
MAHiYET 

insanın vücudunun mahiyetini önceledi
ği ve insanın mahiyetini bilfiil oluşturdu
ğu tezini insanın özgürlüğünü ispat et
menin bir gerekçesi olarak kabul et
mişlerdir (Eisler, s. 7 42; Aquin, tür. yer.; 
Allers, s. 70 vd.). 
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!il TAHSiN GöRGÜN 

MAHK 
(~!) 

Mahv kavramının 
daha ileri şeklini ifade eden 

bir tasavvuf terimi 
(bk. MAHV ve İSBAT). 

ı 

_j 

L 

MAHKEME 
(~!) 

_j 

. Arapça'da hükm kökünden mekan ismi 
olan mahkeme (çoğul u mehakim) keli
mesi sözlükte "hüküm verilen yer. yargı
lama yeri" anlamındadır. Fıkıh terimi ola
rak kadıların içinde davalara baktıkları 
daire ve makamı. daha teknik bir ifade 
ile kamu hizmeti niteliğindeki yargılama 
yetkisinin kullanılması için kurulmuş res
ml makam ve kurumu ifade eder. 

Terimleşme Süreci. Kur'an ve Sünnet'
te hüküm kelimesi ve türevleri çok sayı
da geçmekle birlikte mahkeme kelimesi 
yer almamakta. yargılama 1 muhi.ikeme 
hukukuyla ilgili olarak daha ziyade kaza) 
tasarrufta bulunacak kişilerin nitelik ve 
şartlarına ve bunların yargılama esna
sında uymaları gereken kurallara temas 
edilmektedir. İslam'ın ilk devirlerinde de 
mahkeme terimi kullanılmayıp yargı ku
rumunu temsil eden kadı ve "yargı kara
rı" manasındaki kaza 1 hüküm kelimeleri 
esas alınarak mahkemeyi karşılayan kav
ramların üretildiği görülür. Mesela "ba
bü'l-kadl/ ebvabü'l-kudat. meclisü'l-kadl/ 
kada, babü meclisi'I-kadil kada. mecli
sü'l-hükm" mahkemeleri. "dlvanü'l-kadl. 
dlvanü'l-hükm" mahkemesicil defterleri
ni. "katibü'l-kadl" mahkeme katibini. "ve
Iayetü'l-kadl/ kada" yargı gücünü. mah
kemeterin görev ve yetkisini, "nasbü'l
kadl" mahkemeterin kuruluşunu, "man
sıbü'l-kadl" yargı makamını ifade etmek 
üzere ortaya çıkmış tabirlerdir. Bunlar 
arasında meclisü'l-kada terkibinin hem 
"yargılama mekanı" hem de "mahkeme 
kurumu ve makamı" anlamına gelecek 
şekilde daha sık bir kullanımı vardır. Mah
keme kelimesinin terim anlamıyla Kasani 
ve Kadihan gibi VI. (XII.) yüzyıl fıkıh alim
lerinin eserlerinde görülmeye başlandığı 
(Bed<i'i', VII . 10; el-Fetava, lll, 423) ve da

. ha sonraki dönemlerde bu kullanırnın gi
derek arttığı, özellikle XIX. yüzyıldan iti
baren mahkeme 1 mehakim, mahkeme 
katibi. mahkeme sicil defteri gibi tabir
lerin geçtiği görülür. Böylece kadi/ kada 
merkezli olarak oluşturulan terimler ye
rini tarihi bir süreç içinde hakim 1 hüküm 
merkezli terimiere bırakmıştır. 

Tarihi Gelişimi. Eski İslam devletle
rinde hukuk ve adalet işlerine bakan ad
liye teşkilatı kadılkudatlık. mezalim mah
kemeleri. kadı mahkemeleri ve bunlara 
bağlı kuruluşlardan oluşmakta olup za
man içinde bu teşkilat yapılanmasında 
bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. İslam'ın 

