 

2. Fiilde olan Şüphe: Genellikle zina haddi bağlamında söz konusu olan 

bu şüphe, bir kişinin şer’i bir delile dayanmaksızın evli olan veya başka bir 

erkekten iddet bekleyen kadınla ya da aralarında evlenme engeli bulunan bir 

kadınla evlenme akdine dayanarak yanlışlıkla cinsel ilişkiye girmesi 

durumunda meydana gelen şüpheyi ifade etmektedir. Bu çeşit şüphe, akdin 

mahalli olan kadının helâl olup olmadığı tamamen ilgili kişinin hatalı kanaati 

ve karıştırmasına dayalı fiil hakkında olduğundan “fiil şüphesi” yahut 

“karıştırma şüphesi” diye adlandırılmaktadır. Fiilin zina vasfını ortadan 

kaldırmayan bu şüphe sadece fâilden haddin düşmesinde etkilidir. Bunun için 

fâil’in iyi niyetli olduğunu ve yanlışlığı bilmeyerek yaptığını bir gerekçeye 

dayandırması şarttır. Buna karşılık yanlışlık yapması ihtimal dâhilinde 

görülmeyen kişilerin böyle bir iddiada bulunması geçerli sayılmaz. 

3. Akitte olan Şüphe: Şahitsiz nikâhlarda olduğu gibi hukuki olarak 

geçerli sayılmamakla birlikte evlenme yasağı bulunmayan ehliyetli kişilerin 

evlenmeye ilişkin irade beyanlarını açıklamasıyla şekil itibarıyla varlık 

 
90 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 87; İbn Abidin Muhammed Emin b. Ömer b. Abdulazîz b. Ahmed 

b. Abdürrahim ed-Dımaşkî, Reddu’l-Muhtâr ala'd-Durri'l-Muhtâr, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, 
2000, VI, 28-29. 
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kazanan nikâh akdine dayanarak tarafların cinsel ilişkiye girmeleri durumunda 

ortaya çıkan şüphedir. Şâfiî fakihler şüpheyi fâilde, mahalde ve cihette (tarik) 

şüphe şeklinde bir ayırım yaparak ele almışlardır. Misallerde farklılıklar 

bulunsa da hüküm bakımından fâilde şüphe Hanefilerin fiilde şüphe, cihette 

ve mahalde şüphe hükümde şüphe kategorisine tekabül etmektedir. 

Mâlikilerin eserlerinde yapılan şüphe çeşitleri de bazı terim farklılıklarıyla 

Şâfiîlerin tasnifine benzemektedir. Hanbelî eserlerinde bu konuda teorik 

tasniflere fazla rastlanmamaktadır. Çağdaş fıkıh eserlerinde ise bütün suç ve 

cezaları kapsamına alan geniş ve ayrıntılı bir şekilde şüphe tasnifi 

yapılmaktadır. Örneğin; M. Ebû Zehra şüpheyi, suçun unsurlarıyla ilgili 

şüphe, bilgisizlikten kaynaklanan şüphe, ispatta şüphe, nasların 

uygulanmasında şüphe şeklinde bir ayırıma tâbi tutmakta ve bunların her 

birinin altında başka şüphe çeşitlerine yer vermektedir.91 

3.2.4.1. Meharimi İle Evlenip İlişkiye Girenin Hadd Cezası 

Sözlükte “helâl olmayan, men edilen şey”92 manasındaki mahrem 

kelimesi, fıkıh terimi olarak birbirleriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış 

bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade eder.93  

    Kim kendisine nikâhı haram olan birisiyle evlenip onunla ilişkiye 

girerse Ebu Hanife’ye göre, bunun haram olduğunu ister bilsin, ister bilmesin, 

ona hadd cezası uygulanmaz. Ancak haram olduğunu bilmesi durumunda 

başka bir ceza verilerek, canı acıtılır. 

Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bu davranışın haram 

olduğunu bilmesi durumunda kan hısımlığından dolayı haram olan kadınlarla, 

başka bir erkekle evli olan kadınlarla ve kendisine sonsuza kadar haram olan 

bir kadınla evlenmesi durumunda ona had cezası uygulanır. Şâfiî ise ‘’Eğer 

bilgisi dâhilinde ise hadd cezası verilir,’’ demiştir 94 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kişinin kendisine nikâhı haram olan biriyle evlenip, onunla cinsi 

münasebette bulunursa ve nikâh akdinde de şüphe yoksa hadd cezası gerekir. 

 
91 İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr, VI, 30-31-32; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 87-88; Gazalî 

Muhammed  b. Muhammed b. Muhammed, el- Vesît fi’l-Mezheb, Daru’s-Selam, Kahire, 1997, 

XXVI, 437; Hacı Mehmet Günay, “Şüphe” DİA, XXXIX, 263. 
92Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 174. 
93 Salim Öğüt, “Mahrem” DİA, XXVII, 388. 
94 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 92; Serahsî, el-Mebsût, IX, 144. 
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Aynı şekilde iddet bekleyen veya üç talakla boşanmamış bir kadınla nikâh 

akdi yapıp cinsi münasebette bulunan kişiye de hadd cezası uygulanır.95 

Bu konuda Şâfiî fukahasının delillerinden birkaç tanesini sayabiliriz. 

Allah-u Teâlâ Kur’an- Kerimde “Babalarınızın nikâhladığı kadınlarla 

evlenmeyin. Çünkü bu çirkin bir iştir.”96 Ayette geçen “fahişe” çirkin iş ise 

zinaya verilen addır.  Berâ b. Azîb’in şöyle söylediği nakledilir: “Dayım Ebû 

Bürde b. Niyâr, yanında bir sancakla bana geldi ve Resulullah (s.a.v.) beni, 

babasının eşiyle evlenen bir adama gönderdi ve onu öldürmemi emretti”97 

dedi. Yine başka bir hadiste Peygamber efendimiz (s.a.v.) “Mahremi ile zina 

yapanı öldürünüz,”98 buyurmaktadır.99 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.4.2. Lutilik Yapanın Cezası 

Sözlükte “havuzu çamur vb. ile sıvamak suretiyle onarmak” anlamına 

gelen livâta kelimesi halk arasında ise erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi 

ifade eder.100 Arapça lügatinde bu manada aynı kökten türeyen livât, mülâvata 

ve televvut kelimeleri de kullanılmaktadır. Kelime anlamını erkekler arası 

eşcinsel ilişkinin çok yaygın olduğu Lût kavminden almaktadır.101  

Bir kimse, yabancı (kendisine helal olmayan) bir kadınla arkadan 

ilişkiyi girse Ebû Hanife’ye göre ta’zîr, Ebû Yusuf ve Muhammed’e göre 

hadd cezası gerekir. Şâfiî’nin iki görüşünden biri de budur. Diğer görüşüne 

göre ise, lûtilik yaptıkları zaman öldürülmeleri gerekir.102  

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir kimse, kendisine helal olmayan bir kadınla arkadan ilişkiye girse 

veya livâta ederse hadd cezası gerekir. Hz. Ali’nin livâta yapanı recm ettiği 

rivayet edilmektedir. İmam Şâfiî buna dayanarak ister muhsan olsun, ister 

muhsan olmasın recm edileceğine hükmetmiştir. Daha sonra bu görüşünden 

 
95 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 460; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 217; Gazalî, el-Vesît, 

XXVI, 437-438; el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 362. 
96 Nisa, 4/22. 
97 Ebû Davûd, “Hudûd”, 27; Tirmizî, “Ahkâm”, 1362; İbn Mâce, “Hudûd”, 2607. 
98 Tirmizî, Hudûd, 1462; İbn Mâce, Hudûd, 2564 
99 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 218; el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

362. 
100 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 878. 
101 M. Kâmil Yaşaroğlu, “Livâta” DİA, XXVII,198. 
102 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 92; Serahsî, el-Mebsût, IX, 130. 
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vazgeçerek, muhsan olan recm edileceğine, muhsan olmayana ise yüz sopa ve 

sürgün cezası verileceğine hükmetmiştir. Bir kimse eşine veya cariyesine 

arkadan yaklaşırsa ve bu fiili tekrar ederse ta’zir cezası verilir. Şayet bir sefer 

tek yapıp kendisini muhafaza edip sakınmışsa ta’zir cezası verilmez. 103 

Allah’u Teâlâ şöyle buyurmaktadır. “Bile bile fahişelik mi 

yapıyorsunuz?” 104 Başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır. “Sakın zinaya 

yaklaşmayın gerçekten bu çirkindir ve kötü bir yoldur.”105 Kötü bir fiil 

olduğundan dolayı Allah-u Teâlâ fahişelikle nitelemiştir. 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “ Livâta yapanı da, 

yapılanı da öldürün” başka bir rivayette “Üsttekini de alttakini de recm 

edin”106 Başka bir hadisi şerifte ise şöyle buyurmaktadır.” Erkek erkeğe 

ilişkiye girenlerin ikisi de zina etmiştir.”107 

Şâfiî Mezhebinde diğer bir görüşe göre ise hayvanlarla cinsi 

münasebette bulunan kişi gibi ta’zir cezası verilir.108 Fakat tercih edilen, ilk 

görüştür.109 

İmam Şâfiî’ye yapılan nispette isabet edilmiştir. 

3.2.4.3. Daru’l Harpte Zina Edenin Hükmü 

Daru’l Harp: Arapça lügatinde; ev, “mahalle, bir topluluğun 

konakladığı veya yerleştiği yer” anlamına gelen dâr kelimesi mecazi olarak 

“kabile” manasını da ifade eder.110 İslâm hukukunda ise “İslâmî veya gayri 

İslâmî bir yönetimin hâkimiyeti altındaki ülke” anlamında kullanılır.111  

 
103 Şâfiî, el-Ümm, , IX, 57; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 221;  Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXV, 182; el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 366-367; Şirbînî, 

Muğni’l-Muhtâc, V, 456. 
104 Neml, 27/54. 
105 İsrâ, 17/32. 
106 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 300; Ebû Davûd, “Hudûd”, 29; Tirmizî, “Hudûd”,24; İbn 
Mâce, “Hudûd”, 12. 
107 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VIII, 233. 
108 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 182; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 456. 
109 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 456. 
110 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 313. 
111 Ahmet özel, “Darü’l Harp” DİA, VII, 536. Darülharp ve Darülislam ile ilgili geniş bilgi için 

bkz. Bedri Aslan, “Ebüssuûd Efendi’nin Kıbrıs’ın Fethine Dair Verdiği Fetvanın İslam Hukuku 

Açısından Tahlili”, Fethinin 450. Yılında Kıbrıs Adası, ed. Zeki Akçam, Hiper Yayınları, 

İstanbul, 2022, 31-41. 
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Bir müslüman daru’l bağy (ayaklananların yeri) veya daru’l harp (harp 

ülkesi)’de zina etse, sonra İslam ülkesine girse ona hadd cezası uygulanmaz. 

İmam Şâfiî’ye göre ise hadd cezası uygulanır.112  

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir müslüman daru’l harp veya daru’l bağy de (ayaklananların yeri) 

zina yaparsa hadd cezası uygulanır. Çünkü müslüman, her nerede olursa 

olsun, İslam’ın hükümlerini üstlenmiştir. Allah Kur’an-ı Kerim’de “Zina eden 

kadın ve erkeğin her birine yüzer sopa vurun’’113 buyurmaktadır. Peygamber 

efendimiz de  (s.a.v.) zina suçunun recm, iftira cezasının seksen sopa 

olduğuna hükmetmiş olması, bu hükümlerde bir istisna olmayıp genel 

olduğuna işaret etmektedir. Her yerde helal helaldir, haram da haramdır.114 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.4.4. Çocuk veya Akıl Hastasının Aklı Yerinde ve Ergen 

Bir Kadınla Zina Etmelerinin Hükmü 

Aklı yerinde ve ergen bir kadın, bir çocuğu veya akıl hastasını 

ayarlayıp, isteyerek onlardan birisiyle zina etse ne ona ne de o ikisine hadd 

cezası gerekir. İmam Şâfiî’ye göre ise, kadına hadd cezası uygulanır.115 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Aklı yerinde ve ergen olan bir erkek, akıl hastası, uyuyan veya ergen 

olmayan bir kadınla zina etse had cezasına çarpıtılır. Aklı yerinde ve ergen 

olan bir kadın, akıl hastası, ergen olmayan bir çocukla veya uyuyan biriyle 

zina etse o da had cezasına çarpıtılır.116 

Akıllı olan biriyle zina ettiği zaman nasıl bütün hükümler üzerine cari 

oluyorsa aynen akıl hastası olan biriyle de zina ettiği zaman da cari olur. Hadd 

cezasının akıl hastasından düşmesi onun aklının olmamasındandır. Bu da 

böyle bir kadından zina haddinin düşmesini gerektirmez. Bu durum 

Müste’men (Güvenceli) olanın bir Müslüman kadınla zina etmesi gibidir. 

 
112 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 94; Serahsî, el-Mebsût,  IX, 168. 
113 Nur, 24/2. 
114 Şâfiî, el-Ümm, ,  IX, 416; Gazalî, el-Vesît, XXVI, 445-446. 
115 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 97; Serahsî, el-Mebsût, IX, 93. 
116 el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 361; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 460; 
Gazalî, el-Vesît, c. XXVI,437. 
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Böyle bir durumda nasıl o kadına had cezası gerekiyorsa, akıl hastası bir 

erkekle zina yapana da hadd cezası gerekir.117 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edildiğini görmekteyiz. 

3.2.5. ZİNAYA ŞAHİTLİK ETMENİN HÜKMÜ 

Zina hadd cezasının uygulanabilmesi için imam veya hâkimin yanında 

cezanın sabit olması gerekir. Cezanın suçlunun üzerine sabit olabilmesi için 

iki yol vardır: Birincisi; suçlunun suçunu itiraf yani ikrar etmesiyle olur. 

İkincisi ise; tanıkların zina yapıldığına dair şahitlik etmesiyle olur.118 

Zinada tanıklıktan söz edilebilmesi için, dört erkek şahidin zina suçuna 

şahit olduklarını kesin bir şekilde söyleyerek, olayın nerede cereyan ettiğini 

belirtmeleri gerekir. Dört tanık da bu hususta ittifak etmelidir. Eğer şahitler 

olay mahallini zikretmeseler veya olay mahalli hakkında ihtilaf etseler, delil 

yeterli sayılmaz. Bu durumda şahitlere kazf (zina iftirası atma) cezası 

uygulanır. 119 

Zinanın sabit olmasında dört şahidin şart olduğu hususunda şu ayeti 

kerimeleri delil getirebiliriz: “Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanların 

aleyhinde içinizden dört tanık tutun.”120 Diğer bir ayeti kerime de ise şöyle 

buyrulmaktadır: “Dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem şahitleri 

getiremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir.”121  

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre; Sa'd b. Ubade: “Ya 

Resulallah! Ne buyurursunuz, karımın yanında bir adam bulsam onu dört şahit 

getirmeden öldürebilir miyim? diye sormuş. Resulullah (s.a.v.) : ”Hayır!” 

cevabını vermiş. Sa'd: “ Seni hak  (din)   ile gönderen Allah’a yemin ederim 

ki, dört tanık getirmeden önce onu kılıçla keserdim.” demiş. Bunun üzerine 

Resulullah  (s.a.v.): “Efendinizin size söylediğine kulak verin!”  

buyurmuşlardır.122 

3.2.5.1. Zaman Aşımına Uğrayan Zinaya Şahitlik Etmek 

Hanefi mezhebine göre zina suçu zaman aşımına uğradıktan sonra, 

şahitler yoluyla kanıtlandığında hadd cezası uygulanmaz. Allah hakkı olan 

 
117 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 221. 
118 Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 163. 
119 Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 163. 
120 Nisâ, 4/15. 
121 Nûr, 24/13. 
122 Müslim, “Hudûd”,1498; Ebu Davûd, “ Hudûd”, II, 455.  
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bütün hadd cezaları da böyledir. Şâfiî’ye göre ise hadd cezaları kul hakkı 

olduğundan, hadd cezası uygulanır.123 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

İmam Şâfiî bu konuda Allah hakkı ile kul hakkını ayrı ayrı 

değerlendirmektedir. Zaman aşımına uğrayan Allah hakkı olduğunda, suç 

şahitler yoluyla kanıtlansa bile hadd cezası uygulanmaz. Ancak kul hakkı 

olduğunda, zaman aşımına uğrasa, dahi tanıklar yoluyla kanıtlansa hadd 

cezası sabit olur. Zina suçu da bu doğrultuda değerlendirilmektedir. Buradaki 

ihtilafın sebebi, İmam Ebu Hanefi’nin hadleri, Allah hakkı olarak görmesi, 

İmam Şâfiî’nin ise kul hakkı olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.124 

Şâfiîler bu hususta şu ayete dayanmaktadırlar: “İffetli kadınlara zina 

isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen sopa vurun. Artık 

onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir.”125Onlar 

bu ayetin görüşleri için dayanak olmasını şöyle izah etmektedirler. Bu ayet 

gerek hemen, gerekse terahî (gecikmeli) olsun bütün durumları 

kapsamaktadır. Fevri olarak kabul edilen terahî olarak da kabul edilir. Şahitlik 

ve İtirafta sabit olan bu husus ikrarda da söz konusudur.126 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye isnat edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.5.2. Fasık ın Şahitliğinin Kabul Edilip Edilmemesi 

Hanefi mezhebine göre fasık olan dört şahit, birinin zina ettiğine 

şahitlik etseler, ne ona, ne de tanıklara hadd cezası gerekir. Onlara göre fasık 

olanın tanıklığı kabul edilir. Bu nedenle hâkim, onun tanıklığı ile bir hüküm 

verse bu hüküm geçerli sayılır. Şâfiî’ye göre ise fasığın tanıklığı geçerli 

olmayıp, hatta onlara iftira (kazf) cezası verilir.127  

Şâfiî mezhebine göre fasığın tanıklığı olmayıp hatta fasık şahitlik 

yaptığı zaman da kendisine iftira (kazf) cezası verilir. Bu husus hakkında 

Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: “…içinizden adaletli 

iki kimseyi şahit tutun…”128 Başka bir ayeti kerime de ise şöyle 

buyurmaktadır: “… Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun; eğer iki erkek 

 
123 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 101; Serahsî, el-Mebsût, IX, 116. 
124 Şâfiî, el-Ümm, , IX, 394; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 308; 
125 Nûr, 24/4. 
126 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 230. 
127 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 106; Serahsî, el-Mebsût, IX, 151. 
128 Mâide, 5/106. 
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bulunmazsa, şahitlerden razı olacağınız bir erkek, iki kadın şahit tutun…”129 

Bu ayetlerde de anlaşılacağı üzere kendisinden razı olunan ancak 

müslümanlardır. Ayrıca son ayetteki “erkekleriniz” kelimesinden müşriklerin 

şahit olamayacağı anlaşılmaktadır. Fasığın şahitliği de kabul edilmez. Çünkü 

ayeti kerime de “razı olacağınız” diye bahsetmektedir. Müslüman ancak 

adaletli olan, yani fasık olmayandan razı olur.130 

Hâkim iki kişinin şahitliğiyle hüküm verse ve sonra o iki şahidin kâfir, 

köle, çocuk veya fasık olduğu ortaya çıkarsa verdiği hüküm geçersiz sayılır. 

Eğer kâfir Müslüman olsa, köle azat edilip hür olsa, çocuk bâliğ olsa ve fâsık 

tövbe etse, Fasığın dışında hepsinin şahitliği kabul edilir. Çünkü onlar töhmet 

altından çıkmışlardır. Fâsık böyle değildir. Çünkü fâsık töhmet altındadır. Ne 

zaman ki tövbe eder, tövbesinden sonra sınanıp, tövbesinde doğru olduğu 

anlaşılırsa daha sonraki şahitliklerde şahitliği kabul edilir. Şâfiî Mezhebi 

İmamlarının çoğunluğu tövbesinin üzerinden bir yıl geçmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.131 

İmam Merğinani’nin İmam Şâfiî’ye yaptığı nispette isabet ettiğini 

görmekteyiz. 

3.2.5.3. Şahitlerin Tanıklıklarından Geri Dönmesi 

Şahitler bir kişinin zina yaptığına şahitlik etseler ve o kişi recm 

edildikten sonra, tanıklıklarından dönseler hepsine iftira cezası verilir ve her 

biri diyetin dörtte birini ödemesi gerekir. İmam Şâfiî’ye göre ise; recm işlemi 

gerçekleştikten sonra tanıklığından dönen şahit, diyet ödemez, ancak 

öldürülür.132 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Tanıkların tanıklıklarından dönmesi üç şekilde cereyan eder: 

1) Hüküm verilmeden önce şahitlikten dönme; şahitler, hâkim hüküm 

vermeden önce dönseler kabul edilir. Eğer tekrar tanıklık etmeye kalkışsalar, 

şahitlikleri kabul edilmez. Çünkü böyle bir durumda onların yalancı oldukları 

kabul edilir. Şahitlikten döndüklerinden dolayı fasık vasfını almazlar. Şayet 

bilerek yalancı şahitlik ettiklerini söyleseler, fasık hükmünü alırlar. Eğer 

 
129 Bakara, 2/282. 
130 Şâfiî, el-Ümm, , VIII, 456. 
131Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 233; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXVII, 15-16; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, VI, 460; ; Gazalî, el-Vesît, VI,455. 
132 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 108; Serahsî, el-Mebsût, IX, 84. 
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tanıklığından döndükleri şey zina olursa, iftiracı olur ve kendilerine iftira 

(kazf) cezası uygulanır. 

2)  Hüküm verilip, ceza uygulanmadan önce tanıklıktan dönme;  eğer 

tanıklığından dönülen şey zina veya iftira (kazf) olursa tanıklıktan dönen 

kişiye ceza uygulanmaz. Çünkü cezalarda şüphe söz konusu olduğu zaman 

ceza uygulanmaz. 

3) Hüküm verilip, ceza uygulandıktan sonra tanıklıktan dönme; eğer 

tanıklar bilerek yalan yere tanıklık ettiklerini itiraf etseler, kısas olarak onlar 

da öldürülür veya diyet mallarından ödenir.133 

Buna göre şahitlerin bir kişi aleyhinde tanıklık yapmaları sonucu 

hüküm uygulansa ve daha sonra tanıklıklarından dönseler ve eğer bilerek 

yalancı şahitlik yapmışlarsa onlara kısas uygulanır. Eğer “Hata ettik” deseler 

hepsine mallarından diyet cezası verilir. Bu bir itiraf olduğundan akîlelerinden 

(akrabalarından) diyet alınmaz.134 

Bilerek yalancı şahitlik yaptıklarını ancak onun öldürülmeyeceğini zira 

onun bakire olduğunu zannettiklerini söylemeleri durumunda, Şibhi amd 

(kasten öldürmeye benzemek) diyeti gerekir. Eğer şahitlerin bir kısmı bilerek 

yalan şahitlik yaptıklarını itiraf etseler ve bir kısmı da bilmeyerek tanıklık 

yaptıklarını söyleseler, bilerek yalan şahitlik yapana amd (bilerek) diyeti 

gerekir. Diğerlerine ise hata diyeti gerekir.135 

 Bu meselede Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşte verilen 

deliller ışığında isabet ettiği anlaşılmaktadır. 

3.2.5.4. Kadınların Şahitliği 

Dört erkek şahit bir kişinin zina ettiğine dair şahitlik etseler ve bu kişi 

de muhsan olduğunu inkâr etse, fakat onun muhsan olduğuna dair bir erkek ve 

iki kadın şahitlik etseler bu kişi recm edilir. İmam Şâfiî kadınların 

şahitliklerini malî davalar dışında kabul etmemektedir. Dolayısıyla bu kişinin 

muhsan olduğuna dair şahitlik etmek geçersizdir.136 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

 
133 Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 535-536. 
134 Şâfiî, el-Ümm, VIII, 391; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, VI, 408; Gazalî, el-Hulasatu’l-Muhtaser 

ve nekavetu’l-mu’teser, Dâru’l-Minhâc, Beyrut, 2007, 596. 
135 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 236. 
136 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 112. 
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Kadınların tanıklığı sadece iki yerde geçerlidir. 

1) Bir kişinin başka bir kişi üzerinde borcu olduğunu iddia etse bu 

durumda iki erkek şahit yoksa bir erkek ile iki kadının şahitliği kabul edilir. 

2)  Kadınlarla ilgili bir mesele olup erkeklerin bu konuda şahitlik etme 

durumu yoksa dört kadının şahitliği kabul edilir. Çünkü Allah-u Teâlâ iki 

kadını şahitlik konusunda bir erkeğin tanıklığına denk tutmuştur.137 

Şâfiî mezhebine göre malî konular dışında kadınların hadlerde, 

vekâlette ve vasiyette tanıklık yapması caiz değildir.138 

Zinanın sabit olabilmesi için dört erkeğin şahitlik etmesi gerekir. Çünkü 

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “İffetli kadınlara iftira atıp sonra dört 

şahit getirmeyenlere seksen kere sopa vurun ve onların şahitliklerini bir daha 

kabul etmeyin…”139 Başka bir ayeti kerimede ise şöyle buyurmaktadır: 

“Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu ispat edecek içinizden dört şahit 

getirin…”140 Bu ayetler gösteriyor ki zinada tanıklığın miktarı dört erkektir. 

Sad b. Ubade (r.anh) Peygamber Efendimize (s.a.v.) “Ya Resulallah 

eğer eşimle bir adamın zina yaptığını görsem dört şahit getirmeden onu 

öldüremez miyim?” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Evet” dedi. Bunun 

üzerine Sad “Allah yemin ederim eğer bir adamı eşimle birlikte görsem, onu 

kılıcımla param parça ederim” dedi. Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu. “Siz 

Sad’ın kıskançlığına mı hayret ediyorsunuz? Allah’a yemin ederim ki, ben 

ondan daha kıskancım, Allah da benden daha kıskançtır.” 141Hadiste 

zikredilen “dört şahit getirme” den kasıt dört müslüman erkeğin olmasıdır.  

Zinanın sadece dört erkeğin tanıklığıyla sabit olmasının hikmetlerinden 

bir tanesi zinanın en galiz fuhşiyatlardan olduğundan dolayıdır.142 

Günümüzde, kadının şahitliği ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmıştır. 

Ayetteki ifadeyi klasik görüş doğrultusunda açıklayanlar, bunun sebebini, 

kadının fıtratı ve annelik duygusunun gerektirdiği hassas psikolojiden dolayı 

olaylardan daha çok etkilenmesine bağlamaktadırlar. Çünkü çok etkilenme 

unutkanlığa neden olur. Oysaki şahitlik, soğukkanlılık ve tesiri altında 

kalmamayı gerektiren bir görevdir. Kadının asıl görevi annelik yapmak,  

 
137 Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 522-523. 
138 Şâfiî, el-Ümm, VIII, 379. 
139 Nûr, 24/4. 
140 Nisâ, 4/15. 
141 Müslim, ”Liân”, 1498.  
142Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 226; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, VI, 383;  
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çocuklarının terbiyesi ve ev işlerini yapmasıdır. İslamî bir toplumda kadının, 

ticaret ve diğer genel hizmetler gibi erkeklerin uğraşması gereken işleri 

yapmak zorunda bırakılmaması gerektiği, bu işlerle ilgili bilgi ve tecrübesi 

yeterli olmadığından, şahitliğin gerektirdiği detayları yeterince aklında 

tutamayacağı, bundan dolayı biri unuttuğunda diğerinin ona hatırlatması için 

bir erkeğe karşın iki kadının şahit tutulmasının tavsiye edildiği de ifade 

edilmektedir. Fakat bu hüküm hiç bir zaman kadının erkeğe eşit olmadığı 

anlamına gelmeyeceği, bunun sadece hukukî alanda bir icraat olduğu da 

özellikle vurgulanmaktadır.143 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşün isabetli olduğunu görmekteyiz. 

3.2.6. ZİNA SUÇUNDA İKRAR 

Sözlükte “yerine getirmek, ispat etmek; itiraf etmek, sabit kılmak, bir 

şeyi haber vermek” anlamlarına gelmektedir.144 

Istılahi olarak şahsın kendi aleyhine başkasına ait bir hakkı haber 

vermesini ifade eder. İslâm hukukçuların çoğunluğu ikrarın sadece bir 

“ihbâr”, bazıları “inşâ”, bazıları ise bir yönden ihbâr, bir yönden de inşâ 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. İkrarda bulunan kişiye mukır, kendi lehine ikrar 

yapılan kimseye mukarrun leh, ikrara konu olan hakka mukarrun bih denir. 

İtiraf da ikrarla aynı manada olmakla birlikte daha çok ceza hukukunda suçun 

ikrarı için kullanılır.145 

Fakihler bir suçun sabit olabilmesi için ikrarın delil olduğuna dair icma 

etmişlerdir. Bu icmaın dayanağı Kur’an ve sünnettir. Bir hakikatin ortaya 

çıkması için ikrarın geçerli olduğuna işaret eden ayeti kerimelerden bir tanesi 

şudur: “Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve en yakınlarınızın 

aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutan kimseler 

olun…”146  

Şahısların kendi aleyhlerine bulundukları ikrardan dolayı, üzerlerine 

suçun sabit olacağı Sünnette de sabittir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bazı 

sahabelerin kendi aleyhlerinde bulundukları suçu ikrar ettiklerinden dolayı 

 
143 Sahip Beroje, “ Günümüz İspat İmkânları ve Anlayışı Işığında Kadının Şahitliğinin Yeniden 

Değerlendirilmesi” , EKEV Akademi Dergisi- Sosyal Bilimler, 2004, VIII, sy. 119, 6-7. 
144Mu’cem’ül- Vesît, (Heyet) 751. 
145 Ferhat Koca, ‘’İkrar’’ DİA, XXII, 38. 
146 Nisâ, 4/135. 
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onları cezalandırmıştır. Bunlardan biri Maiz b. Mâlik'tir. Mâiz, Hz. 

Peygamber’e (s.a.v.) gelerek zina suçu işlediğini ikrar eder. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) de nasihatte bulunmasına rağmen Mâiz ikrarından vazgeçmeyince 

onun cezalandırılmasını emreder.147 

Delil olarak verdiğimiz ayeti kerimenin delaleti ve sünneti seniyyede 

olan tatbikata dayanan İslam âlimleri ikrar ve itiraf ayrımını yapmaksızın, 

ikrarı suçun sabit olabilmesi için delil kabul etmişlerdir.148 

3.2.6.1. Bâliğ Ve Akıllı Kişinin Dört Defa Zina İkrarında 

Bulunması 

Zinada ikrar: Akıl ve bâliğ olan kimsenin kendi nefsi üzerine zina 

haddini dört ayrı mecliste dört defa itiraf etmesiyle olur. Merğînânî kişi her ne 

kadar zina ikrarında bulunsa da hâkim’in onun ikrarını ret edeceğini belirtir ve 

dört defa ikrarda bulunulması bizim mezhebimize göre olduğunu, Şâfiî’ye 

göre ise; bir defa ikrar etmekle yetinileceğini söyler.149   

Şâfiî mezhebine göre zina suçu kişinin suçu bir defa ikrar etmesiyle 

sabit olur. Şâfiîler görüşleri için şu hadisleri delil gösterirler: Hz. Peygamber 

(s.a.v.) Üneys el-Eslemi’ye ’’Bunun zevcesine git! Eğer itiraf ederse onu recm 

et’’ buyurdu.150   İtiraf edince Eslemi onu recm etti. Hz. Ömer (r.anh) Ebâ 

Bekr Vakidi el-Leysi’ye zinayı itiraf edenin recm etmesini kendisine 

emretmiş dört defa ikrar etme şartını koşmamıştır.151 

 Ezd kabilesinin Gâmid kolundan bir kadın Hz. Peygamber’e gelerek: 

"Ey Allah'ın Resulü, beni temizle” dedi. Hz. Peygamber: “Yazıklar olsun 

sana. Çık git, Allah’a tövbe et” buyurdu. Kadın: Görüyorum ki, beni de Mâiz 

gibi geri çevirmek istiyorsun. Allah'a yemin ederim ki ben hamileyim" dedi. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) "Öyleyse hayır. Sen git ve çocuğu doğurduğun da gel" 

dedi. Kadın gitti, çocuğu doğurunca, bir beze sarılmış halde çocukla geldi. 

"İşte çocuk, doğurdum!" dedi. Resulullah (sav): "Git,  çocuğu sütten 

kesinceye kadar emzir, sonra gel!" buyurdu. Kadın gitti, o çocuğu sütten 

 
147 Buhârî, “Hudûd”, 28; Müslim, “Hudûd”, 16; Ebû Davûd, “Hudûd”, 24. 
148 Beroje, Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından İslam İspat Hukuku, Fecr yayınevi, I. Baskı. 
2007, 175-176.   
149 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 71; Serahsî, el-Mebsût, IX, 154. 
150 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Dâru’l Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1971, IV, 429; Müslim b. 

