
ADALET 

Kazada adaletle hüküm. "hak ile hü
küm" şeklinde de ifade edilmiş ve da
va konusunu açık ve kesin, yahut galip 
zan derecesinde hükme bağlayan nas
ların (ayet ve hadisler) bulunması halin
de, bunlarla hüküm, adaletle hüküm 
olarak telakki edilmiştir. Bu · anlayış da 
adaletle hükmetmeyi emreden ayetler 
(b k en-N isa 4158; el-Maide 51 42 ; Sad 
38/ 26) ile Allah'ın kitabıyla hükmetme
yenleri yerine göre fasık, zalim ve katir 
diye vasıflandırarak kınayan ayetlerin 
(bk. el-Maide 51 44 vd ı birlikte mütala
asından çıkmaktadır. Dava konusu ile 
doğrudan ilgili nasların bulunmaması 

halinde, hakim müctehid ise ictihadı ile, 
müctehid değil ise müctehidlerin reyi ile 
hükmedecek ve böylece adalet ile hü
küm zan ve kanaat derecesinde gerçek
leşmiş olacaktır . 

Şahitliğin kabul edilmesi hususunda 
şart koşulan ahlaki adalet için de çeşit
li tarifler verilm iştir. Bunlardan birine 
göre büyük günahlardan (kebire • ) ka
çınan, farz olan vazifeleri yerine getiren, 
davranışlarının iyisi kötüsünden daha 
çok olan kimse adalet vasfını (adi) taşı
maktadır. Ancak şahitte bulunması şart 
olan bu adaletin vasfı üzerinde durul
muş, bazı yönleri tartışma konusu ol
muştur. Kısas ve had davalarında, şahi
din "adil olarak bilinmesi ve bunun ak
sinin sabit olmaması" manasında zahir 
adaletle iktifa edilmez ; hakimin soruş
turma (tezkiye* ) yoluyla şahidin adil ol
duğunu tesbit etmesi gerekir. Karşı ta
rafın şahidi itharn etmesi halinde de 
zahir adaletle yetinilemez. Bu iki du
rum dışında, Ebü Hanife'ye göre, şahi
din zahirde adalet vasfını taşıması, adil 
olarak tanınması için yeterlidir. Ebü YU
suf ve Muhammed' e göre ise her halde 
tezkiye yoluyla adaletin tesbiti gerekli
dir. Bu görüş farkının, adı geçen müc
t ehidler in yaşadıkları zaman farkından 
kaynaklandığı, ön.ce islam toplumunda 
iyi ahlak hakim iken sonra ahlaki de
ğerlerin zayıfladığı ve bundan sonraki 
müctehidlerin tezkiyeyi şart koştukları 
bilinen tarihi bir gerçektir. 
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D HADiS. Bir hadis terimi olarak 
adalet, rivayetlerinin kabul edilebilmesi 
için ravide bulunması gereken müslü
man ve akil baliğ olma gibi şartlar ya
nında , onu küçük düşüren bütün davra
nışlardan uzak olmasını sağlayan ma
nevi ve ahlaki özelliklerini de içine alır. 

Bu anlamdaki adalet, çoğunlukla, ravi
de aranan zihni özellikleri ifade eden 
zabt* terimi ile birlikte kullanılır. 

Bir ravide adalet vasfının bulunması 
gerektiği. Bakara (2 / 282) ve H ucurat 
(49 1 6) sürelerindeki iki ayet ile bazı ha
dislerden çıkarılmıştır (bk. Süyütf, ı , 300-
303). Hadis rivayeti gibi son derece ti
tizlik, dikkat ve bilhassa dürüstlük iste
yen bir konuda adalet vasfının aranma
sı akli ve mantıki bakımdan da bir mec
buriyettir. Buna göre ravilerde bu va
sıf daha sahabe devrinden beri aran
mış olmalıdır. Ancak sahabilerin ada
leti Kur'an ve hadisle sabit olduğu için, 
sadece bunlara mahsus olmak üzere, 
daha çok zabt sıfatı üzerinde durulmuş

tur. Genel olarak, Hz. Ali ile Muaviye 
arasında meydana gelen savaşlardan 

sonra hadis rivayetinde özellikle ada
let vasfının arandığı görülmektedir. Bir 
ravinin adil olarak nitelendirilebilme
si için aşağıdaki şartların bulunması 

gerekir: 

1. Müslüman olmak. Hadis islam dini
nin ana kaynaklarından biri olduğu için 
bu ilimle uğraşan kimsenin müslüman 
olması _şarttır. Kafirio hadis öğrenmesi 
caiz ise de rivayeti ancak müslüman ol
duktan sonra kabul edilebilir. 