ilk döneminden itibaren mahkemeler ge
nelde tek hakim usulüyle ve tek dereceli 
olarak kazai faaliyette bulunmuş. bu ge
lenek çağdaşı diğer komşu devletler gibi 
İslam devletlerinde de asırlarca varlığını 
korumuştur. Bununla birlikte tarihi kay
naklar az da olsa bazı mahkemeterin çok 
hakimli mahkeme esasına göre çalıştığını 
kaydetmektedir. İslam toplumlarının 
adiiye teşkilatma dair ilk kaynaklardan bi
rinin müellifi olan Vekı~ (ö. 306/918), 137 
(754-55) :Yılında Basra kadılığına tayin edi
len ömer b. Amir es-Süleml ile Sewar b. 
Abdullah'ın birlikte davalara baktıklarını. 
Ömer b. Amir'in mahkeme başkanı ola
rak taraftarla konuştuğunu. Sevvar'ın 

duruşmayı sessizce takip ettiğini kaydet
mektedir (Ai]barü'l-~w:;J.at, ll, 55). Hatlb 
ei-Bağdadl(ö . 463tıo7ı) kendi dönemine 
kadar mahkemeterin tek hakimli olduğu
nu. sadece Abbas! Halifesi Mansur devrin
de (754-775) beraber görev yapmak üzere 
Basra kadılıklarına tayin edilen Ubeydul
lah b. Hasan ei-Enbarl ile Ömer b. Amir'in 
davalara birlikte baktıklarını söyler (Tari
i] u Bagdad, X. 307; ayrıca bk. ibnü'l-Cevzl, 
s. 5 ı, 55). Kaynaklarda ayrıca dört mezhep 
kadılkudatlarının bulunduğu devletlerde 
karmaşık davalara bu kadılkudatıardan 
meydana gelen bir heyet tarafından 
bakıtdığı kaydedilmektedir (Mahmud b. 
Muhammed UrnGs, s. 92). 

Hz. Peygamber Medine'de bizzat ken
disi davalara bakıyor, bazan da sahabileri
ni görevlendiriyor. Medine dışındaki dava
la ra ise yargı göreviyle gönderdiği kim
seler bakıyordu. Davayı kaybeden kişiler 
kadıların verdiği kararlara bir itirazları 
olduğunda bunu Resul-i Ekrem'e arzede
biliyor ve o da bu vesileyle verilen kararı 
inceliyordu. Nitekim Hz. Ali'nin Yemen'de 
kadı olarak görev yaptığı esnada verdiği 
bir kararı davayı kaybedenler incelenmek 
üzere Hz. Peygamber'e getirmiş. ResO
luilah da kararı inceledikten sonra isabetli 
bulup tasdik etmiştir (Müsned, ı. 77, ı 52). 
Hz. Peygamber'den sonra halifeler de ka
dıların verdikleri kararlara itiraz vukuun
da onları inceliyorlardı . Hz. Ömer'in hila
feti döneminde Medine'de kadı olarakgö
rev yapan Hz. Ali ve Zeyd b. Sabit'in ver
dikleri bir karara davayı kaybeden kişi ha
life nezdinde itiraz ettiğinde Hz. Ömer 
kararı incelemiş ve, "Ben senin davana 
kadı olarak baksaydım senin lehine hü
küm verirdim" demiştir. Bu kişi. "Senin 
benim lehimde hüküm vermeni engelle
yecek ne var? Üstelik yetki sende" deyin
ce Hz. Ömer. "Eğer bu kanaate Kur'an ve 
Resülullah ' ın sünnetinde bulunan açık 



naslarla ulaşmış olsaydım o kararı bozar 
ve senin lehine hüküm verirdim; ancak 
ben bu kanaate re'yimle ulaştım, re'y ise 
müşterektir" cevabını vermiş. Hz. Ali ve 
Zeyd'in re'y ictihadına dayanarak verdik
leri hükmü bozmamıştır (İbn Kayyim el
Cevziyye, 1, 65; Osman b. Al i ez-Zeylal, IV. 
188). 

İslam tarihinde sistematik olarak oluş
turulmuş bir temyiz veya istinaf kuru
mundan söz etmek mümkün olmamakla 
birlikte kaynaklar, Hz. Ömer ve Osman'ın 
hilafetlerinde her yıl hac mevsiminde 
Mekke'de bu tür bir mahkemenin kurul
duğunu kaydetmektedir. Abbasller'den 
başlamak üzere kadılkudatların mahke
me kararlarını inceleme yetkisine sahip 
oldukları ve Divan-ı Mezalim'in temyiz 
mahkemesi görevi de ifa ettiği bilinmek
tedir. Endülüs'te kadıleemaa makamının 
ve "hıttatu'r-red" adıyla bilinen bir kuru
mun bir bakıma temyiz mahkemesi gibi 
görev yaptığı ifade edilmektedir (Mu
hammed ez-Zühayll, s. 332). 

