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mek” anlamýndaki kasm kökünden türe-
yen kasemin yemin anlamýný kasâme ke-
limesinden aldýðý söylenmiþtir (bk. KASÂ-
ME). “Ýttifak ve dostluk yemini” anlamýn-
daki hilften gelen half / halif ile kasem ke-
limesi yeminle eþ anlamlý olsa da fýkýhta
half yemin gibi yaygýn bir terim haline gel-
memiþtir. Fýkýh kitaplarýnda ahid, mîsak,
þehâdet ve azim gibi kelimelerin de ye-
min anlamýnda kullanýldýðý belirtilmekle
birlikte bunlarýn örf ve niyete baðlý kulla-
nýmlar olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayný þekil-
de adak (nezir) ifade eden sözler de niye-
te göre yemin anlamýna gelebileceði gibi,
bir kimsenin bir iþi yapýp yapmama konu-
sundaki kararlýlýðýný boþama (talâk) ve kö-
le âzadý (i‘tâk) gibi dinî veya hukukî sonuç
doðuran bir þarta baðlamak suretiyle kuv-
vetlendirmesi de yemin diye nitelendirilir.
“Senin evine girersem karým boþ olsun, kö-
lem âzat olsun, þu kadar sadaka vermek
üzerime vâcip olsun” gibi ifadeler böyledir.
Ancak bu tür yeminde þartýn gerçekleþ-
mesiyle þarta baðlanan þeyin kendiliðin-
den mi gerçekleþeceði veya niyete bakýla-
rak yemin kefâreti mi ödeneceði hususun-
da farklý görüþler bulunmaktadýr. Kur’ân-ý
Kerîm’de ve hadislerde yemin kelimesi
sözlük ve terim anlamlarýyla birçok yer-
de geçtiði gibi hilf ve kasemle ayný kökten
türeyen kelimeler de çoðu yerde yemin
anlamýnda kullanýlmýþtýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “hlf”, “ksm”, “ymn” md.leri;
Wensinck, el-Mu£cem, “hlf”, “ksm”, “ymn”
md.leri). Yine Kur’an’da gerek Allah’ýn zâ-
týna gerekse yaratýklarýna birçok yerde ye-
min edilmiþtir (Kur’an’da yemin için bk.
AKSÂMÜ’l-KUR’ÂN). Ancak âlimler yaratýl-
mýþ þeyler üzerine yemin etmenin yalnýz
Allah’a mahsus olduðunu, kullarýn Allah’-
tan baþka bir þey üzerine yemin etmeme-
si gerektiðini belirtmiþlerdir.

Yemin Lafýzlarý. “Yemin edecek kiþi Al-
lah dýþýnda hiçbir þey üzerine yemin et-
mesin” (Nesâî, “Eymân”, 4); “Allah dýþýn-
da bir þey üzerine yemin eden kimse þirk
koþmuþtur” (Müsned, II, 34); “Allah atala-
rýnýzýn üstüne yemin etmenizi yasaklamýþ-
týr” (Buhârî, “Eymân”, 4; ayrýca bk. Müs-
lim, “Eymân”, 1-6; Ebû Dâvûd, “Eymân”,
3-5; Nesâî, “Eymân”, 1-12) gibi hadisler
gereði yemin “vallahi, billâhi, tallahi”; “rah-
mâna yemin olsun ki”; “caným elinde bulu-
nan Allah’a yemin olsun ki”; “Allah’ýn kud-
reti üzerine yemin ederim ki” ifadeleriyle
yapýlýr. Allah’ýn kelâm sýfatýndan kaynak-
landýðý için Kur’ân-ý Kerîm üzerine yemin
de geçerli sayýlmýþ, Allah’ýn isim ve sýfat-
larýndan rab, mevlâ, melik gibi insanlar için