Haccâc el- Kuşeyrî en-Nişâburi, “Hudûd”, Dâru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 1971, 24; Ebu 
Davûd Süleyman İbnu’l Eş'as el-Ezdî es-Sicistani, Dâru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 1971, 

“Hudûd”,  25. 
151 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 373. 
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kesince çocukla birlikte geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası vardı. "Ey 

Allah'ın Resulü, işte çocuk, sütten kestim, yemek de yedi" dedi. Resulullah 

(sav) çocuğu alıp, Müslümanlardan birine teslim etti. Sonra bir çukur 

kazılmasını emretti. Göğsüne kadar derinlikte bir çukur kazıldı. Bundan sonra 

Müslümanlara taşlamalarını emretti. Herkes taşladı. Halid b. Velid (r.anh) 

elinde bir taş ile ilerledi,  kadının başına attı. Kan yüzüne fışkırmıştı, kadına 

küfretti. Resulullah (s.a.v) Halid’ in kadına küfrettiğini işitince: "Ey Halid ağır 

ol!" dedi ve ilave etti: "Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin 

ederim ki, bu kadın öyle bir tevbe etti ki, şayet alış-verişte sahtekârlık 

yapanlar aynı tevbe ile tevbe yapsalardı, onların bile mağfiretine yeterdi." 

Sonra Resulullah (s.a.v.) kadının kefenlenmesini emretti. Kadının üzerine 

namazı kıldırdı ve kadın defnedildi."152  

Buna göre; her kim bir sefer zina suçunu itiraf ederse ve zinada onun 

üzerinde sabit olursa recm edilir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) bu geçen 

rivayetlerde ve diğer rivayetlerde de zina suçunu itiraf edene, dört defa itiraf 

etmesini emretmemiştir.153 

Görüldüğü gibi Merğînânî, İmam Şâfiî’ye nispetinde bulunduğu 

görüşte isabet etmiştir.   

3.2.6.2. İtiraf Edenin İkrarından Geri Dönmesi 

İtiraf eden, hadd cezası uygulanmadan önce veya uygulama esnasında 

ikrarından vazgeçerse kabul edilir ve serbest bırakılır. İmam Şâfiî: ‘’Hadd 

cezası uygulanır. Çünkü hadd cezası onun itirafıyla vacip olmuştur. İkrardan 

vazgeçerse veya inkâr ederse bile hadd cezası düşmez. Dört şahitle ispatlanan 

hadd cezası nasıl iptal olmayıp hadd cezası düşmüyorsa bunda da aynen hadd 

cezası ikrardan dönmeyle düşmez.’’ demiştir.154  

Şâfiî mezhebine göre bir kimse zina suçunu itiraf ettikten sonra, 

itirafından vazgeçerse hadd cezası düşer, uygulanmaz.  Çünkü Hz. Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) Mâiz’e "Herhalde sen onu öptün veya dokundun ya da 

baktın" sözüyle onun ikrarından vazgeçmesinin mümkün olduğuna işaret 

etmiştir. Müslümanlar onu recm ederken Maiz ‘’Beni Resûlullah’a geri 

 
152 Müslim, Hudûd, 22, (1695); Ebu Davûd, Hudûd, 24, 25. 
153 Şâfiî, el-Ümm, VI, 179; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 206;Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXV, 133; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 373; Şirbînî, 

Muğni’l-Muhtâc V, 465. 
154 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 73. 
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götürünüz’’ dedi. Kimse onu dinlemedi. Sahabeler bu olayı Peygamber 

efendimize (s.a.v.) haber verince ‘’Keşke bıraksaydınız. Belki tevbe ederdi de, 

Allah tevbesini kabul ederdi.’’ dedi.155 Bu hadis, ikrar edenin ikrarından 

dönebileceğinin en açık delildir. Ancak ikrarından döndükten sonra 

öldürülürse onu öldürene kısas gerekmez.156  

Buna mukabil zinayı ikrar eden recm esnasında “Bana hadd cezası 

uygulamayın” söylerse veya had cezasından kaçarsa en sahih görüşe göre 

ondan hadd cezası düşmez. Çünkü o açık bir şekilde zinayı itiraf etmiş fakat 

itirafından açık bir şekilde vazgeçmediği için had cezası düşmez. Ancak böyle 

bir durumda recm etme işlemi durdurulur, eğer sarih bir ifadeyle ikrarından 

dönerse had cezası düşer. 157    

Burada İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmemiştir. Zira 

mezhebin en sahih görüşü göre hadd cezasının düşeceği doğrultusundadır. 

3.2.7. KAZF (İFTİRA) CEZASI 

Kazf sözlükte "atmak, iftira atmak, sözü düşünüp taşınmaksızın 

savurmak, "158 gibi anlamlara gelen kazf, bir fıkıh terimi olarak, namuslu olan 

bir kadına zina suçu isnat etmek demektir.159  

İslam dininde ağır bir suç ve ahlâksızlık olarak belirtilen zinanın, 

masum ve iffetli insanlara isnat edilmesi de büyük günahlardan addedilmiş; 

şahitsiz, delilsiz iffetli kadınlara isnatta bulunmayı hadd cezası gerektiren bir 

suç sayılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de, "İffetli kadınlara zina isnadında bulunup, 

sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve 

artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen 

bozguncudurlar. Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. 

Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir," buyurulmaktadır.160 

Allah katında saygın olan ve bu saygınlığını devam ettiren insanın 

namus, şeref ve onurunu zedeleyici nitelikteki fiili ve sözlü sataşma ve 

saldırılar İslam' da yasaklanmıştır. Bu tür saldırıların önlenmesi için ağır 

 
155 Müslim, “Hudûd”, 25; Ebu Davûd, “Hudûd”, 25. 
156 Şâfiî, el-Ümm, , VI, 183; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 210; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXV, 169; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 465; el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-

İmami ş-Şâfiî, XII, 375. 
157 Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc, VII, 497; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 468. 
158Mu’cem’ül- Vesît, (Heyet) 747. 
159 Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 171. 
160 Nûr, 24/24. 
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kabul edilebilecek türden fiziki ve manevi yaptırımlar getirilmiştir. Fiziki ceza 

olarak suçluya (kazif), seksen sopa vurulması yanında şahitliğinin kabul 

edilmemesi de, manevi bir ceza olarak getirilmiştir. Toplumsal yapıda kişinin, 

sözüne güvenilmeyen birisi konumunda olması, şerefli bir insan için yabana 

atılacak türden bir yaptırım olmasa gerek. Böyle bir yaptırım ayrıca o kişinin 

toplumdan dışlanması, saygınlığını kaybetmesi sonucunu doğuracaktır. 

İftiranın, insanların şerefiyle oynamanın çirkinliği, uhrevi boyutta da 

sorumluluk getireceği manevi cezası bir başka boyutunu teşkil etmektedir.161 

Suçun teşekkül etmesi için isnatta bulunan kimsede şu şartlar 

aranmaktadır: 

1. Kazf (iftira) atanın akıllı olmadır.  

2. Buluğ çağına erişmiş olması gerekir. 

3. İftira atanın zorla değil, isteyerek kazf (iftira) atmalıdır. 

4. İftira atanın iftira atılanın aslından olmaması yani annesi, babası 

veya dedesi, nenesi olmaması gerekir. 

5. İftira atanın harbi olmamalıdır. 

6. İftira atmanın haram olduğunu bilmelidir. 

Kendisine iftira atılan kimse ise, şu şartları taşıması gerekir: 

a. Makzuf ’un (kendisine iftira atılan) akıllı olmalıdır. 

b. Bâliğ olması gerekir. 

c. Müslüman olmalıdır. 

d. İffetli olması gerekir.162 

3.2.7.1. Kazf Cezasının Miras Bırakılması 

Hanefi mezhebine göre bir şahıs birisine zina çocuğu diye hitap bulunsa 

ve o kişinin annesi önceden vefat etmiş ve muhsan ise, o kadının oğlu iftira 

atana hadd cezası isteyebilir. Çünkü iftira cezasını ancak kendisine iftira 

edilenin yakın akrabası, yani; babası, dedesi, oğlu, oğlunun oğlu talep 

edebilir. Diğer varisler talep edemez. Kazf cezası Allah hakkı olmasından 

dolayı mirasçıya geçmez. Bundan dolayı kazf cezası kişinin ölmesiyle 

geçersiz olur.  İmam Şâfiî’ye göre ise,  kazf cezası mirasçıya geçmesinden 

dolayı bütün varisler hadd cezasını talep edebilirler. Kazf cezasında ağır basan 

 
161 Yaşar Yiğit, İnsanlık Onur ve Şerefinin Koruması Perspektifinden Kazf Suçu ve Cezasına 

Bakış, Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, 1999, c. II,  sy. 22-24, 238. 
162 Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 171-172-173. 
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kul hakkıdır. Bu nedenle kişi öldükten sonra kazf cezası geçersiz olmaz, 

mirasçılara geçer.163 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kazf cezası kul hakkıdır. Makzûf’a  (kendisine iftira atılan) atılan 

iftirayla kendisi nasıl zarar görüyorsa mirasçıları da zarar görür. Kazf cezası 

diğer kul hakları gibi mirasçılara da geçer. Makzûf öldüğü zaman bütün 

mirasçıları kazf cezasını talep edebilirler. Eğer mirasçılardan bazıları kâzif’i 

(iftira atanı) affederse kazf cezası düşmez, çünkü bu iftiradan doğan zararı 

bütün mirasçılar görmüştür. Bir kişinin hakkından vazgeçmesi diğerlerinin 

gördüğü zararı telafi etmemektedir.164 

Şâfiîler bu hususta Peygamber efendimiz’den (s.a.v.) den şu hadisi delil 

gösterirler: “Biliniz ki, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize 

kesinlikle haramdır.” Hadiste ırz bizlere isnat edilmiş, hadd cezası ise ırzı 

çiğnemekle gerekli olur. Eğer ırz mâkzuf’a ait ise, o zaman ona mukabil olan 

bir cezanın olması gerekir. Yine başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. 

“Sizden biriniz Ebû Damdam gibi olmaktan aciz mi? Haysiyetimi zedeleyene 

hakkımı helal ediyorum, diye söylerdi.”165 Hadiste ki ırzı sadaka olarak 

vermek, hakkı olan şeyi vermektir. Bu da ancak af yoluyla olur. Eğer af 

yoluyla hakkından feragat ediyorsa, öldüğü zaman da mirasçılarına, bu hak 

intikal eder.166 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.7.2. Kazf Cezası Alan Kişinin Tevbe Ettikten Sonra 

Şahitliğinin Kabul Edilip Edilmemesi 

Hanefilere göre bir Müslüman iftiradan dolayı kazf cezası almışsa 

tövbe etse dahi onun şahitliği kabul edilmez. İmam Şâfiî ise; tövbe ettiği 

zaman şahitliğinin kabul edileceği görüşündedir.167 

Şâfiî mezhebine göre kim bir Müslümana iftira atarsa kazf cezası alsın 

veya almasın, tövbe etmeyene kadar şahitliği kabul edilmez. Onun tövbe 

 
163 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 120-130; Serahsî, el-Mebsût, IX, 190-191. 
164 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 259; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXVII, 260-263; 

Râfî Ebu-l Kasım Abdülkerim b. Muhammed b. Abdülkerim, el-Aziz Şerhu’l-Vecîz, Dâru’l 

Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 2007, XI, 169; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 62; Zuhâylî, el- 

Mu’temed, V, 182. 
165 Ebû Davûd,  “Edep”,4886. 
166el- İmranî,  el-Beyan f’i Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî, c. XII, 417. 
167 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 130; Serahsî, el-Mebsût, IX, 220. 
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etmesi ise kendini yalanlamasıyla olur. Eğer tövbe etmeyi kabul etmezse 

kesinlikle şahitliği kabul edilmez.168 

Şâfiîler bu hususta bu ayeti dayanak olarak zikrederler: “Ancak bundan 

sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah 

bağışlayıcı, merhamet edicidir.”169  Şâfiîler bu ayetin delil olmasını şöyle izah 

ederler: Ayeti kerimenin öncesinde ki ayete bakıldığında bu ayetin 

açıklamasını şu şekilde yapabiliriz: “Ancak bundan sonra, iftiradan, günah 

işlemekten vazgeçerek Allah’a itaate yönelenlerin, tevbe edip kendilerini 

düzeltip ıslah-ı nefs edenlerin, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini 

düzelterek, geliştirerek yaşayanların şâhitliğini kabul edin”. Ayet-i kerime de 

anlaşılacağı üzere iftira atan şahıs attığı iftiradan vazgeçip kendisini 

düzelttikten sonra tanıklığı kabul edilir.170 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.8. İÇKİ (HAMR) İÇMENİN HADDİ (CEZASI) 

İçki (hamr) sözlükte; bir şeyi setr etmek manasına gelmektedir.171 

Hukuk dilinde; sarhoş edici olan üzüm suyuna hamr (içki) denir. 

Âlimlerin çoğuna göre (hamr) lafzı bütün sarhoş edici şeyleri içermektedir. 

Hamr’ın haram olmasının sebebinin sarhoşluk verici olması hususunda bütün 

fukaha ittifak etmiştir. Bu durumda sarhoşluk veren her içkinin hamr 

kapsamına girmesi gerekir. Bu da sarhoşluk veren her içkinin haram olması 

demektir. İçkilerin isimleri ve hangi maddelerden yapılmış olması hükmü 

değiştirmez172 

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Sarhoşluk veren 

her türlü içki, haramdır.”173 Başka bir hadiste de şöyle buyurmaktadır: 

“Ümmetimden bir takım kimseler içkinin ismini değiştirerek onu 

 
168 Şâfiî, el-Ümm, VIII, 181-182; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XVII, 213-214; Şirbînî, Muğni’l-

Muhtâc, VI, 378-379. 
169 Nûr, 24/5. 
170 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, VI, 378. 
171 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 255. 
172; el-İmranî,  el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 361; Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 219-

220. 
173 Buhârî, “Eşribe”1930; Müslim, “Eşribe”, 2001. 
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içecekler.”174 Delil olarak verdiğimiz bu hadislerden anlaşılıyor ki; sarhoşluk 

veren her içecek haramdır. 

İçki içmek; kumar oynamak, domuz eti yemek, ana babaya karşı 

gelmek, gıybet yapmak, faiz ve tefecilikle meşgul olmak gibi İslam dininin 

büyük günahlardan saydığı yasaklarındandır. Konulan her yasağın kendi etki 

alanı içinde önemli amaçları vardır. İçki içmenin yasak olmasının amacı ise, 

insanın akıl ve beden sağlığını korumaktır. İslam dini, nehyettiği şeylerin 

yapılmasını, öncelikle vicdani müeyyidelerle engellemeyi esas edinmiş ve pek 

çoğu için kesin bir hukuki ceza getirmemiştir. Ancak içki içme ve sarhoşluk, 

hukuken cezalandırılan yasaklardan olmuştur.175 

İçki, nefes borularına, mide zarına,  sinir sistemlerine, duygu 

organlarına, karaciğere etki eder. Damarları sertleştirir, tansiyonu yükseltir, 

beyin kanamalarına, zararlı maddelerin kana karışmasına, iş hayatının 

durmasına, kalbin büyümesine,  bünyenin çürümesine sebep olur ve en kötüsü 

vereme kapı açar. İradesi ve bünyesi zayıf insanlar için daha kötü yan etkiler 

meydana getirir, bünyeyi tahrip eder, cinayetlere ve kötülüklere sevk eder. 

İçki yüzünden nice ailelerin saadeti bozulmuş, nice kimseler cinnet geçirmiş,  

nice bünyeler çürümüş, nice cinayetler işlenmiş, nice insanlar hastanelere, 

hapishanelere düşmüş ve niceleri genç yaşında hayata gözlerini yummuştur.176   

3.2.8.1. Sarhoşluğun Ölçüsü 

Ebû Hanife şöyle demiştir: “Hadd cezasını gerektiren sarhoşluk, 

kişinin, kadınla erkeği seçemeyecek durumda olmasıdır.” 

Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise; cezayı gerektiren 

sarhoşluğun sınırı, kişinin sözlerinin karışması ve dolayısıyla şaka mı, gerçek 

mi konuştuğunun seçilememesidir. Şâfiî ise; sarhoşluk sınırı, eller ve 

ayakların titremesinden ve yürüyüşte değişikliğin meydana gelmesiyle belli 

olduğunu belirtmiştir.177 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Sarhoşluk iki şeyle sabit olur.  

1. İki erkeğin tanıklık etmesiyle olur. 

 
174 Ebû Dâvûd, “Eşribe”3688;  İbn Mâce, “Eşribe”,  4020. 
175 Mustafa Yıldırım, “İslam Hukukunda İçki İçme Suçu ve Cezası”, Dokuz Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sy. 14, 48.   
176 Halil Aslangül, “İçkinin Zararları”, Diyanet İlmi Dergisi, 1964, III, sy. 6-7, 185. 
177 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 118; Serahsî, el-Mebsût, IX, 177. 
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2. Kişi içki içtiğini hâkim karşısında itiraf etmesiyle olur. 

Sarhoşluk, geçersiz olan yeminle sabit olmaz. Çünkü hadler Allah 

hakkıdır, müsamaha üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla ağız kokusuyla, içki 

kokusuyla, içki kusmakla, yürümedeki eğrilikte sarhoşluk sabit olmaz. 

Sarhoşluk karinelerle de sabit olmaz. Zira zorla içilmiş olabilir veya yediği bir 

şeyle karıştırılıp kendisinin bundan habersiz bir şekilde içmiş olabilir.178 

İmam Merğînânî’nin nispetinde bulunduğu görüşte isabet etmediğini 

görmekteyiz. Çünkü Şâfiî kaynaklarında yapılan nispetle ilgili bir görüş 

beyanında bulunulmayıp, aksine olan görüş beyan edilmiştir. 

3.2.9. HIRSIZLIK (SİRKÂT) 

Hırsızlığın sözlük anlamı, başkasının malını gizlice almak demektir.179 

Bir şeyi sahibi fark etmeden gizli bir şekilde alan kişiye hırsız denir. Hırsız, 

malı koruyanın gözünden kendisini gizler. Onun malını almak için, dalgınlık 

anını gözler. Veyahut hırsızlığı geceleyin yaparak, malı koruyacak kişilerin 

gözlerinden saklanır. Çünkü geceleyin mal sahibine yardım gelme olasılığı 

çok azdır.180 

Fıkhi terim olarak hırsızlık; haksız bir şekilde başkasından gizlice bir 

şey almak demektir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi malı gizlice değil de açık 

olarak alan bir kimseye hırsız denilmez. Zira malı açıktan aldığı için ona 

gaspçı denilir. Hakeza bir kimse haklı olarak malı almışsa, mesela; emanet, 

rehine veya ödünç vermiş olduğu malı almışsa, bu kimse hırsız diye 

nitelendirilmez.181 

Hırsızın hırsızlıkla suçlanmasında beş şart vardır: 

1. Hırsızlığı yapanın mükellef olması gerekir; âkıl-bâliğ olmalıdır. 

2. Hırsızlığı kasten, bilerek yapmış olması gerekir; hırsızlığın haram 

olduğunu bilmemesi, elin kesilmesini önler.  

 
178 Şâfiî, el-Ümm, VIII, 122; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 409; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, 

VI, 544; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 224-225. 
179Mu’cem’ül-Vesît,(Heyet) 445. 
180Serahsî, el- Mebsût, IX, 225; Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 183. 
181 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 318; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 183. 
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3. Hırsızlık yapmaya zorlanmaması ve mecbur olmaması. Hırsızın 

ölümü kendinden savacak kadar mal çalması, elinin kesilmesini 

gerektirmez.  

4. Hırsız ile malı çalınan kimse arasında akrabalık bağı olmamalıdır. 

Bunda genel kural, aralarında varis olma durumu olmamalıdır. 

5. Hırsızın çaldığı malda ortaklık şüphesi veya hisse sahibi olma 

durumu olmamalıdır.182 

Hırsızlık şu zikredeceğimiz hususlardan biriyle sabit olur: 

1. İtiraf: Hırsızlığın itiraf etmekle sabit olacağı konusunda âlimler 

ittifak halindeler. Hırsızın itirafının kabul edilmesinin ilk şartı onun mükellef, 

dinen sorumlu ve yükümlü olmasıdır. Fakihlerin büyük bir çoğunluğunun ileri 

sürdüğü diğer bir şart, itiraf etmesinde hür, serbest olmalıdır. Dövmek, 

hapsetmek gibi durumlarda tehdit edilen kimsenin itirafı meşru 

sayılmamaktadır. Ayrıca hırsızlık hükmünün verilmesine delil olacak itiraf, 

açık olmalı ve hâkimin (kadı) şüpheye yer bırakmayacak biçimde hırsızlığın 

oluşması gereken şartların bulunduğundan emin olması gerekir. Ayrıca itiraf, 

hırsızlık hükmünü uygulayacak olan zatın huzurunda olmalıdır. Dolayısıyla 

başka yerlerde yapılan itiraflar muteber sayılmamaktadır. Bununla beraber 

çalınan malı dava eden kimse olmazsa, itiraf kabul edilmez. Kimi fakihler bu 

şartın Kur’an da olmamasından hareketle, böyle bir şartı doğru bulmayıp 

hırsızlık hükmünün uygulanmasının gerektiğini söylemişlerdir.  

2. Beyyine: sözlükte; ( ن   ي  ب  ) harflerinden türemiş olan (بان) fiilinin 

ism-i fâilidir. Uzaklaştı, açık oldu, ayrıldı gibi manalarına gelmektedir.183 

Fukahaların ıstılahında ise; kuvvetli delil ve açık delil manasında 

kullanılmıştır.184 Apaçık bir delilin bulunması ile hırsızlık sabit olur. Buna 

göre hırsızlık, tanıklık (şahitlik) etme niteliklerini taşıyan iki erkek şahidin 

tanıklığı gerekmektedir. Bu nitelikler; erkek, akıl-baliğ, müslüman, hür, 

gözleri gören adil ve hür iradeli olmaktır.  

3. Müddeaaleyh (davalı) yemin etmezse, müddeî'nin (davacının) 

yeminiyle hırsızlık sabit olur. 

 
182 Hüseyin Atay, “Dinde Reformun Yöntemi ve Bir Örnek: Hırsızlık”, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, XLIII, sy. 2, 6-7. 
183Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet)79-80. 
184 Beroje, a.g.e. 29-30. 
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4. Karine ile yani ilişkili bir belirti delil ile de hırsızlık sabit olur ve 

cezası uygulanır. Kimi fakihler böyle bir delil ve karine ile de hırsızlık 

hükmünün sabit olmasını doğru bulmuştur. İbn Kayyim, örnek olarak çalınan 

malın suçlananın yanında bulunmasını zikretmiştir.185  

3.2.9.1. Cezayı Gerektiren Çalma Miktarı 

El kesme cezasını gerektiren çalma miktar Hanefi mezhebine göre 10 

dirhemdir. İmam Şâfiî’ye göre ise, ¼ dinardır.186 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Çalınan malda nisap şartı aranmaktadır. Bu miktar da altından veya 

onun değerinde 1/4 dinardır. El kesme cezası ayet ve hadislerden 

anlaşılmaktadır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır. “Hırsızlık yapan erkek ve 

kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah 

daima üstündür, hikmet sahibidir.”187 Allah-u Teâlâ hırsızın cezasını eliyle 

yaptığı için elinin kesilmesiyle olduğunu belirtmiştir. Ama zina yapan kişi, 

zina yaptığı organıyla cezalandırılmayıp recm cezasıyla cezalandırılır. Bunu 

birkaç mana üzerinde açıklayabiliriz. 

1) Hırsızın elinin kesilmesi insanlara bir örnek olup, organın kesilmesi 

bir örnek teşkil etmemektedir. 

2) Cezalarda caydırıcılık olmalıdır. El kesildiği zaman açıkta olduğu 

için caydırıcı konumundadır. Ama diğeri böyle değildir. 

3) Organın kesilmesinde neslin azalıp yok olmasına sebep olur. Elin 

kesilmesinde böyle bir şey söz konusu değildir.188 

Hz. Aişe (r.anha)  Peygamber efendimizden (s.a.v.) şöyle rivayet 

etmektedir. “Hırsızın eli, dörtte bir dinar veya daha fazla değerde mal çaldığı 

zaman kesilir”189  Başka bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır. “El ancak bir 

kalkan değerinde (bir mal çalındığı zaman) kesilir.”190 

 
185 Atay, “Dinde Reformun Yöntemi ve Bir Örnek: Hırsızlık”,  XLIII, sy. 2, 9-10. 
186 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 137; Serahsî, el-Mebsût, IX, 231. 
187 Mâide, 5/38. 
188 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 266. 
189 Buhârî, “Hudûd” 2160; Müslim, “Hudûd”  1684. 
190 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/169; Buhârî, “Hudûd” 2160; Müslim, “Hudûd” 1684. 



MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE ADLI ESERİNDE ŞÂFİÎ’YE İSNAD ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİTİ  
(HADD VE KISAS BÖLÜMLERİ ÖZELİNDE) | 44 

 

Eğer çalınan miktar ¼ den az ise, el kesilme cezası verilmez. Ta’zir 

cezası verilir.191 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edildiği görülmektedir. 

3.2.9.2. Değersiz Şeyleri Çalmanın Hükmü 

Hanefi mezhebine göre daru’l İslam’da değersiz veya değeri çok düşük 

olan bir şeyi çalındığında el kesilmez. Mesela; odun, kamış, tavuk, balık, kuş, 

ördek ve güvercin gibi şeyler, insanların rağbet ettiği şeyler olmadığı için, 

çalınması halinde el kesme cezası gerektirmez. Öyle ki insanlar bunları 

koruma altına bile almıyor. Odun ve ağaç vb. şeyler evlerin üstüne atılır. Eğer 

ki el kesme cezası olsaydı, koruma altına alınırdı. Ebû Yusuf’a göre, toprak, 

çamur ve tezek dışında bütün çalınan şeylerde el kesme vardır. Bu İmam 

Şâfiî’nin de görüşüdür.192  

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Aslı mubah olan şeylerde el kesme cezası vardır. Bu mubah olan şeyler 

yenilen veya yenilmeyen avlar olsun, madenler işletilsin veya işletilmesin, 

çamurdan veya taştan yapılsın, hepsinde el kesme cezası vardır. Bu hususta 

Şâfiîler Kur’an Kerim’den delil getirirler. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır. 

“Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza 

olarak ellerini kesin…” bu ayetin genel ifadesi olduğundan mubah olan bütün 

şeyleri kapsamaktadır. 

Peygamber efendimizden (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, değeri üç 

dirhem olan bir kalkana karşılık el kesmiştir. Bu hadise bakıldığında 

kalkandan dolayı hırsızın eli kesilmemiştir. Ancak o kalkanın kıymeti nisap 

miktarına ulaştığı için eli kesilmiştir. Bu hadis de gösteriyor ki, kıymeti nisap 

miktarına ulaşan bütün şeylerde el kesilir.193 

Şayet çalınan şey toprak olup ve toprağın kıymeti nisap miktarına 

ulaşsa burada el kesme olup olmadığına dair iki görüş vardır. 

1) Kıymeti nisap miktarına ulaştığı için el kesme cezası vardır. 

 
191 Şâfiî, el-Ümm, VII, 51-52; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 266-270; Nevevî, Mecmû 

Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 329; Remlî Şemsuddin Muhammed b. Ebî’l Abbas Ahmed b. Hamza 

b. Şihabuddin, Nihâyetü’l- Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, Dâru’l-Fikr, 2014, Beyrut, VII, 508; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 481; Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 188.  
192 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 141-142; Serahsî, el-Mebsût, IX, 258-260. 
193 ; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 276; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 338; 

Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 191. 
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2) Genel olarak işletilmeyip ve nefsin onu çalmaya meyilli 

olamayacağından dolayı el kesme cezası yoktur.194 

Görüldüğü gibi yapılan nispette isabet edilmiştir. 

3.2.9.3. Ceza İçin Çalınan Malın Dayanıklı Olması 

Hanefilere göre çabuk çürüyebilen, süt, et, yaş meyveler ve karpuz gibi 

şeylerde el kesme cezası yoktur.  İster ağaç üzerinden, ister başka bir yerden 

çalınsın hüküm birdir. İmam Şâfiî ise “Bütün bunların çalınmasından dolayı el 

kesme cezası gerekir” demiştir.195 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kurutulmamış meyvelerde, üzüm, incir, karpuz, elma ve bunlara benzer 

meyveler, yeşillikler, kokulu bitkiler vb. her ne kadar çabuk çürüse dahi 

hırsızlık yapıldığı ve nisab miktarına ulaştığı zaman hırsızın elinin kesilmesi 

gerekir. Çünkü taze yiyecekler, nefse daha lezzetli ve daha ihtişamlı 

göründüğünden nefis onu ister. Taze yiyecekler insanı daha fazla celb ettiği 

için kıyasa uygun olarak, taze yiyeceklerde el kesmek evleviyet gereğidir.196 

 Zira Kur’an-ı Kerim’de Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır. “Hırsızlık 

yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini 

kesin…”197 ayeti genel olduğundan yaş olsun, kuru olsun, bütün yiyecekleri 

kapsamaktadır.  

Amr b. Eş’es’in rivayetine göre, Peygamber efendimize (s.a.v.) 

dalından çalınan meyvenin hükmünden soruldu. “ O da çalınan meyvenin 

miktarı, kalkanın miktarına ulaşmayana kadar el kesme cezası yoktur” dedi.198 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) zamanında kalkanın değeri ¼ dinar veya üç 

dirhem idi. Bu konu hakkında sahabelerin de icması vardır. Nitekim Hz. 

Osman  (r.anh) döneminde hırsızın biri turunç meyvesini çalar ve o meyveye 

 
194 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 440. 
195 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 143; Serahsî, el-Mebsût, IX, 258. 
196 Şâfiî, el-Ümm, VII, 52; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 274; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXV, 337; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 438; Zuhaylî,  el-

Mu’temed, V, 191. 
197 Maide, 5/38. 
198 Ebû Davûd, Hudûd, 4390; Nesai, 4957; İbn Mâce, Hudûd, 2597. 
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üç dirhemlik değer biçilip hırsızın eli kesilir. Bu durum karşısında hiçbir 

sahabe muhalif görüş beyan etmemiştir.199 

Delillerden de anlaşıldığı üzere İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte 

isabet edilmiştir. 

3.2.9.4. Mushaf Çalmanın Hükmü 

Mushaf çalanın eli kesilmez. Hatta Mushafın gümüş işlemeli olması 

durumunda dahi hırsızın eli kesilmez. İmam Şâfiî’ye göre ise, Mushaf 

kendisine paha biçilen bir mal olduğundan dolayı satılması caizdir. Bundan 

dolayı Mushaf çalan hırsızın eli kesilir.200 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Mushaf, fıkıh, şiir, nahiv gibi çalınan bütün kitaplar nisab miktarına 

ulaştığı zaman hırsızın eli kesilir. Mushaf altın veya gümüş süslemeli olsa da 

hüküm aynı olup hırsızın eli kesilir.201 

Mushaf vb. kitaplar diğer malların çeşitlerinden bir tür olduğu için, 

nasıl ki diğer mallar çalındığında nisab miktarına ulaştığında hırsızın eli 

kesiliyorsa, mushafın çalınmasında da hırsızın eli kesilir. Eğer ki mushafın, 

malla bir olmadığı ileri sürülse, mushafı satıp, parasını almanın mubah 

olduğu, mushaf telef edildiğinde, telef eden kişinin onun kıymetini ödemeyle 

sorumlu tutulduğu bu iddiaya cevap olarak verilebilir. Mushaf, diğer mallar 

gibi pazar yerlerinde satılır. Bu da mushafın bir mal kategorisinde 

değerlendirildiğine kanıttır.202 

Şayet denilse ki; mushafı çalan kişi onu ancak okumak için çalar, 

sayfalarını koparıp satmak için çalmaz. Bu ortaya atılan görüşe cevap 

niteliğinde şöyle denilebilir. Nasıl ki, elbisenin faydası onu giymek, bineğin 

faydası ona binmek ise mushafı okumakta bir faydadır. Bundan dolayı çalınan 

her şey bir faydasından dolayı çalınıyor. Hal böyle olunca Mushaf’ta 

diğerlerine kıyas edilir.203 

Yapılan nispette isabet edildiğini açıkça görmekteyiz.  