İlk dönemlerde kadı genel olarak her 
çeşit davaya bakma yetkisine sahipti. An
cak bazı kaynaklar. Hz. Ömer' in maddi 
kıymeti az olan basit davaları Yezid b. Uh
tünnemir'e, karmaşıkdavaları ise Hz. Ali'
ye havale ettiğini . orduya ayrıca kadı tayin 
ettiğini (Ve k!', I, ı 05; Mahmud b. Muham
med Urnus, s. 256). Emevller devrinde 
m escidierde 20 dinarı geçmeyen davala
ra bakmak üzere kadı'l-mescid unvanıyla 

kadıların görevlendirildiğini. istisnai ola
rak da bazı kadılara belli davalara bakma 
görevi verildiğini kaydetmektedir (Ma
verdi, s. 61) 

İslam'ın klasik dönemine ait literatürde 
mahkemelerin kuruluş ve işleyişi, mahke
me çalışanları, yargılama yeri ve usulüne 
dair şekil şartları gibi konularda farkl ı 

açılardan zengin bilgiler mevcuttur. An
cak bunların yazıldığı dönemin bilgi ve 
tecrübelerini yansıtan kaynaklar olarak 
görülmesi, İslam toplumlarında adiiye 
teşkilatının 1. (VII.) yüzyıldan günümüze 
kadar geniş bir coğrafyada dönem ve 
bölgelere, devlet ve mezheplere göre yer 
yer önemli farklılıklara sahip olduğunun 
da dikkate alınması gerekir. 

Teori. Hz. Peygamber devrinden itiba
ren ülke topraklarının genişleyip devletin 
teşkilatianmasına paralel olarak İslam 
toplumunda adiiye teşkilatının giderek 
belirginleştiği, mezheplerin oluşumu ile 
birlikte İslam hukukçuları tarafından yar
gının işleyişi ve mahkemelere ilişkin teo
rik ve doktr iner tartışmaların yapılmaya 
başlandığı görülür. Bu konudaki klasik te-

arinin oluşumunda. naslarda mevcut ilke 
ve özel hükümleri n yanı sıra o dönem fa
ki h lerinin içinde bulundukları şartların, 
devraldıkları geleneğin ve tecrübe biriki
minin de önemli payı vardır. Onların mah
kemelerin kuruluşu. görev ve yetkileri, 
dereceleri, tek ve toplu mahkeme usulleri 
gibi konularda yaptıkları tesbitler ve dile 
getirdikleri görüş ve öneriler böyledir. 

Hanefi fıkıh alimleri, önceleri sadece 
şehirlerde mahkeme kurulabileceğini ifa
de ederken daha sonra kasaba ve köyler
de de küçük çaptaki davalara bakan mah
kemeleri n bu lunabileceğini kabul etmiş

lerdir (Serahsl, XVI, 98; Sadrü şşe hld , lll , 
3 3 2). Şafii fakihleri ise bir günlük mesafe
deki. yani davacı, davalı ve şahitlerin sa
bah erkenden yola çıkıp akşamieyin evle
rine dönebilecekleri her yerleşim birimin
de ihtiyaca cevap verecek sayıda mahke
me kurulmasının gerektiği görüşündedir 
(Hatlb eş-Şirblnl, lV, 373; Şemsedd i n er
Remll, Vlll, 224). Hanbeliler "iklim" adını 
verdikleri Şam. Mısır. Babil. Hicaz gibi 
bölgelerde en azından birer mahkemenin 
bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir 
( İ bn Ebu Tağ li b, ll, 263) Bir şehirde yargı 
bölgeleri veya dava türleri ayrılarak mu
ayyen davalara, mesela sadece hukuk da
valarına veya ceza davalarınaya da maddi 
kıymeti belirli bir miktarı geçmeyen da
valara bakmak üzere birden fazla mahke
menin kurulması da mümkündür (Ma
verdi. s. 60-61; İbn Kudame, IX, ı 07; Mecel
le, md. 180 ı). Kaynaklarda, davaya baka
cak mahkemeyi belirlerken tarafların ika
metgahlarının veya dava konusunun bu
lunduğu yerin esas alınacağı gibi açıkla
malar, özellikle büyük şehirlere birden 
fazla kad ı tayin edilmesi halinde görevli 
ve yetkili mahkemeyi tayin etmeye ve 
kargaşayı önlemeye yarayacak bir ölçüt 
geliştirme anlamı taşır. 