de kullanýlabilenler üzerine yemin etme-
nin geçerliliði ise bazý âlimlerce niyete bað-
lanmýþtýr. Fakihlerin çoðunluðu, yemin için
söylenen kelimelerden ziyade örf ve niyeti
esas aldýðýndan meselâ, “Yemin ederim,
þehâdet ederim, üzerime andolsun” gibi
sözleri de yemin saymýþtýr. Hadislerden ha-
reketle fakihler anne, baba, oðul, peygam-
ber, melek, namaz, oruç, Kâbe, zemzem,
mezar, minber vb. þeyler üzerine yemin
etmeyi haram veya mekruh kabul etmiþ,
Resûl-i Ekrem ve diðer peygamberler üze-
rine yapýlan yemin ise bazý fakihlerce ge-
çerli görülmüþtür. Hz. Peygamber’in bir
muhatabýnýn babasý üzerine yemin ettiði-
ne dair rivayet ise (Müslim, “Îmân”, 9) ya-
saktan önce olduðu, yemin kastýnýn bu-
lunmadýðý gibi gerekçelerle te’vil edilir.
Ayrýca talâk, i‘tâk, küfür gibi neticeler do-
ðuran bir þarta ta‘lik yoluyla da yapýlabi-
lir. “Þöyle yaparsam kâfir olayým, yahudi
olayým, hýristiyan olayým” gibi ifadeler Ha-
nefîler’le Hanbelîler’in çoðunluðuna göre
yemin kabul edilirken Mâlikî ve Þâfiîler’le
Hanbelîler’in bir kýsmýna göre yemin ka-
bul edilmez. Küfür amacý taþýmadýðý sü-
rece kiþi bu sözlerle dinden çýkmýþ sayýl-
masa da çoðunluða göre günah iþlemiþ
olur. Bazý fakihlere göre ise bu lafýzlarla
kasten yalan yere yemin edilmesi küfre
yol açar. “Ýslâm’dan baþka bir din üzerine
kasten yalan yere yemin eden kimse o de-
diði gibi olur” hadisi (Buhârî, “Eymân”, 7)
bu konuda delil gösterilmiþtir. Bir hususu
küfrü gerektirmeyen bir günaha ta‘lik et-
mek ise ittifakla yemin sayýlmaz. Fýkýh ki-
taplarýnda hangi ifadelerin yemin kabul
edileceði ve niyetin rolüyle ilgili ayrýntýlý bil-
giler bulunmaktadýr.

Yemin Çeþitleri. Yeminler þekil ve sîga
bakýmýndan Allah’ýn adý veya bir sýfatý kul-
lanýlarak yapýlan yeminler, þarta ta‘lik yo-
luyla yapýlan yeminler þeklinde ikiye ayrýlýr;
muhtevalarý ve geçerlilik þartlarý taþýyýp
taþýmamalarý bakýmýndan ise üç kýsýmdýr.
1. Yemîn-i Laðv. a) Yanlýþlýkla veya doðru
olduðu sanýlarak yapýlan yemin. Borcunu
ödediðini zannederek, “Vallahi borcumu
ödedim” diye yemin etmek böyledir. b)
Konuþma sýrasýnda yemin kastý olmadan
yapýlan yemin (Buhârî, “Eymân”, 14). “Al-
lah laðv yeminlerinizden dolayý sizi so-
rumlu tutmaz” âyeti (el-Bakara 2/225; el-
Mâide 5/89) buna delâlet eder. 2. Yemîn-i
Gamûs. Geçmiþteki bir hadiseyle ilgili ola-
rak kasten yalan yere yapýlan yemindir;
buna “yemîn-i fâcire” de denir. Gerçeðe uy-
gun olan yemin ise “yemîn-i sâdýk” diye ad-
landýrýlýr. Yalan yere yemin, yemin eden

leme alýnmýþtýr (yazma nüshalarý için bk.
Brockelmann, GAL, II, 220). Müellif bun-
lardan baþka ¬eylü Vefeyâti’l-a£yân li’b-
ni ¥allikân ismiyle yazdýðý zeyilde Vefe-
yâtü’l-a£yân’a otuz kadar biyografi ekle-
miþ, Cevherî’nin sözlüðünü MuÅta½arü’½-
Øý¼â¼ adýyla özetlemiþtir (Ýbnü’l-Ýmâd, VI,
139; Þevkânî, I, 318). Ayrýca kaynaklarda
Mu¹ribü’s-sem£ fî þer¼i ¥adî¦i Ümmi
Zer£ adýnda bir hadis þerhinden söz edil-
mektedir (Kütübî, II, 247; Ýbn Hacer, II, 316;
Þevkânî, I, 318; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1718).
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Sözlükte “sað el, sað taraf, gerçek, ant,
kuvvet, bereket” anlamlarýndaki yemîn
(çoðulu eymân), terim olarak bir kimse-
nin kararlýlýðýný pekiþtirmek ve baþkalarýný
ikna etmek amacýyla söz ve beyanýný Al-
lah’ýn adýný veya bir sýfatýný zikrederek kuv-
vetlendirmesini ifade eder. Kelimenin kök
anlamýndan hareketle, karþýlýklý söz verme
durumunda taraflarýn sað ellerini kullan-
malarý sebebiyle yeminin bu anlama geldi-
ði zikredilir. “Vallahi þu iþi yaparým”; “Valla-
hi þu iþi yapmam”; “Vallahi borcumu öde-
dim” gibi ifadeler için Arapça’da yeminin
yaný sýra kasem kelimesi de kullanýlýr. “Böl-

YEMÝN
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YEMÝN

ye bilinen bir yemin türü ortaya çýkar-
mýþtýr (örnekler için bk. Kalkaþendî, XIII,
211 vd.).