 
199 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 274; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 337; el-

İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 438. 
200 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 144; Serahsî, el-Mebsût, IX, 257. 
201 Şâfiî, el-Ümm, VII, 51; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 304; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-
Mühezzeb, XXV, 339; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 441. 
202 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 339. 
203 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 304; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 339. 
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3.2.9.5. Kefen Soyucunun (Nebbâş) Cezası 

Ebû Hanife ve İmam Muhammed’e göre; kefen soyucuya (nebbâş) el 

kesme cezası yoktur. Ebû Yusuf ve İmam Şâfiî’ye göre ise; nebbâşın eli 

kesilir.204 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Mezarı açıp kefenin hepsini mezardan çıkarıp çalan kişinin eli kesilir. 

Çünkü kabir, kefenin korunak yeri konumundadır. Eğer mevta beş parça 

kefenden fazla kefenlenmişse veya tabutla defnedilmişse, hırsız mezarı açıp, 

fazla olan kefeni veya tabutu çalsa eli kesilmez. Çünkü bu meşru değildir. 

Meşru olan, ölen kişinin beş parçayla kefenlenmesidir. Mevtayla beraber para 

veya altın defnedilse de durum böyledir.205 

Kefen soyucunun (nebbâş) elinin kesile bilmesi için şu üç şart yerinde 

olmalıdır. 

1) Kabir şehrin mezarlığında olması gerekir. Eğer kabir şehirden uzak, 

mezarlıktan ayrı ise el kesilmez. 

2) Kabir derin olmalıdır. Eğer derin olmayıp yerin yüzeyine yakın ise 

hırsızın eli kesilmez. 

3) Hırsız kefeni ölünün üzerinden çıkardıktan sonra, kefenin hepsini 

kabirden çıkarması gerekir. Eğer ölüyle kefeni beraber kabirden 

çıkarıp ölünün üzerinden kefeni almazsa, hırsızın elinin kesilip 

kesilmeyeceği konusunda iki farklı görüş vardır. 

a) Kefen ölünün üzerinden kaldığı için el kesilmez. 

b) Kefeni, korunağı olan kabirden çıkardığı için hırsızın eli kesilir. 206 

Şâfiîler bu hususta şu ayeti delil getirirler. “Hırsızlık eden erkek ve 

kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin…”207 bu 

ayetteki  ( السارق) sözcüğü cins isim olup gizli olarak bir şey alan herkesi 

 
204 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148; Serahsî, el-Mebsût, IX, 267. 
205Şâfiî, el-Ümm, VII, 57; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 313; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-
Mühezzeb, XXV, 350; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 447; Şirbînî, 

Muğni’l-Muhtâc, V, 499; Remlî, Nihâyetü’l Muhtâc ila Şerhi’l Minhâc,  VII, 524; Zuhaylî,  el- 

Mu’temed, V, 190. 
206 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, III, 313; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 447. 
207 Mâide, 5/38. 
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kapsamaktadır.208 Gizli olarak bir şey alan kişiye nasıl hırsız deniliyorsa ve 

nisab miktarına ulaştığı zaman eli kesiliyorsa, nebbâş da aynen öyledir.  

Üstelik Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “Allah kefen 

soyucusuna (nebbâş) lanet etsin”209  

Rivayet edildiğine göre İbn Zübeyir (r.anh) Arafat’ta kefen 

soyucusunun (nebbâş) elini kesti. Orada hiçbir sahabe onun bu yaptığına karşı 

çıkmamıştır. Bu da bunu gösteriyor ki, sahabede nebbâşın elinin kesilmesi 

konusunda icma etmişlerdir.210    

Görüldüğü gibi zikredilen şartlara bakıldığında İmam Şâfiî’ye yapılan 

nispette isabet edildiği görülmektedir. 

3.2.9.6. Bir Malın Aynı Kişi Tarafından İkinci Defa Çalınması 

Hanefi Mezhebine göre kim bir malı çalsa ve eli kesilip, çaldığı malı 

iade ettikten sonra tekrar çalarsa onu çalanın ayağı kesilmez, hali üzerine 

bırakılır. Kıyas olan ikinci defa hırsızlık yaptığında hırsızın ayağının 

kesilmesidir. Bu kıyas Ebû Yusuf ile İmam Şâfiî’nin görüşüdür.211 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir şahıs bir adamın malını çalsa, nisab miktarına ulaştıktan sonra eli 

kesilir. Hırsızın eli kesildikten sonra çaldığı malı sahibine geri verdikten 

sonra, o çaldığı malı ikinci kez çalsa ayağı kesilir. 212 

Zira Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “İkinci defa 

hırsızlık yaparsa onu kesin (ayağını kesin).”  Hadisten anlaşıldığı üzere tekrar 

hırsızlık yapıldığı zaman, Hz. Peygamberin “kesin” şeklinde emretmesi 

gösteriyor ki, ikinci kez hırsızlık yapıldığında hırsızın ayağı kesilir. İkinci 

defa yapılan hırsızlık birincisi gibidir. Nasıl ki, birinci hırsızlıkta eli 

kesiliyorsa, aynı mal ikinci kez çalındığı zaman hırsızın ayağı kesilir. Başka 

bir hadiste ise Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “Kim 

hırsızlık yaparsa elini kesin. Eğer tekrar çalarsa ayağını kesin”  Peygamber 

 
208 Hanefîler ise sârık lafzının hafî olduğunu ve nebbâşı kapsamadığını 
düşünmektedirler. Bk. Korkmaz, Ömer, Osmanlı Fıkıh Usûlü Anlayışı -Fudayl Çelebi 
(el-Cemâlî) Örneği-, Bizim Büro Matbaa, Ankara 2017, s. 42-43. 
209 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 270. 
210 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 313; Nevevî,  Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 350; el-

İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 448-449. 
211Merğînânî, el-Hidâye, VII, 151.  
212 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 330; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 416; Şirbînî, 

Muğni’l-Muhtâc, V, 514; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 200. 
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efendimiz (s.a.v.)  herhangi bir ayırım gözetmemiştir. Hadis genel olduğundan 

aynı malı ikinci kez çalanı ve ilk defa hırsızlık yapanı da kapsamaktadır.213 

İmam Şâfiî’ye isnat edilen görüşte isabet edildiği görülmektedir. 

3.2.9.7. Mahrem Malının Çalması 

Bir kimse, bir akrabasının malını çalsa, eli kesilmez. Çünkü insanın 

yakını olan kişi malın korunduğu yere izinsiz girebilir ve mallarını da 

birbirlerine karşı korumayıp, mallarını açık yerde tutarlar.  İmam Şâfiî’ye göre 

ise, Ana-baba ve çocuklar için hüküm böyledir. Diğer yakınlardan çalma 

durumunda ise el kesme gerekir. İmam Şâfiî yakın akrabaları uzak akrabalarla 

(amcaoğlu gibi) bir tuttuğundan dolayı elin kesilmesine hükmetmiştir.214 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Eğer bir evde yakın akrabalar veya akraba olmayanlar beraber 

oturuyorlarsa birbirlerinin mallarını çalsalar elleri kesilmez. Fakat bu bir 

ihanettir. Zira aynı evde oturduğu akrabasına veya arkadaşına ihanet edip, 

onun güvenini suiistimal edip hırsızlığını yapmıştır. Hakeza bir malı ödünç 

alıp, inkâr eden, emaneti alıp, aldığını inkâr edene el kesme cezası yoktur. 

Bunlar hepsi ihanettir. Ancak malı korunduğu yerden çıkarsa eli kesilir.215 

Ana-baba ve çocuklar dışında akrabalar (kardeş, amca, hala) 

birbirlerinin malını çalıp mal da nisap miktarında ise el kesilir. Birbirlerine 

mirasçı olsun veya olmasınlar hüküm aynıdır, yani eli kesilir.216 

Delil olarak daha önce ki bölümler de verdiğimiz ayeti getirebiliriz. 

“Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza 

olarak ellerini kesin…”217  Ayet genel olduğu için akrabaları da 

kapsamaktadır. 

Hz. Aişe (r.anha)  Peygamber efendimizden (s.a.v.) şöyle rivayet 

etmektedir. “Hırsızın eli, dörtte bir dinar veya daha fazla değerde mal çaldığı 

 
213 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 330; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 416. 
214 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 152; Serahsî, el-Mebsût, IX, 255-256. 
215 Şâfiî, el-Ümm, VII, 61. 
216Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 349; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

474; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 388;Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 191. 
217 Mâide, 5/38.  
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zaman kesilir”218 Ayette olduğu gibi hadiste de genel bir hitap kullanılmış ve 

akrabalar da bu genelin altına girmektedir.219 

İmam Şâfiî’ye yapılan nispette isabet edilmemiştir. Çünkü İmam Şâfiî 

bu tür hırsızlığı ihanet olarak nitelemiş ve ihanet yapıldığı zamanda el 

kesilmez. Ancak Şâfiî Mezhep İmamlarının görüşüne isabet edilmiştir. 

3.2.9.8. Karı Kocanın Birbirlerinin Malını Çalması 

 Eşlerden biri diğerinin malını özel olarak korunduğu ve oturmadıkları 

yerden çıkarıp çalsa eli kesilmez. Çünkü adet olarak eşlerin birbirlerinin 

evlerine girme izni vardır. İmam Şâfiî’ye göre ise, eşlerden kim diğerinin 

malını korunduğu yerden çıkartıp çalsa eli kesilir.220  

Şâfiî mezhebinin kaynaklarında geçtiğine göre İmam Şâfiî’nin bu konu 

hakkında iki ayrı görüşü bulunmaktadır. 

1) Kadın kocasının veya koca, karısının, beraber yaşadıkları evde 

hırsızlığını yaparsa elleri kesilmez. Kadının veya kocasının 

hizmetçisi diğerinin hırsızlığını yaparsa hizmetçinin eli kesilmez. 

Çünkü hizmetçi onlara hizmet ettiği için onlarla beraber 

yaşamaktadır. Bu ancak bir ihanet kabilinden olduğu için 

hizmetçinin eli kesilmez. Buna mukabil karı-koca beraber 

oturmadıkları evde birbirlerinin mallarını çalsa, hırsızlık yapanın eli 

kesilir.  

2) Hz. Ömer’in (r.anh) “Hizmetçileriniz sizin hizmetinizi görenlerdir”  

sözündeki ”hizmetçiniz”  kelimesinden köleyi de kast etmiş 

olabileceğinden dolayı, karı-koca birbirlerinin hırsızlıklarını 

yaptıklarında ihtiyaten elin kesilmemesidir. Çünkü burada şüphe 

bulunduğundan dolayı el kesme cezası verilmez.221 

Ayrıca karı-kocadan biri diğerinin malını çalması durumunu iki ayrı 

yolla incelemek mümkündür. 

1) Karı-koca aynı evde mallarını koruyup, muhafaza ediyorlarsa, biri 

diğerinin malını çalması durumunda çalana el kesme cezası 

verilmez. Çünkü o malı korudukları yer karı-koca arasında müşterek 

olduğu için ve karı-kocanın dışında o mal başkalarına korunaklı 

 
218 Buhârî, “Hudûd” 2160; Müslim, “Hudûd” 1684. 
219 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 349; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 388. 
220 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 153; Serahsî, el-Mebsût, IX, 255. 
221 Şâfiî, el-Ümm, VII, 60-61. 
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yerde olup karı-koca haricindekiler hırsızlık yaptıklarında onlara el 

kesme cezası verilir.  

2) Karı-koca mallarını müşterek olarak değil de ayrı yerde muhafaza 

ediyorlarsa, el kesme konusunda üç ayrı görüş vardır.222 

a) Karı-koca biri diğerinin malını çaldığı zaman el kesme cezası 

yoktur. Bu görüş Ebû Hanife’nin de görüşüdür. 

b) Biri diğerinin malını çaldığı zaman çalanın eli kesilir 

c) Kadın kocasının malını çaldığı zaman eli kesilmez. Koca 

karısının malını çaldığı zaman eli kesilir. Çünkü kadının 

nafakası kocanın üzerine vaciptir.223 Bundan dolayı kocasının 

malından aldığı her şey nafaka olabileceğinden kadının eli 

kesilmez.224 

İmam Şâfiî’nin bu konu hakkında iki farklı görüşü olduğundan, bir 

taraftan yapılan isnadın yerinde olduğunu söyleyebiliriz. 

3.2.9.9. Tekrar Çalma Durumunda Ceza 

Bir kişi ilk hırsızlık yaptığında, çaldığı mal nisab miktarındaysa, sağ eli 

kesilir. İkinci defa hırsızlık yaptığı zaman, sol ayağı kesilir. Üçüncü sefer 

hırsızlık yaptığı zaman sol eli kesilmez. Tövbe edene kadar hapsedilir. Zira 

bütün uzuvları kesildiği zaman günlük ihtiyaçlarını gideremez. Çünkü el 

kesme cezası caydırıcı olmak için konmuştur, yok etmek için konmamıştır. 

İmam Şâfiî’ye göre ise, üçüncü sefer hırsızlık yaptığı zaman sol eli, dördüncü 

kez yaptığı zaman da sağ ayağı kesilir.225 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hırsız ilk defa birinin malını çaldığı zaman ve çaldığı mal nisab 

miktarına ulaştığında sağ eli, ikinci kez hırsızlık yaptığında sol ayağı, üçüncü 

 
222 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 346; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

475-476; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 389. 
223 Nafakaya dair geniş bilgi için bkz, Uyanık, M. Zeki, İslâm Aile Hukukunda Evlilik ve 

Boşanma Nafakası Bağlamında Süresiz Nafaka Yasası, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2019, sayı: 47, s. 57-
87. 
224 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 346; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

475-476; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 389; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 489; 

Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 514; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 191. 
225 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 162; Serahsî, el-Mebsût, IX, 239. 
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kez hırsızlık yaptığı zaman sol eli ve dördüncü kez hırsızlık yaptığı zamanda 

sağ ayağı kesilir. Beşinci kez hırsızlık yaptığında öldürülmez, hapis cezası 

verilir. Hırsızlık cezasında el ve ayakların kesilmesi hırsızlığın, el ile tutmakla 

ve ayakla çalacağı şeye yürümekle olduğundan hırsızlık cezası el ile ayağa 

bağlanmıştır.226 

Kur’an-ı Kerim de Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır. “Hırsızlık eden 

erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini 

kesin…” (maide,38)  “el” isim olarak, hem sağ, hem sol verilen addır.  

Ebû Hureyre rivayet ettiğine göre Peygamber efendimiz (s.a.v.) 

hırsızlık hakkında şöyle buyurmaktadır. ”Kim hırsızlık yaparsa elini, tekrar 

hırsızlık yaparsa ayağını, tekrar hırsızlık yaparsa elini ve tekrar hırsızlık 

yaparsa ayağını kesin.”227 

İmam Mâlik (r.anh) rivayet ettiğine göre, Yemen’den bir kişi eli ve 

ayağı kesilmiş olarak, Hz Ebubekir’e (r.anh.) gelir, Yemen valisinin kendisine 

zulüm ettiğini söyleyerek, valiyi şikâyet eder. Hz. Ebubekir (r.anh) onu evinde 

misafir eder. Adam da sabaha kadar namaz kılar. Hz. Ebubekir (r.anh) hırsıza 

hitaben “ Vallahi senin gecen hırsızın gecesi değil” söyler. Sonra Hz. 

Esma’nın  (r.anha) gerdanlığı kaybederler. Adam da onlarla beraber 

gerdanlığı aramaya koyulur. Sonra gerdanlığı adamda bulurlar. Hz. Ebubekir 

de adamın sol elinin kesilmesini emreder ve eli kesilir. Bu olay açık bir 

şekilde gösteriyor ki üçüncü kez hırsızlık yapıldığında, hırsızın sol eli kesilir. 

Eğer el kesme hükmü olmasaydı, Hz. Ebubekir (r.anh) hırsızın elini kesmez, 

orada bulunan sahabeler de bu duruma sessiz kalıp onaylamazlardı. Hz. Ömer 

de (r.anh) aynı uygulamayı yapmıştır. Hiçbir sahabe de itiraz etmeyip, bu 

hükmü onaylamışlardır.228 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.9.10. El Kesme Cezasında Tanıklık ile İkrarın Farkı 

Malı çalınan hazır bulunmadıkça hırsızın eli kesilmez. Çünkü malı 

çalınan kişi davacı olabilmesi için orada hazır bulunmalı ki, el kesme 

 
226 Şâfiî, el-Ümm, VII, 59; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 321; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 491; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 410; Şirbînî, 

Muğni’l-Muhtâc, V, 514; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 538; Zuhâylî, el-

Mu’temed, V, 197. 
227 Daru Kutnî, “Hudûd”, III, 181. 
228 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 321; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 410; el-

İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 491. 
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cezasında bir şüphe kalmasın. Zira şüphe olduğunda el kesme cezası düşer. 

Bizim yanımızda hırsızlığın tanıklık yoluyla veya itiraf yoluyla sabit olması 

arasında hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da, malı çalınan hazır 

bulunmadan, hırsızın eli kesilmez. İmam Şâfiî ise, tanıklık ile itirafın farklı 

olduğunu savunmuştur.  Şöyle ki ona göre hırsızlık, itiraf yoluyla sabit 

olduğunda malı çalınan şahıs orada hazır bulunmasa da hırsızın eli kesilir.229 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hırsızın hadd cezası iki şekilde sabit olur. 

1) Adil iki tanığın şahitlik etmesiyle olur. Hırsızlığa tanıklık 

yapanların, hırsızın kim olduğunu, kimden çaldığını, malın 

korunduğu yeri, malın vasfı ve hırsızlığın nasıl yapıldığını bilmeleri 

gerekir. 

2) İtiraf yoluyla sabit olur. Bir kez itiraf etmesiyle hırsızlık cezası sabit 

olur.230 

Tanıklar şahitlik ettikten sonra malı çalınan orada hazır bulunmadıkça 

hırsızın eli kesilmez. Eğer malı çalınan, tanıkları yaptıkları şahitliklerinden 

ötürü yalanlarsa, hırsızın eli kesilmez veya malı çalınan orada hazır değilse, 

bu durumda hırsız, malı çalınan hazır olana kadar hapsedilir.231 

Tanıklık yoluyla sabit olan hırsızlık had cezasında Şâfiî mezhebi 

imamları iki farklı görüş beyan etmişlerdir. 

1) Malı çalınan hazır olmadıkça hırsızın eli kesilmez. Çünkü şüpheden 

dolayı had cezası düşer. Malı çalınan hazır olduğunda çalınan malı, 

çalanlara hibe ettiğini veya vakfettiğini diyebilir. Bundan dolayı 

malı çalınan hazır olmadıkça hırsızın eli kesilmez. 

2) Had cezası, sabit olduğunda geciktirilmesi caiz değildir. Hırsızın eli, 

malı çalınan hazır olmasa da kesilir. 

3) Eğer bir kişi, hazır olamayan birisinin malını çaldığını itiraf etse 

veya hazır olmayan bir adamın cariyesiyle zina ettiğini söylerse, 

böyle bir durum da Şâfiî mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir. 

 
229 Merğînânî, el-Hidâye, c. VII, 165-166.  
230 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 485-487. 
231 Şâfiî, el-Ümm, VII, 65-66. 
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a) Kendisi hakkında dava açılmadan hırsızlık yaptığını itiraf eden 

kişinin eli kesilmez, ta ki malı çalınan gelip davacı olana kadar, eğer 

davacı olursa hırsızın eli kesilir. 

b) Hırsızlık yaptığını itiraf edenin eli kesilir. Malı çalınanın hazır 

olmasına bakılmaz. Çünkü yaptığı itiraf sebebiyle el kesme cezası 

gerekli olup, malı çalınanın beklenmesinin bir manası 

kalmamıştır.232 

Mezhepte kabul gören görüşe göre, hırsızlık yaptığını itiraf eden kişinin 

eli, malı çalınan hazır olmayana kadar kesilmez. Çünkü malı çalınan kişinin 

şüphesinden dolayı el kesme cezası düşebilir. 233 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. Fakat Şâfiî 

Mezhep İmamlarının farklı görüşlerinden dolayı, Mezhep İmamlarının 

görüşlerine bir yandan isabet edilip, diğer bir yandan ise isabet edilmediğini 

görmekteyiz. 

3.2.9.11. Emanetçi, Gaspçının ve Rehin Alanın Elinde 

Bulunan Malı Çalmak 

Hanefi mezhebine göre emanetçinin, ödünç alanın,  emek ortağının, 

gaspçının ve rehin alanın elinde bulunan malı çalan kimsenin eli kesilir. İmam 

Züfer ve İmam Şâfiî’ye göre ise; mal sahibi mahkemede bulunmadıkça, 

sadece bunların dava açmasıyla el kesilmez.234    

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Rehin alanın elinden, kiracıdan, emanetçiden, ödünç alandan veya borç 

alandan, çalan kimsenin eli kesilir. Çünkü mal sahibi malının bunların 

yanında korunduğuna razı olmuş ve onların malı koruduğu yer artık korunma 

yeri olmuştur. Ancak çalınan malı veya el kesme cezasını talep etmek, 

emanetçi, kiracı, ödünç alan, rehin alan ve borç alana değil, mal sahibine 

aittir. Çünkü asıl malın sahibi odur.  

Bir kimse birinin malını gasp edip onu korunaklı bir yerde korusa ve 

daha sonra bir şahıs gelip o gasp ettiği malı çalsa, gaspçının eli kesilmediği 

 
232 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 400-401. 
233 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 332-335; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, 

.XII, 485-487; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 511; Zuhâylî, el- Mu’temed, V, 194-195. 
234 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166; Serahsî, el-Mebsût, IX, 244. 
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gibi, malı da sahibinden önce talep edemez. Çünkü gaspçı mal sahibi 

olmadığından, malı geri isteme hakkı yoktur.235 

İmam Maverdi’ye göre ise, mal sahibi malı olduğu için, gasp eden, 

emanet alan, ödünç alan, borç alan ise o maldan sorumlu olduğu için malı 

çalandan talep etme hakları vardır.236 

Yapılan görüş nispetinde isabet edildiğini görmekteyiz. 

3.2.9.12. Çalınan Malın Hırsıza Hibe Edilmesi 

Tanıklıkla veya ikrarla, hırsızın elinin kesilmesine hükmedilse, sonra 

malı çalınan, “ malı ona hibe ettim “ dese hırsızın eli kesilmez. Ebû Yusuf, 

İmam Züfer ve İmam Şâfiî’ye göre ise, hırsızın eli kesilir. Çünkü hırsızlık 

gerçekleşmiş ve sabit olmuştur.237  

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Malı çalınan, malı çalana malını hibe ettiğini söylerse el kesme cezası 

düşmez, hırsızın eli kesilir. Malı çalınan, olayı hâkime taşıdıktan sonra veya 

taşımadan önce malı hibe ettiğini söylese de hırsızdan el kesme cezası 

düşmez. Kişi hâkime olayı taşıdıktan sonra hırsıza malı hibe ettiğini söylerse, 

hırsızın eli kesilir ve çalınan malını talep edebilir. Ancak hâkime olayı 

taşımadan önce hırsıza malı hibe ettiğini söylerse, hırsızın eli yine kesilir, ama 

malı çalınan malını talep edemez. Çünkü hükümden önce malından feragat 

ettiği için malını geri alamaz.238 

Şâfiîler bu hususta şu hadisi delil olarak getirirler. Rivayet edildiğine 

göre Safvan b. Ümeyye (r.anh) Medine’de Mescitte uyurken bir kişi onun 

başının altında ki hırkasını aldı. Safvan onu yakaladı ve Peygamber’in  (s.a.v.) 

huzuruna götürdü. Hırsız suçunu itiraf ettikten sonra, Resulullah (s.a.v.) onun 

elinin kesilmesi için emir verdi. Bunun üzerine Safvan şöyle dedi: “ Ben bunu 

istememiştim. Onu affediyorum, hakkımdan vazgeçiyorum” Bunun üzerine 

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. “Bana getirmeden önce bunu 

 
235 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 394-395; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, 

XII, 477-478; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 392-393;  Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 

191. 
236 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 395. 
237 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 169; Serahsî, el-Mebsût, IX, 306-307. 
238 Şâfiî, el-Ümm, VII, 54; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 302; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 481; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 396; Zuhâylî, 
el-Mu’temed, V, 199. 
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yapmalıydın”239 eğer hibe etmek hadd cezasını düşürseydi, peygamber 

efendimiz (s.a.v.) hırsızın elinin kesilmesini hükmetmezdi. Hadiste, 

peygamber efendimiz (s.a.v.)  “Bana getirmezden önce bunu yapmalıydın” 

sözünde iki tevil vardır.  

1) Peygamber efendimiz (s.a.v.) “sen onu örtüp getirmeseydin ya “ 

kastetmiştir. 

2) Peygamber efendimiz (s.a.v.) “Bana getirmeden önce ona hibe 

etseydin” bu durumda da daha önce beyan ettiğimiz gibi malı 

çalınan, çalınan malını talep edemez, ama hırsız el kesme 

cezasından kurtulmayıp, eli kesilir.240 

İmam Şâfiî’ye isnadında bulunulduğu görüşte isabet edildiğini 

görmekteyiz. 

3.2.9.13.  Çalınan Malın Piyasa Değerinin Düşmesi 

Çalınan mal dışarıya çıkarıldıktan sonra ve hırsız hakkında hüküm 

verilip, el kesilme işlemi gerçekleşmeden önce, çalınan malın piyasa 

değerinin düşmesi ile cezayı gerektiren miktarın altına düşse, hırsızın eli 

kesilmez. İmam Muhammed, İmam Züfer ve İmam Şâfiî’ye göre ise, hırsızın 

eli kesilir. Çünkü hırsızlık cezayı gerektiren malda gerçekleşmiştir.241 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hırsızın çaldığı mal ¼ dinar ise, çaldıktan sonra malın değeri düşüp, 

cezayı gerektirecek, nisab miktarın altında kalmış olsa bile, çalanın eli kesilir. 

Çünkü malın değerinin düşmesi çaldıktan sonra meydana gelmiş, çaldığı 

esnada ise, mal nisab miktarındaydı. Nasıl ki; hırsız çaldığı malı kullansa, 

malın miktarının azalmasıyla değeri düşse hırsız el kesme cezasından 

kurtulamıyorsa burada da durum böyledir. Şayet hırsız bir malı korunduğu 

yerden çıkarsa ve o çaldığı mal nisab miktarına ulaşmamışsa, malı çaldıktan 

sonra malın piyasa değeri artsa ve çaldığı mal nisab miktarına ulaşsa hırsızın 

eli kesilmez. Daha önce belirttiğimiz gibi mal çalındığı zaman ki miktarına 

bakılır. Eğer mal çalındığı zaman nisaba ulaşmışsa hırsızın eli kesilir, eğer 

 
239 Ebû Davûd, II, 450; Nesâi, VIII, 60; Enes b. Mâlik, Muvatta, 521. 
240 Şâfiî, el-Ümm, VII, 54; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 302; el-İmranî, el-Beyan fî 
Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 481; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 396;  Zuhâylî, 

el-Mu’temed, V, 199. 
241 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 170; Serahsî, el-Mebsût, IX, 274. 
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ulaşmamışsa, daha sonra ki ulaştığı nisab itibara alınmayıp hırsızın eli 

kesilmez.242  

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

3.2.9.14. Hırsızın Sahiplik İddia Etmesi 

İki kişi, birinin hırsızlık yaptığına tanıklık etseler, hırsız da çaldığı 

malın kendisinin olduğunu iddia etse, el kesme cezası düşer. İmam Şâfiî’ye 

göre ise; hırsızın sırf iddiası ile hadd cezası düşürülemez. Çünkü bunu her 

hırsız yapabilir. Bu da hadd cezası kapısının kapanmasına yol açar.243  

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hırsızlık tanıklık yoluyla sabit olmuşsa hırsız, şahitlerin doğru 

söylediğini, fakat aldığı mal kendisinin olduğunu iddia ederse ve bu olay malı 

çalınana sorulsa o da tasdik etse, el kesme cezası düşer. Şayet malı çalınan, 

onun iddiasını yalanlasa, yani kabul etmezse, hırsızın cezadan kurtulabilmesi 

için beyyine (delil) getirmesi gerekir. Delil, iki erkek şahitle, bu yoksa bir 

erkek, iki kadın şahit veya bir şahitle beraber yemindir. Eğer malın kendisine 

ait olduğuna delil getirebilirse, eli kesilmez. Şayet delil getiremezse, malı 

çalınan yemin etmesiyle malını geri alır. Eğer malı telef olmuşsa hırsızdan 

değerini alır.244 

Şâfiî mezhebinde asıl olan, böyle bir durumda hırsızın elinin 

kesilmemesidir. Çünkü iki yönden bu hırsızlık şüphelidir. 

1. Hırsızın doğru söyleme ihtimalinin olabileceği 

2. Malı çalınan yemin etmekten sakındıktan sonra, hırsızın kendisi 

yemin ederse, malın kendisine verilmesine hükmedilir. Şüphe 

olduğunda hadler uygulanmaz. 

Ebû İshak el-Meruzî’nin tercih ettiği bir görüşe göre; hırsızın sırf 

iddiası ile hadd cezası düşürülemez. Çünkü bunu her hırsız yapabilir. Bu da 

hadd cezası kapısının kapanmasına yol açar. Bu görüş iki yönden fasıttır. 

1. Burada el kesme cezası şüpheyle sabit oluyor. Hâlbuki hadler, 

şüpheyle düşer, sabit olmaz. 

 
242 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 300; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

459. 
243 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 170; Serahsî, el-Mebsût, IX, 253. 
244 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 338; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 401; 
Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 187. 
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2. Şayet bir kişi üzerine zina suçu sabit olursa,  zina suçu işlediği iddia 

edilen şahıs, kendisine zina yaptığı kadının eşi olduğunu iddia 

ederse, iddiası sabit olmasa dahi, hadd cezası ondan düşer. Bu bütün 

âlimlerin ittifak ettiği bir konudur. O zaman, bu hadd cezalarının 

kapanmasına yol açar, diyemeyiz. Hırsızlık suçu da bu tür 

durumlarda bunun gibidir.245 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmemiştir. 

3.2.9.15. Cezadan Sonra Çalınan Malın Geri Verilmesi 

Hırsızın eli kesildiğinde, çaldığı mal sahibine geri verilir. Çalınan mal 

telef olmuşsa, hırsızın çaldığı malın değerini ödemesi gerekmez. İmam 

Şâfiî’ye göre ise, telef olan malın değerini vermesi gerekir.246 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hırsız çaldığı malı, eğer yerinde ise, sahibine vermek zorundadır. 

Zengin veya fakir olması durumu değiştirmez. Elin kesilmesinden dolayı da 

mal vermemezlik olmaz. Çünkü malın verilmesi kul hakkıdır. Elin kesilmesi 

ise Allah hakkıdır. Allah hakkı için kul hakkından vazgeçilmez.247 

Nitekim Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. “El, 

aldığını geri verinceye kadar ödeme hükümlülüğü altındadır.”248 Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) malı alana, onu geri verinceye kadar ödeme yükümlülüğünü 

yüklemiştir. Hırsız malı aldığına göre ödemekle yükümlüdür. Çünkü hırsız, 

başkasının malını haksız yere almıştır. Bu nedenle gasp eden kişi gibi, hırsız 

da telef ettiği malı ödemekle yükümlüdür. Hırsızın malı almakla ödeme 

yükümlülüğü altına gireceğinden şüphe yoktur. Bu nedenle bir şüpheden 

dolayı el kesme cezası düştüğünde malı ödemek zorundadır. Ödeme 

yükümlülüğü düşse, ancak el kesmenin uygulanması nedeniyle düşecektir. El 

kesme ise Allah hakkıdır. Dolayısıyla bu cezanın uygulanması, kul hakkından 

dolayı gereken ödeme yükümlülüğünü düşürmez. 

Ayrıca ödemenin gerekmesi, başkasının malını almasından dolayıdır. El 

kesme cezasının gerekmesi ise, malın dışarıya çıkarılmasıyla hırsızlığın 

tamamlanmasından dolayıdır. İki hak, iki farklı nedenle gerekince, birinin 

 
245 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 338; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb,  XXV, 401-402. 
246 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 174; Serahsî, el-Mebsût, IX, 263. 
247 Şâfiî, el-Ümm, VII, 61; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 342; el-İmranî, el-Beyan fî 
Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 498; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 420; Remlî, 

Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 538; Zuhaylî,  el-Mu’temed, V, 198. 
248 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. V, 8; İbn Mâce, “Sadakât”, 5. 
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uygulanması diğerini düşürmez. Nitekim bir kimse, birini öldürüp üzerindeki 

elbiseyi parçalasa kısas cezasının uygulanması ile elbiseyi ödeme 

yükümlülüğü düşmez.249 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edildiğini, gerekçeleriyle 

beraber görmekteyiz. 