Klasik dönem İ slam hukukçu la rı, yar
gının işleyişine dair görüş ve önerilerini 
tek hakimli mahkeme sistemini esas ala
rak geliştirmişlerdir. Malikller ve bazı Şa

fii fakihlerinin çok hakimli mahkeme sis
temine sıcak bakmayışı. hakimierin özel
likle ictihada dayalı olarak çözümlenme
si gereken davaları karara bağlarken her 
zaman ittifak ederneyeceği ve bu sebeple 
bazı davaların sürüncemede kalacağı en
dişesinden kaynaklanır (Şirazl , 1, 352; İbn 
Kudame, IX, 107-108). Hanefi ve Hanbell
ler'le bazı Şafii fakihleri ise kadıların hali
fenin birer vekili olduğunu, vekalet akdi 
hükümlerine göre birden fazla kişinin ve
kil olarak tayin edilebileceğin i belirtip 
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ictihada dayalı olarak çözümlenmesi ge
reken davalarda mahkemenin çalışma 
şartlarıyla ilgili önceden tesbit edilecek 
kuralların uygulanması ile davaların çö
zümünde bir sıkıntı yaşanmayacağım ifa
de ederek bu sistemin lehinde bir görüş 
ileri sürmüşlerdir. 

Mahkemenin tek dereceli olması ve ve
rilen kararın taraflar için kazıyye- i muh
keme sayılması kural ise de hakimin ya
nılabileceği veya kasıtlı davranabileceği 

hesaba katılarak ilgili tarafın verilen 
karara belirli esaslar çerçevesinde itiraz 
edebilmesi ilkesi benimsenmiştir. Fıkıh 

kitaplarında yer alan bilgilere göre davayı 
kaybeden kişi üst derecede bulunan bir 
kadıdan mahkeme kararının incelenme
sini isteyebilir. Kadı inceleme sonucunda 
verilen kararı şer'l deliilere ve genel ku
rallara uygun bulursa onaylar, değilse ka
rarı bozar ve o davaya yeni baştan bakılır. 
İctihadlar eşit değerde olduğu ve ictiha
dın ictihadla nakzolunmayacağı genel bir 
ilke olarak kabul edildiğinden inceleme 
yapan kadının ictihadının farklı olması alt 
mahkemede ictihada dayalı olarak veri
len bir kararı bozma sebebi olamaz. İlk 
ictihada öncelik verilmesinin amacı, hu
kuki çekişmenin onunla sonuçlandırılarak 
davaların uzayıp gitmesinin önüne ge
çilmesi ve adaletin en kısa zamanda te
celli etmesidir (Kasanl, VII , I 4; ayrıca b k. 
KAZA) 

Mahkeme Çalışanları . Mahkemenin 
birinci derecede ve en vazgeçilmez insan 
unsuru kadıdır. Mahkeme kurumunu kadı 
temsil ettiği için fıkıh alimleri eserlerin
de mahkemeden ziyade kadıdan bahset
mişler. kadı kelimesini mahkemeyi de 
kapsayacak bir genişlikte kullanmışlardır. 
Kadının asıl görevi ihtilaflara bakmak ve 
onları karara bağlayıp icra ve infaz et
mektir. Kadılara onları tayin eden ma
kam, yaptıkları görev, dereceleri, görev 
yaptıkları yerleşim birimleri dikkate alı
narak çeşitli unvanlar verilmiştir. Halife 
tarafından tayin edilen kadıya "kadı'I-ha

IIfe". kadı tarafından tayin edilene "halife. 
naib, vekil". mescidlerde belirli bir miktar 
parayı geçmeyen davalara bakmak üzere 
tayin edilen kadıya "kadı'I-mescid", ordu 
mensupları arasında çıkan ihtilaflara ba
kan kadıya "kadı'l-cünd, kadı'I-asker" . ev
Ienme ve boşanmayla ilgili davalara ba
kan kadıya "kactı'l-menakih . kactı 'l-enki

ha". kadıların tayin ve azilleriyle yetkili ka
dıya "kadı'I-kudat. kactı'I-cemaa", temyiz 
mahkemesi kadısına "kadı' r-red". yüksek 
dereceli kadıya "el-kadi el-a'Ia". alt dere-
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cedeki kadıya "el-kadi el-esfel". şehirlerde 
görev yapan kadılara "kadı'I-mısr. kadı'I
medine" . kasabalarda görev yapanlara 
"kadı'r-rusdak". köylerde görev yapanlara 
"kadı'I-karye" gibi unvanlar verilmiştir. 