Yeminin Hükmü. Yemin kural olarak mu-
bahtýr, ancak gereksiz yere yemin etmek
ve bunu alýþkanlýk haline getirmek hoþ gö-
rülmemiþ, sýkça yemin etmek Allah’ýn adý-
na karþý bir saygýsýzlýk kabul edilmiþtir. Ya-
lan yere yemin ise büyük günahlardandýr.
Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre yemin-
lerde aslolan ibâhadýr, fakat gereksiz yere
çok yemin etmek mekruhtur. Þâfiîler’e gö-
re ise yemin kural olarak mekruhtur ve
bir ihtiyaç olmadýkça yemin edilmemeli-
dir (bk. el-Kalem 68/10; Ýbn Mâce, “Keffâ-
rât”, 5). Ayrýca Hanbelîler yeminin farklý
durumlarda farklý hükümler kazanabile-
ceðini belirterek yeminin bir mâsumun
canýný korumak için vâcip, husumet ve
kavgayý sona erdirmek için mendup, mu-
bah bir þeyi yapmak veya yapmamak için
mubah, mekruh bir þeyi yapmak için mek-
ruh, haram bir þeyi yapmak için haram
olacaðýný söylemiþlerdir. “Yemin malýn re-
vaç bulmasýný saðlar, ancak bereketi yok
eder” hadisi (Buhârî, “Büyû.”, 25; Müslim,
“Müsâkat”, 131) ticarette yemin etmenin
mekruh olduðunu gösterir. Yemini yerine
getirmenin hükmü yemin konusunun hük-
müne baðlýdýr. Meselâ vâcip bir þeyi yap-
mak veya haramý yapmamak üzere yemin
edilirse gereðini yerine getirmek vâcip,
bunun aksine olan bir yemine vefa ise ha-
ramdýr. Mubahý yapmak yahut yapmamak
için edilen yemini ifa etmek çoðunluða
göre mubah, bazý âlimlere göre ise vâcip-
tir. Baþkasýnýn bir þeyi yapmasý veya yap-
mamasý üzerine edilen yeminin gereði-
nin bu kiþi tarafýndan yerine getirilmesi-
nin hükmü de yukarýdakine benzer; sade-
ce yeminin konusu mubah veya mendup
ise bunun yerine getirilmesi mendup sayý-
lýr. Hz. Peygamber’in baþkasýnýn ettiði ye-
minin gereðini yerine getirmeyi (ibrârü’l-
kasem) tavsiye etmesi (Müslim, “Libâs”, 3)
bunun delilidir. Meþrû bir konuda anlaþ-
mak yahut verilen sözü kuvvetlendirmek,
muhatabý ikna etmek amacýyla yapýlan ye-
minlere de uymak gerekir (bk. el-Mâide
5/89; en-Nahl 16/91). Ancak yemine uyul-
masý fert ve toplum yararýna aykýrý ise ve
yemin edeni harama düþürecek niteliktey-
se yemini bozup kefâret vermek gerekir.
Meselâ borcunu ödememeye veya anne
babasý ile konuþmamaya yemin etmek
böyledir. Nitekim bir hadiste, “Bir kimse
bir þey için yemin eder, sonra da ondan
daha hayýrlýsýný görürse yeminini bozsun
ve kefâret versin” buyurulmuþtur (Müslim,

“Eymân”, 11). Bir yemini yerine getirme-
me (yemini bozma) halinde kefâretin gerek-
li olup olmamasý (kefâretin hükmü) yemin-
lere göre farklýlýk gösterir. Yemîn-i laðvda
kefâret gerekmez; yemîn-i mün‘akidi bo-
zan kiþiye kefâret gerekir. Yemîn-i gamû-
sun baðýþlanmasý için kefâret yeterli ol-
mayacaðýndan çoðunluða göre bu yemin-
den dolayý kefâret vermeyip tövbe etmek,
bu yüzden bir kimsenin hakký zayi olmuþsa
onu telâfi edip helâllik almak gerekir; Þâ-
fiîler’e göre ise ayrýca kefâret verilir. Unut-
ma, bilmeme ve zorlamanýn yeminin bo-
zulmasýna etkisi mezhepler arasýnda tar-
týþmalýdýr. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre bu du-
rumlarda yemine aykýrý hareket edilmesi
halinde yemin bozulur, ancak kefâret ge-
rekmez. Hanefîler’e göre ise yemin bozu-
lur ve kefâret gerekir. Mâlikî mezhebinde
daha ayrýntýlý hükümler mevcuttur. Þart-
larýna uygun olarak yapýlan yeminin bo-
zulmasý durumunda gerekli olan kefâret
on fakiri doyurmak veya giydirmek yahut
bir köle âzat etmektir; bunlara gücü yet-
meyen kimse üç gün oruç tutar (bk. el-
Mâide 5/89). Hanefî ve Hanbelîler’in bir
kýsmýna göre birden fazla yemin için bir
kefâret yeterlidir; Þâfiî ve Mâlikîler’le Ha-
nefî ve Hanbelîler’in bir kýsmýna göre ise
her yemin için ayrý kefâret ödenir. Bir ye-
minin kefâreti ödendikten sonra tekrar
yemin edilir ve bozulursa onun için de ay-
rý kefâret ödenmesi gerektiði konusunda
görüþ birliði vardýr (ayrýca bk. KEFÂRET).