3.2.10. YOL KESENLER (EŞKIYALAR) 

Sözlükte “âsi, bedbaht, talihsiz; günahkâr,” gibi manalara gelen şakî 

kelimesinin çoğuludur.250 Ancak eşkıya Türkçe’de farklı bir anlam kazanmış 

“yol kesen” manasına gelen kātıu’t-tarîk (kuttâu’t-tarîk), “haydut, Harami” 

anlamına gelen muhârib kelimelerine karşılık olarak kullanılmaktadır. Bundan 

dolayı eşkıyalık ve eşkıya, İslâm ceza hukukunun sistematiğinde hadd suçları 

arasında yer alan “hırâbe” suçunun Türkçe’deki karşılığını oluşturur.251 

Istılahi olarak; bir güce ve kuvvete dayanarak, yardım almaktan uzak 

olan insanları korkutmak, öldürmek veya mallarını almak için yol 

kesmektir.252 

Kamu düzeninin, güvenlik ve asayişin sağlanması, kişilerin mal ve 

canlarının, yolculuk yapma özgürlüklerinin korunması İslâm’ın temel 

amaçları arasında yer aldığından eşkıyalık dinen büyük günahlar, hukuken de 

büyük suçlar arasında sayılmış, bu suç ve uygulanacak cezaî müeyyideleri 

konusunda Kur’an ve Sünnette özel hüküm ve açıklamalar yer almıştır. 

Kur’an’da bu hususta, “Allah ve Resul’üne karşı savaşanların ve yeryüzünde 

fesatlık çıkarmaya çalışanların cezası öldürülmeleri yahut asılmaları veya el 

ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. 

Bu onların dünyadaki cezasıdır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır” 
253 hükmü yer alır. Ayetin sebebi nüzulü olarak birkaç eşkıyalık olayı 

zikredilmekle veya harbîler, müşrik, mürtedler ve yabancılar hakkında hüküm 

bildirdiği şeklinde bazı görüşler bulunmakla birlikte İslâm hukukçuları 

arasında genel kanaat bunun İslâm ülkesinde yol kesip baskın yapan 

müslüman veya zimmîler hakkında hüküm bildirdiği yönündedir. İşlenen 

 
249 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 342; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXV, 420-
421; Serahsî, el-Mebsût, c. IX, 263. 
250Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 509. 
251 Bardakoğlu Ali,  “Eşkıya” , DİA, XI, 463. 
252 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 519; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 203. 
253 Mâide, 5/33. 
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suçun Allah ve Resulü’ne karşı savaş açma şeklinde nitelendirilmesi onun 

ağırlığını vurgulama amacıyla izah edilir. 254 

3.2.10.1. Şehir İçinde Veya Yakın İki Yerleşim Yeri Arasında 

Yol Kesmenin Hükmü 

Eşkıyalar, şehirde veya Küfe ile Hîre arasında veya iki köy arasında 

yolcuların yolunu kesseler onlara yol kesme cezası yoktur, malları geri 

vermekle sorumlu tutulurlar ve kendilerine ta’zir cezası verilir. İmam Şâfiî’ye 

göre ise, yol kesme cezası uygulanır.255 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Yol kesenler, yolunu kestikleri kişilerin mallarını alıp, onları öldürseler 

veya mallarını alıp öldürmeseler veya öldürüp mallarını almasalar, bunların 

hükmü, ister bunu şehirde veya şehir dışında, çölde yapsa hüküm değişmez, 

onlara hadd cezası verilir. Yol kesenler, malı alıp, öldürmeseler, çaprazlama el 

ve ayakları kesilir. Eğer öldürüp, malı almamışlarsa, çaprazlama el ve ayakları 

kesilmez, ama öldürülürler. Şayet öldürüp malı da almışlarsa, çaprazlama el 

ve ayakları kesilir, sonra öldürülürler. Hâkim onları yakalamadan kaçarlarsa, 

yakaladığında hadd cezasını uygular. Eğer yakalamasa İslam topraklarından 

çıkana kadar, hâkim onları takip eder. 

Kura’n-ı Kerim’de Yüce Allah Şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ve 

Peygamberine savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya 

çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve 

ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar 

onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap 

vardır.”256  Allah-u Teâlâ ayeti kerimede şehir ile çöl ayrımını yapmamıştır. 

Eğer ki, şehirde had cezası olmasaydı, Kura’n-ı Kerimde bu açık bir şekilde 

beyan edilirdi.  Eğer yol kesenler çölde eşkıyalık yapıp, yol kesseler, çöl 

emniyetli yer olmadığı halde had cezası onlara uygulanır.  Oysaki şehirde yol 

kesildiğinde, şehir daha güvenceli olduğu için, burada hadd cezası uygulamak 

evla olması gerekir. Çünkü çöl, güvenceli yer değil, şehir ise güvenli ve 

emniyetli yerdir. Bundan dolayı şehirde de yol kesildiği zaman had cezası 

verilir.257 

 
254 Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 204; Bardakoğlu Ali,  “Eşkıya” , DİA, XI, 463. 
255 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 189; Serahsî, el-Mebsût, IX, 329. 
256 Mâide, 5/33. 
257 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 360; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

501; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXV, 483. 
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Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispetinde bulunduğu görüşte isabet 

ettiğini görmekteyiz. 
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4. el-HİDÂYE’NİN KISAS BÖLÜMÜNDE İMAM ŞÂFİÎ’YE 

İSNAD ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİTİ 

4.1. CİNAYETLER 

Cinayât cinayetin çoğuludur; günah işlemek, başkasına kötülük 

yapmak, anlamına gelir. Aynı zamanda bedene, namusa ve mala saldırmaya 

da cinayet denir.258 Cinayetin fıkhi manası ise kısas veya diyeti gerektirecek 

şekilde bedene saldırmak demektir. Bu bakımdan cinayet, fakihlerin 

ıstılahında lügat manasından daha özel bir manada kullanılmıştır.259 

Bedenî cinayetleri işlemek haram ve yasaktır. Bundan dolayı hiçbir 

bedene saldırmak caiz değildir. Âlimler tüm asırlarda cinayetin, haksız yere 

insan öldürmenin haram olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Bu hususta hiç 

kimse muhalefet etmemiştir. 

Cinayetin haram olduğu Kur'an, Sünnet ve İcma ile sabittir: 

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah'ın haram kıldığı bir nefse 

haksızca kıymayın. Haksızlıkla öldürülen kimsenin velisine (kısas ya da diyet 

istemede) yetki verdi. O (veli) kısasta aşırı gitmesin. Çünkü kendisine yardım 

edilmiştir.” 260 

“Bir mü’minin diğer bir mü‘mini öldürme hakkı yoktur. Ancak 

yanlışlıkla olması müstesnadır”261 

“Bir mü'mini kasden öldüren kimseye gelince; onun cezası orada ebedi 

kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, ona lanet etmiş ve bir de 

ona büyük (dehşetli) bir azap hazırlamıştır.”262 

Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: “Helak edici olan yedi şeyden 

sakınınız. Onlar nelerdir Ey Allah'ın Resulü! diye sorulunca, Hz. Peygamber 

şöyle buyurmuştur: “Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir hak karşılığı 

olmak müstesna Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmek, yetim malı yemek, 

riba (faiz) kazancı yemek, düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak, 

 
258 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 146. 
259 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XI, 295; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 214; 

Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 269. 
260 İsrâ, 17/33. 
261 Nisâ, 4/92. 
262 Nisâ, 4/93. 
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zinadan masun olup hatırından bile geçmeyen müslüman kadınlara zina isnat 

etmek.”263 

Fukaha, haksız yere adam öldürmenin haram olduğuna, katl'in şirkten 

sonra en büyük günah olduğuna, haksız yere adam öldürmenin helâl olduğunu 

söyleyen kişinin kâfir olup sonsuza dek cehennemde kalacağı hususunda 

ittifak etmişlerdir. Helâl kabul etmeden bir mü'mini kasden öldürenin kâfir 

olmayıp fasık olduğuna, durumunun Allah'a ait olduğu hususunda;  Allah'ın 

ona isterse azap edeceği,  isterse de affedeceği hususunda, tövbe ettiği 

takdirde tövbesinin kabul olunacağı, cehennemde ebedî olarak kalmayacağı 

hususunda da ittifak etmişlerdir.264    

Katl (öldürmek) şer’i hükme göre, genel itibarıyla beşe ayrılır. 

1. Vacib olan katl (öldürmek): Mürtedin (dinden dönen) tövbe 

etmeyip, öldürülmesi gibi veya müslüman olmayıp, cizye vermeye 

razı olmayan harbinin öldürülmesi. 

2. Haram olan katl (öldürmek): Haksız yere masum bir cana kıymak 

gibi. 

3. Mekruh olan katl (öldürmek): Gazinin yanında bulanan harbiyi 

sebepsiz yere öldürmesi. 

4. Mendub olan katl (öldürmek): Allah ve Resulüne küfredeni 

öldürmek gibi. 

5. Mubah olan katl (öldürmek): Hâkimin esirleri öldürüp, 

öldürmemesinde muhayyer olması gibi.265 

Katl’in Çeşitleri:  

1. Katlu’l-âmd (bilerek öldürmek): Şahsın, bir kişiyi genellikle 

öldürecek şeylerle kasten öldürmesidir. 

2. Şibhu’l-âmd (kasten öldürmeye benzeyen): Kişinin, bir insanı 

genellikle öldürmeyecek şeylerle kasten öldürmesidir. 

3. Hata:Bir şahsın bilmeyerek, yanlışlıkla birisini öldürmesidir.266  

 
263 Müslim, “İmân” 89. 
264Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 214; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 273. 
265 Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 271. 
266 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 214; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 273. Osmanlı döneminde 

gerçekleşen bazı katil davaları için bk. Orhan, Fatih – Korkmaz Ömer, “Adana Şer’iye Sicili 

Defterindeki Ceza Hukuku ile İlgili Hükümlerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9/47 2016, s. 1088-1095. 
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4.1.1. CEZANIN ÖZELLİKLERİ 

İslam hukukunda cezanın amacı, şahısların ıslahı, Müslümanların 

haklarının korunması ve kurulmuş olan toplum düzeninin devam ettirilmesi 

olduğuna göre; cezanın, bu bahsedilen amaçları gerçekleştirebilmesi için bazı 

özellikler taşıması gerekmektedir. İslam hukuku ile ilgili kaynaklarda 

zikredilen bu özellikler şöyle sıralanabilir: 

1. Ceza, suç meydana gelmeden önce herkesi suç işlemekten 

alıkoyacak özellikte olmalıdır. Suç oluştuktan sonra ise, işlediği 

suçtan dolayı suçluyu cezalandırması ve terbiye etmesi yanında, 

toplumdaki diğer kişileri de aynı suçu işlemekten alıkoyacak şekilde 

önem arz etmelidir.267 

2. Cezalar, toplumun ihtiyacına ve faydasına göre düzenlenmelidir. 

Toplumun menfaatleri cezanın sert olmasını gerektiriyorsa ceza da 

sert olmalı; toplumun menfaatleri cezaların hafifletilmesini 

gerektiriyorsa, ceza da hafifletilmelidir. 

3. Suçlunun meydana getireceği zararlardan toplumun menfaatlerinin 

korunması için, suçlunun toplumdan sürülmesi veya hapsedilmesi 

gerekiyorsa verilecek ceza da, suçlunun öldürülmesi, tevbe etmediği 

sürece ölünceye kadar hapsedilmesi veya durumunu düzeltene kadar 

gözaltında tutulması şeklinde olmalıdır. 

4. Toplumun menfaatlerini korumayı amaçlayan ve bunları 

gerçekleştirmeye çalışan her ceza meşrudur. Bu çeşit cezaların, 

başka cezalarla değiştirilerek azaltılması gerekmez. 

5. Suçlunun cezalandırılmasının anlamı, işlediği suça karşılık ondan 

intikam almak değil, onu ıslah etmektir.268 

4.1.2. MAKTÛLÜN VELİSİ KÂTİLİN RIZASI OLMADAN 

DİYET TALEP ETMESİ 

Bilerek öldürmenin (amd) cezası kısastır. Ancak mâktulün velisi, katili 

affedip, sulh yaparlarsa kısas yerine diyet verilir. Ama cinayetlerde asıl olan 

kısastır, diyet değildir. Maktulün velisi, katilin rızası olmadan, katilden diyet 

 
267 Abdulkadir Udeh, et-Teşriu'l Cinâî’I İslamî el-Mukârinen bil Kanûni’l Vad'i, Dâr’ul – 
‘Arabî, Beyrut (t.y.), I, 609. 
268 İbrahim Çalışkan, İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989,  c. XXXI, 369-370. 
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alamaz. İmam Şâfiî’nin iki görüşünden biri budur. Diğer görüşü ise; katilin 

rızası olmadan, maktulün velisi, kısastan diyete dönebilir.269 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Her kim bir kişiyi bilerek öldürürse, maktulün velisi, kısas talep etme, 

diyet isteme veya diyet istemeden katili affetme muhayyerliğine sahiptir.270 

Buna göre mâktulün velisi katilin rızası olmadan kısas hakkından 

vazgeçip, diyet talep edebilir. Şâfiîler bu konuda Kura’n-ı Kerim, sünnet ve 

icmadan delil göstermektedirler. Şöyle ki Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

“…Şayet kim, maktulün velisi tarafından affedilirse kısas düşer. Bundan 

sonra, diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir…”271  Hz. 

Musa’nın şeriatında öldürmenin mukabilinde kısas olup diyet yoktu. Hz. 

İsa’nın şeriatında ise, öldürmeye karşılık diyet olup, kısas yoktu. Allah-u 

Teâlâ bu ümmet için kolaylık olsun diye, öldürmeye karşılık kısas ve diyeti 

beraber getirdi.272 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır.”… Kim katilden 

diyet aldıktan sonra onu öldürürse, katilin velisi için iki seçenek vardır. İsterse 

katili öldürür veya diyeti alır.” Hadiste katilin rızası itibara alınmamıştır. Bu 

da gösteriyor ki kısastan diyete dönme hususunda katilin rızası şart değildir. 

Rivayet edildiğine göre, İbn Abbas şöyle buyurmuştur:” Veli kısas ile diyet 

arasında muhayyerdir.” Bu sözüne sahabeden muhalefet eden olmamıştır.273  

İmam Şâfiî’nin katlu’l amdi’n  (kasten öldürme) gerektirdiği neticeler 

hakkında iki farklı görüşü vardır. 

1. Katlu’l amd (kasten öldürme) kısas ile diyeti gerektirir. İkisi 

öldürülen nefse karşılıktır. Maktulün velisi bu ikisi arasında 

muhayyerdir. Yemin kefareti verenin nasıl on fakiri doyurmak, on 

fakiri giydirmek ve bir köleyi azat etmekle muhayyer ise, maktulün 

velisi de kısas ile diyet arasında muhayyer olup, katilin rızası 

olmadan diyeti seçebilir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurmaktadır.”… Kim katilden diyet aldıktan sonra onu öldürürse, 

 
269 Merğinânî, el-Hidâye, VIII, 5; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 45. 
270 Şâfiî, el-Ümm, VI, 18. 
271 Bakara, 2/178. 
272 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 431. 
273 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 97-98; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 
431;  Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXII, 541-542;  
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katilin velisi için iki seçenek vardır. İsterse katili öldürür veya diyeti 

alır.” Peygamber (s.a.v.) onları kısas ile diyet arasında muhayyer 

bırakmıştır. Hadisten şu anlam çıkmaktadır: kısas ile diyetten biri 

katl’in (öldürmenin) yerine geçmektedir.  

2. Katlu’l amdı (kasten öldürme) sadece kısası gerektirir. Bu görüşe 

göre maktulün velisi katili affettiğini söyleyip, diyeti istediğini 

söylemezse ve kullandığı siğa mutlak ise diyet lazım gelmez. Allah-

u Teâlâ şöyle buyurmaktadır. “ Öldürmelerde kısas sizlere farz 

kılındı…”274  Ayetten anlaşıldığı üzere katlu’l amdı’n (kasten 

öldürme) gerektirdiği bizzat kısasın kendisidir.275 

Bu görüşte İmam Şâfiî’ye yapılan isnatta ona ait iki görüşünden birisi 

olduğu vurgulanmıştır. Ancak el-Ümm kitabında zikrettiğimiz üzere İmam 

Şâfiî sadece bir görüşten bahsetmektedir. O da maktulün velisinin diyet ile 

katl (öldürme) arasında ki olan muhayyerliğidir. Bu yönden bakacak olursak 

yapılan nispette isabet edildiğini görmekteyiz. 

4.1.3. KATLU’L AMD’DE (KASTEN ÖLDÜRME) 

KEFARET 

Kim yanlışlıkla (hata ile) birisini öldürürse, maktulün velisine diyet 

vermesi gerekir. Ayetle sabit olduğu için yanlışlıkla (hata ile) öldürmede 

kefaret gerekir. Kasıtlı öldürmede ise kefaret yoktur. İmam Şâfiî’ye göre ise; 

kasıtlı öldürmede, kısas veya diyetten sonra kefaret verilir.276 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Allah hakkı olma sebebiyle, öldürülmesi haram olan birisini kim 

öldürürse, ister amd, (kasten öldürme) ister şibhi amd (kasten öldürmeye 

benzeyen), isterse yanlışlıkla olsun, katile kefaret vermesi vacib olur.277 

Kişi kendisi direkt öldürse veya birisinin ölmesine sebep olabilecek bir 

şey yaparsa, ona kefaret vacib olur. Bugün meydana gelen trafik kazalarını, 

bilerek kuyu açıp ve birisinin kuyuya düşüp ölmesi ve yalan yere tanıklık 

etme sebebiyle birinin öldürülmesi vb. olaylar sebebiyete örnek verilebilir. 

Göz değmesi, başka bir tabirle nazar etmekten dolayı nazar ettiği kişi ölürse 

 
274 Bakara, 2/178. 
275 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 97-98; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXII, 541-542; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 291. 
276 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 6; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 60. 
277 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 62; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 310; el-

İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XI, 622. 
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ve nazar eden kişi de nazar ettiğinden dolayı öldüğünü itiraf etse bile kefaret 

gerekmez. Çünkü nazar genellikle öldürmeye sebebiyet vermediği için, 

kefaret gerekmez. Aynen mubah olan öldürmelerde de, kısas yoluyla öldürme, 

yol keseni öldürme veya azgınlık yapanı öldürme gibi yerlerde de kefaret 

gerekmez. 

Kefaretin vacib olabilmesi için şu iki şartın bulunması gerekir: 

1. Maktulün insan olması, 

2. Müslüman veya müste’men (güvenceli) olması gerekir. 

Bu şartlara haiz olan her kimse ister daru’l harpte olsun, zimmi olsun, 

akıllı, akıl hastası, çocuk olsun, bir müslüman bunlardan birini öldürürse 

kefaret gerekir. Müslüman olan biri daru’l harpte ise ve kâfirlerin elbisesini 

giymiş olsa bile, bir müslüman yanlışlıkla onu öldürse kefaret,  müslüman 

olduğunu bildiği takdirde öldürürse kefaretle beraber, kısas veya diyet 

vermesi gerekir.278 

Zira Allah-u Teâlâ Kura’n-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. 

“Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve 

ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir.”279 Ayeti kerimede 

sadece yanlışlıkla öldürmede kefaretin vacib olduğu vurgulanmış ki, kefaretin 

hem amd (kasten öldürme) ve hem de şibhi amdd (kasten öldürmeye 

benzeyen) gerektiği anlaşılsın. Çünkü yanlışlıkla öldürme, amd’den daha 

hafiftir. Zira yanlışlıkla öldürmelerde kısas yoktur, diyeti hafiftir. Kefaret 

hataen yapılan öldürmelerde gerekli olduğuna göre konumu bakımından amd 

(kasten öldürme) ve şibhi amd’de (kasten öldürmeye benzeyen) kısasın olması 

evleviyet gereğidir.280 

Vâsile b. el-Eska’dan rivayet edilen bir hadiste, Vâsile şöyle demiştir: 

“Öldürmeden dolayı cehennemi hak eden bir arkadaşımla birlikte Resulullah 

(s.a.v.)’a geldik.” Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “ Onun için bir köle azat 

edin. O kölenin her bir organına karşılık, Allah öldürenin bir organını 

cehennemden azat eder.”281  

Hatayla öldürülen bir hayvanda ve harem bölgesinde avlanması yasak 

olan bölgelerde avlanmak yasak olup, avlanana nasıl kefaret gerekiyorsa, amd 

 
278 Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 327. 
279 Nisâ, 4/9. 
280 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 310. 
281 Ahmed b. Hanbel, III, 90. 
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(kasten öldürme) ve şibhi amd’de (kasten öldürmeye benzeyen) kefaretin 

olması daha evladır.282 

Öldürmenin kefareti Müslüman bir köleyi azat etmektir. Eğer kâtil bir 

köleyi azat edemeyecek durumda ise, iki ay peş peşe oruç tutar. Oruç tutmaya 

da gücü yetmiyorsa, gücünün yeteceği zamana kadar bekler, gücü yettiğinde 

orucu tutar ve böylece üzerinden kefaret kalkmış olur. Burada oruç tutmaya 

güç yetirmediğinde fakirleri doyurma kefaretinin olmamasının sebebi ise 

kefaretlerde kıyasın olmayışındandır. Şayet kefaretini vermeden ölürse, geride 

bıraktığı malından her oruç için bir fidye fakirlere verilir.283 

Delillerden de anlaşıldığı üzere İmam Şâfiî’ye yapılan nispette isabet 

edildiğini görmekteyiz. 

4.1.4. ŞİBHİ AMD (KASTEN ÖLDÜRMEYE BENZEYEN) 

Ebû Hanefi’ye göre, şibhi amd (kasten öldürmeye benzeyen) silah ve 

silah yerine kullanılamayacak şeylerle bilerek vurmaya denir. Ebû Yusuf, 

İmam Muhammed ve İmam Şâfiî’ye göre ise, şibhi amd (kasten öldürmeye 

benzeyen) genellikle öldürücü olmayan şeylerle bilerek vurma neticesinde 

meydana gelen ölümlere denir. Bundan dolayı bir şahıs birisine büyük bir 

taşla veya büyük bir odunla vursa ve adam ölürse bu şibhi amd değil, amd 

(kasten öldürmek)’dir.284 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir kimse birisini büyük taşla, büyük bir sopayla vursa, toplu iğne 

batırırsa veya üzerine duvar, tavan yıkarsa ve bundan dolayı adam ölse 

genellikle bu tür şeylerle ölüm meydana gediği için, öldürene kısas gerekir.285 

Nitekim Tavûs b. Abbas’tan rivayet ettiğine göre, Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “ Maktulün velisi affetmesinin dışında 

amd (kasten öldürme)’de kısas vardır. Yanlışlıkla öldürmekte ise, diyet var 

kısas yoktur.”286 Hadiste öldürme aletleri arasında herhangi fark 

 
282 Şâfiî, el-Ümm, III, 166; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 62; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-

İmami ş-Şâfiî, XII, 622; Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 327; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-
Minhâc,  c.VII, 443. 
283 Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 328. 
284 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 7; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 109. 
285 Şâfiî, el-Ümm, VI, 11; El-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 335; Nevevî, 
Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 437; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l Minhâc, VII, 283; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 216; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 273. 
286 Ebû Davûd, 5440; Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 45. 
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koyulmamıştır. Bundan anlaşılıyor ki ağır şeylerle birisi öldürüldüğü zaman 

kısas gerekir. 

Enes b. Mâlik (r.anh) şöyle demiştir: İki taş arasında kafası ezilmiş bir 

cariye bulundu. Kendisine: "Bunu sana kim yaptı? Falan mı, falan mı?" diye 

soruldu. (Bu) bir Yahudi’nin ismi söyleninceye kadar (sürdü), (Yahudi’nin 

ismi anılınca) başı ile (evet diye) işaret etti. Yahudi yakalandı ve suçunu itiraf 

etti. Resulullah (s.a.v) Yahudi’nin başının da taşla ezilmesini emretti.287 Bu 

hadisten;  ağır şeylerle öldürene kısasın gerekli olduğu, Yahudi Müslümanı 

öldürdüğü zaman Yahudi’ye kısas uygulanabileceği, erkeğin kadınla 

öldürülebileceği ve işaret diliyle hükmün gerçekleşebileceğini çıkarabiliriz.288 

İbn Abbas (r.anh) dan rivayet edildiğine göre; Hz. Ömer (r.anh) 

Resulullah (s.a.v) in, cenin düşürme konusundaki hükmünü sordu. Hamel b. 

Mâlik b. Nâbiğa ayağa kalkıp: "Ben iki kadının arasındaydım; birisi öbürüne 

çadır direğiyle vurdu. Hem kadını hem de karnındaki bebeği öldürdü. 

Resulullah (s.a.v) maktulün cenininde gurreye ve katil kadının öldürülmesine 

hükmetti." dedi289 

Hz. Ali (r.anh) “ Amd’ın (bilerek öldürmek) her türlüsünde kısas 

vardır.” sözüyle ağır bir cisimle olması veya keskin olan bir aletle vurması 

arasında herhangi bir fark gözetmemiştir. Ve Hz. Ali’nin bu tutumuna karşı 

hiçbir sahabe de itiraz etmemiştir.290 

Eğer genellikle kendisiyle ölüm gerçekleşmeyen ağır bir cisimle 

vurduktan sonra adam ölürse, hiçbir şey gerekmez. Çünkü ölenin bunlarla 

vurmasından dolayı mı veya ölümü bu zamana tevafuk ettiğinden dolayı mı 

öldüğünü bilmiyoruz. Şayet bazen öldürüp ve bazen öldürmeyen şeylerle 

vursa (kamçı, küçük sopa vb.) ve vurmadan dolayı adam ölürse, biz adamın 

ne kadar vurduğuna, peş peşe vurup vurmadığına ve ne zaman vurduğuna 

bakarız. Şayet bir insanın gücü yetmeyecek derecede çok vursa, peş peşe 

vursa veya çok soğuk havada veya çok sıcak havada vurmuşsa bu tür 

durumlar da genellikle ölüm gerçekleştiğinden, kısas gerekir.291 

 
287 Buhârî, “Vesâyâ” 5, “Diyât” 7; Müslim, “Kasâme” 15; Tirmizî, “Diyât” 6; İbn Mâce, 

“Diyât” 24; Nesâi, “Kasâme” 13; Dârimî, “Diyât” 4. 
288 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb,  XXIII, 437. 
289 Ebû Davûd, “Diyât” 4572. 
290 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb,  XXIII, 437. 
291el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 337-338; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-
Mühezzeb,  XXIII, 437. 
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İmam Şâfiî’ye nispetinde bulunulan görüşte isabet edildiği 

görülmektedir.  

4.1.5. ŞAHSIN ÖLMESİNE SEBEP OLMAK 

Her kim arazisi olmayan bir yerde kuyu kazıp önüne taş bıraksa ve biri 

gelip ayağı taşa takılsa ve ondan sonra kuyuya düşüp ölürse, katilin akilesi 

(akrabaları) diyet vermesi gerekir. Çünkü o insanın telef olmasına sebep 

olduğundan dolayı akilesi (akrabaları) diyet vermek zorundadırlar. Ancak 

katiline kefaret vermesi gerekmez. İmam Şâfiî’ye göre ise, bir kişinin 

ölmesine sebep olmak, yanlışlıkla birisini öldürmenin durumu gibidir. Nasıl 

ki, yanlışlıkla öldürene kefaret gerekiyorsa, bir kişinin ölümüne sebep olana 

da kefaret gerekir.292 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Allah hakkı olma hasebiyle, öldürülmesi haram olan bir kimseyi, arazisi 

olmayan bir yerde kuyu kazarsa veya arazisi olmayan bir yere taş bıraksa, biri 

gelip o kuyuya düşüp ölmesine veya o taşa çarpıp ölmesine sebep olursa, 

katilin akilesi (akrabaları) diyet vermeleri gerekir. Katilin kendisi de kefaret 

ödemesi gerekir. Çünkü diyeti içeren katl (öldürme) kefareti de içerir. Diyeti 

katilin akrabaları üstlenip, katile niyabetten ödüyorlar. Fakat kefaret niyabeti 

kabul etmediğinden katilin kendisi kefareti ödemesi gerekir. 293 

Zira Allah-u Teâlâ Kura’n-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. 

“Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve 

ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir.”294 Ayeti kerimede 

yanlışlıkla öldürmede kefaretin vacib olduğunu vurgulanmış ve direkt 

öldürmeyle, sebebiyet yoluyla öldürme arasında herhangi bir fark 

konulmamıştır. Bu da gösteriyor ki, birisinin ölmesine bilerek sebep olana, 

nasıl yanlışlıkla ve diğer öldürme çeşitlerinde kefaret gerekiyorsa burada da 

kefaretin verilmesi gerekir.295 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte verdiğimiz delillerden de 

anlaşılacağı üzere isabet edildiğini görmekteyiz. 

 
292 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 11. 
293 Şâfiî, el-Ümm, III, 166;Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 62; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-

İmami ş-Şâfiî, XII, 625; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 311; Remlî, Nihâyetü’l-

Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 444; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 327. 
294 Nisâ, 4/9. 
295 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 62; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 

625; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 311. 
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4.2. KISAS GEREĞİ ÖLDÜRÜLECEK VE ÖLDÜRÜL-

MEYECEK KİMSELER 

4.2.1. KÖLEYE KARŞILIK HÜR’E KISAS 

Hanefi mezhebine göre hür olan birisi bir köleyi kasten öldürse, hüre 

kısas cezası uygulanır. İmam Şâfiî’ye göre ise, köleyi öldüren hüre kısas 

cezası yoktur.296 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Özgür olan biri kölesini veya başka bir kimsenin kölesini 

öldürdüğünde, özgüre kısas uygulanmaz.297 

Çünkü Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: “ Özgüre 

karşılık özgür, köleye karşılık köle…”298 Ayette özgürün özgüre karşılık 

tutulması, özgürün köleye karşılık tutulmamasını gerektirir.  

Süleyman b. Müslim İbn Abbas’tan rivayet ettiğine göre Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Köleye karşılık hür öldürülmez.”299 

Hz. Ömer ve İbn Zübeyir’den; “Bir köle için hür kimsenin öldürülmemesi 

sünnettir”300 dedikleri rivayet edilmiştir. Yani bu Peygamberin sünnetidir. 

Sahabenin bu sözlerine muhalefet ettikleri görülmemiştir. Böylece sahabelerin 

icması da tahakkuk etmiştir.301 

Bu hükmün akli gerekçesi de şu şekilde izah edilebilir: Öldüreni 

öldürme, kısasın iki çeşidinden birisidir. Organlarda olduğu gibi, köleden 

ötürü hür kimse öldürülemez. Hatta bu, organlarda ki kısasta daha da 

önemlidir. Çünkü organın dokunulmazlığı, canın dokunulmazlığından daha 

düşüktür. Zira organlar cana tabidirler. Organın saygınlığı canın 

saygınlığından daha düşük derecede olmasına rağmen hür olanın organı, 

kölenin organına karşılık kesilmeyince, hür olanın saygınlığı daha fazla olan 

canının, kölenin canına karşılık alınmaması daha önceliklidir. Bunun etkisi 

 
296 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 12; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 115. 
297 Şâfiî, el-Ümm, VI, 38; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 17; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-

İmami ş-Şâfiî, .XII, 308; Nevevî, Mecmû Şerhiu’l-Mühezzeb, XXIII, 408; Remlî, Nihâyetü’l- 

Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 311; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 240; Zuhaylî,  el-Mu’temed, 
V, 284. 
298 Bakara, 2/178. 
299 Beyhâkî, Sünen, VIII, 35. 
300 Ebû Davûd, “Diyât”, 7; Beyhâkî, Sünen, VIII, 35. 
301 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 17. 
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şudur: Kısas eşitlik kuralına dayanır. Özgürlerle köleler arasında eşitlik 

yoktur. Çünkü köle mülktür, hür ise köleye sahiptir. Bir şeye Mâlik olmak 

üstünlüğün en üst zirvesidir. Mülk olmak ise, zillet ve eksikliğin son 

noktasıdır.302 

Özgür olan bir kimse köleyle öldürülmemesi verdiğimiz delillerden 

sabit olduktan sonra, köle hükmünde olan bütün köle sınıflarında da hüküm 

böyledir.303 

İmam Şâfiî’ye isnadı yapılan görüşte isabet edildiğini görmekteyiz. 