İlk dönemlerde kadılar ictihad derece
sine ulaşan alimler arasından tayin edili
yordu. Emeviler'den itibaren genel olarak 
mesleki tecrübe de dikkate alınıp kadılık 
mesleğinin ilk basamağı olarak mahkeme 
zabıt katipliği esas alınmış. kadı katipli
ğinden naibliğe. oradan da kadılığa yük
selmeyi sağlayan bir yol izlenmiştir. Yargı
lama yapmak ve karar vermekle görev
lendirilen kadılarla naibler arasında tayin 
esnasında aranan nitelik ve şartlar bakı
mından bir fark bulunmamaktadır. An
cak sadece sorgulama yapmak üzere gö
revlendirilen naibin ictihad derecesinde 
bir alim olması gerekmeyip sorgulama 
yaptığı konularda bilgiye sahip bulunma
sı yeterli kabul edilmektedir (İbn Ebü'd
Dem, 1, 311). 

İslam'ın ilk devirlerinde yargılama usu
lü basit ve sade idi. hatta tahkim usulü
ne çok yakındı. Davacı ve davalı birlikte 
kadının huzuruna geliyor, iddia ve savun
malarını ona arzediyor. kadı tarafların 
serdettikleri deliliere bağlı kalarak dava
ları hükme bağlıyordu . İlk dönemlerde 
had ve kısası gerektiren ağır ceza dava
larına halife ve valiler bakmışsa da Erne
viler'den itibaren kadılara hukuk davala
rı yanında ceza davalarına bakma görevi 
de verilmeye başlanmıştır. Bununla bir
likte bazı yerlerde ve dönemlerde kadı
ların yargı görevlerinden bir kısmının Di
van-ı Mezalim'e, hisbe ve şurta kurumla
rına devredildiği bilinmektedir. Zamanla 
şehirlerin nüfusu artıp dava sayısı ve tü
rünün çoğalması, toplumsal hayatın ve 
ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi ka
dıların tek başlarına yargı görevlerini ifa 
etmelerini zorlaştırmış, katip. muhzır ve 
müzekki gibi memurların tayinine ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Katip. Mahkemede zabıt katibi kadının 
en önemli yardımcısıdır. Görevi taraflar
dan dava dilekçelerini alıp kadıya arzet
mek, yargılama esnasında tarafların ve 
şahitlerin ifadelerini yazıya geçirmek, da
va dosyalarını ve tutanakları muhafaza 
etmektir. Hz. Peygamber ve dört halife 
devrinde davalar az olduğu için mahke
me kararları yazılmamışsa da şifahi ge
lenek içinde nesilden nesil e aktarılarak 
daha sonraki dönemlerde yazılan kitap
Iara kadar gelmiştir. Bununla birlikte Hz. 
Ömer ve Ali dönemlerinde kadı katipleri 
bulunduğuna dair kaynaklarda bazı bilgi-
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!ere rastlanmaktadır (Muhammed ez-Zu
hayli, s. 160; Atar, s. 139). Kindl, Mısır'da 
mahkeme kararlarının tescilinin Muaviye'
nin ilk kadısı Süleym b. !tr et-Tüclbi ile ( ö . 
75/694-95) başladığını söyler (d-VüUit ve'l

f<:uçlat, s. 309). Bu tarihten itibaren Mısır'

da mahkeme teşkilatında katipler yer al
mış ve bu katipierden pek çoğu sonradan 
kadı olarak tayin edilmiştir. Sadrüşşehld 
de 120-122 (738-7 40) yılları arasında Ku
fe'de kadılıkyapan İbn Şübrüme'nin , "İlk 
defa tarafların ve şahitterin ifadelerini 
zaptedip yazan benim ki benden sonra da 
bu uygulamayı hiç kimse terketmedi" sö
zünü nakledip bundan böyle bölgede mah
keme kararlarının yazılmaya başlandığını 
ifade etmiştir (Şer~ u Edebi' 1-/<:a.çl.f, IV, 7 2) 