Yeminin Þartlarý. 1. Âkýl bâlið olmak. Bi-
lerek sarhoþ olan kimsenin yemini çoðun-
luða göre geçerli, bazý âlimlere göre ise
geçersizdir. Çocukken yemin eden kimse
bulûða erdikten sonra yeminini bozarsa
ekseriyete göre kefâret vermez. 2. Müs-
lüman olmak. Hanefî ve Mâlikîler’e göre
müslüman olmayan kimsenin yemini ge-
çersizdir. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre zimmî
ve mürtedin yemini geçerlidir; ancak zim-
mînin malî kefâreti ödeme gücü yoksa
Müslümanlýðý kabul ettiði takdirde oruç
tutar; mürted ise müslüman olduktan son-
ra kefâret öder. 3. Yemin lafzýný söylemek.
Kiþinin sadece niyet etmesi yemin sayýl-
maz; yemin lafýzlarýný da söylemesi gere-
kir. Dilsizin iþareti çoðunluða göre geçerli
sayýlýr. 4. Kasýt. Çoðunluðun aksine Hane-
fîler’e göre yanlýþlýkla veya baský altýnda
yapýlan yemin geçerlidir. Yeminin konusuy-
la ilgili olarak fýkýhta konunun gelecekle
alâkalý ve mümkün olmasý þartlarý üzerin-
de durulur. Geçmiþe dair bir husus hak-
kýnda yemin etmek Hanefî ve Hanbelîler’e
göre kefâret gerektirmez, Mâlikî ve Þâfi-

kimseyi cehenneme sokacaðý için “daldýr-
mak” anlamýndaki kökten gelen “gamûs”
kelimesiyle tanýmlanmýþtýr. Bu yeminin do-
ðurduðu sonuca göre günahýnýn aðýrlýðý
da deðiþir. “Allah’a verdikleri sözü ve ye-
minlerini az bir þey karþýlýðýnda deðiþtiren-
ler var ya iþte onlarýn âhirette bir payý yok-
tur. Allah kýyamet günü onlarla konuþma-
yacak, onlara bakmayacak ve onlarý arýn-
dýrmayacaktýr. Onlar için elem verici bir
azap vardýr” âyetiyle (Âl-i Ýmrân 3/77), “Bir
müslümanýn malýyla ilgili haksýz yere ye-
min eden kiþi Allah’a kavuþtuðunda O’nun
gazabýyla karþýlaþýr” (Buhârî, “Eymân”, 17;
Müslim, “Îmân”, 218-224; ayrýca bk. Müs-
ned, II, 361-362) meâlindeki hadis bu tür
yeminin günahýný ifade eder. Ancak mâ-
sum bir kimsenin canýný veya malýný koru-
mak adýna yalan yere yemin etmek günah
sayýlmadýðý gibi korunan hakkýn önemin-
den dolayý dinen gerekli görülmüþtür. 3.
Yemîn-i Mün‘akide / Ma‘kude. Þartlarýna
uygun yapýlan yemindir. “Vallahi seni zi-
yaret edeceðim” cümlesinde olduðu gi-
bi geniþ zamanlý olarak yapýlýrsa “yemîn-i
mutlak” (mürsel), “Vallahi bugün yemek
yemeyeceðim” þeklinde bir vakitle kayýtlý
olarak yapýlýrsa “yemîn-i muvakkat” adýný
alýr. Bir sebepten dolayý yapýlan yemin ise
(yemîn-i fevr) fakihlerin çoðunluðuna gö-
re bu sebeple anlam kazanýr. Meselâ bir
kimse öðle yemeðine davet edildiðinde,
“Vallahi ben öðle yemeði yemem” dese
genelde bu yemin o yemekle sýnýrlý olur ve
baþka bir yerde öðle yemeði yediðinde ye-
mini bozulmaz. Bazý âlimlere göre ise bu-
rada sebebe bakýlmayýp herhangi bir yer-
de öðle yemeði yemesiyle yemini bozulur.
Muhakeme hukukunda bir ispat vasýtasý
olarak yemin tevcih edildiði kiþilere göre
ya da îlâ, liân, kasâmede olduðu gibi ko-
nusuna göre farklý adlarla anýlýr (bk. ÎLÂ;
LÝÂN). Çeþitli unsurlarla aðýrlaþtýrýlan ye-
minlere “yemîn-i mugallaza” denir. Bazý
davalarda yeminin Kâbe’de, Mescid-i Ha-
râm’da, Mescid-i Nebevî’de yahut cami-
de namazdan sonra yapýlmasý gibi kutsal
bir yerde veya zamanda gerçekleþtirilme-
si, Allah’ýn birçok isim ve sýfatý sayýlarak,
ayrýca topluluk önünde yahut tekrarlana-
rak ifade edilmesiyle güçlendirilmesi yo-
luna gidilir. Tarihte bir anlaþmaya uyma-
yý saðlamak veya yöneticiye baðlýlýðý pe-
kiþtirmek üzere yapýlan biat yeminlerin-
de aðýrlaþtýrýcý ifadeler kullanýlmýþtýr. Ýlk
defa Emevîler döneminde Haccâc b. Yû-
suf tarafýndan baþlatýlan, halifelere ve di-
ðer hükümdarlara yapýlan biatlara yemin
eklenmesi uygulamasý “biat yeminleri” di-
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gereði (Müslim, “Eymân”, 20, 21) yemin
lafýzlarýnýn anlamýný ve içeriðini belirleme-
de niyet esas alýnýr.