4.2.2. ZİMMİYE KARŞILIK MÜSLÜMANA KISAS 

Bir Müslüman bir zimmiyi öldürse, Müslüman zimmiyi öldürdüğü için 

kendisine kısas gerekir. İmam Şâfiî’ye göre ise, zimmiye karşılık Müslüman 

öldürülmez.304 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Müslüman ister, hür, ister köle ve ister kadın olsun hiçbir surette kâfire 

karşılık öldürülmez. Kâfirin zimmi, müste’men, harbi veya harbi olmaması 

durumu değiştirmez. Kısasın uygulanabilmesi için katil ile maktulün denk 

olmaları gerekir. Denk olmak da ancak özgür olmakla ve müslüman olmakla 

mümkündür. Aşağı seviyedeki biri yukarı seviyedeki birisi tarafından 

öldürüldüğü zaman kısas uygulanmaz.305 

Şâfiîler bu hususta şu ayeti delil getirirler:“ Cehennem ehli, Cennet ehli 

ile bir olmaz…”306 Ayette cennet ehli ile cehennem ehlinin eşit olmadığını 

vurgulanmış, eğer ahirette denk değillerse can bakımından ve kan bakımından 

da eşit değildirler. Başka bir ayette ise, Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

“Allah, kâfirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez…”307 Ayet her 

ne kadar haber makamında ise, nehiy manasındadır. Ayeti kerime kâfirlerden 

gelen ve Müslümanların aleyhine olan bütün yolları nefy etmiştir. Çünkü 

 
302 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 17-18; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 115. 
303 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 19. 
304 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 13; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 117. 
305 Şâfiî, el-Ümm, VI, 57; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 11; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-

İmami ş-Şâfiî, XII, 305; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb,  XXIII, 397;  Remlî, Nihâyetü’l-

Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 310; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 235; Zuhâylî, el-Mu’temed, 
V, 285. 
306 Haşr, 59/20. 
307 Nisâ, 4/141. 
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ayette geçen (سبيل) nekre olduğu için umum ifade eder. Kısas da bu yollardan 

bir yoldur. 

Ebu Cuhayfe’den (r.anh) yapılan rivayete göre adı geçenin Hz. Ali'ye 

(r.anh) şöyle sorduğu bildirilmektedir: "Ya Ali, yanınızda Kur’an'da olmayan 

vahiyden bir şey bulunuyor mu?" Hz. Ali (r.anh.) şu cevabı verir: "Hayır, 

çekirdeği, tohumu yaran, insan ve diğer canlıların ana rahminde oluşmasını 

sağlayan sperm ve yumurtayı yaratan kudrete yemin ederim, öyle bir şey 

yoktur. Ancak Allah’ın bir adama Kur’an’da şu sahifedekini anlama 

hususunda verdiği yetenek söz konusudur..." Bunun üzerine ben: "O sahifede 

ne vardır? Diye sorduğumda buyurdu ki: "Akl konusu var, esirin ellerini açıp 

serbest bırakma var ve bir de bir kâfire karşılık bir Müslümanın 

öldürülmeyeceği meselesi var."308 

Amr b. Şuayb'den, o da babasından ve dedesinden yapılan rivayete 

göre, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kâfire karşılık 

müslüman öldürülmez ve Müslümanın ahd-u emanında olan ahd-u eman 

almış hiç bir kişi de öldürülmez." 309 Bu verdiğimiz delillerden de anlaşıldığı 

üzere bir müslüman, bir kâfire karşılık öldürülmez.310 

İmam Şâfiî’ye nispetinde bulunulan görüşte isabet edildiği 

görülmektedir. 

4.2.3. KISASIN UYGULANMASI 

Kısas sadece kılıçla uygulanabilir. İmam Şâfiî’ye göre ise, eğer katil, 

maktulü meşru olan bir fiille öldürmüşse onunla kendisine kısas uygulanır.311 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Katil, mâktulü neyle öldürmüşse, mâktulün velisi de katile bu aletle 

kısas uygular. Eğer katil maktulü sihir, içki, livata vb. haram olan bir fiille 

 
308 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 79; Buhârî, “ilim”, 111; Tirmizî, “Diyât”, 1412. 
309 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 194; Tirmizî, “Diyât”, 1413. 
310 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 11-12; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

305-307; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 398. 
311 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 16; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 180. 
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öldürmüşse, katile kısas kılıçla boynu vurularak uygulanır. Çünkü burada 

eşitlik, fiil mahzur olduğundan dolayı söz konusu değildir.312 

Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: “ …Kim size 

saldırırsa siz de ona misilleme olacak şekilde saldırın…”313 Ayette onların 

saldırmasına ( اعتدا) denilip ve Müslümanların onlara misilleme yapmasını aynı 

kelimeyle ifade etmiştir. Başka bir ayeti kerimede ise, Allah-u Teâlâ şöyle 

buyurmaktadır: “ Ve şayet siz, cezalandıracaksanız, o takdirde onların sizi 

onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın…”314  Diğer bir ayeti 

kerimede ise, şöyle buyrulmaktadır: “Bir kötülüğün cezası onun misli kadar 

kötülüktür…”315 

Enes b. Mâlik (r.anh) şöyle demiştir: Kafası iki taş arasında ezilmiş bir 

cariye bulundu. Kendisine: "Bunu sana kim yaptı? Falan mı, falan mı?" diye 

soruldu. Bir Yahudi’nin ismi söyleninceye kadar (sürdü), (Yahudi’nin ismi 

anılınca) başı ile (evet diye) işaret etti. Yahudi yakalandı ve suçunu itiraf etti. 

Resulullah (s.a.v) Yahudi’nin başının da taşla ezilmesini emretti.316 Delil 

olarak verdiğimiz ayetler ve hadisten anlaşılmaktadır ki, ceza misliyle 

uygulanır. Katil mâktulü neyle öldürmüşse onunla öldürülür.317 

Eğer maktulün velisi kısası kendisi uygulamak isterse zikredeceğimiz 

şu beş şart bulunması gerekir. 

1. Hâkim katl’in (öldürmenin) amd (kasten öldürme) olduğuna 

hükmetmesi gerekir. 

2. Kısas uygulayacak kişi erkek olmalıdır. Eğer kendisine kısas 

uygulanacak kadın ise, erkek kısası uygulayamaz. Çünkü kısas 

uygulama esnasında kadının avret yerleri açılır. Erkeğin de bakması 

haram olduğundan dolayı kısası uygulayamaz. 

3. Kısası uygulayacağı zaman kendisine hâkim ve iradesinin kuvvetli 

olması gerekir. Şayet iradesi zayıf ise kısası uygulayamaz. 

 
312 Şâfiî, el-Ümm, VI, 83; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 414; Nevevî, 

Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 521;  Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 

351; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 284; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 292. 
313 Bakara, 2/194. 
314 Nahl, 16/126. 
315 Şûra, 42/40. 
316  Buhârî, “Vesâyâ” 5, “Diyât” 7; Müslim, “Kasâme” 15; Tirmizî, “Diyât” 6; İbn Mâce, 
“Diyât” 24; Nesâi, “Kasâme” 13; Dârimî, “Diyât” 4. 
317 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 414-415; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXIII, 521; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 284. 
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4. Kısası nasıl uygulayacağını bilmelidir. İyi bilmediği takdirde men 

edilir. 

5. Kısas uygulayanın eli kuvvetli ve darbeyi iyi indirmesi gerekir. Eğer 

eli felçliyse veya hastalıktan dolayı kuvvetini yitirmişse kısası 

uygulamaktan men edilir. 

Bu saydığımız şartlar yerinde olup, maktulün velisi birden fazla ise, 

aralarında kura çekilir. Kura kime çıkarsa kısası o uygular.318 

Yapılan isnatta isabet edildiği görülmektedir. 

4.2.4. GENELLİKLE ÖLDÜRMEYEN ŞEYLERDE 

MUVALÂT (PEŞ PEŞE) 

Bir kimse küçük bir sopa ile veya onun benzeri herhangi bir şeyle, 

birisine peşi peşine vurup öldürse kısas gerekmez. İmam Şâfiî’ye göre ise, bu 

muvalât konusu olduğu için peş peşe vurulduğunda adam ölürse bu amd 

(kasten öldürme) olur. Bundan dolayı kısas gerekir.319 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Küçük bir sopa vb. bir şeyle peşi peşine ölünceye kadar kasıtlı olarak 

vurmak, kasten öldürme sayılır. Küçük bir sopa ile bir iki kez vurup öldürmek 

ise böyle değildir. Çünkü bu durumda vuran terbiye etmek için vuruyor. 

Genellikle bu tür vuruşlarla ölüm gerçekleşmez. Öyle olunca da hatayla 

öldürme anlamındadır. Peşi peşine (muvalât) vurmakta ise maksat 

öldürmektir.320 

İmam Şâfiî’ye isnat edilen görüşte isabet edilmiştir. 

4.2.5. BOĞMAKTAN DOLAYI KISAS 

Kim bir çocuğu veya bâliğ olan birisini denizde boğarak öldürürse, Ebû 

Hanife’ye göre kısas gerekmez. İmameyn’e göre kısas gerekir. İmam Şâfiî’ye 

göre ise, katil boğarak öldürdüğü için, katil de aynı şekilde öldürülür.321 

Şâfiî Mezhebine Göre:   

 
318 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 109. 
319 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 22; Serahsî, el-Mebsût,  XIII, 110. 
320 Şâfiî, el-Ümm, XII, 83; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 337-338; 

Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 438; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l Minhâc, 

VII, 289; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 218; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 275. 
321 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 22. 
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Kim birisini büyük ve derin bir denize atarsa ve denize atılan kişi 

yüzmeyi bilsin veya bilmesin boğulursa, bu kimseye kısas gerekir. Çünkü 

büyük denizler helak edici olduklarından yüzmeyi bilip bilmemesine itibar 

edilmez.322 

Eğer sahile yakın olan bir yere atarsa, kişide yüzmeyi bilmiyorsa elleri 

bağlı olsa da olmasa da eğer boğulursa kısas gerekir. Şayet yüzmeyi biliyorsa 

ve denizden çıkma imkânı da olup, çıkmazsa, boğulduğunda kısas gerekmez. 

Sahile yakın olan bir yere attıktan sonra ve kendisi de çıkma imkânı varsa, 

köpekbalığı onu yutarsa kısas gerekmez, ölümüne sebep olduğu için diyet 

gerekir. Çünkü köpekbalığı onu yutmasaydı sudan çıkabilirdi. 323 

Eğer denize atarsa, kişi daha havada iken denize düşmeden köpekbalığı 

onu yutarsa, kısasın gerekip, gerekmediği hususunda iki farklı görüş vardır. 

1. Köpekbalığı onu yutmasaydı bile o denize atıldığından zaten 

boğulacaktı. Bundan dolayı kısas gerekir. 

2. Kişinin ölümü onu atanın fiiliyle olmadığından kısas gerekmez, 

ölümüne sebebiyet verdiği için diyet gerekir.324 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edildiğini görmekteyiz. 

4.2.5. AKIL HASTASININ ÖLDÜRMESİNDEN DOLAYI 

KISAS 

Akıl hastası olan birisi bir kişiye kılıç çekip onu öldürmeye kalkışsa ve 

o kendisine kılıç çekilen akıl hastasını bilerek öldürse, malından mâktulün 

velisine diyet vermesi gerekir. İmam Şâfiî’ye göre ise, öldürene hiçbir şey 

gerekmez. Çünkü o deliyi öldürmeseydi deli onu öldürecekti.325 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Eğer insan kendisine saldıranın canına kıymasından, yolunu 

kesmesinden, bedenine zarar vermesinden veya çocuğuna, eşine zarar 

vermesinden korkuyorsa onu püskürtecek, velev ki püskürtülmesi ölümle olsa 

dahi yine de o saldırganı püskürtecektir. Saldırgan; insan, akıllı, bâliğ, akıl 

 
322 Şâfiî, el-Ümm, XII, 83; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 439; el-İmranî, el-Beyan 

fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 339; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 295; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 223; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 275. 
323 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 144. 
324 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 439-440; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami 

ş-Şâfiî, XII, 339-340; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 223. 
325 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 27. 
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hastası, çocuk olsa, hatta saldıran hayvan olsa bile, kendisine saldırılan onu 

öldürdüğü zaman, ne kısas ne de diyet gerekir. Çünkü insan kendi nefsini 

korumakla emrolunmuştur. Nitekim Kura’n-ı kerimde şöyle buyrulmaktadır: 

“…Birbirinizin canına kıymayın…”326  

 Şâfiîler bu hususta hadisi delil olarak gösterirler. “Müslümanlardan her 

kim, malını koruma yolunda öldürülürse şehittir. Her kim canını savunma 

uğrunda öldürülürse şehittir. Her kim dinini müdafaa yolunda öldürülürse 

şehittir. Her kim ehlini ve namusunu korumak için öldürülürse şehittir.”327 

Hadiste şehit olduğunu ifade etmektedir. Şehit olabilmek içinde ölmek, 

öldürmekle olur. Medine de bir cariye odun toplamak için şehir dışına 

çıktığını ve bir erkeğin ona iliştiğini ve cariye ona bir kaya parçası atarak 

öldürdüğü, olayın Hz. Ömer’e intikal ettiği rivayet edilmektedir. Hz. Ömer: 

“Allah’a yemin ederim ki, bu Allah’ın mubah kıldığı öldürmedir. Vallahi 

bunun diyeti de verilmez.” dedi.328 

Saldırıya maruz kalan kişi, saldırganı öldürdüğünde, diyetini 

ödemeyeceği sabit olduktan sonra, saldırganı engellemek için dört kural 

vardır. 

1. Saldırganın istediğini elde etme gücüne sahip olması gerekir. Eğer o 

güce sahip değilse, kendisine saldırılan onu öldüremez. 

2. Saldırganı öldürebilmek için, saldırgan kişinin, saldırıya maruz 

kalan kişinin canına, malına ve ırzına zarar vermesi gerekir. Eğer 

ona iftira atarak, küfrederek saldırıyorsa öldürülmez. Çünkü burada 

ne bir yaralama ne de vurma söz konusudur. 

3. Saldırganı en asgari püskürtmeyle def etmek gerekir. Bu da 

konuşmakla olur. Eğer konuşmakla saldırgan def edilebiliyorsa 

öldürülemez. 

4. Saldırganı def etmenin caiz ve vacip olduğu yerler. Bu da istenilen 

şeye göre değişmektedir. Bu da kendi içinde iki kısma ayrılır. 

a) Saldırganı def etmenin caiz olduğu yer, malın talep edildiği 

vakittir. Mal sahibi, malını verip vermemekte serbest olduğu 

için malıyla saldırganı def edebilir. 

 
326 Nisâ, 4/29. 
327 Ebû Davûd, II, 660. 
328 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 451; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XIII,74; 
Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 551;  Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 348. 
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b) Saldırganı def etmenin vacip olduğu yer, kendisinden 

ailesinin bir ferdini öldürmeyi veya bir fenalık yapmayı 

istemesidir. Bu durumda saldırganı def etmek vacip, istediğini 

yapmayı bırakmak ise haramdır.329 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir.    

4.3. KISAS FÎ'L-ETRÂF (NEFSİN HARİCİNDE, 

UZUVLARDA KISAS) 

Cinayet canlarda meydana geldiği gibi, nefsin dışında uzuvlarda da 

meydana gelmektedir. Uzuvlarda meydana gelen cinayetler, canlar üzerinde 

meydana gelen cinayetler gibi, amd (kasten), şibhi amd (kastene benzeyen) ve 

hata olmak üzere üçe ayrılır.330 

4.3.1. UZUVLARDA ERKEK İLE BAYAN, HÜR İLE KÖLE 

VE İKİ KÖLE ARASINDA KISAS 

Hanefi mezhebine göre organlarda olan cinayetlerde erkeklerle 

kadınlar, hürlerle köleler ve köleler arasında kısas uygulanmaz. İmam Şâfiî 

ise, organları cana kıyas ettiği için kısasın uygulanacağını söyler.331 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Canlarda kimin üzerine kısas uygulanıyorsa, organlarda da aynen 

uygulanır. Diyette birbirlerine denk olup olmamaları arasında hiçbir fark 

yoktur.  İki şahsın İslam ve hürlükte eşit olmaları diyet konusunda nasıl bir 

denklik söz konusu oluyorsa, kadın ile erkek arasında da diyet konusunda 

denklik olmamasına rağmen kısas vardır. Aynen köle sınıfları arasında da 

canlarda olduğu gibi organlarda da kısas uygulanır. Şayet aralarında canlarda 

kısas uygulanmasaydı, organlarda da kısas uygulanmazdı. Bunu 

örneklendirmek istersek, kâfir ile müslüman, hür ile köleyi örnek verebiliriz. 

 
329 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 451-455. 
330 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 360-361; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 303; 
Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 303-304. 

 
331 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 32; Serahsî, el-Mebsût, c. XIII, 121. 
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Kâfir ile müslüman, hür ile köle birbirlerine denk olmadıkları için aralarında 

kısas uygulanmadığı gibi, organlarda da kısas uygulanmaz.332 

İmam Şâfiî’nin bu görüşüne ayet ve hadisten delil getirebiliriz. Allah-u 

Teâlâ Kur’an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır: “Tevrat’ta İsraîloğulları 

üzerine şunu farz kıldık: Cana can, göze göz, buruna-burun, kulağa-kulak, 

dişe-diş ve yaralar birbirine karşı kısastır…”333 Bu ayet umumi olup, ayeti 

tahsis eden bir şey olmadığından nefislerde olduğu gibi canlarda da kısasın 

olduğuna işarettir.334  

Rivayet edildiğine göre; Rübeyyi' (Ümmü Harise), bir genç kızın ön 

dişini kırmıştı. Ondan affetmesini istedilerse de kabul etmedi. Diyet teklif 

ettiler bunu da kabul etmedi. Resulullah (s.a.v.)'a gittilerse de kız tarafı kısas 

yapılmasında direttiler. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) da kısas yapılmasını 

emretti. Enes b. Nadir: “Ey Allah Resulü! Rübeyyi'in dişi kırılır mı? Hayır! 

Seni hak ile gönderene andolsun ki onun dişi kırılmaz,” dedi. Bunun üzerine 

Resulullah (s.a.v.): “Ey Enes! Kısas Allah'ın emridir” buyurdular. Bu 

konuşma üzerine kız tarafı razı olup affettiler. Resulullah (Enes b. Nadir'i 

takdir ederek): “Allah'ın öyle kulları var ki bir iş hususunda Allah'a yemin 

etse Allah onu boş çevirmeyip yemininde onu yalancı çıkarmaz."335 Hadiste 

de görüldüğü gibi, kız tarafı razı olmasaydı Peygamber efendimiz (s.a.v.) 

kısas uygulayacaktı.336 

Yapılan görüş nispetinde isabet edildiği görülmektedir. 

4.3.2. KISASIN VE DİYETİN BÜTÜN VARİSLEİN HAKKI 

OLMASI 

Kısas ve diyet bütün varislerin hakkıdır. İmam Mâlik ile İmam Şâfiî de 

aynı görüşte olup, ancak karı ile kocanın birbirlerine kısas ve diyet konusunda 

varis olmadıklarını söylemişlerdir. Çünkü varis olmak nesep yoluyla 

 
332 Şâfiî, el-Ümm, XII, 73; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 26; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXIII, 456; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 358; Zuhâylî, el-

Mu’temed, V, 311. 
333 Mâide, 5/45. 
334 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 456. 
335 Buhârî,  “Tefsiru’l-Kur’an”, 4140. 
336 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 26;Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 456; el-İmranî, 
el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 358. 
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olduğundan, karı ile kocada sebep yoluyla varis oldukları için kısas ve diyette 

varis olamazlar.337 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Mirasçılar mal hususunda birbirlerine mirasçı oldukları gibi diyette de 

kadın, erkek, nesep ve sebep yoluyla da olsa bile birbirlerine bu hususta da 

mirasçı olurlar. Ancak Hasan Basri’den şaz bir görüş olarak karı ile kocanın 

diyette mirasçı olamayacağını zikredilmiştir.338 

Nitekim Saîd b. el-Müseyyeb'den rivayet edildiğine göre: Hz. Ömer  

(r.anh): “Diyet âkile'nin (yâni maktulün baba tarafından olan yakınlarının) 

hakkıdır ve kadın (öldürülen) kocasının diyetine (kan bahası) vâris olmaz”, 

diyordu. Nihayet ed-Dahhâk bin Süfyân (r.anh) : “Peygamber (s.a.v.)’in 

Eşyem ed-Dıbâbi'nin karısını kocasının diyetine mirasçı kıldığını Ömer'e 

yazdı.” (Bunun üzerine Hz. Ömer görüşünden döndü.)339 Şa’bi’nin rivayet 

ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.) diyette; kadını kocasına, kocasını da kadına 

mirasçı kılmıştır. Diyette karı ve kocanın birbirlerine mirasçı olmaları 

hususunda görüş birliği vardır.340 

Kısasta ise; diğer mallar gibi kadın erkek fark etmeksizin bütün varisler 

birbirlerine mirasçı olurlar. İmam Mâlik’e göre, nesep yoluyla maktulün erkek 

akrabaları kısasta mirasçı olup kadınlar mirasçı olamazlar. İbn Ebî Leyla’ya 

göre ise, nesep yoluyla akraba olan kadın erkek herkes kısasta birbirinin 

mirasçısı olup, sebep yoluyla akraba olanlar(karı-koca vb.) ise, kısasta 

birbirlerine mirasçı olamazlar.341 

 Çünkü Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: “ Bir 

kimse haksız yere öldürülürse, onun velisine (hakkını alması için) yetki 

verdik…”342 Ayette geçen veli kelimesi erkekleri kapsadığı gibi kadınları da 

kapsamaktadır. 

 
337 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 38; Serahsî, el-Mebsût, c. XIII, 100. 
338 Şâfiî, el-Ümm, XII, 115; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 99; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, c. XXIII, 502. 
339 İbn Mâce, “Diyât”, 2642. 
340 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 99; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 502; el-

İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l İmami ş-Şâfiî, .c. XII, 396; Zuhaylî,  el-Mu’temed, c. V, 290.  
341 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 100; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 502; el-
İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 397;Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-

Minhâc, VII, 344; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 277;  
342 İsrâ, 17/33. 
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Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır.”… Kim katilden 

diyet aldıktan sonra onu öldürürse, katilin ehli için iki seçenek vardır. İsterse 

katili öldürür veya diyeti alır.” Bu hadisten bizim görüşümüzü teyit edecek iki 

delil vardır. 

a. Hadiste geçen ehli kelimesi nesep ve sebep yoluyla gelen, kadın 

erkekleri de kapsamaktadır. 

b. Peygamber efendimiz (s.a.v.) mâktulün ehlini diyet ile kısas 

arasında muhayyer bırakmıştır. Az önce de belirttiğimiz gibi diyet; 

kadın erkek fark etmeksizin bütün akrabalar arasında olabileceğini 

söylemiştik. Hadiste de diyet ve kısas arasında muhayyer 

bırakılması, gösteriyor ki kısasta da kadın ve erkek birbirlerinin 

mirasçıları olabilirler.343  

İmam Şâfiî’ye nispetinde bulunulan görüşte isabet edilmediği 

görülmektedir. 

4.3.3. BİR TOPLULUK İÇİN KATİLE KISAS  

Bir şahıs bir cemaati öldürdüğü zaman, maktullerin velileri kısas anında 

hazır olurlar ve katil öldürdüğü cemaat için kendisine kısas uygulanarak 

öldürülür. Kısastan başka maktullerin velileri için hiçbir şey yoktur. 

Maktullerin velilerinden sadece birisi hazır olursa, katil yine öldürülür, diğer 

velilerin hakkı da düşer. İmam Şâfiî’ye göre ise, katil, cemaatten ilk 

öldürdüğü için kısas olarak öldürülür. Diğer kalanlar için de velilerine diyet 

verilir.344 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kim bir cemaati öldürürse onlardan birisine karşılık kısas olarak 

öldürülür. Diğer maktullerin velilerine de katilin malından diyet verilir.345 

Katil cemaati şu zikredeceğimiz üç şekilden bir şekilde öldürmüştür.  

a. Katilin cemaati teker teker öldürmesi durumu; böyle bir durumda 

maktullerin velileri arasında kısası talep etmeye hakkı olan, birinci 

 
343 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XIII, 100-101; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 

503; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 398. 
344 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 41; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 113. 
345 Şâfiî, el-Ümm, XII, 33; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 119; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 393-394;Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 320; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 248; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 288. 
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maktulün velisidir. Eğer birinci maktulün velisi kısastan vazgeçerse 

diğer velilere sırayla kısas arz edilir. Aksi takdirde onlara katilin 

malından diyet verilir. Kısası maktulün velilerinden sonuncusu 

uygularsa, Kısası uygulayana ta’zir cezası verilir, geri de kalan diğer 

velilere diyet verilir. Şayet birinci velisi maktulün velisi çocuk, akıl 

hastası veya hazır değilse hâkim kısası, birinci mâktulün baliğ, akıllı 

veya hazır olmayana kadar uygulamaz. Şayet beklemeden uygularsa, 

birinci maktulün velisi için kısası uygulamış olamaz. Çünkü onlar 

kısastan vazgeçip diyeti isteyebilirler. Bundan dolayı hâkim zamin 

(sorumlu) olur. 

b. Katilin cemaati bir anda öldürmesi durumu; bu haleti şöyle 

örneklendirebiliriz. Katilin, cemaatin üzerine duvarı yıkması sonucu 

cemaatin ölmesi, denizde gemiyi batırması veya cemaati topluca 

ateşte yakması gibi örnek verebiliriz. Böyle bir durumda maktulün 

velileri birisi için kısasın uygulanmasını kabul etseler, katil o kişi 

için kısas olarak öldürülür. Diğerleri içinde malından diyet verilir. 

Şayet maktullerin velileri kısas olarak kimin için öldürüleceği 

hususunda ihtilafa düşseler, aralarında kura çekilir, kura kime 

çıkarsa o maktulün velisi kısas uygular, diğer veliler ise, diyet 

alırlar. 

c. Katilin maktulleri ne şekilde öldürdüğünü hatırlamaması durumu; 

böyle bir durumda ise, eğer katil ilk önce kimi öldürdüğünü 

hatırlarsa onun için öldürülür, diğerleri içinde diyet verilir. Şayet 

katil hatırlamazsa ve maktullerin velileri de ihtilafa düşseler, 

aralarında kura çekilir. Kura ilk kime çıkarsa o maktul için kısas 

uygulanılır. Diğer maktuller içinde, katilin malından diyet ödenir.346 

Yapılan görüş nispetinde isabet edildiği görülmektedir. 

4.3.4. ÜZERİNE KISAS VACİP OLAN KİMSENİN 

ÖLMESİ 

Kısas olarak öldürülmeyi hak eden kişi, kendisine kısas uygulanmadan 

önce ölse veya başka birisi tarafından öldürülse kısas düşer. İmam Şâfiî’ye 

göre ise, öldürmelerde vacib olan diyet ve kısastan biri olduğu için, katil 

 
346 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 119-120; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

393-394;Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 320; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 

248; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 288. 
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kendisine kısas uygulanmadan önce ölürse malından maktulün velisine diyet 

ödenir.347 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Maktulün velisi katilin öldürülmesini kısas olarak istedikten sonra, katil 

kendisine kısas uygulanmadan önce ölürse veya öldürülürse, maktulün velisi 

katilin malından diyet alır. Eğer maktulün velisi kısas ile diyet arasında bir 

seçim yapmadan önce katil ölür veya öldürülürse yine katilin malından, 

maktulün velisine diyet ödenir.348 

Nitekim Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır.”… Kim 

katilden diyet aldıktan sonra onu öldürürse, katilin ehli için iki seçenek vardır. 

İsterse katili öldürür veya diyeti alır.” Hadiste iki seçenek maktulün ehline 

bırakılmış, bir seçenek yerinde olmadığı zaman diğer seçenek sabit olur. 

Çünkü kısasın düşmesi maktulün velisinin seçmesiyle olmadığı için diyet 

tahakkuk eder. Nasıl ki maktulün mirasçılarından biri kısas hakkını affettiği 

zaman diğer mirasçıların hakkı diyet olarak ödeniyorsa burada da durum 

böyledir. Bu meseleyi bir yiyeceği telef eden kişiye de kıyas edebiliriz. Nasıl 

ki bir yiyeceği telef eden onun kıymetini vermekle sorumlu ise, kısasın 

uygulanamaması durumunda da aynen böyledir.349 

Nispet edilen görüşte isabet edildiği anlaşılmaktadır. 

4.3.5. İKİ ŞAHSIN BİR KİŞNİN ELİNİ KESMESİ 

İki adam bir kişinin elini kesseler, ikisine de kısas uygulanmaz, her biri 

yarım diyet öder. İmam Şâfiî’ye göre ise, ikisinin de eli kesilir.350 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

İki kişi birisinin elini beraber kesseler ikisinin de eli kesilir. Biz burada 

iki kişi üzerinde örnek verdik. Eğer el kesme işinde yüz kişi beraber kesseler 

dahi onların da eli kesilir. Ellerinin kesile bilmesi için beraber vurmaları 

gerekir. Şayet biri üsten vurup adamın elini kesse, diğeri alttan vurup elini 

kesse kısas gerekmez. Çünkü burada her birisinin vurması diğerinden ayrıdır. 

 
347 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 42; Serahsî, el-Mebsût, XIII, 213. 
348 Şâfiî, el-Ümm, XII, 18; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 135; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 427; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 294.  
349 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 135; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

428. 
350 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 42. 
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Bundan dolayı elin bir bütününden her iki suçluya kısas uygulanmaz, 

yaraladıkları miktar kadar kendilerine kısas uygulanır.351 

Zira Şa’bi’den rivayet edildiğine göre, iki adam Hz. Ali’nin huzuruna 

gelip, bir adamın hırsızlık ettiğine tanıklık ederler. Hz. Ali de üzerine tanıklık 

eden adamın elini keser. Daha sonra o iki tanık, başka bir adamı getirip, 

“Hırsızlık yapan bu adamdır. Biz diğer adamda hata yaptık” derler. Hz. Ali 

ikinci getirdikleri adama karşı onların tanıklığını kabul etmeyip, onları kesilen 

elin diyetiyle cezalandırdı. Sonra şöyle dedi: “Eğer bilerek bu işi yaptığınızı 

bilsem ikinizin de elini keserdim.” Hz. Ali’nin bu hükmüne sahabeler den 

karşı çıkan olmamıştır.352  

Yapılan görüş nispetinde isabet edilmiştir. 

4.4. DİYET 

Diyet, lugatta kan bedeli anlamına gelir. (ودي) kökünden türemiştir.353 

Diyet‘in ıstılahı manası ise; öldürme veya yaralamadan dolayı verilen 

maldır. Bu mal, deve veya devenin kıymeti olarak verilir.354 

Diyet, düşmanlığın çeşidi bakımından iki kısma ayrılır: 

1. Nefs (can) diyeti: Kasden öldürmenin karşılığıdır. 

2. Azaların diyeti: Bir uzvun veya bedenin herhangi bir yerinin 

kesilmesi veya yaralanması karşılığında verilen maldır. 

Ayrıca diyet, düşmanlıkta kasdın varlığı ve yokluğu bakımından da iki 

kısıma ayrılır:  

a. Ağır diyet: kasden veya kasda benzer cinayetin karşılığıdır. 

b. Hafif diyet: Kazaen (hatayla) öldürmenin karşılığıdır. 355 

 
351 Şâfiî, el-Ümm, XII, 18; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 359. 
352 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 359. 
353 el-Mu’cem’ül-Vesît, 1065. 
354el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 447; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 298; 
Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 295. 
355 Mustafa el- Hin, Mustafa el- Buğâ, el-Fıkhu’l-Menhecî âlâ Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî, Dâr’ul-

Kalem, Dımeşk, 2011, III, 401. 
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4.4.1. ŞİBHİ’L AMD (KASTEN ÖLDÜRMEYE 

BENZEYEN) DİYETİ  

Kasıt benzeri öldürmede, Ebû Hanife ve Ebû Yusuf’a göre dört ayrı 

gruptan yüz deve verilir. Bunlar; bir, iki, üç ve dört yaşını doldurmuş yirmi 

beşer tane dişi devedir. İmam Şâfiî ve İmam Muhammed’e göre ise üç ayrı 

gruptan yüz deve verilir. Otuz tane üç yaşını doldurmuş dişi deve, otuz tane 

dört yaşını doldurmuş dişi deve ve kırk tane de dört yaşını doldurmuş gebe 

devedir.356 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kasden öldürmeye benzer öldürmenin diyeti de yüz devedir. Bu da şu 

şekil ödenir: Otuz tane üç yaşında deve, otuz tane beş yaşında deve ve kırk 

tane de gebe deve verilir.  Kasden öldürmenin diyeti ile kasda benzer 

öldürmenin diyeti arasındaki fark şudur: Kasden işlenen cinayette, katil diyeti 

bizzat ödemek zorundadır. Kasden öldürmeye benzer öldürmede ise katil 

diyeti bizzat ödemek mecburiyetinde değildir. Kasden öldürmeye benzer 

cinayetin diyeti, katilin akile denilen akrabaları arasında taksim edilir ve üç 

yılda ödenir. Akile, katilin asabeleridir, yani babaları, dedeleri, çocukları ve 

torunları haricindeki akrabalarıdır.357 

Zira Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Dikkat 

ediniz! Kasıt benzeri yanlışlıkla öldürme, kamçı veya sopa ile öldürmedir. Bu 

öldürmenin diyeti yüz devedir. Bunların kırkının karnında yavrusu 

olacaktır.”358 Rivayet edildiğine göre, Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu hadisi 

Kâbe’nin merdivenleri üzerinde zikretmiştir ki, bütün insanlar tarafından 

bilinsin. Bundan dolayı hadisi te’vil veya hilafına bir şey söylemek caiz 

değildir. 359 

 
356 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 70; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 119. 
357 Şâfiî, el-Ümm, XII, 145; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 213; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 481; Remli, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 363-364; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 298; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 70; Ruyânî 
Ebî’l Mehâsin Abdulvahid b. İsmail, Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî, Dâru’l 

Kutubi’l-İlmiyye, 1971, Beyrut, XII, 194; ed-Demîrî Kemaluddin Ebû’l-Beka Musa b. İsa (ö. 