Fıkıh alimleri katibin kadının yardımcısı 
ve mahkemede cereyan eden işlerin şa
hidi olduğunu. dolayısıyla onun güvenilir, 
dürüst, kavrayış sahibi ve resmi yazıları 
yazmayı, resmi belgeleri tanzim etmeyi 
bilen bir kişi olması gerektiğini ifade ede
rek katipliğin bilgi, sanat ve yüksek bir 
karakter işi olduğunu belirtmişlerdir. 

Sahibü'I-meclis (mübaşir) . Mahkemede 
sırası gelen tarafları ve şahitleri yargıla
ma salonuna almak, yargılama esnasında 
asayiş ve güvenliği sağlamak üzere mü
başirler bulundurulur. Klasik fıkıh kitap
larında "sahibü'l-meclis. cilvaz. naklb, 
bewab, hacib, arif" gibi terimler mübaşir 
karşılığı olarak kullanılmıştır. 

Muhzır. Mahkemelerde davacı, davalı 
ve şahitlere ikametgahlarında tebligatta 
bulunmak, gerektiğinde onları mahke
meye celbetmek üzere muhzır bulundu
rul ur. Klasik fıkıh kitaplarında "a'van, 
muhzır. müşhıs. ecriya" gibi terimler "ad
ll zabıta ve tebligat memuru" anlamında 
geçmektedir. Hanefi fıkıh bilgini Kasani 
muhzırların tabiin döneminden sonra 
mahkeme teşkilatında yer almaya başla
dığını söyler (Beda'i', VII, 12) . 

Müzekki. İlk devirlerde kadılar şahitie
rin güvenilir (adil) kimse olup olmadığını 
alen! olarak soruşturuyar ve bu soruştur
madan olumlu sonuç alırsa onunla yeti
nerek şahitliklerini kabul ediyorlardı. An
cak aleni soruşturmalarda kendilerine 
şahidin durumu sorulan kişilerin baskı 
altında kalarak kanaat belirtebilecekleri 
endişesini taşıyan bazı kadılar şahit hak
kında ayrıca komşuları ve çalışma arka
daşları nezdinde de gizlice araştırma yap
maya yöneldiler. Kaynaklar, şahitlerle il
gili ilk gizli soruşturmayı başlatan kadılar 
arasında Kufe'de Şüreyh ile (ö . 78/697) 

İbn Şübrüme (ö. 144/761) ve Mısır'da Gavs 
b. Süleyman'ı (ö. 168/785) zikreder. Dava-

ların ve şahitterin sayısındaki artış dola
yısıyla kadılar şahitterin tamamının duru
munun araştırılması konusunda güçlük 
çekince bunu araştırmak üzere "müzekki" 
(sahibü'l-mesail) adıyla memurlar tayin et
meye başladılar. Kindi'nin verdiği bilgiye 
göre Mısır'da 168 (784-85) yılında sahi
bü'l-mesaili ilk defa tayin eden Kadı Mu
faddal b. Fedale'dir (el-Vülat ve'l-f<:uçlat, 

s. 385). Kasant önceki kadıların şahitterin 
durumunu bizzat kendilerinin soruştur
duklarını, kendi zamanında ise böyle bir 
soruşturma ile müzekklleri görevlen
dirdiklerini ifade etmektedir (Beda'i', 

VII, 10). 

Tercüman. Ülke topraklarının farklı dil
leri konuşan yeni toplulukları da içine ala
rak genişlemesi mahkemelerde tercü
man bulundurma ihtiyacını doğurmuş
tur. Zamanla mahkeme teşkilatı içinde 
bu unvanla bir memur yer almaya başla
mıştır. Kadının, dilsiz ve sağırtarla anla
şamadığı takdirde onların işaretlerini 
anlayan bir kişinin (müsemmi', müsmi ') 
yardımını alması da böyledir (İbn Ebü'd
Dem. ı. 332). 