Ýspat Vasýtasý Olarak Yemin. Yemin yar-
gýlama hukukundaki ispat vasýtalarýndan
biridir. Bu anlamda yemin, davacý veya da-
valýnýn bir olayýn doðruluðu hakkýnda Al-
lah’ýn adýný anarak beyanda bulunmasýný
ifade eder. Davacý ile davalýdan birine ye-
min verdirmeye “tahlîf”, yemin edene “hâ-
lif”, yemin edilen þeye “mahlûfun aleyh”,
yemin ettirmeye ve yemin istemeye “is-
tihlâf”, yemin teklif eden hâkime “müs-
tahlif”, taraflarýn karþýlýklý yemin etmesi-
ne “tehâlüf” denilir. Yeminin ispat vasýta-
larýndan biri kabul edilmesi âyetlere (el-
Mâide 5/106-108), “Davasýný delille ispat
etmek davacýya, yemin ise davalýya düþer”
gibi hadislere (Tirmizî, “Ahkâm”, 12) ve
sahâbe uygulamalarýna dayanýr. Fakihler,
yeminin özellikle malî haklarla ilgili dava-
larda davalýnýn hücceti olduðu konusunda
görüþ birliði içindedir. Kýsas ve nikâh gibi
malî olmayan haklarla ilgili davalarda ye-
min teklif edilip edilmeyeceði, hangilerin-
de teklif edileceði, davalýnýn yemin etmek-
ten kaçýnmasý durumunda yeminin dava-
cýya çevrilip çevrilmeyeceði, hangi durum-
larda ve hangi davalarda yemin teklif edi-
leceði konularýnda görüþ ayrýlýðý vardýr.
Kendisine yemin teklif edilen taraf ister
müslüman olsun ister olmasýn Allah’ýn adý-
ný zikrederek yemin eder. Bir vâkýayý is-
patla mükellef olan taraf iddiasýný baþka
delillerle ispat edemezse diðer tarafa ye-
min teklif edilir. Yemin kural olarak dava-
cýnýn talebi üzerine davalýya önerilir, çün-
kü yemin talebi davacýnýn hakkýdýr ve o
istemedikçe hâkim yemin teklif edemez.
Bununla birlikte yemin teklif ve tevcihi
hâkimin yetkisindedir; yemin ancak hâ-
kim veya yetkili memurun huzurunda mu-
teber olur. Bu sebeple yalnýz davacýnýn ta-
lebi üzerine davalýnýn yemin etmesi ge-
çerli sayýlmaz. Mazerete binaen hâkimin
görevlendireceði memurun iki âdil þahit-
le birlikte yemin edecek kimseye gidip ona
yemin ettirmesi de câiz görülmüþtür. Hâ-
kim, memurun sözünü bu iki âdil þahidin
yemine veya yeminden nükûle þahitliðine
istinaden kabul ederek buna göre hüküm
verir. Yemin talebinde niyâbet geçerli ol-
duðu halde yemin etmede geçerli deðil-
dir. Vasî, mütevelli, çocuklarýn velisi ve da-
va vekilleri hasma yemin teklif edilmesini
hâkimden isteyebilir, ancak kendilerine ye-
min teklif edilemez. Müvekkillere yemin
teklif edilince onlarýn bizzat yemin etmesi
gerekir. Fakat asýl hakkýnda ikrarýnýn sa-