808), en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, Dâru’l-Minhâc, 2007, Cidde, VIII, 456; Zuhâylî, 
el-Mu’temed, V, 297. 
358 Ahmed b. Hanbel, Müsned,  III, 410; Daru Kutnî, Sünen, III, 103. 
359Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 481;  el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 

393-394; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 70; Ruyânî, Bahru’l-Mezheb fî 
Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  c. XII, 194; Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 288.  
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İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

4.4.2. HATA (BİLMEYEREK ÖLDÜRME) DİYETİ 

Hatayla öldürmede deveden beş grup şeklinde diyet verilir. Bunlar; bir, 

iki, üç, dört yaşını doldurmuş yirmişer dişi deve ve bir yaşını doldurmuş yirmi 

erkek deve olmak üzere toplam yüz deve verilir. Bu İbn Mesu’d’un da 

görüşüdür. İmam Şâfiî’nin görüşü de budur. Yalnız İmam Şâfiî beşinci 

gruptaki devenin iki yaşını doldurmuş erkek deve verileceği görüşündedir. 360 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hatayla adam öldürmenin diyeti yüz devedir. Ancak bu develer beş 

çeşit deve üzerinden verilir. Bunlar; yirmi tane iki yaşında deve, yirmi tane üç 

yaşında dişi deve, yirmi tane beş yaşında deve ve yirmi tane de üç yaşında 

erkek devedir. Bu diyette katilin asabeierine tevzi edilir ve üç yılda ödenir. 361 

 Zira İbn Mes’ûd’dan (r.anh.) rivayet edildiğine göre, Resulullah 

(s.a.v.), yanlışlıkla öldürülen kimsenin diyeti şu kadar deveden olacağına 

hükmetmiştir: “İki yaşına girmiş yirmi dişi deve, iki yaşına girmiş yirmi erkek 

deve, üç yaşına girmiş yirmi dişi deve, beş yaşına girmiş yirmi dişi deve dört 

yaşına girmiş yirmi dişi devedir. (Ki tamamı yüz deve ediyor)” 362 

Eğer hatayla öldürme haremi şerifte, haram aylarda (Receb, Zilkâde, 

Zilhicce ve Muharrem) veya bir mahremine karşı olmuşsa  (anne, kız kardeş 

gibi) diyeti kasden öldürmenin diyeti gibi olur ve bu şekilde ödenir: Otuz tane 

üç yaşında deve, otuz tane beş yaşında deve ve kırk tane de gebe deve 

verilir.363 

Mücahit rivayet ettiğine göre, Hz. Ömer haremde, haram aylarda veya 

yakın akrabasını öldürenin diyetinin üçer grup deve vereceğine 

 
360 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 72; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 118. 
361 Şâfiî, el-Ümm, XII, 146; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 223;  el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 483; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 75; Remlî, 

Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 364; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 299; Ruyânî, 

Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  c. XII, 203; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 
Şerhi’l-Minhâc, VIII, 457; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 298. 
362 Tirmizî, IV, 642; Ebû Davûd, II, 491. 
363 Şâfiî, el-Ümm, XII, 147; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir,  XII, 224;  el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 484; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 365; 
Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 299; Nevevî, Mecmû Şerhi’l-Mühezzeb, c. XXIII, 75; Ruyânî, 

Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  c. XII, 203; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 

Şerhi’l-Minhâc, c. VIII, 458; Zuhaylî,  el-Mu’temed, c.V, 298. 
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hükmetmiştir.364 Haremi şerifte ve haram aylarda bir kimse birisini öldürürse 

diyetin ne şekilde verileceği hususunda, İbn Abbas hakkında şöyle 

söylemiştir: “ Öldürülenin diyeti on iki bin olduğunu, haram ayda öldürdüğü 

için dört bin, haremi şerifte de öldürdüğü için de dört bindir.”365 

Nispet edilen görüşte isabet edildiği anlaşılmaktadır. 

4.4.3. ALTIN VE GÜMÜŞTE DİYETİN MİKTARI 

Diyet altından verildiği zaman bin dinar olarak verilir. Gümüş olarak 

verildiğinde ise, on bin dirhem verilir. İmam Şâfiî’ye göre ise, diyet gümüşten 

verilmesi durumunda on iki bin dirhem verilir.366 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Diyetin deveden verilmesi sünnet ve icma yoluyla yüz deve olarak sabit 

olmuştur. Deve varken başka bir şey onun yerine verilemez. Şayet yaşanan 

bölgede deve yoksa veya değerinden fazla pahalıysa, devenin kıymeti verilir. 

Bu konuda iki farklı görüş vardır. 

1. Kadîm mezhebe göre, deve bulunmadığı zaman, deveye bir kıymet 

biçilir, o kıymette altınlarda bin miskal, gümüş verecek olanlar da 

ise, on iki bin dirhemdir. İbn Abbas rivayet ettiğine göre; 

“Peygamber efendimiz (s.a.v.) zamanında öldürülen bir adamın 

diyetine on iki bin dirhem olarak hüküm verdi.”367  

Rivayet edildiğine göre,  Hz. Aişe (r.anha) evine giren bir yılanı 

öldürülür. Rüyasında ona şöyle denilir: “ Kur’an dinlemeye gelen müslüman 

bir adamı öldürdün.” Hz. Aişe (r.anha) ise şöyle cevap verir: “Eğer müslüman 

olsaydı Peygamberin eşlerinin evine girmezdi.” Hz. Aişe ’ye şöyle denilir: “ 

Evine girdiğinde elbisen üzerindeydi.” Bunun üzerine Hz. Aişe annemiz, bu 

durumu babasına anlatır. Hz. Ebubekir (r.anh) şöyle der: “ Diyeti on iki bin 

dirhem olan bir Müslümanın diyetini ver.”368 

2. Cedîd olan mezhebe göre ise; devenin kıymeti bulunan bölgenin 

parasıyla değerlendirilip, o paranın miktarı ne kadar olsa da, ondan 

verilir. 

 
364 Beyhâkî, VIII, 71. 
365 Beyhâkî, VIII, 71. 
366 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 73; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 120. 
367 Ebû Davûd, “Diyât”, II, 185. 
368 Beyhâkî, es-Sünenü’l Kübra, VIII, 79. 
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Şâfiîler bu hususta şu hadisi delil gösterirler.Amr b. Şuayb, babası 

vasıtasıyla dedesinden şöyle rivayet etmiştir: “Resulullah (s.a.v) devrinde 

diyetin (yüz devenin) kıymeti sekiz yüz dinar altın veya sekiz bin dirhem 

gümüştü. Ehli-i kitabın diyeti de o zaman müslümanların diyetinin yarısı idi. 

Bu hal Hz. Ömer (r.anh) halife oluncaya kadar devam etti. 

Hz. Ömer (halife olunca) ayağa kalkıp halka hitaben: "Biliyorsunuz ki 

deve pahalandı..." dedi. Ömer diyeti altın sahiplen için bin dinar, gümüş 

sahipleri için on iki bin dirhem, sığır sahipleri için iki yüz sığır, koyun 

sahipleri için iki bin koyun, elbise sahipleri için de iki yüz elbise olarak tespit 

etti. Zimmîlerin diyetini olduğu gibi bıraktı, normal diyette yaptığı gibi onu 

yükseltmedi.369  Sunduğumuz delilden de anlaşıldığı üzere diyetin kıymeti 

deve üzerinden hesaplanır. Bundan dolayı Hz. Ömer diyetin miktarını devenin 

pahalanmasını sebep göstererek on iki bin dirheme çıkarmıştır. Bu durum 

karşısında sahabeler itiraz etmemişlerdir.  Bu da gösteriyor ki diyette asıl olan 

devenin verilmesidir.370 

Yapılan görüş nispetinde kadîm mezhebe göre isabet edilmiş olup, 

cedîd mezhebe göre ise, isabet edilmemiştir. 

4.4.4. KADININ DİYETİ 

Kadının canda ve organlardaki diyeti, erkeğin diyetinin yarısıdır. İmam 

Şâfiî’ye göre ise, diyet üçte bir veya üçte birden daha az ise, erkekle kadın 

eşittir. Şayet üçte birden fazla ise, o zaman kadının diyeti erkeğin diyetinin 

yarısı kadardır.371 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısıdır. İster öldürmede, ister 

uzuvların kesilmesinde, ister yaralamada, isterse de uzuvların menfaatinin 

izalesinde olsun hüküm değişmez.372 Bunun delili şu hadistir: “Kadının diyeti, 

erkeğin diyetinin yarısıdır.”373 

 
369 Ebû Davûd, “Diyât”, 4542. 
370 Şâfiî, el-Ümm, XII, 148; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 226-227;el-İmranî, el-Beyan fî 
Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 489-491; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 89; Remlî, 

Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 368; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 302;; Ruyânî, 

Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l İmam eş-Şâfiî,  XII, 206; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 

Şerhi’l-Minhâc, VIII, 465. 
371 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 76; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 122. 
372 Şâfiî, el-Ümm, XII, 137; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 289-290 el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 494; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 103;  Remlî, 
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İbn Şihab, Mekhul ve Atâ’dan şöyle rivayet eder: “Biz bazı insanlara 

yetiştik. Müslüman ve hür kişinin, Peygamber zamanındaki diyeti yüz deve 

idi. Hz. Ömer o diyeti, yerleşim yerlerinde yaşayanlar için bin dinara veya on 

iki bin dirheme çevirdi. Hür ve müslüman olan kadının diyeti, eğer cani 

meskûn yerlerde yaşayanlardan ise beş yüz dinardır. Cani bedevîlerden biri 

ise kadının diyeti elli devedir. Çünkü bedevinin altın veya gümüş bulması 

zordur.”374 

İmam Şâfiî’nin kadîm mezhebinde; diyetin üçte birine ulaşmayana 

kadar erkek ve kadın, can ve organlarda birbirlerine eşittirler, görüşü vardır. 

Kadının diyetinin, erkeğin diyetinin yarısı kadar olmasının nedeni, 

diyetin malî bir menfaat olmasıdır. Şeriat, malî menfaatlerde tıpkı mirasta 

olduğu gibi kadını erkeğin yarısı gibi kabul etmiştir. Bu durum, hem erkeğin, 

hem de kadının tabiatına uygun düşen gerçek adalettir.375 

Nispetinde bulunulan görüşte cedîd mezhebine göre isabet etmediğini, 

kadîm mezhebine göre ise isabet ettiğini görmekteyiz. 

4.4.5. MÜSLÜMAN İLE ZİMMİNİN DİYETİ 

Hanefi mezhebine göre kitap ehlinden veya kitap ehlinden olmayan 

zimminin diyeti de Müslümanın diyeti gibidir. İmam Şâfiî’ye göre ise, Yahudi 

ve Hristiyanların diyeti dört bin dirhem, Mecusilerin ise, sekiz yüz 

dirhemdir.376   

Şâfiî Mezhebine Göre:  

Ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlardır. Ehli kitap, zimmi, mûahîd 

(sözleşmeli) veya eman altındaysa kanı ve malı masum olur. Bu durumda 

öldürülürse, onun diyeti müslümanın diyetinin 1/3'ü kadardır.377 

 
Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 368; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 304; Ruyânî, 

Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  c. XII, 265; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 

Şerhi’l-Minhâc, VIII, 468; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 299. 
373 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 95.  
374 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 95. 
375 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 290; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 
468. 
376 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 77; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 129-130. 
377 Şâfiî, el-Ümm, XII, 136; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 308; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .c. XII, 492; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 92; Remlî, 
Nihayetu’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  c.VII, 369; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 304; Ruyânî, 
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Delil olarak getirdiği ise;  Amr b.  Şahid'in babasından,  onun da 

dedesinden rivayet ettiği şu hadistir: ”Resulullah (s.a.v) bir mü'minin ehli 

Kitap’tan birini öldürmesi halinde onun diyetinin dört bin dirhem olduğuna 

hükmetti. O dönemde dört bin dirhem, bir müslümanın diyetinin 1/3'ü 

kadardı.”378Başka bir rivayette ise Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurmaktadır: “Müslümanların kanı birbirine eşittir.”379 Bu hadis müslüman 

olmayanların kanının müslümanların kanına denk olmadığını göstermektedir. 

Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer ve Hz. Osman, ehli kitabın diyetinin 

1/3'ü olduğuna hükmetmişlerdir.380  

Mecusi ve putperestin diyeti ise; eğer eman altında iseler müslümanın 

diyetinin 1/10'un 2/3'si kadardır. Bu oran tam diyetin 1/15'i demektir. 

Müslümanın diyeti on iki bin (kadîm mezhebe göre) dirhem olduğuna göre, 

Mecusi ve putperest ‘in diyeti sekiz yüz dirhem olmaktadır.381 

Nitekim Hz. Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Yahudi ve 

Hristiyan’ın diyeti dört bin dirhemdir, Mecusi’nin diyeti ise, sekiz yüz 

dirhemdir.”382 

Ayrıca Hz. Osman'ın ve İbn Mesu’d’un da bu şekilde hükmettikleri 

rivayet edilmiştir. Bu hüküm sahabeler arasında da yayılmıştı. Bundan dolayı 

icma meydana gelmiştir.383  

Ehli kitabı Mecusilerden ayıran özellik; ehli kitaba kitabın indirilmiş 

olmasıdır. Ayrıca ehli kitabın bağlı olduğu din aslı itibariyle hak bir din kabul 

edilmesi, onların kadınlarıyla evlenmenin caiz olması ve kestikleri 

hayvanlardan yenilebilmesi nedeniyle, Mecusi ve diğer putperestlerden 

faziletli kabul edilirler. Üstelik cizye vermeyi kabul etmişlerdir. Mecusiler bu 

 
Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l İmam eş-Şâfiî,  c. XII, 283; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 
Şerhi’l Minhâc, VIII, 470; Zuhaylî,  el-Mu’temed, V, 300. 
378 Beyhâkî, es-Sünenü’l Kübra, VIII, 100. 
379 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 192; İbn Mâce, “Diyât”, 31; Ebû Davûd, “Cihâd”, 147. 
380 Ebû Davûd, “Diyât”,  4542. 
381 Şâfiî, el-Ümm, XII, 137; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 311; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 493; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 93; Remlî, 

Nihayetu’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 369; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 304; Ruyânî, 

Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  XII, 285; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 
Şerhi’l-Minhâc, VIII, 471; Zuhaylî,  el-Mu’temed, V, 300. 
382 Beyhâkî, es-Sünenü’l Kübra, c. VIII, 101. 
383 Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 300. 
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saydığımız beş faziletten sadece cizye verebiliyorlar. Bunda dolayı ehli kitaba 

denk tutulmazlar.384 

Kendisine İslam daveti ulaşamamış kimse, eğer bir dine tabi ise ve o 

din de tahrif edilmemişse, tabi olduğu dine göre diyeti verilir. Eğer tabi 

olduğu din tahrif olmuş ve İslam daveti kendilerine ulaşmamışsa, diyetleri 

Mecusilerin diyeti gibi verilir.385 

Sunduğumuz delillerden de anlaşılacağı üzere İmam Şâfiî’ye nispet 

edilen görüşte isabet edildiğini görmekteyiz. 

4.4.6. SAÇIN VE KAŞLARIN DİYETİ 

Hanefi mezhebine göre bir kimse birisinin başını tıraş etse ve bir daha 

başında kıl bitmezse tam diyet gerekir. Hakeza kaşlarını bitmeyecek şekilde 

tıraş etse veya yolsa ona da tam diyet gerekir. Sadece bir kaş yolunduğunda 

ise, yarım diyet gerekir. Her iki konuda kadın ile erkek arasında fark yoktur. 

İmam Şâfiî’ye göre ise, saç ve kaşlar için hükûmet-i adl (bilirkişinin 

belirleyeceği tazminat) gerekir.386 

 Fakihler hükûmeti şöyle tarif etmişlerdir: Hükûmet diyetin bir 

çeşididir, cinayete maruz kalan kişiye verilir. Bu kısım, cinayete maruz kalan 

kişinin üzerinde bulunan vasıflarla birlikte takdir edilir. Yara iyileşmeye 

başladığında, yaranın derinliğiyle birlikte kıymet takdir edilir. Ne kadar 

eksilmişse, o nisbette diyet de artırılır. Çünkü bedenin tümü için tam diyet 

verilmektedir. Öyleyse bedenin parçaları için de diyetin parçaları verilir. Söz 

gelimi cinayetten (yaralamadan) önce üzerine cinayet işlenen şeyin kıymeti 

yüz deve ise, cinayetten sonra kıymetinin kaç deve olduğu uzmanlar 

tarafından belirlenir. Eğer uzmanlar, cinayetten sonra kıymetinin doksan deve 

olduğunu belirtseler, diyet olarak on deve verilir; yani adam o öldürme 

diyetinin onda biri verilir. Ayrıca bu hüküm cinayete uğramış kişinin hür, 

erkek ve müslüman olmasına göredir. Ancak takdir edilen ve hükümet denen 

cezanın, azanın diyetine ulaşmaması şarttır. Eğer bu dereceye ulaşırsa 

hâkimin onu eksiltmesi gerekir. Bu cezaya hükümet denilmesinin sebebi, bu 

 
384 ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 471; Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 
300. 
385 ed-Demîrî, en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, c. VIII, 471; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 493; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 300; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc 

ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 369; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc,  V, 304. 
386 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 82; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 110-112. 
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cezanın hâkimin hükmüyle tespit edilmesidir. Her ne kadar hâkimin dışındaki 

kişilerde bu hususta içtihat etseler de onların içtihadının hiçbir kıymeti 

harbiyesi yoktur.387 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Saç, kaş, sakal ve kirpiklerin yolunmasından diyet değil, hükûmet 

vardır. Diyetin olmaması şu zikredeceğimiz iki illetten dolayıdır. 

a. Diyetin gerekli olabilmesi, yolunan şeyin güzellikle beraber 

bir faydası olması gerekir. Saç, kaşlar, sakal ve kirpiklerin 

insana kattığı güzelliği olup faydaları azdır. 

b. Diyet acı veren ve vücuda sirayet eden şeylerde olur. Ama 

saçın kesilmesinde acı hissetme ve bedene sirayet söz konusu 

değildir. 388 

Bedenden alınan kılın durumu ise üç şekilde ele almak mümkündür: 

1) Koltuk ve etek altı gibi tüyler, yolunduğu zaman genellikle bir 

yaraya sebep olmaz. Bu yolunan tüyler çıksa da çıkmasa da 

herhangi şer’i bir müeyyide gerekmez. Ancak tüylerin alınmasından 

dolayı cilde bir zarar dokunursa, hükûmet vardır. Burada hükûmetin 

olması tüylerin yolunmasından dolayı değil, deriye verilen zarardan 

dolayıdır. 

2) Sakal, kaşlar ve kirpikler gibi alınan kıllar, yolunduğunda bedene 

zarar veriyorsa, o kıllar tekrar çıkmazsa, hükûmet gerekir. Kılların 

tekrar çıkması durumunda ise iki görüş vardır: 

a. Kıllar yolunduktan sonra kendiliğinden biterse, yolana hiçbir 

şey gerekmez. 

b. Yolunan kıllar tekrar çıksa dahi hükûmet gerekir.389 

 3)  Eğer yolunan tüyler bazı insanların bedeninde zarara sebep oluyor, 

bazılarında ise zarara sebep olmuyorsa, iki farklı görüş vardır. 

 
387 Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 323; 
388 Şâfiî, el-Ümm, XII, 160; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 300; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 519-560; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 209; Ruyânî, 
Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  XII, 267; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 

Şerhi’l-Minhâc, VIII, 525. 
389 Ruyânî, Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  c. XII, 268. 
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Birinci görüşe göre hükûmet, diğerine göre ise hiçbir şey 

gerekmez.390 

Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşte isabet ettiğini 

görmekteyiz. 

4.4.7. ÇOCUĞUN GÖZÜ, DİLİ VE AVRETİNİN DİYETİ 

Çocuğa karşı yapılan fiili bir saldırıda, çocuğun gözü, avreti ve dilinin 

sahih olup olmadığı bilinmiyorsa hükûmet-i adl (bilirkişinin belirleyeceği 

tazminat) gerekir. İmam Şâfiî’ye göre ise, genellikle çocuklar gözü, dili ve 

avreti sağlam olarak doğduklarından, tam diyet gerekir.391 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

a) Gözün Diyeti: 

Çocuğun her iki gözü çıkarıldığı zaman veya gözüne zarar verildikten 

sonra çocuk görme yetkisini kaybederse, diyet gerekir. Çünkü göz, bedendeki 

uzuvlar arasında en değerli ve faydalı olanıdır. Bundan dolayı gözlerde 

diyetin olması diğer uzuvlara göre evleviyet gereğidir. Bu göz büyüğün veya 

çocuğun olsun, fark etmez, görme yetisini kaybettirirse diyet gerekir. Göz 

yerinde olduktan sonra, şaşı olup olmaması veya gözün sağlam olup 

olmaması, diyeti düşürmez. Eğer bir kişi bir çocuğun gözünü çıkarsa ve 

çocuğun önceden de görmediğini, çocuğun ailesi de gördüğünü iddia etse, 

çocuğun ailesi, çocuğun doğduğunda gördüğüne dair delil getirmelidir. 

Örneğin; çocuk bir şey istediğinde, konuşamadığından dolayı istediği şeyi 

gözüyle takip etmesi gibi delil sunmaları halinde, caniden her iki gözü için 

tam diyet alınır392 

Bir kişi bir çocuğun veya bir akıl hastasının gözüne zarar verirse, 

hekimler onların gözünün bir daha görmeyeceğini belirtmeleri durumunda, 

âlimler iki görüş belirtmiştir:  

 
390 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 301; Ruyânî, Bahru’l-Mezheb fî Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî,  

c. XII, 268. 
391 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 97. 
392 Şâfiî, el-Ümm, XII, 159; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 249;  el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 514;Nevevî, Mecmû Şerhi’l-Mühezzeb, XXIII, 139; ed-Demîrî,  

en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l Minhâc, VIII, 486; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc,  V, 311; Zuhaylî,  
el- Mu’temed, V, 316. 
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1) Zanlının cinayeti işlediğine hükmedilir, gözün cezası neyse verilir. 

Çünkü cinayet meydana gelmiştir. 

2) Çocuk ergenlik çağına ulaşmadan, akıl hastası akıllanmadan, 

zanlının üzerine bir şeyle hükmedilemez. Çünkü gözün görmemesi 

bir iddiadan ibaret olduğu için, gözün görme olasılığı da vardır.393 

b) Dilin Diyeti: 

Bir kimse bir çocuğun dilini keserse ve çocuk da bir kelime konuşabilse 

veya ağlamasıyla boğazından harfler çıksa bile, zanlının diyet ödemesi 

gerekir. Çünkü çocuğun konuşması, onun dilsiz olmadığını gösterir. Hatta 

çocuk birkaç aylık olup, konuşamıyorsa, dilini kesene diyet gerekir. Çünkü 

asıl olan dilin sağlam olmasıdır. Zira çocuk küçük olduğundan dolayı 

konuşamıyordur. Bundan dolayı caninin diyet ödemesi gerekir. Şayet çocuk 

belirli yaşa ulaşmışsa ve onun yaşındaki çocuklar konuşabiliyorsa ve o çocuk 

konuşamıyorsa, biri gelip dilini keserse diyet gerekmez, hükûmet gerekir. 

Çünkü çocuğun halinden anlaşılıyor ki; çocuk dilsizdir.394 

c)  Avretin Diyeti: 

Erkeğin avretinin kesilmesinde diyet gerekir. İbn Hazm rivayet ettiğine 

göre Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Avretin 

kesilmesinde diyet gerekir.”395 Hz. Ali de böyle söylemiş ve Sahabelerden 

muhalif davranan olmamıştır. Çünkü avretin kendisinde güzellik ve fayda 

vardır. Bundan dolayı diyet gerekir. Hadis genel olduğundan yaşlı, çocuk, 

genç ve kısırı kapsamaktadır. Aynı şekilde câni zarar verdikten sonra avret 

felç olursa, diyet gerekir. Eğer cani felçli olan avreti keserse, hükûmet gerekir.  

Avrette diyetin gerekli olduğu kısım, sünnetlik yeridir. Çünkü avretin 

faydası, sünnet yerinin kesilmesiyle yok olur. Bir şahıs avretin geri kalan 

kısmını keserse, hükûmet gerekir.396 

 
393 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l İmami ş-Şâfiî, c. XII, 517; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, c. XXIII, 141. 
394 Şâfiî, el-Ümm,  XII, 156; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 268; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 532; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 165; ed-
Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l Minhâc, VIII, 492; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 313; 

Zuhaylî,  el-Mu’temed, V, 317. 
395 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, c. VIII, 97. 
396 Şâfiî, el-Ümm, XII, 157; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 298; el-İmranî, el-Beyan fî 
Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 548; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 195; ed-Demîrî, 

en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 502; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 320; Zuhâylî, el-

Mu’temed, V, 319. 
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Merğînânî İmam Şâfiî’ye dayandırdığı görüşte isabet etmiştir. 

4.4.8. YARALANAN KİŞİNİN İYİLEŞMEDEN ÖNCE ONU 

YARALAYANA KISAS UYGULANMASI 

Hanefi mezhebine göre kim birisini yaralarsa ve o yaralanan kişi 

iyileşmeden, yaralayana kısas uygulanmaz. Çünkü yaralarda, yaranın açıldığı 

vakit itibara alınmaz, gelecekte ne olacağına bakılır. Dolayısıyla yaranın 

hükmü hemen belli olmaz. Yaradan dolayı adam ölebilir ve kısasa 

dönüşebilir. Bundan dolayı iyileşmesini beklemek gerekir. İmam Şâfiî’ye göre 

ise, kısas hemen uygulanır, iyileşmesi beklenmez.397 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Organ kısaslarında kendisini yaralayana, kişi iyileşmeden önce kısas 

talep etmesi caizdir. Eyüp Amr b. Dinar’dan rivayet ettiğine göre; Bir adam 

birisini hayvan boynuzuyla dizinden yaralar ve adam Peygamber efendimiz 

(s.a.v.)’e gelir, kısas talep eder. Kendisine “yaran iyileşene kadar bekle.” 

Denilir. Adam yarasının iyileşmesini beklemeden, kısasın şimdi 

uygulanmasını ister. Peygamber efendimiz (s.a.v.) kısas uygular ve o dizinden 

yaralanan kişi topal kalır, kendisine kısas uygulanan ise ayağı iyileşir. Adam, 

Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e gelerek; kendisinin topal kaldığını, kendisine 

kısas uygulananın ise topal kalmadığını söyler. Peygamber efendimiz (s.a.v.) 

şöyle buyurur: “Sen kısasın ertelenmesini istemedin, senin hiçbir hakkın 

yoktur.”398 

Bu zikrettiğimiz hadis üç şeye işaret etmektedir: 

a. Yara iyileşmeden önce kısasın uygulanmasının caiz olması 

b. Kısasın yara iyileşeceğe vakte ertelenmesinin müstehap olması  

c. Kısasın kılıç dışında başka bir şeyle olabilmesine işaret etmektedir. 

Çünkü cinayet boynuzla olmuştur. 

İmam Şâfiî’nin mezhebinde ikinci olan görüş ise; yara iyileşmeden 

önce kısasın uygulanmasının caiz olmadığıdır. Bu görüş daha muteberdir.  399 

 
397 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 107. 
398 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 66. 
399 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 168. 
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Yapılan nispette isabet edilmemiştir. Çünkü İmam Şâfiî kısasın hemen 

uygulanmasının sadece caiz olduğunu belirtmiştir. Şâfiî Mezhep İmamları ise 

kısasın hemen uygulanmasının caiz olmadığını vurgulamışlardır. 

4.4.9. BİLEREK OĞLUNU ÖLDÜRENİN DİYET VERME 

KEYFİYETİ 

Hanefi mezhebine göre baba, çocuğunu bilerek öldürdüğü zaman, üç yıl 

zaman zarfı içerisinde kendi malından diyet ödemesi gerekir. İmam Şâfiî’ye 

göre ise, diyet peşin olarak ödenir.400 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir kişi çocuğunu bilerek öldürdüğü zaman ona kısas gerekmez. Ancak 

baba malından amd (kasden öldürme) diyetini peşin olarak verir. Yani bu 

diyet türünü âkile ödemez.401  

Zira Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Akile kasten 

öldürmenin diyetini yüklenmez.”402 Asıl olan, telef edilen şeylerde telef 

edenin telef ettiği şeyin kendisini peşin olarak ödemesidir. Fakat yanlışlıkla 

öldürme durumunda diyetin vadeli oluşu, yanılana ve âkilesine hafifletmek 

içindir. Kasten öldüren ise, böyle bir hafifletmeyi hak etmez. Onun için diyet 

kendisinden peşin olarak alınır. 403  

Yapılan görüş nispetinde isabet edilmiştir. 

4.4.10. ÇOCUK VE AKIL HASTASININ KASTEN 

ÖLDÜRMELERİ 

Hanefi mezhebine göre çocuk veya akıl hastası olan biri, kasten birisini 

öldürmesi hata olarak kabul edilir. Dolayısıyla diyeti çocuğun ve akıl 

hastasının, âkilesinin ödemesi gerekir. İmam Şâfiî’ye göre ise, çocuğun, 

delinin amdı (kasten öldürme) amddır (kasten öldürmedir). Öyle ki diyet peşin 

olarak çocuğun ve akıl hastasının malından gerekir.404 

Şâfiî Mezhebine Göre:  

 
400 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 109; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 141. 
401 Şâfiî, el-Ümm, XII, 51; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 299. 
402 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 104. 
403Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 23; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 529;  

ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 456; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 299. 
404 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 110; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 132. 
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Çocuk ve akıl hastası kasten veya yanlışlıkla birisini öldürdükleri 

zaman, onlara kısas uygulanmaz. Ancak cinayetten dolayı diyet gerekir. 

Cinayet yanlışlıkla olduğunda akile diyeti üstlenir. Eğer akıl hastası veya 

çocuk kasten birisini öldürmüşlerse diyeti akile mi veya onlar mı üstlenecek. 

Bu hususta iki farklı görüş vardır. 

a. Çocuk ve akıl hastası her ne kadar bilerek cinayeti işlemişlerse dahi, 

yanlışlıkla öldürmenin hükmü geçerli olur. Yani diyeti onların 

akilesi üstlenir. Çünkü kısasın düştüğü ve uygulanamadığı bütün 

cinayetler yanlışlıkla öldürme hükmündedir. 

b. Her ne kadar akıl hastasının ve çocuğun cinayetinde kısas düşse de, 

kasten öldürmenin hükmü cari olur. Kasten öldürmenin vasfı belli 

olduğundan, hükmü de bellidir. Çünkü çocuğun ibadetlerde kasten 

ve unutarak yaptığı arasında fark vardır. İbadetlerde olan farklar, 

cinayetlerde de olması gerekir. Bundan dolayı çocuk ve akıl hastası 

kasten birisini öldürdükleri zaman kendilerine kısas uygulanmaz, 

ama diyet onların mallarından alınır.405 

Bu iki görüşten birinci görüşü ele alırsak; diyeti, çocuğun ve akıl 

hastasının akilesi üstlenir. Diyeti akile üstlendiği için hafif olup üç yıl 

içerisinde ödenir. Şayet ikinci görüşü alırsak; diyet çocuk ve akıl hastasının 

malından tahsil edilip, peşin alınır. Dolayısıyla çocuk ve akıl hastasının 

akilesine de hiçbir şey yüklenmez.406 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte, İmam Şâfiî’nin bu konuda iki 

farklı görüşü vardır. Eğer birinci görüş perspektifinden bakacak olursak nispet 

edilen görüşte isabet edilmediğini, şayet ikinci görüş perspektifinden 

bakılacak olursa, isabet edildiği anlaşılmaktadır.  