Kasım. Hisse-i şayiayı mirasçılar ve or
taklar arasında kanuni payiarına göre tak
sim eden memura "kasım" (çoğul u kas
sam) denir. Kasımınemin olması. fıkıh 
ve matematik bilgisine sahip bulunması 
gerekir. İlk devirlerden itibaren kadıların 
belli davaların karara bağlanmasında ka
sımın yardımına başvurduğu bilinmekte
dir. Kaynaklar. Hz. Ali zamanında Abdul
lah b. Yahyi!ı'nın mahkemede kasım ola
rak görev yaptığını kaydetmektedir (Se
rahsl. XVI. i 02; ayrıca b k. KASSAM). 

Seccan. Kaynaklarda, şehirlerde ağır 
hapis cezasına mahkum olan suçluların 
valilerin hapishanelerine. hafif hapis ce
zasına mahkum olanların ise kadıların ha
pishanelerine kapatıldığı kaydedilmekte
dir. Kadı kendi yönetiminde bulunan ha
pishanenin idari işlerini görmek ve mah
kumların durumları hakkında bilgi ver
meküzere "seccan" (sahibü's-sicn) adıyla 
memur tayin ediyordu. Kadılar mahkeme 
personelinin idari bakımdan amiri olduk
larından denetimleri de onlara aitti. 

Mahkeme Yeri ve Faaliyeti. Duruşma
nın yapılacağı yer hakkında kesin ve bağ
layıcı bir şer'i hüküm mevcut olmayıp 
konu geleneğe ve devletin teşkilatianma 
aşarnalarına göre belli bir gelişim seyri 
izlemiştir. İlk devirlerden itibaren kadılar 
camilerde, camilere bitişikyerlerde (bati
ha, rahbetü'l-mescid, sahnü'l-mescid) ve
ya evlerde davalara bakıyorlardı . Kaynak-



lar. ilk defa Hz. Osman zamanında bir evin 
adli duruşmaların yapılmasına tahsis edil
diğini kaydetmektedir (Abdülhay el-Ket-. 
tani. I, 271 ). Sonraki dönemlerde zaman 
zaman cami ve evlerde davalara bakılma
sı idareciler tarafından yasaklanmışsa da 
uzunca bir süre bu mekanlar yargılama 
yeri olarak kullanılmaya devam etmiştir. 
Kadıların tayin kararnameleri de (ahd, 
menşGr) camilerde düzenlenen törenler
de okunmakta, böylece kadının görev ala
nına giren konular ve yargı çevresi halka 
duyurulmaktaydı. Doktrinde de klasik dö
nem fakihlerinin çoğunluğu camiierin ay
nı zamanda mahkeme salonu olarak kul
lanılmasına karşı çıkmaz. Ancak bazı Ma
li ki fakihleri cami dışındaki bir mekanın 
yargılama yeri olarak kullanılmasının 
maksada daha uygun olduğunu ifade et
mişler. Şafii fakihleri ise dava sebebiyle 
gelenlerin ibadet amacıyla yaptırılan ca
milerin adabı ve temizliğiyle bağdaşma
yacak davranışlarda bulunacaklarını ileri 
sürerek camiierin yargılama yeri olarak 
kullanılmasını doğru bulmamış . yargı ma
kamının işlev ve ihtişamına uygun ayrı bi
naların seçilmesini önermişlerdir. İslam 
tarihinde ilk devirlerden itibaren kadı 
mahkemelerinden ayrı olarak idari ve adli 
yargı ve denetim görevlerini yürüten me
zalim mahkemeleri kurulmuştur. Bu tür 
davalara cami, medrese ve saray gibi 
umumi ve resmi yerlerde bakılmış oldu
ğu gibi dönemlere ve devletlere göre de
ğişen "divan- ı mezalim, darü'l-mezalim, 
darü'l-amme, darü'l-adl" gibi adlar taşı
yan özel mekanlar da tahsis edilmiştir 
(bk. MEzALİM). 