hih olduðu hususlarda vekile yemin teklif
edilebilir. Muhtelif davalarýn birleþtirilmesi
durumunda bir mecliste hepsi için bir ye-
min yeterli olur. Dilsizin iþaretle ikrarý mu-
teber sayýldýðý gibi yeminine ve yeminden
kaçýnmasýna da (nükûl) itibar edilir. Dava-
lýnýn yeminden kaçýnmasý durumunda Ha-
nefîler’e göre davacýya yemin teklif edi-
lemezse de Mâlikî, Þâfiî ve Hanbelîler’e
göre teklif edilebilir. Ancak bu mezhep-
lerde hangi tür davalarda yeminin dava-
cýya teklif edileceði tartýþmalýdýr. Bu ye-
mine “yemîn-i merdûde” adý verilir. Hane-
fî ve Mâlikî mezheplerine göre bazý dava-
larda delil ikame eden davacýya hâkim ta-
rafýndan re’sen yemin teklif edilebilir.
Buna da “yemîn-i istizhâr, yemîn-i istibrâ,
mükemmil-i hüccet” denilir. Davalýya tek-
lif edilen yemin kabul edilip gerçekleþirse
bununla iddia edilen vâkýanýn mevcut ol-
madýðý sabit olur. Davalýnýn yemin teklifi-
ni kabul etmemesi durumunda yemin da-
vacýya teklif edilir ve davacý yemin eder-
se o takdirde iddia edilen vâkýanýn mev-
cut olduðu kabul edilir. Yemin edildiðin-
de fakihlerin çoðunluðuna göre husumet
yeni beyyine ikame edilinceye kadar orta-
dan kalkar, çünkü beyyine asýl, yemin ha-
leftir. Bazý fakihlere göre ise husumet ta-
mamen ortadan kalkar, artýk yeni deliller
ileri sürülse de dava yeniden açýlamaz.

Literatür. Klasik dönemde hadis eserle-
rinde “Kitâbü’l-eymân ve’n-nüzûr” gibi baþ-
lýklar altýnda yeminle ilgili hadisler toplan-
mýþ, fürû-i fýkýh eserleri ve edebü’l-kadî
türü kitaplarda yemine dair müstakil bö-
lümler açýlmýþtýr. Yemin konusunu ve çe-
þitli hükümlerini ele alan Ýbnü’l-Ýmâd el-
Hanbelî’nin Mu£¹ýyyetü’l-emân min ¼ýn-
¦i’l-eymân (nþr. Abdülkerîm b. Sanîtân el-
Ömerî, Cidde 1416/1996), Þürünbülâlî’nin
ed-Dürrü’¦-¦emîn fi’l-yemîn (Süleyma-
niye Ktp., Esad Efendi, nr. 1027; Fâtih, nr.
2470) ve Ýbn Âbidîn’in Risâle fî enne’l-
eymâne mebniyyetün £ale’l-elfâ¾ ve’l-
a³râ² (Süleymaniye Ktp., Ýzmirli Ýsmail
Hakký, nr. 3645, vr. 292-304) adlý eserleri
gibi müstakil kitap ve risâlelerin yaný sýra
özellikle yargýlama hukukunda yeminle il-
gili Sâlih b. Ömer el-Bulkýnî’nin Tu¼fetü’l-
emîn fî men yušbelü šavlühû bilâ ye-
mîn (nþr. Abdullah b. Mu‘tak es-Sühelî,
Mecelletü’l-Câmi£ati’l-Ýslâmiyye, sy. 120
[Medine 1423/2003], s. 235-301), Zeynüd-
din Ýbn Nüceym’in Risâle fî ¹alebi’l-ye-
mîn (Resâßilü Ýbn Nüceym içinde, nþr. Ha-
lîl el-Meys, Beyrut 1400/1980, s. 70-79) gi-
bi eserler kaleme alýnmýþtýr. Kur’an’daki
yeminlerle ilgili klasik ve modern dönem-

îler’e göre ise gerektirir. Ta‘likî þartla ya-
pýlan yeminde konu geçmiþle ilgili olabilir.
Ýçinde su bulunmayan bardaktan su içme
veya taþý altýna çevirme gibi gerçekleþme-
si imkânsýz bir þeyi yapmaya dair edilen
yeminin geçerliliði de fakihler arasýnda tar-
týþmalýdýr.