4.5. CENİNİN ÖLDÜRÜLMESİ 

Anne karnında bulunan ceninin azaları oluşmaya başlamışsa veya bir et 

parçasından ibaret ise, güvenilir kadınlar ceninde insan suretinin olduğunu, 

ancak açık olmadığını belirtseler ve bir kimse cenine karşı bir cinayet işlerse 

hür ve müslüman bir cenine karşı cinayet işlemiş sayılır. Bu ceninin erkek 

veya kız olması meseleyi değiştirmez. Örneğin bir kişi, hamile bir kadının 

 
405 Şâfiî, el-Ümm, XII, 152; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 317; El-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .XII, 487;  Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb,  XXIII, 252. 
406 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 317. 
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karnına bir darbe vurur bunun üzerine cenin ölü olarak annesinin karnından 

çıkarsa, caniye gurre denilen ceza tatbik edilir. Cani diyetin 1/10'inin yarısını 

vermesi gerekir ki bu da beş devedir. Eğer deve yoksa beş devenin kıymetini 

vermesi gerekir.407 

Gurre kelimesi (çoğulu gurer) sözlükte “atın alnındaki beyazlık, bir 

şeyin başlangıcı, bir şeyin en iyisi, en değerlisi; yüzdeki güzellik ve parlaklık; 

beyaz köle ve câriye” gibi manalara gelir.408 

Gurrenin fıkıh terimi olarak manası, “düşürülen ceninden ötürü 

verilmesi gereken malî tazminattır. 409 

4.5.1. GURRENİN MİKTARI 

Hanefi mezhebine göre bir kişi bir kadının karnına vurursa ve 

vurmadan dolayı, kadın düşük yaparsa, gurre gerekir. Gurre de köle veya 

cariyedir. Ceninin diyeti takdir edildiğinde ise beş yüz dirhemdir. İmam 

Şâfiî’ye göre ise, ceninin diyeti takdir edildiğinde altı yüz dirhemdir.410 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Eğer cenin hür ise, onun gurre diyeti, müslüman olan birisinin 1/10 

kıymeti kadardır. Ebu Hureyre rivayet ettiğine göre; “Hz. Peygamber (s.a.v.), 

kadının cenini ücreti hakkında, diyet bedelinin onda birinin yarısına ulaşan 

erkek veya dişi bir köle olarak hükmetti.”411  

Ayrıca Ebu Hureyre şöyle rivayet etmektedir: “Huzeyl kabilesinden iki 

kadın birbirleriyle dövüşüp bunlardan biri diğerine bir taş attı; kadını ve 

karnındaki cenini öldürdü. Bunun ardından Resulullah  (s.a.v.)  huzurunda 

davalaştılar. Resulullah, (s.a.v.) ceninin diyetinin, tam diyet bedelinin 

1/10'nun yarısına ulaşacak erkek veya dişi bir köle olduğuna hükmetti. 

Kadının diyetinin de katil kadının asabesi (erkek akrabaları) üzerinde 

olmasına hükmetti.”412 

Muğire b. Şube'den şöyle rivayet edilmiştir: “Ömer b. Hattab, kadının 

cenini hususunda sahabe ile istişare etti.” Muğire şöyle dedi: 

 
407 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 496. 
408 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 671. 
409 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 378; Muhsin Koçak, “Gurre”, DİA, 1996, XIV, 211. 
410 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 113. 
411 Buhârî, ”Diyât”  6511; Müslim, ”Diyât” 1681. 
412 Buhârî, ”Diyât”  6511. 
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- Resulullah (s.a.v.) ceninin diyeti hakkında erkek veya dişi bir köle ile 

hükmetti. 

- Senden başka buna şahitlik edecek birini getir. 

Bunun üzerine Muhammed b. Mesleme kalkarak Resulullah’ın bu 

şekilde hükmettiğine şahitlik etti.”413 

Eğer gurre bulunabiliyorsa, veli başka bir şeyi alması için zorlanmaz. 

Çünkü Peygamber efendimiz (s.a.v.) diyette deveyi vacip kıldığı gibi, ceninde 

de gurreyi vacip kılmıştır. Şayet gurreye kıymet biçilirse, o zaman değeri 

verilir.414  

Şâfiî fukahası gurre kıymetlendirildiği zaman, kendisine nasıl kıymet 

biçileceği hususunda ihtilafa düşmüşlerdir:  

a. Gurre kıymeti beş devedir. Çünkü deve diyette asıl olandır. Eğer 

gurre için para takdir edilirse elli dinar veya altı yüz dirhem şeklinde 

verilir. Bu eski (kadîm) mezheptir. 

b. Gurre için takdir edilecek olan şey bulunan beldenin para birimine 

ve kıymetine göre yapılır. Bu beldenin parası altı yüz dirheme 

tekabül edebilir veya daha fazlası da olabilir.415 

Nispet edilen görüşte Kadîm mezhebe göre isabet edildiği, Cedîd 

Mezhebe göre ise isabet edilmediği anlaşılmaktadır. 

4.5.2. GURREYİ ÖDEME ZAMANI 

Hanefi mezhebine göre gurre beş yüz dirheme ulaştıktan sonra, caninin 

âkilesi gurreyi öder. Eğer gurre beş yüz dirhemden az ise, akile ödemez. Cani 

kendi malından bir yıl içerisinde öder. İmam Şâfiî’ye göre ise, gurre diyeti üç 

yıl içerisinde ödenir.416 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kim bilerek bir kadının karnındaki ceninin düşüp ölmesine neden 

olursa, hatayla veya şibhi amd (kasta benzeyen cinayet) cinayet işleyen kişi 

gibi kendisine muamele edilir. Diyet hatayla işlenen cinayetlerde hafif, şibhi 

 
413 Buhârî, ”Diyât”  6509. 
414 Şâfiî, el-Ümm, XII, 141; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 501-502. 
415Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 393-394; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 232-233; 

ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 587; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc,  V, 382. 
416 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 114. 
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amd (kasda benzeyen cinayet)  şeklinde işlenen cinayetlerde ise ağırdır. Gurre 

de bilerek ve hatayla işlenen cinayetlerde değişkenlik gösterir. Eğer gurre 

1/3’ten az ise bu cezanın hangi zaman zarfında ödeneceği hususunda iki farklı 

görüş vardır: 

a. Gurre üç yıl içerisinde ödenir. Çünkü gurre nefsin diyeti olduğu için, 

tam bir diyete benzediğinden miktarı az olsa da üç yıl içerisinde 

ödenir. 

b. Gurre diyeti az olursa bir yıl içerisinde ödenir. Çünkü akilenin yıllık 

diyeti 1/3’ tür. Fakat gurre bu miktardan daha az olduğu için bir yıl 

içerisinde ödenmesi daha evladır.417 

Yapılan nispette iki farklı görüş beyan edilmiş olup ve yapılan nispette 

de bu iki görüşten birisine haiz olduğundan isabet edildiğini söyleyebiliriz. 

4.5.3. ANNE ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÖLÜ BİR 

CENİN DOĞURMASI 

Hanefi mezhebine göre anne öldürülse ve sonra ölü bir cenin çıksa; 

anne için diyet gerekir, cenin için bir şey gerekmez. İmam Şâfiî’ye göre ise, 

cenin içinde gurre gerekir.418 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir kimse bir kadını darp etmesiyle kadın ölürse ve kadın öldükten 

sonra ölü bir cenin çıksa, kadını öldürülmesinden dolayı diyet, ceninden 

dolayı da gurre gerekir.419 

Nitekim Ebu Hureyre rivayet ettiğine göre; "Huzeyl kabilesinden iki 

kadın kavga etti. Biri diğerine taş atmak suretiyle hem onu, hem de karnındaki 

cenini öldürdü. Bunun üzerine davacı ve davalı olarak Resûlullah’a (s.a.v.) 

başvurdular. Resulullah (s.a.v.) öldürülen ceninin diyeti olarak gurreye, yani 

bir köle veya cariye (tazmin edilmeye) hükmetti. Kadının öldürülmesinden 

dolayı da katile kadının akilesine diyeti yüklemeyi kararlaştırdı."420 

Peygamber efendimiz (s.a.v.)  ceninin annesinin ölümünden önce çıkması 

 
417 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 397-398. 
418 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 115; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 137. 
419 Şâfiî, el-Ümm, c. XII, 142; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .c.XII, 498; 

Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c.XII, 390; ed-Demîrî, en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, c. VIII, 
582; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 378; Remlî, Nihayetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  c.VII, 

438. 
420 Buhârî, 6909. 
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veya sonra çıkması diye bir fark yapmamış, caninin gurre vermesine 

hükmetmiştir.421 

Cenin annesi ölmeden önce doğduğunda, cani gurre vermesi 

gerekiyorsa, annenin ölümünden sonra doğsa da annenin ölmeden önce ki 

haline kıyas edilerek, aynen gurre vermesi gerekir.422 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edildiği anlaşılmaktadır. 

4.5.4. CARİYENİN CENİNİN DİYETİ 

Hanefi mezhebine göre düşürülen cenin bir cariyeninse, erkek ve canlı 

olarak düşürülmüşse; çocuğun kıymetinin yirmide biri, kız ise kıymetinin 

onda biri tazmin edilir: Çünkü hür kadının düşürülen cenini için beş yüz 

dirhem verilmesi gerekir ki, bu da diyetin yirmide biridir. İmam Şâfiî’ye göre 

ise, cariyenin kıymetinin onda biri tazmin edilir.423 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir kimse bir cariyeyi darp ettikten sonra, cariye; erkek veya dişi bir 

cenin düşürse, cani gurre diyetini cariyenin kıymetinin onda biri olarak 

öder.424 

Ebu Hureyre rivayet ettiğine göre; "Huzeyl kabilesinden iki kadın 

kavga etti. Biri diğerine taş atmak suretiyle hem onu, hem de karnındaki 

cenini öldürdü. Bunun üzerine davacı ve davalı olarak Resûlullah’a (s.a.v.) 

başvurdular. Resulullah (s.a.v.) öldürülen ceninin diyeti olarak gurreye, yani 

bir köle veya cariye (tazmin edilmeye) hükmetti. Kadının öldürülmesinden 

dolayı da katile kadının akilesine diyeti yüklemeyi kararlaştırdı."425 

Peygamber efendimiz (s.a.v.)  öldürülen cenin erkek veya kız diye bir ayırım 

yapmadan, öldürülen cenin için gurre diyetine hükmetmiştir.426 

Yapılan görüş nispetinde isabet edildiğini görmekteyiz. 

 
421 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c.XII, 390. 
422 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 498. 
423 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 116. 
424 Şâfiî, el-Ümm, XII, 143; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c.XII, 389; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 496; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 232; ed-Demîrî, 
en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc,  VIII, 589; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 383; Remlî, 

Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  VII, 442. 
425 Buhârî, “Diyât” 6909. 
426 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 389; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 
496. 
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4.5.5. CENİNİN CİNAYETİNDE KEFARET 

Hanefilere göre ceninin düşmesine neden olan kişiye kefaret gerekmez. 

İmam Şâfiî’ye göre ise, ceninin düşmesine sebep olan kişinin kefaret vermesi 

gerekir. Çünkü cenin canlı insan hükmündedir. Canlı bir insan 

öldürüldüğünde kefaret gerektiği gibi cenin düşürüldüğü zaman da kefaret 

gerekir.427 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Her kim bir kadının karnına vursa ve kadın bu vurmadan ötürü ölü bir 

cenin düşürürse, caniye kefaret gerekir.428 

Nitekim Allah-u Teâlâ Kur’an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır: 

“…Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve 

ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir…”429 Biz cenini 

anne ve babası müslüman olduğu için, onlara istinaden müslüman olarak 

kabul ettiğimizden bu ayet cenini de kapsamaktadır. Çünkü cenin insan 

olduğu için kanını diğer insanların kanı gibi haksız yere akıtmak haramdır. 

Bundan dolayı ceninin ölmesinden dolayı gurre caninin akilesine, kefareti 

caniye yükledik. Daha önce de belirtiğimiz gibi cani kefaret olarak bir köleyi, 

köle yoksa veya köleyi azat etme gücü yoksa iki ay peş peşe oruç tutacak, 

buna da gücü yetmiyorsa, kefaret; gücü yeteceği zamana ertelenir. Eğer gücü 

yetmeden cani ölürse, kefaret malından oruç fidyesi olarak alınır.430 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

4.6. HAYVANLARIN SEBEP OLDUĞU CİNAYETLER 

4.6.1. HAYVANIN FİSKESİYLE MEYDANA GELEN 

ZARARIN TAZMİNİ 

Hanefi mezhebine göre hayvan yürürken arka ayağıyla birisine vursa, 

binene bir şey gerekmez. Çünkü bunu engellemek binenin gücü dâhilinde 

 
427 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 117; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 136. 
428 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 385; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

624; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 310;  ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî 

Şerhi’l-Minhâc, VIII, 594; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 386; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ilâ 

Şerhi’l-Minhâc, VII, 444; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 327. 
429 Nisâ, 4/92. 
430 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 310; Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 328; el-

İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XII, 625. 
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değildir. Binenin yönü, hayvanın arka tarafına değil ön tarafına dönüktür. 

İmam Şâfiî’ye göre ise, bu söylenenlerin hepsinde, binen, bindiği hayvanın 

verdiği zararı ödemek zorundadır.431 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Seyir halinde olan hayvanın verdiği zararla ilgili iki halet söz 

konusudur.432 

1) Hayvanın yanında sahibinin olması: Eğer hayvan, sahibi yanında 

olduğu takdirde ayak, baş veya kuyruğuyla zarar verirse ve sahibi 

ister binmiş olsun veya yanında olsun, hayvanın telef ettiği her şeyi 

ödemek zorundadır. 

2) Hayvanın yanında sahibinin olmaması: Eğer hayvan sahibi, 

hayvanın yanında olmadan hayvan bir şey telef ederse; bu da iki 

kısıma ayrılır: 

a. Hayvan sahibi kendi isteğiyle hayvanı serbest bırakmasından 

dolayı meydana gelen zararı, ödemek zorundadır.  

b. Hayvan sahibi hayvanını bağladıktan sonra, onu gözetlemezse 

ve o da ipini koparıp, bir malı telef etse veya bir insanı 

öldürse; en sahih görüşe göre, hayvan sahibi, bu hayvanın 

telef ettiği şeyi ödemek zorunda değildir. Çünkü Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “ Başıboş hayvanın 

cinayeti hederdir.”433 Sahih olan görüşe göre ise; hayvanın 

sahibi, hayvanın telef ettiği şeyde sorumludur.434 

Yapılan görüş nispetinde isabet edildiği anlaşılmaktadır. 

4.6.2. İKİ HAYVANIN ÇARPIŞARAK ÖLMESİYLE 

GEREKLİ OLAN DİYET 

 Hanefilere göre iki süvari birbiriyle çarpışıp ölseler, her birinin akilesi 

diğerinin diyetini verir. İmam Züfer ve İmam Şâfiî’ye göre ise, her birinin 

akilesi diğerinin diyetinin yarısını öder.435  

 
431 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 144. 
432 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XIII, 86. 
433 Müslim, “Hudûd”, 45; Ebû Davûd, “Diyât”, 30. 
434 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 370-372; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, 

XIII, 86-87; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 568-569. 
435 Merğînânî, el-Hidâye,  VIII, 146; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 270. 
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Şâfiî Mezhebine Göre: 

İki süvari veya iki yaya birbirleriyle çarpışıp ölseler, her birinin akilesi 

diğerinin diyetinin yarısını verir ve diyetin diğer yarısı da düşer. Çünkü iki 

süvari de çarpışma da eşittirler, kendi fiilleriyle ölmüşlerdir. Bundan dolayı 

diyetin yarısı düşer.436 

Eğer yanlışlıkla çarpışsalar veya hayvanlar birbirlerini görüp, 

birbirlerine saldırmışlarsa bundan dolayı, her birisinin âkilesinin üzerine hafif 

yarım diyet gerekir. Şayet bilerek çarpışmışlarsa şibhi amd (kasta benzer) 

olur. Diyeti ise, âkilenin üzerine muğallaze (katı) yarım diyet gerekir. 

Çarpışma kafa kafaya veya arkadan çarpma olsa, çarpışan hayvanlar iki at, iki 

katır veya bir katır bir at olsa bile diyette bir değişiklik meydana gelmez. 

Çünkü çarpışma, her ne kadar biri diğerinden sert olsa da her iki binekten 

meydana gelmiştir. Çarpışan hayvanlardan her ikisi kör veya sadece biri kör 

ise veya çarpışma esnasında bir sırt üstü diğeri de yüz üstü düşse hüküm yine 

değişmez, diyetin yarısı tazmin edilir.437 

Çünkü Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmaktadır: “ İki 

süvari çarpışıp ölürlerse her birisinin akilesi üzerine yarım diyet gerekir.” Hz. 

Ali bu sözü söylediğinde ona muhalefet eden olmamıştır.438 

Eğer çarpışan hayvanlar ölse, süvarilere bir şey olmazsa, her iki bineğin 

değerinin yarısı verilir. Ama süvarilerin akileleri bu kıymeti ödemezler. 

Çünkü hayvanlar mal olduğu için, akile de malı tazmin etmez.439 

Nispetinde bulunulan görüşte isabet edildiği anlaşılmaktadır. 

4.7. KÖLENİN CİNAYETİ 

4.7.1. KÖLENİN YANLIŞLIKLA CİNAYET İŞLEMESİ 

Hanefi mezhebine göre köle yanlışlıkla bir cinayet işlese, kölenin 

efendisi isterse köleyi, cinayete uğrayanın velisine verir, isterse diyeti verip 

 
436 Şâfiî, el-Ümm,  XII, 111; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 323;  el-İmranî, el-Beyan fî 
Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 465; ed-Demîrî, en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 550; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 357; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ilâ Şerhi’l-Minhâc,  VII, 417.

  
437 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 324; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 
466. 
438 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 324. 
439 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 467. 
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kölesini kurtarır. İmam Şâfiî’ye göre ise, kölenin cinayeti, kendi boynunda bir 

borçtur. Buna karşılık satılır. Fakat sahibi diyeti ödemek isterse öder.440 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir köle bilerek başka bir köleyi öldürse, öldürülenin efendisi isterse 

kısas isteyebilir. Çünkü iki köle birbirine denk olduğu için kısasın 

uygulanmasında herhangi bir şer’i mahzur yoktur. Eğer öldürülenin efendisi, 

cinayet işleyen köleyi mal karşılığında af ederse veya cinayet yanlışlıkla 

olmuşsa veya Şibhi amd (kasta benzer) olarak meydana gelmişse; kölenin 

cinayeti, caninin boynunda bir borç olarak kalır. Efendisi üzerine hiçbir şey 

gerekmez. Caninin efendisi köleyi satıp, öldürülenin diyetini ondan ödeyebilir 

veya kendisi diyetini ödeyebilir.441  

Kölenin efendisi cinayete karşılık köleyi satarsa ve kölenin fiyatı 

diyetten fazla ise, kölenin efendisi diyetten arta kalan parayı alabilir. Eğer 

diyet, kölenin satıldığı paradan daha fazla ise, kölenin efendisi geri kalan 

miktarı vermek zorunda değildir. Çünkü efendinin diyet olarak kölesinden 

başka bir şey vermesi kendisine gerekmez. Şayet kölenin efendisi, kölenin 

diyetini vermek isterse ve caninin değeri maktulün değeriyle aynı veya daha 

fazla ise, efendi maktulün değeri kadar verir. Şayet maktulün değeri katilin 

değerinden fazla ise, bu hususta iki farklı görüş vardır: 

1) Katilin değeri kadar diyet öder. Efendi, caninin boynunun fidyesini 

verdiği için değerinden fazlasını ödemesi gerekmez. 

2) Maktulün değeri ne kadar olursa olsun, değerini vermesi gerekir.442 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir.    

4.7.2. KÖLENİN YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMESİ   

Hanefilere göre kim yanlışlıkla bir köleyi öldürürse kölenin değeri on 

bin dirhemi aşmıyorsa, bu durumda onun kıymeti verilir. Ancak kölenin 

değeri on bin dirhem veya on bin dirhemden fazla ise, o on bin dirhemden, on 

dirhem eksik olarak öldürülen kölenin efendisine verilir. Eğer cariye ise, 

değeri beş bin dirhemden fazla olamaz. Şayet fazla ise beş bin dirhemden beş 

 
440 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 161; Serahsî, el-Mebsût, XXVII, 31. 
441 Şâfiî, el-Ümm, XII, 41; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 315; el-İmranî, el-Beyan fî 

Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 570. 
442 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 315; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 
570. 
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dirhem eksik olarak tazmin edilir. İmam Şâfiî’ye göre ise, kölenin değeri neye 

varırsa varsın ödemek gerekir.443 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hür olan birisi bir köleyi veya cariyeyi, bilerek veya yanlışlıkla 

öldürürse, öldürdüğü köle ve cariyenin değeri ne kadar olursa olsun vermek 

zorundadır.444 

Hz. Ömer, Hz. Ali ve İbn Ömer köleyi öldüren kişiye, neye varırsa 

varsın kölenin değerine hükmetmişlerdir. Kendisine karşı cinayet işlenen köle 

ölmüştür. Telef edilen mallarda olduğu gibi, değeri kaça varırsa varsın 

verilmesi gerekir. Çünkü malın ödenmesi, zararın telafisi içindir. Bu da ancak 

telef olan mal olma niteliğinde onun dengi olmakla mümkündür. Bundan 

dolayı gasp edilen köle, diğer mallarda olduğu gibi, ne kadar olursa olsun 

değeri ile ödenir. Öldürme durumunda da böyledir.445 

Yapılan görüş nispetinde isabet edildiği anlaşılmaktadır. 

4.7.3. KÖLENİN GÖZÜNÜN ÇIKARILMASI 

Hanefi mezhebine göre bir kimse bir kölenin iki gözünü çıkarırsa, Ebû 

Hanife’ye göre, kölenin efendisi isterse köleyi caniye verir kölenin değerini 

alır. Şayet köleyi caniye vermezse kölenin efendisi caniden hiçbir şey alamaz. 

İmam Muhammed ve Yusuf’a göre ise, kölenin efendisi isterse köleyi verir 

değerini alır veya köleyi vermez, caninin meydana getirdiği zararı tazmin 

etmesini talep eder. İmam Şâfiî’ye göre ise, kölenin efendisi, kölesinin 

gözünü çıkaranı, kölenin bütün değeriyle sorumlu tutar ve köleyi de caniye 

vermez.446 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Hür olan birisi bir kölenin iki gözünü çıkarırsa veya iki elini keserse,  

diyeti iki bin dirhem olarak verir. Kölenin efendisi köleyi azat ettikten sonra, 

köle o cinayetten dolayı ölürse, cani, değeri ne kadar olursa olsun, kölenin 

diyetini vermelidir. Cani, diyeti kölenin efendisine vermesi gerekir. Çünkü 

cani cinayeti işlediği zaman köle daha azat edilmemiş ve efendisinin 

 
443 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 182; Serahsî, el-Mebsût, XXVII, 35. 
444 Şâfiî, el-Ümm, XII, 41; Mâverdî, el-Havi’l-Kebir, XII, 313; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l 

İmami ş-Şâfiî, XII, 568; Nevevî, Mecmû Şerhi’l-Mühezzeb, XXIII, 219. 
445 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 313; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XII, 

568; Nevevî, Mecmû Şerhi’l-Mühezzeb, XXIII, 219. 
446 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 190. 
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mülkiyeti altındaydı. Bundan dolayı kölenin diyetini kölenin efendisine 

vermesi gerekir.447 

Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşte isabet ettiğini 

görmekteyiz. 

4.7.4. HÜR BİR ÇOCUĞUN GASP EDİLDİKTEN SONRA 

ÖLMESİ  

Hanefilere göre bir kimse hür olan bir çocuğu gasp edip götürse; onu 

öldürse veya çocuğa bir taş değse ya da yırtıcı hayvan yese yahut bir duvardan 

düşüp ölse, gasp edenin akilesi çocuğun diyetini ödemesi gerekir. İmam 

Şâfiî’ye göre ise, gasp fiili, hür olan bir insanda gerçekleşemeyeceği için diyet 

gerekmez.448 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Özgür olan bir çocuk, bir kişi tarafından gasp edilirse ve gasp 

edildikten sonra, çocuk ölürse veya yırtıcı bir hayvan çocuğa zarar verirse, 

çocuk köle olmadığı için, gasp eden çocuğun ölmesinden dolayı sorumlu 

tutulmaz. Çünkü özgür olan bir çocuk, özgür olan bir adam gibidir. Nasıl ki 

özgür olan bir adam gasp edildiğinde ölürse, onu gasp eden onun ölmesinden 

sorumlu değilse, çocukta böyledir. Gasp nedeniyle ödeme, değeri olan mala 

özgüdür. Özgür çocuk ise mal değildir.449 

Nispetinde bulunulan görüşte isabet edildiği anlaşılmaktadır.  

4.8. KASÂME 

Kasâme, öldürülenin velilerine taksim edilen yeminin adıdır. Kasâme, 

kasem kökünden gelir ve yemin manasını ifade eder.450 Bazılarının görüşüne 

göre kasame'den amaç, maktulün velîleridir. Burada kasâme ile elli yemin 

kastedilmektedir ki bu yeminler maktulün velilerine taksim edilir. Meselâ bir 

cemaat, bir kişiyi kendi yakınlarından birini öldürmekle suçlasa, onların doğru 

söylediklerini gösteren bir karine de bulunsa, bu yemini yaparlar veya 

 
447 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l İmami ş-Şâfiî, XII, 572; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, 

XXIII, 222. 
448 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 202; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 264. 
449 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, VII, 146; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc,  III, 311. 
450 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 761. 
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ithamlarını kuvvetlendirecek bir karine olmadığında davalının yaptığı 

yeminlerin adına kasâme denir.451 

Kasâme, cahiliye döneminde de bilinmekteydi. Kasâme ile hüküm 

veren ilk kişi Velid b. Muğire’dir. İslâm geldikten sonra birtakım kayıt ve 

şartlar eklemek suretiyle kasâme'yi kabul etti. 452 

Kasâme, isminden de anlaşıldığı üzere yeminin daha çok hukukî 

yaptırımın sağlandığı değerlerin kuvvetli olduğu ilk dönem toplumlarında 

varlığı bilinmektedir. İlk dönem toplumlarında özellikle Hicaz Arapları ve 

Yahudilikte yalan yere yeminin dünyevi kötü sonuçları olacağına dair bir 

inanış bulunmaktaydı. Bundan dolayı ispat hukukunda yemine sıkça 

başvurulurdu. Yemin etmesi istenen kimsenin yemin etmekten kaçınması 

sübut yönünden önemli bir delil kabul edilirdi. Bundan dolayı da faili meçhul 

cinayetlerde cinayetin işlendiği veya cesedin bulunduğu yerdeki insanların 

cinayeti işlemediğine, görmediğine ve bilmediğine dair yemin etmesi veya 

yemin etmekten kaçınması suçu ispat veya suç isnadını kendi üzerinden 

defetmek açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır. Keza İslâm ceza usulü 

hukukunda yemin, tarafların iddiasını ispata yarayan bir delil olarak kabul 

edilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), özellikle hâkim önünde tarafların 

ispat yükümlülüğü belirleyen “ispat davacıya, yemin davalıya”453 şeklindeki 

hadisi, yeminin muhakeme usulünde bir delil olduğunu ifade eder. Anlaşıldığı 

üzere “Ben kimseyi öldürmedim ve öldürüleni de bilmiyorum” şeklindeki 

yemin o yer ahalisinin suçu işleyen katili görmemekle veya bilmemekle bu 

olayı önleyememekle dönemin hukuk anlayışında “suç karinesi” olarak 

algılanmıştır. Buradan İslâm ceza muhakeme usulü hukukunda, yeminin ispat 

vasıtası bir delil olarak kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.454 

4.8.1. BİR MAHALLEDE ÖLÜ BULUNMASININ HÜKMÜ 

Hanefi mezhebine göre bir mahallede ölü olarak biri bulunursa ve 

kimin öldürdüğü bilinmiyorsa, o mahalleden biri mahalle adına elli kez, 

mahalledeki maktulü öldürmediklerine ve kimin öldürdüğünü bilmediklerine 

 
451 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 3; Remlî, Nihayetu’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 446; 

Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 389; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 335. 
452 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 4; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 389. 
453 Buhârî, “Rehin”, 6; Müslim, “Akdiye”, 1. 
454 Hadi Sağlam, “İslam Hukuku Tarihinde Faili Meçhul Cinayetler Meselesi (Kasâme 

Müessesesi)”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, c. III, sy. 2, 4. 
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dair yemin etmeleri gerekir ve bu yeminden sonra mahalle halkı diyeti öder.455 

İmam Şâfiî’nin görüşü ise; eğer olayda davacıyı haklı çıkaracak bir karine 

varsa, maktulün velisinden elli kez yemin etmesi istenilir. Şayet yemin ederse 

öldürenin malından diyet ödemesine hükmedilir.456 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Kasâme hükmünün tahakkuk etmesi için şu hususların bulunması 

gerekir: 

1) Öldürülen kişi bir mekânda bulunmalı ve katilin kim olduğu belli 

olmamalıdır. 

2) Öldürülen kişinin velileri, bir kişinin veya bir cemaatin katil ol-

duğunu bu hususta bir delili olmadığı halde iddia etmelidirler. 

3) Maktulün velilerinin iddialarını destekleyen bir karine olmalıdır. 

4) Maktulün velilerinin iddialarını destekleyen bir karine ve delili 

yoksa davalıya yemin etme hakkı doğar.457 

Bir kişi düşmanları olan bir mahallede ölü olarak bulunursa ve maktul 

velilerinin bir delili yoksa sadece o mahallede öldürüldüğüne dair bir karine 

varsa, maktulün velisi elli kez davalının üzerine yemin etmesi gerekir,  

maktulün velisi yemin ettikten sonra diyet maktulün velilerine ödenir.458 

İmam Şâfiî, Amr b. Şuayb’dan rivayet ettiğine göre, Peygamber 

efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kasâmenin dışında, delili iddia 

sahibinin, yeminde inkâr edenin üzerinedir.”459 

Başka bir rivayette ise, Sehl b.  Ebî Hasme ile Râfî b. Hadîc şu hadisi 

rivayet etmektedirler: "Muhayyısa b. Mes’ûd ile Abdullah b. Sehl (bir hurma 

mevsimi) Hayber'e gitmişlerdi. Bu iki arkadaş Hayber'e vardıklarında hurma 

ağaçlarındaki işleri için birbirlerinden ayrıldılar. Hemen sonra Abdullah b. 

Sehl öldürüldü.  Bu öldürme olayından Yahudileri itham ettiler. Nihayet 

öldürülen Abdullah b. Sehl’ in kardeşi Abdurrahman b.  Sehl ve onun 

 
455 Konu ile ilgili Osmanlı döneminde gerçekleşen bir olay için bk. Korkmaz, Ömer – 
Aslan, Nasi, “Osmanlı Ceza Muhakemesinde Olay Yeri Ön İnceleme -Keşif ve Tahrir- 
Raporları”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi sy. 33 (2019), s. 251. 
456 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 207; Serahsî, el-Mebsût, c. XXVI, 162. 
457 Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 337. 
458 Şâfiî, el-Ümm, XII, 122; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 3; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-

İmami ş-Şâfiî, XIII, 220; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 392; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila 

Şerhi’l-Minhâc,  VII, 449; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 337. 
459 Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübra, VIII, 123; Daru Kutnî, Sünen, III, 110.  
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amcasının oğulları Huveyyısa ve Muhayyısa beraberce Peygamber'e geldiler. 

Abdurrahman gelenlerin en küçüğü olduğu halde kardeşinin öldürülmesi 

hakkında konuşmaya başladı.  Fakat Resulullah (s.a.v.) “İlk sözü yaşlı olana 

bırak” veya “Önce en büyük olan başlasın” uyarısında bulundu. Bu sefer 

Huveyyısa ile Muhayyısa, arkadaşlarının öldürülmesi hakkında konuştular. 

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: 

- İçinizden elli kişi Hayber Yahudilerinden bir kimsenin katil olduğuna 

yemin etmeyi ve o şahsın tamamıyla size teslim edilmesini ister mi? 