2. Akıl . Bu vasıfla, ravinin söyleneni 
aniayıp doğru cevap verebilme kabiliye
tl (temyiz) kastedilir. Buna göre temyiz 
çağından küçük çocukların (genel olarak 
beş yaşından küçük olanların) ve delilerin 
hadis öğrenmeleri ve hadis rivayet et
meleri kabul edilemez. Hadis öğrenmek 
için temyiz kabiliyeti yeterli ise de ha
dis rivayetinde bunun yanında bulüğ 

şartı da aranır. Ancak mümeyyiz çocu
ğun , sırf nakle dayanan rivayetleri na
zarı itibara alınmamakla birlikte, müşa
hede ile ilgili rivayetlerinin kabul edile
bileceği söylenmiştir. 

3. Mükellef olmak. Ravinin. rivayetin 
önemini ve yaptığı işin sorumluluğunu 

aniayabilmesi için akil baliğ olması veya 
on beş yaşını doldurmuş bulunması ge
rekir. 

4. Takva. Takva burada ravinin büyük 
günahlardan kaçınması. küçük günah
larda ısrar etmemesi manasındadır. 

Buna göre, ister hadis konusunda ister 
. hayatın başka _alanlarında olsun, yalan 
söyleyen ve fısk* içinde bulunan kim
senın rivayetleri kabul edilemez. özel
likle Hz. Peygamber hakkında yalan 
söyleyen kimsenin. daha sonra tövbe 
etse bile, rivayeti bir daha muteber sa
yılmaz. Aynı şekilde bid'atçının riva
yeti de ancak bazı şartlarla kabul edi
lebilir. 

s. Mürüwet (mürOet) . Ravinin şahsiyet 
sahibi olması , kişiliğini zedeleyen iş ve 
davranışlardan uzak bulunması demek
tir. Bu vasfın sınırları, islam'ın ge
nel ilkelerine uygun örflere bağlı olarak 
cemiyetlere göre değişir. 

Bu şartları taşıyan hür ve köle, kadın 
ve erkek her ravi adil (veya adi) sayı

lır. Hadis usulünde bir ravinin belirti
len şartları taşıdığının bilinmesi (ada
let-i zahire) yeterli sayılmış, onun bu ni
telikleri gerçekten taşıyıp taşımadığı

nın (adalet-i batıne) tesbit edilmesi im
kansız görülmüştür. 

Bir ravinin adaleti ya yetkili bir kim
senin ifadesiyle (sarahaten) veya bazı 

durumların onun adil olduğunu orta
ya koymasıyla (hükmen) bilinir. Hadis 
alimlerinin çoğunluğuna göre, bir ravi
nin adil olduğunu söyleyen veya buna 
hükmeden kimsenin (muaddil), bu işin 

ehli, dikkatli ve araştırıcı olması halin
de, erkek veya kadın, hür veya köle ol
duğuna bakılmaksızın ravi hakkındaki 

hüküm ve şehadeti muteber sayılır. An
cak Medine alimlerinin çoğu köle ve ka
dının ta'dil*ini kabul etmemişlerdir. Bu 
konuda oldukça müsamahakar düşü

nenler de vardır. Bunlara göre ilim (ha
dis) öğrenimi ile tanınan herkesin. aksi 
varit olmadıkça adaletine hükmetmek 
gerekir. Muhaddislerin ittifakla kabul 
ettikleri görüşe göre ise ravinin adalet 
sahibi olarak şöhret kazanmış olma
sı. onun adil sayılması için yeterli bir 
gerekçe olduğundan, artık hakkında 

ayrıca bir araştırma yapmaya gerek 
yoktur. 
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