Yeminin lafzýyla ilgili þartlar. 1. Yeminin
Allah’ýn isim ve sýfatlarýndan biri zikredi-
lerek yahut fakihlerce kabul edilen altý hu-
sustan (talâk, i‘tâk, adak, zýhâr, küfür, ha-
ram) birinin yer aldýðý bir þarta baðlana-
rak yapýlmasý gerekir. Bu tür yeminlerde
lafýzlarýn ara vermeden bir defada söylen-
mesi þartý da aranýr. 2. Hangi dilde yemin
ediliyorsa o dilde yemin ifade eden sözle-
rin veya fiil kalýplarýnýn kullanýlmasý þart-
týr. Arapça’da bunun için yemin harfleri,
haber sîgasý veya masdar kalýbý kullanýlýr;
meselâ “vallahi”, “uksimu billâh” ve “kase-
men billâh” denilir; emir sîgasýyla yemin
söz konusu olmaz. Türkçe’de olduðu gibi
diðer bir kýsým dillerde dilek kipindeki ba-
zý ifadelerle (meselâ Allah’a yemin olsun)
yemin edilebilirse de, “Yemin etmek isti-
yorum” gibi bir cümleyle yahut dua ve bed-
dua sözleriyle yemin olmaz. 3. Yeminin ih-
timalli bir þarta baðlanmamasý, meselâ “in-
þallah” veya “görüþümü deðiþtirmezsem”
gibi sözlerin kullanýlmamasý gerekir. “Bir
konuda yemin ederken inþallah diyen kim-
seye kefâret gerekmez” hadisi (Tirmizî,
“en-Nücûr ve’l-eymân”, 7) bu hükmün de-
lilidir. Yeminde kullanýlan lafýzlarýn yoru-
munda duruma göre sözlük anlamý, örf ve
niyet önem kazanýr. Hanefîler’e göre ye-
minin anlamý hakkýnda önce örfe, sonra di-
le bakýlýr. Hanbelîler’e göre sýrasýyla þer‘î,
örfî ve lugavî mânaya uyulur. Mâlikîler’in
bir kýsmý fiilî örfü kavlî örfe, bir kýsmý þer‘î
örfü lugavî örfe, diðer bir kýsmý lugavî ör-
fü þer‘î örfe göre öncelikli görür. Bazý Þâ-
fiîler örfü dile, bazýlarý da dili örfe göre ön-
celikli saymýþtýr. Klasik fýkýh kitaplarýnda
bu konuyla ilgili ayrýntýlý tahliller bulun-
makta, yemin konusunun kapsamýný be-
lirlemede örfün önemli bir faktör olduðu
anlaþýlmaktadýr. Meselâ, “Bu aðaçtan ye-
meyeceðim”; “Evine ayaðýmý basmam”;
“Et yemeyeceðim” cümlelerine örfte be-
lirli bir anlam yüklenir. Buna göre aðaç
denince meyvesi, et denince sýðýr veya ko-
yun eti, ayak basmam denince eve girme-
me mânasý anlaþýlýyorsa yeminin kapsa-
mý bunlarla sýnýrlý kabul edilir. Bilhassa ki-
nayeli lafýzlarla yapýlan yeminlerde niyet
belirleyicidir. “Ettiðin yemin arkadaþýnýn
anlayacaðý mâna üzerinedir” ve, “Yemin,
yemin ettirenin niyetine göredir” hadisleri
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Šâßi’l-Ýslâmî’sini de (Amman 1429/2009)
zikretmek gerekir.
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Fazîletnâme adlý eseriyle tanýnan
XVI. yüzyýl

Kalenderî ve Bektaþî þairi.
˜ ™

Hayatýna dair çok az bilgi vardýr. Hangi
tarihte ve nerede öldüðü de bilinmemek-
tedir. Faruk Sümer, Eðribozlu olduðunu
söyler. Eserindeki ifadelerden anlaþýldýðý-

na göre babasý Semerkantlý Hâfýz adlý bir
kiþidir. Kendi adý Muhammed’dir, “Hâfýz
oðlu” ve “Ýbn Hâfýz” olarak da anýlmakta-
dýr. Zaman zaman Derviþ unvanýný kullan-
mýþtýr (Kirman, s. 4-8). XVI. yüzyýldan itiba-
ren daha çok þehir merkezlerinden uzak
yerlerde yaþayan halk kitleleri arasýnda
“Yemînî” mahlasýyla tanýnmýþtýr. Yemînî’-
nin yaþadýðý dönem ve mensup olduðu
þahsiyetler kendi beyanlarýndan tahmin
edilebilmektedir. Þairin eserinde kutub say-
dýðý kiþilerden ilki Hüsam Þah (Ganî Baba)
adýyla zikrettiði Otman Baba’dýr (ö. 883/
1478). Ýkincisi yine kutub diye tanýtýlan ve
kendisine intisap ettiði anlaþýlan Ýbrâhim-i
Sânî’dir (Akyazýlý Sultan) (Gölpýnarlý, s. 25).
Yemînî’nin, mistik gelenekle birlikte Hurû-
fî ve Þiî etkisinde teþekkül etmiþ görünen
senkretik doktrininin Kalenderî-Hayderî er-
kâný ile benzerliðinden hareketle bir Ka-
lenderî þairi olduðunu söylemek mümkün-
dür. Yemînî, yaþadýðý dönemden çok son-
ra benzer bir senkretizme uygun olan ve
XVII. yüzyýldan itibaren Kalenderî zümre-
lerini de içine alan Bektaþî geleneðinin,
mirasýný devraldýðý þairlerinden biri olmuþ-
tur (Rieu, s. 172-173). Onun hayatýna dair
doðrulanmasý mümkün görünmeyen ba-
zý rivayetler, XVII. yüzyýl baþlarýnda kale-
me alýnan ayný cemaat geleneðinin men-
kýbevî kayýtlarýnda yer almaktadýr (Demir
Baba Vilâyetnâmesi, tür.yer.). Yemînî’nin
940 (1533) yýlýnda Manastýr’da “þehîden”
katledildiði rivayeti ise daha geç bir döne-
min, bir XX. yüzyýl kaynaðýnýn baþka bir
bilgiyle teyit edilemeyen iddiasýdýr (Meh-
med Tevfik, s. 51).