- Yanında bulunmadığımız ve tanık olmadığımız bir kimse üzerine nasıl 

yemin ederiz? 

- Öyleyse Yahudiler kendi içlerinden elli kişinin yemini ile sizin 

cinayet isnadınızdan beraat eder. 

- Ey Allah'ın resulü! Onlar kâfirlerden oluşmuş bir millettir. 

Onlar Yahudilerin yemin etmesine razı olmayınca Resulullah (s.a.v.) 

cinayetin diyetini kendisi ödedi. 

Sehl der ki; “Ben bir gün onlara diyet olarak verilmiş olan develerin 

ağılına girmiştim. O sırada o develerden bir dişi deve beni ayağıyla 

tepmişti.”460 Bu hadiste görüşümüzü destekleyecek üç delil vardır: 

1) Peygamber efendimiz (s.a.v.) ilk Ensar’ın yemin etmesini istemiş ve 

Ensar da davacı olanlardır. 

2) Peygamber efendimiz (s.a.v.) diyetin gerekli olabilmesi için yemin 

etmeyi davacı olanlara gerekli kılmıştır. 

3) Ensar yemin etmekten sakındıktan sonra, Peygamber efendimiz 

(s.a.v.) “Öyleyse Yahudiler kendilerinden elli kişinin yemini ile 

sizin cinayet isnadınızdan beraat eder” sözüyle davacı yemin 

etmekten sakındığında, davalı yemin ettiği takdirde, hakkında iddia 

ettikleri şeyden beraat eder.461 

Açılan dava şibhi amd (kasta benzer) veya hatayla öldürme davası ise 

belirttiğimiz şekilde maktulün velileri yemin ettikten sonra katilin diyet 

ödemesine hükmedilir. Ancak açılan dava amd (kasten öldürme) üzerine 

açılmışsa; burada kısas mı veya diyete mi hükmedilmesi hususunda iki farklı 

görüş bulunmaktadır: 

 
460 Buhârî, “Kasâme” 7192;  Müslim, “Kasâme” 1669; 
461 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XIII, 222-223.  



111 | MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE ADLI ESERİNDE ŞÂFİÎ’YE İSNAD ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİTİ  
(HADD VE KISAS BÖLÜMLERİ ÖZELİNDE) 

 

 
 

a. Kadîm olan mezhebe göre, davalıya kısas gerekir. 

b. Cedîd olan mezhebe göre ise, kısas değil, diyet gerekir.462 

Delillerden de anlaşılacağı üzere İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte 

cedîd olan mezhebe göre isabet edilmiştir. 

4.9. ÂKİLE 

Sözlükte; bağlamak, engellemek demektir. Diyete akl (çoğulu ukul) 

veya ma‘kule (çoğulu meâkıl), ödemede bulunacak kimselere de âkıle 

denmesi, diyet olarak verilen develerin mağdurun veya velilerinin avlusuna 

getirilip “bağlanması” yahut diyetin ödenmesiyle diğer tarafın intikam 

almasına “engel olunması” gibi manalara dayandırılmaktadır.463 

Istılahi manası ise; katilin yanlışlıkla veya şibhi amd olarak işlediği 

suçlarda onun diyetini ödeyen akrabalarına akile denir. Akile’de baba 

tarafından katilin erkek akrabalarıdır.464 

4.9.1. ÂKİLENİN KAPSAMI 

Hanefilere göre katil, divan ehlindense onun âkilesi “divan ehlidir.”465 

Diyet divan ehlinden üç yıl içerisinden alınır. İmam Şâfiî ise, âkileliğin 

öldürenin aşiretine ait olduğunu söylemektedir. 466 

Şâfiî Mezhebine Göre:  

Âkile, katilin akrabaları olup, bu akrabaların içinde, katilin babası, 

dedesi, oğlu ve oğlunun oğlu dâhil değildir. 467  

 Nitekim Cabir b. Abdullah (r.anh)  şöyle rivayet etmektedir: “Huzeyl 

kabilesinden iki kadından birisi diğerini öldürdü. Her birinin kocası ve çocuğu 

vardı. Resulullah (s.a.v) öldürülen kadının diyetini, öldürenin âkilesine yük-

 
462 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 5; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 337. 
463 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 639. 
464 Şâfiî, el-Ümm, c. XII, 152; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 366; Remlî, Nihâyetu’l-Muhtâc 

ila Şerhi’l-Minhâc,  c.VII, 426; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 340; Zuhaylî,  el-Mu’temed, c. 

V, 329; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XI, 586; ; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-
Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, c. VIII, 562. 
465 Divan ehli; aynı ücret siciline kayıtlı askerî birlik mensuplarından oluşan kişilere denir. 
466 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 235; Serahsî, el-Mebsût, c. XXVI, 166. 
467 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 344; Zuhaylî,  el-Mu’temed, c. V, 329; el-İmranî, el-Beyan 
fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, .c. XI, 594. 
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ledi. Kocasını ve oğlunu sorumlu tutmadı. Öldürülenin âkilesi: "Onun mirası 

bizim mi?" dediler. Resulullah (s.a.v): "Hayır, onun mirası kocasının ve 

oğlunun olur" buyurdu.468 

Ebû Rimse (r.anh) şöyle rivayet etmiştir: “Babamla birlikte Resulullah 

(s.a.v.) yanına gittik.” Resulullah (s.a.v) babama: "Bu senin oğlun mu?" dedi. 

Babam: "Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki evet. Gerçekten (o benim 

oğlum), ona şehadet ederim" dedi. 

Resulullah (s.a.v) benim babama benzerliğimden ve babamın benim 

üzerime yemin etmesinden dolayı güldü. Sonra; “Şüphesiz o senin suçun 

sebebiyle sorumlu tutulmaz, sen de onun suçu yüzünden sorumlu tutulmazsın" 

buyurdu.469 delil olarak getirdiğimiz hadislerden de anlaşılacağı üzere baba ve 

oğul birbirlerinin akilesi olamazlar. Çünkü her kim birisinin nafakasını kendi 

malından ödemesi gerekiyorsa, onun âkilesi olamaz.470  

Divan ehli katilin akilesi olamaz. Çünkü divan ehli katile mirasçı 

olamadığı için, divan ehli de diğer yabancılar gibi kabul edilip, katilin akilesi 

olamaz. Peygamber efendimiz, (s.a.v.) Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in 

hilafetinin ilk yıllarına kadar divan ehli yoktu. Peygamber efendimiz  (s.a.v.)  

ve Hz. Ebubekir katilin diyetini akile ödemesine hükmetmişlerdir. Hz. 

Ömer’in divanı oluşturması da kabileleri vergiler hususunda birbirlerinden 

ayırt etmek içindir. Çünkü Peygamber efendimiz  (s.a.v.)  zamanında olan bir 

şey, peygamber vefat ettikten hükmünün kalkması mümkün değildir.471 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

4.9.2. DİYETİN ÖDENME SÜRESİ 

Hanefilere göre diyetin tamamı öldürme sebebiyle gerekli olunca; ister 

diyet âkileden alınsın ister babanın oğlunu kasıtlı olarak öldürmesinde olduğu 

gibi, öldürenin malından alınsın, üç yıl vadeli hastası olarak ödenir. İmam 

Şâfiî’ye göre ise, katilin malından diyet verilmesine hükmedildiğinde diyet 

vadeli hastası olarak verilmez. Çünkü diyetin vadeli hastası oluşu âkilenin 

diyeti taşımasından dolayıdır. Ancak katilin cinayeti amd (bilerek öldürme) 

 
468 Ebû Davûd, Diyât, 4575; İbn Mâce, Diyât, 2648. 
469 Ebû Davûd, Diyât, 4495. 
470 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 344; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XI, 
595-596. 
471 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 346; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XI, 

599. 
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olduğundan âkile diyeti ödeyemeyeceğinden diyet katilin malından bir yıl 

içinde tazmin ettirilir.472 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Her kim birisini bilerek öldürürse veya bilerek bir organına zarar 

verirse, ister kısas katil ile maktul arasında vacip olsun ister vacip olmasın 

(babanın oğlunu öldürmesi gibi) diyet katilin malından tazmin ettirilir. Çünkü 

hadislerin bildirdiğine göre hatayla olan cinayetlerde katilin âkilesi diyeti 

üstlenir. Çünkü katil burada bilerek değil yanlışlıkla cinayeti işlemiş 

olduğundan sırf katile kolaylık olsun diye âkilesine diyet yüklenmiştir.473 

Katilin bilerek işlediği cinayette, kısas uygulanamıyorsa dahi âkilenin 

diyeti üstlenemeyeceği için diyet katilin malından bir yıl içerisinden tazmin 

edilip, verilmesi gerekir. Çünkü kısasın düşmesi diyetin vadeli hastası olarak 

vermesini gerektirmez ve amd (bilerek) olarak işlenen cinayetlerde vacip olan 

vadeli hastası değil, peşin olmasıdır. Eğer katilin işlediği suç şibhi amd (kasta 

benzer öldürme) veya yanlışlıkla olmuşsa ve tam bir diyet ödenmesine 

hükmedilmişse, diyeti katilin âkilesi üç yıl içerisinde vadeli hastası olarak 

öder.474 

 Zira Allah-u Teâlâ Kur’an-ı kerimde şöyle buyurmaktadır: “…İyilik ve 

takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın…”475 Katilin 

âkilesinin diyeti üstlenmesi de iyilik ve takvadandır. Ayettin umumunu ele 

aldığımızda akile de içine girmektedir. Hz. Ömer ve İbn Abbas’tan rivayet 

edildiğine göre şöyle söylemişlerdir: “ Yanlışlıkla işlenen cinayetin diyeti, üç 

yıl vadeli hastası olarak âkilenin üzerinedir.” Onlar bu hükmü verirken onlara 

Sahabelerden karşı çıkan olmamıştır. Çünkü âkile diyeti kolaylık olsun, 

Müslümanlar arasında dengeyi korusun diye üstlenmiştir. Kolaylık ve dengeyi 

korumak için meşru olan bir hüküm (zekât gibi) hemen cari olmayıp vadeli 

hastası olur.476 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmiştir. 

 
472 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 238; Serahsî, el-Mebsût, c. XXVI, 168. 
473 Şâfiî, el-Ümm, c. XII, 152; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, c. XXIII, 251; Mâverdî, el-

Hâvi’l-Kebir, c. XII, 340; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XI, 591. 
474 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. V, 369; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 340; Zuhaylî,  el-
Mu’temed, c. V, 329; El-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l İmami ş-Şâfiî, c. XI, 592;  ed-Demîrî,  

en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l Minhâc, c. VIII, 568. 
475 Mâide, 5/2. 
476 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 343; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, c. XI, 
592. 
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4.9.3. ÂKİLENİN ÖDEYECEĞİ ASGARİ DİYET MİKTARI 

Hanefilere göre diyet âkilenin üzerine üç yıl zaman zarfı içerisinde, dört 

dirhemden ne az ne de fazla olmayacak şekilde taksim edilir. İmam Şâfiî’ye 

göre ise, âkile için hükmedilecek diyet yarım dinardan az olamaz, âkile efradı 

arasında eşit bir şekilde taksim edilir. Çünkü diyet dinen gerekli olan bir 

yardımdır, zekâtla kıyaslanır. Zekât olarak verilecek en az miktar da yarım 

dinar veya beş dirhemdir.477 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Katilin cinayet diyetini zengin ve durumu orta derece olan âkileleri 

üstlenir. Katilin fakir âkilesi ise diyeti üstlenmez. Çünkü âkile, diyeti katilin 

yerine ödemesi, ona olan merhametlerinden dolayı ve aralarındaki denklikten 

dolayıdır. Ama fakir olan kişi fakir olduğundan dolayı diğerlerine müsavi 

değildir. Diyeti âkileye yüklemenin amacı katil için bir kolaylık olsun diyedir. 

Eğer diyeti katilin fakir olan âkilesine yüklersek, katile kolaylık, fakire ise 

zorluk yapmış oluruz. Zarar zararla telafi edilmez.478 

Diyeti ödemede zengin ile orta seviyedeki âkileyi ayırt etmek gerekir. 

Çünkü Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Geniş imkân sahibi olan, geniş 

imkânlarından nafaka versin. Ve kim, üzerindeki rızkı az ise, o takdirde 

Allah’ın ona verdiğinden infak etsin…”479 Ayeti kerime işaret ettiği gibi insan 

gücünün dışında olan bir şeye ve yanında bulunması zor alan bir şeye 

zorlanamaz. Zengin ile orta seviyedeki âkile arasında diyeti ödeme konusunda 

fark olduğunu belirttikten sonra ödeyecekleri miktara gelelim. Zengin yarım 

dinar, orta seviyedeki ise dörtte bir oranında diyeti öderler.480 

Bu şekilde taksim edilen diyet üç yılın toplamında mı yarım dinar 

verilmesi gerekir, yoksa her yıl yarım dinar verilmesi gerekir? Bu hususta iki 

farklı görüş vardır: 

a. Üç yılda bir yarım dinar veya dinarın dörtte birini ödemesi vaciptir. 

b. Zengin olan her yıl yarım dinar, orta derecede mal varlığı olan ise, 

her bir yılda dörtte bir oranında dinar öder. Bu görüşe göre zengin 

 
477 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 240; Serahsî, el-Mebsût, c. XXVI, 171. 
478 Şâfiî, el-Ümm, XII, 151; Nevevî, Mecmû Şerhi’l-Mühezzeb, XXIII, 280-282. 
479 Talâk, 65/7. 
480 el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XI, 604-605. 
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olan üç yılın toplamında bir buçuk dinar, orta seviyede olan ise, 

dörtte üç dinar ödemiş olur. Bu görüş en sahih olan görüştür.481 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edilmediğini görmekteyiz. 

4.9.4. KATİLİN DİYET ÖDEMEYE DÂHİL EDİLMESİNİN 

HÜKMÜ 

Hanefi mezhebine göre katil diyet ödeme hususunda âkileye dâhil 

edilir. Çünkü diyetin ödenmesine sebep olan katilin kendisi olduğundan, diğer 

âkile mensuplarına diyet gerektiği gibi katile de gerekir. İmam Şâfiî’ye göre 

ise, öldüren âkilesiyle beraber diyeti ödemez.482 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Bir kimse birisini şibhi amd (kasta benzer öldürme) veya hatayla 

öldürürse, kendisine kısas uygulanmaz, diyet gerekir. Diyeti de katilin âkilesi 

öder, yani katil âkilesiyle beraber diyeti ödemez. Ancak katil, bilerek birisini 

öldürmüşse kısas gerekir. Eğer maktulün velisi kısası af edip diyet talep etse, 

katilin âkilesi diyeti ödemez, katilin kendisi kendi malından diyeti öder.483 

Zira Cabir b. Abdullah (r.anh)  şöyle rivayet etmektedir: “Huzeyl 

kabilesinden iki kadından birisi diğerini öldürdü. Her birinin Kocası ve 

çocuğu vardı. Resulullah (s.a.v) öldürülen kadının diyetini, öldürenin 

âkılesine yükledi. Kocasını ve oğlunu muaf tuttu. Öldürülenin âkilesi: "Onun 

mirası bizim mi?" dediler. Resulullah (s.a.v): "Hayır, onun mirası kocasının 

ve oğlunun olur" buyurdu.484 

Katilin âkilesini diyeti ödemekle sorumlu tutmak kıyas değildir. Çünkü 

kıyas olan katilin işlediği cinayetten dolayı kendisini sorumlu tutmaktır. Şer-i 

Şerif geldikten sonra bu uygulamayı kaldırıp yerine mal verilmesine hükmetti 

 
481 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 353-354; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XI, 
604-605; ed-Demîrî,  en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 574; Şirbînî, Muğni’l-

Muhtâc, V, 373;  Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 432-433. 
482 Merğînânî, el-Hidâye, VIII, 242; Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 168. 
483 Şâfiî, el-Ümm, XII, 152; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 240; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, c. XXIII, 266; el-İmranî, el-Beyan fî Mezhebi’l-İmami ş-Şâfiî, XI, 597; ed-Demîrî,  

en-Necmu’l-Vehhâc fî Şerhi’l-Minhâc, VIII, 561; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 366;  Remlî, 

Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc, VII, 426. 
484 Ebû Davûd, “Diyât”, 4575; İbn Mâce, “Diyât”, 2648. 



MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE ADLI ESERİNDE ŞÂFİÎ’YE İSNAD ETTİĞİ GÖRÜŞLERİN TESPİTİ  
(HADD VE KISAS BÖLÜMLERİ ÖZELİNDE) | 116 

 

ve bu mal vermeyi de çoğunlukla meydana gelen şibhi amd ve yanlışlıkla 

öldürmeye has kıldı.485 

İmam Şâfiî’ye nispet edilen görüşte isabet edildiğini görmekteyiz. 

4.10. VELÂ 

Velânın sözlük manası; Yakınlık ve sahiplik demektir.486 Hukuk dilinde 

ise, Velâ: Bir efendinin, azad ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve 

onlar üzerindeki hakkı, demektir.487  

İki çeşit velâ vardır:  

1) Velâyi ataka: Efendi ile onun köle veya cariyesi arasında azâd etme 

neticesi olarak meydana gelen bir velâdan, bir yardımlaşmadan 

ibarettir ki, azad edilen memlûke, bir cinayet işlediği takdirde, onun 

diyetini, mevlası ( azad etmiş bulunan efendisi) verir. Ve azad edilen 

bu memlûke vefat ettiği zaman, derece itibariyle efendisinden önce 

gelen bir vâris bırakmadığı takdirde, mirasına mevlası nail olur. 

2) Velâyi Müvâlât: Nesebi meçhul olan bir şahsın, başkası ile şartları 

dâhilinde akdetmiş olduğu bir velâdan ve bir yardımlaşma 

rabıtasından ibarettir.488 

Meselâ: Nesebi belli olmayan bir şahıs, diğer bir kimseye: "Sen, benim 

velamsın; ben bir cinayet işlersem, diyetini sen verirsin; vefat ettiğim zaman 

da vârisim olursun." der; o kimse de bunu kabul ederse; bu iki şahıs arasında 

müvâlât akdi yapılmış olur.489 

Cahiliye zamanında miras ve âkile şu zikredeceğimiz beş şeyle 

olmaktaydı: 

1) Nesep: Akrabalık yoluyla olurdu. İslam geldikten sonrada bu hükmü 

devam ettirmiştir. 

2) Velâ: Yani velâyi ataka’yı kastetmektedir. Yukarda bahsi 

geçtiğinden ismini vermekle yetineceğiz. 

 
485 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 366;  Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc ila Şerhi’l-Minhâc,  c.VII, 426. 
486 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 1101. 
487 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, VI, 8. 
488 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 365; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 274.  
489 Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 274. 
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3) Müvâlât: Tanımını yukarda verdiğimizden burada ikinci sefer 

dönmeyeceğiz. Bir de üzerinde âlimlerin ihtilaf ettikleri konu 

olduğundan kendisi üzerinde yeni bir başlıkla bahsedeceğiz. 

4) Hilf: Sözlükte “antlaşma, akid ve yemin” anlamlarına gelir. Çoğulu 

ahlâf’tır.490 Terim olarak ise; Cahiliye Araplarında kabilelerin 

dayanışma, yardımlaşma ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma ve 

ittifakları ifade eder.491  

Hz. Peygamber zulme uğrayanlara yardım etmek için, muhtaçların 

ihtiyaçlarını gidermek için ve hac yapmak için Mekke’ye gelen misafirlere 

yardım etmek için “hilfü’l-füdûl” denilen antlaşmada bulunmuştur.492 

İslamiyet’in ilk dönemlerinde bu antlaşmayla (hilf) birbirlerine mirasçı 

olabiliyorlardı. Daha sonra şu ayeti kerime ile nesh edildi. “…kan akrabaları 

birbirlerine (varis olmaya) daha lâyıktırlar…”493 Ve hakeza bu antlaşmayla 

diyet ödeme hususunda birbirlerinin âkilesi de olmazlar.  

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “İslâm da 

ahidleşme yoktur.”494 Hadiste “ahidleşme yoktur” sözünden amaç 

ahidleşmenin hükmünün İslam da olmadığıdır. Çünkü eğer ahidleşme batıl bir 

şey üzerine olmuşsa İslam o hükmü onaylamaz. Yok, şayet iyi olan bir şey 

üzerine ise zaten İslam’ın özünde iyiliğin kendisi mevcut olduğundan 

ahidleşmeye ihtiyaç bırakmamıştır. 

5) Âdîd: Sayısı az olan bir kabile, zayıf düştüğü bir anda kendisini 

himaye edecek ve kendisine arka çıkacak,  güçlü, onları düşmanlarından 

koruyacak büyük bir kabile ile antlaşma yapılmasına denilmektedir. Veya 

zayıf bir kabile değil de tek bir kişinin memleketi olmayan bir yere gidip, 

oranın ehliyle kendisine yardım etmek ve kendisini korumak için yaptığı 

antlaşmadır. Müslümanlar bu tür kısmı kendilerine mirasçı yapmamışlardır. 

Buna kıyasen diyet ödemede de birbirlerine âkile olamazlar.495 

 
490 Mu’cem’ül-Vesît, (Heyet) 199. 
491 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 366. 
492 Hılfü’l-fudûl hakkında detaylı bilgi için bkz. Ramazan Topal, Siyer Açısından Ahmed b. 

Hanbel’in Müsned’i (Mekke Dönemi) (Ankara: İksad Publishing House, 2022), 25-28. 
493 Enfâl, 8/75. 
494 Müslim, “Velâ” 2530; Ebû Davûd, “Velâ”  2925. 
495 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 365-366; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 270-
271. 
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4.10.1. VELÂYİ MÜVÂLÂTIN DİYETİ ÖDEMESİ 

Hanefi mezhebine göre mevla’l-müvâlât bir cinayet işlediği zaman, 

onun âkilesi efendisi ve efendisinin kabilesidir. Çünkü onun efendisi onunla 

yardımlaşmaktadır. Bu hüküm azat olmaktan doğan velâ (velâü’l-atâka) 

hükmü gibidir. İmam Şâfiî’ye göre ise; mevla’l-müvâlât diyeti ödemede 

efendisinin âkilesi olamaz.496 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

Mevla’l-müvâlât efendisine, efendisi de ona âkile olamaz. Çünkü 

Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in diyeti asabeye (katilin akrabası) yüklemesi,  

mevla’l-müvâlât’ın diyeti üstlenmesini veya onun diyetini efendisinin 

üstlenmesini nesh etmiştir.497 

Velâyi müvâlât; cahiliyeden kalma bir adetti. Araplar kendi aralarında 

bu akdi gerçekleştiriyorlardı. Ne zaman ki İslamiyet geldi ve İslam’ın 

hükümleri yürürlüğe girdi, Peygamber efendimiz (s.a.v.), Ensar ile Muhacirler 

arasında kardeşlik ilan etti, işte o zaman velâyi müvâlâta gerek kalmayıp, 

hükmü ortadan kalmış oldu.498 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye yapılan görüş isnadında isabet edildiği 

görülmektedir. 

4.11. TA’ZİR 

Sözlükte " kınamak, azarlamak, terbiye etmek, birine yardım etmek" 

gibi anlamlara gelmektedir.499  

Ta’zir, bir fıkıh kavramı olarak, kısas-diyet ve hadd cezalarının 

haricinde kalan cezaların genel adıdır. İslâm hukukunda bazı suçlar ve bu 

suçlara uygulanacak cezalar naslarla belirlenmiştir. Bunlara hadd cezaları 

denir. İnsan öldürme ve müessir fiillerde ise, fiilin işleniş şekline veya 

mağdurun ya da velisinin tavrına göre kısas veya diyet ceza olarak kabul 

edilmiştir. Bunların dışında kalan suçların ve bunlara uygulanacak cezaların 

belirlenmesi, hâkimin takdirine bırakılmıştır. Daha kapsamlı ta'zîr suçları ve 

cezaları, zamana ve şartlara göre değişkenlik arz edebilirler. Ta'zîrlerin 

 
496 Merğînânî, el-Hidâye, c. VIII, 248. 
497 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, c. XII, 366. 
498 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XII, 366; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-Mühezzeb, XXIII, 274. 
499 Mu’cem’ül- Vesît, (Heyet) 619. 
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ilkeleri, kanûnî ve şahsî olması; genel ve sürekli olması; yetkili kişiler 

tarafından uygulanması; caydırıcı olması ve uygulanabilir olması; suç-ceza 

dengesinin gözetilmesi ve cezalandırmada adaletin ölçülerine riayet edilmesi 

şeklinde sıralanabilir.500 

Ta'zir cezası Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. 

Kitap'tan akıl hastası; "İtaatsizlik yapmalarından endişelendiğiniz 

kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, sonunda dövün. Size 

itaat ediyorlarsa, aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, 

büyüktür"501 ayetidir. 

Bu ayet, erkeğin asilik eden hanımını terbiye etme yollarından biri 

olarak, erkeğin hanımını yatakta yalnız bırakmasını emretmektedir. Bu tür 

ayrılık bir ta'zir cezasıdır. Bu ayrılık kadına fayda vermediğinde, erkeğin ıslah 

maksadıyla, şiddetli ve ağır bir şekilde olmaksızın, hanımını dövmesidir. 

Dövmek de ta'zir cezalarının bir türüdür.  

Sünnetten akıl hastasıli; Ömer b. Şuayb ‘ın babasından, onunda 

dedesinden rivayet ettiği Hz. Peygamberin şu sözüdür: "Çocuklarınız yedi 

yaşına ulaşınca, onlara namazı emredin, on yaşına geldiklerinde kılmazlarsa 

dövün ve yataklarını da ayırın"502 

İcmadan akıl hastası ise; Âlimler, hakkında belli bir ceza bulunmayan 

her suç için ta'zir cezası vermenin meşru olduğunda icma etmişlerdir.503 

4.11.1. Ta’zir Cezasıyla Ölenin Diyetinin Beytu’l Maldan 

Verilmesi 

Hâkim kime hadd cezası veya ta’zir cezası uygularsa ve bu uygulama 

sonucu kişi ölürse kanı heder olmuştur. Yani ne hâkim ne beyt’ül maldan 

diyet alınmaz. Çünkü hâkim bunu şeriat emrettiği için yapmıştır. İmam 

Şâfiî’ye göre ise, diyeti beytülmalın ödemesi gerekir.504 

Şâfiî Mezhebine Göre: 

 
500 Zuhâylî, el-Mu’temed, c. V, 341-342; Tuncay Başoğlu “Ta’zir” DİA, c.XL,198-202. 
501 Nisâ, 4/34. 
502 Ebû Davûd, “Salât”, 26; Tirmizî, “Salât”, 182. 
503 Ebû Ruhayye, Macid Muhammed, “İslam da Mali Ta’zir Cezası”, (Çeviren: Nihat Dalgın) 

On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sy. 11, 315.  
504 Merğînânî, el-Hidâye, VII, 135; Serahsî, el-Mebsût, IX, 110-111. 
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Hâkim ta’zir cezasını belirlediği miktarda veya kırk sopayı aşmadan 

vursa ve bu esnada kendisine ceza uygulanan ölürse diyet gerekmez. Şayet 

belirlenen miktardan fazla vurulursa ve bundan dolayı ölürse diyetini hâkim 

öder.505    

Hâkim birisine ta’zir cezası verirse ve o kişi cezadan ötürü ölürse diyet 

gerekir. 

Ta’zir iki çeşittir. 

1) Vacip Olan Ta’zir: Her kim bir cariyeye veya zimmiye iftira atarsa, 

hâkim ona ta’zir cezası uygularsa ve bu ta’zir cezasından dolayı 

ölürse hâkim diyetini ödemez. 

2) Vacip Olmayan Ta’zir: Hâkim meclisinde saygısızlık yaptığında 

hâkim ona ta’zir cezası verirse ve o cezadan ötürü ölürse diyeti 

hâkim üzerine vacip olur. 

Akıl hastası olarak Hz. Ali ‘den (r.anh) rivayet edilen bir hadiste şöyle 

buyuruyor: “ Her kime hadd cezası uygulandığında ölürse, sarhoşun cezası 

hariç, ona kendi yanımda bir şey buluyorum.” (yani bir diyet verilmesini 

buluyorum)  Başka bir rivayette “Ancak sarhoşun cezası hariçtir. Çünkü biz 

onu peygamberden sonra icat ettik. Kim ki ta’zir cezasından ölürse onun 

diyeti imamın akrabaları üzerinedir” dedi. Veya “beytül maldan diyeti verilir” 

dedi. Peygamberden sonra icat ettikleri şey ise kırktan fazla olanıdır. Kırktan 

fazla olan da ta’zirdir.506 

Görüldüğü gibi İmam Şâfiî ve mezhep imamları bu konuda teferruata 

gitmişlerdir. Ta’zir cezasını ikiye ayırıp ve her iki kısmında ayrı bir hüküm 

olduğunu belirtmişlerdir. Eğer birinci kısmı ele alırsak İmam Merğinani’nin 

nispetinde bulunduğu görüşte isabet etmediğini söyleyebiliriz. Şayet ikinci 

kısmı ele alırsak bir taraftan isabet ettiğini, diğer bir taraftan isabet etmediğini 

görürüz. Çünkü Merğinani’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüş diyetin 

beytülmal’den ödenmesi gerektiğidir. Ancak İmam Şâfiî’nin görüşü ise 

Hâkimin malından diyetin tazmin edilmesidir.  

 

 
505 Şâfiî, el-Ümm, VII,389. 
506 Şâfiî, el-Ümm, VII, 389; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebir, XIII, 416-417; Nevevî, Mecmû Şerhu’l-

Mühezzeb, XXVI, 176-177; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 562; Zuhâylî, el-Mu’temed, V, 346. 
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SONUÇ 

Çalışmada Merğînânî’nin el-Hidâye adlı eserinin Hadd ve Kısas 

bölümlerinde İmam Şâfiî’ye nispet edilen yaklaşık  76 görüşünü tespit edip, 

incelemiş bulunmaktayız. Elimizdeki eser Hanefi fıkhına ait olsa da 

meseleleri incelerken önce Ebu Hanife’nin sonra talebeleri İmam Ebu Yusuf 

ve İmam Muhammed’in görüşlerine yer verir, bazen de İmam Züfer ‘in 

görüşlerine değinir. Ayrıca İmam Şâfiî ve gerek gördükçe İmam Mâlik'in 

görüşlerine delilleri ile birlikte yer verir. İmam Ahmed ‘in görüşlerine hiç yer 

vermez. el-Hidâye bu itibarla bir çeşit mukayeseli fıkıh kitabıdır. 

Bu eserin yanında Serahsi ’nin el- Mebsut adlı eserinde de Hadd ve 

Kısas bölümlerinde İmam Şâfiî’ye isnat edilen görüşlerine de baktık ve tespit 

ettik. Merğînânî’nin İmam Şâfiî’ye nispet ettiği görüşlerin çoğunu, Serahsî de 

İmam Şâfiî’ye nispet etmiştir. 

Çalışmamız neticesinde,  el-Hidâye’nin Hadd ve Kısas bölümlerinde 

İmam Şâfiî ye isnat edilen yetmiş altı görüşü tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz 

görüşlerden otuz dört tanesi hadd bölümünde olup, kırk iki tanesi de kısas 

bölümünde bulunmaktadır. Bu yetmiş altı görüşten on bir görüşün Şâfiî 

mezhebine muhalif olduğunu gördük. Merğînânî’nin isabet etmediği on bir 

görüşü şöyle tasnif edebiliriz: Merğinânî altı görüşte İmam Şâfiî’ye nispet 

ettiği yerde hata etmiştir. Üç yerde Şâfiî Mezhebinin kadîm mezhebini 

almıştır. Şâfiî Mezhebi de cedîdi almıştır. İki yerde ise, Şâfiî Mezhebinin o 

konu hakkında ihtilaf ettiği yerlerde Şâfiî Mezhebinin görüşünü sadece bir 

görüş vererek, o görüşü isnat etmiştir. 

Görüşlerin yanlış ve eksik aktarılmasının sebebi, mezhepte meydana 

gelen yeniliklerden habersiz olunması, kavramların yanlış algılanması, 

mezhep içerisinde bir fakihin görüşünü bütün mezhebe nispet edilmesi ve 

mezhepler arası taassuptan dolayı olmaktadır.  

Sonuç olarak şunu diyebiliriz: Bir mezhebin görüşünü farklı bir 

mezhebin fıkhi kaynaklarından almamak gerekir. Çünkü her mezhebin kendi 

içerisinde bile birbirlerine ihtilaf ettikleri meseleler vardır. Bundan dolayı her 

mezhebin görüşünü kendi mezhep kaynaklarından öğrenmek gerekir.  
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