İslam'ın ilk dönemlerinde duruşmalar 
için belirlenmiş bir gün veya saat söz ko
nusu değildi; mahkemeler haftanın her 
gününde ve her saatinde davalara bakı
yordu. Daha sonra davalar çağalınca ka
dılar, haftanın belirli gün ve saatlerini 
davalara ayırıp özel ihtiyaçlarını karşıla
mak ve ilmi araştırma yapmak için haf
tanın bir gününü mahkemenin tatil günü 
olarak kabul etmişlerdir. Sadrüşşehid, Il. 
(VIII.) yüzyılda kadıların müderrisler gibi 
cumartesi günü, lll. (IX.) yüzyılda pazar
tesi veya salı günü, VI. (XII.) yüzyılda res
mi görevliler gibi salı günü tatil yaptıkları
nı ifade etmektedir (Şerl:ıu Edebi'l-kaçli, 
I, 250) . Emile Tyan, bazı kadıların rama
zan ayında davalara bakmadığını dikkate 
alıp bu uygulamayı adli tatil olarak değer
lendirmiştir (L'histoire de l 'organisation , 
judiciaire en pay s d'Jslam,ı, 418-419). Fa
kihler, yargılamanın gündüz saatlerinde 
yapılmasının isabet ve verimliliği arttı-

racağını belirterek bir zaruret bulunma
dıkça geceleri yargılama yapılmamasını 
önermiş , ayrıca ibadet vakitlerinde, kur
ban ve ramazan gibi dini bayramlarda, 
toplum için özel bir anlamı olan günlerde, 
aşırı sıcak ve aşırı soğuk günlerde mah
kemelerin tatil edilmesinin uygun olaca
ğını ifade etmişlerdir. 

Geçmiş İslam devletlerinde mahke
melerde riayet edilen muhakeme usulü, 
Kur'an ve Sünnet'te bu yönde getirilen 
bazı açıklamalara. aynı zamanda müslü
man toplumların kendi bilgi ve tecrübe
lerine göre şekillenmiştir_ Kadı, yargıla
ma esnasında tarafiara eşit muamele 
edebilmek için onları önünde oturtur, 
mübaşir kadının yanı başında taraflardan 
biraz uzak bir mesafede ayakta dururdu. 
İstişare için çağrılan ilim ehli kadının ya
nında otururdu. Kadı mahkemesicil def
terini sağ tarafına koyar, katip de ifade
leri zaptedip yazarken görebileceği yere 
otururdu. Abbasiler döneminde Kadılku
dat EbG Yusuf kadılar için özel elbise ih
das etmişti. Fıkıh literatüründe yargıla
ma salonunun yargının ihtişamına layık 
bir şekilde tefriş edilmesi ve kadının yar
gılama esnasında biraz yüksek bir yerde 
oturması gereğinden söz edilir. 

İslam tarihinde yargılamanın aleniliği 
genel bir ilke olarak benimsendiğinden 
camiierin yargılama yeri olarak seçilme
siyle bu amaç kolayca gerçekleşiyor. du
ruşmaları evinde yapan kadılar ise evleri
nin kapılarını herkese açık bulundurmaya 
özen gösteriyordu. Duruşmaları taraflar 
ve şahitler dışında dinleyiciler de izleye
biliyordu. Kadı genel ahlak ve adaba uy
gun olmayan durumlarda kapalı oturum
lar düzenliyor. bu durumda sadece ilgili
ler duruşma salonuna alınıyordu. Duruş

ma oturumunun yönetimi kadının yetki
sindeydi. Kadı. mahkemenin adabına ve 
saygınlığına uygun olmayan davranışlar
da bulunanları uyarır. bundan bir sonuç 
alamazsa onları mübaşir aracılığı ile sa
londan çıkarır ve gerektiğinde ta'zir ce
zası verirdi. Duruşmaları alen! yürüten 
kadı ilim erbabıyla gizli olarak istişare 
edip hükmünü tek başına verir ve hük
mü ilgililere açıkça tefhim ederdi. 
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Iii FAHRETIİN ATAR 

Osmanlı Devleti'nde Mahkeme_ Os
manlı Devleti'nde mahkemeler, İslamiyet 
sonrasında oluşan Türk- İslam adli yapı 
geleneğinin devrine nisbetle gelişmiş bir 
örneğini teşkil eder. Osmanlı hukuk tari
hinin Batılılaşma 1 modernleşme döne
mine kadar devam eden sürecinde klasik 
yapı büyük ölçüde korunmuştur_ Daha 
çok "meclis-i şer' , mahfil-i şer'" olarak ad
landırılan klasik Osmanlı mahkemesi bu 
devirde tek hil.kimli ve esas itibariyle tek 
derecelidiL Çok hakimli mahkeme yapısı 
İslam hukuk teorisine uygun olmakla bir
likte (Mecelle, md. ı 802) bir iki istisna dı-
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