Fazîletnâme telif edildiði dönemin mer-
kezlerinden uzakta, kendi içine kapanmýþ
tipik bir tekke edebiyatý mahsulü ve züm-
re telakkileri derlemesinden meydana ge-
len yaklaþýk 7400 beyit hacminde bir mes-
nevidir. Baþ tarafýnda eserin “münhasýran”
Rum gazilerine ithaf edildiði belirtilir. Yi-
ne müellifin ifadesine göre eser Þeyh Rük-
neddin’in ayný adý taþýyan Farsça mensur
eserinin manzum tercümesidir. Yemînî’-
nin nazma aktarma sýrasýnda bazý ilâveler-
de bulunduðu tahmin edildiðinde eserin
tercüme-telif niteliðini taþýdýðýný ve ma-
hallîleþtiðini söylemek mümkündür. Ese-
rin aslýnda mevcut, “Fazîlet” adý verilen on
dokuz hikâye Yemînî tarafýndan yirmi dört
kýssaya çýkarýlmýþ, böylece menkýbevî bir
Hz. Ali biyografisi meydana gelmiþtir. Eser-
de, tahkiye kýsýmlarý kadar bir yekün teþ-
kil eden mev‘izalarla birlikte Hz. Muham-
med ve özellikle Hz. Ali vasfýnda medih-
lerin “tevellâ-teberrâ” çerçevesinde ifade

lerde birçok eser telif edilmiþtir. Hadisler-
de yemin konusunda da özellikle günü-
müzde birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Bun-
lara örnek olarak Ümeyme Bedreddin’in
“Belâgatü’l-kasem fi’l-hadîsi’n-nebevî eþ-
þerîf” (Mecelletü Câmi£ati Dýmaþš, sy. 26/
3-4 [2010], s. 47-87), Cümle Dâvûd Ayyâþ’ýn
Üslûbe’þ-þar¹ ve’l-šasem beyne lu³a-
ti’þ-þi£ri’l-Câhilî ve lu³ati’l-¼adî¦i’þ-þe-
rîf (yüksek lisans tezi, 2010, Ürdün, eþ-Þar-
ku’l-evsat Üniversitesi), Ayþe Esra Aðýrak-
ça Þahyar’ýn Hz. Peygamber’in Yemin-
leri (Ýstanbul 2011) adlý çalýþmalarý gös-
terilebilir. Fýkhî bir konu olmasý bakýmýn-
dan modern dönemde yemine dair çok sa-
yýda müstakil eser kaleme alýnmýþtýr. Bun-
lar arasýnda Muhammed Abdülkadir Ebû
Fâris’in Kitâbü’l-Eymân ve’n-nü×ûr (Am-
man 1399/1979), Atýyye el-Cübûrî’nin el-
Yemîn ve’l-â½ârü’l-müterettibe £aleyh
(Beyrut 1406/1986), Sa‘diyye bint Þeyh Bâ-
humeyd’in Ýn£išådü’l-yemîn ve £ademü-
hû fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî (yüksek lisans tezi,
1992, Ezher Üniversitesi), Nermin Öz-
türk’ün Ýlahî Dinlerde Yemin, Keffaret
ve Kurban (doktora tezi, 1996, SÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), Hâlid b. Ali el-
Müþeykýh’ýn AÅkâmü’l-yemîn billâhi £az-
ze ve celle: Dirâse fýšhiyye mušårene
(Demmâm 1423/2002), Suâd Muhammed
eþ-Þâyigý’nin el-Yemîn: Elfâ¾uhâ ve me-
vâni£u in£išådihâ (yüksek lisans tezi,
1424, Ümmü’l-kurâ Üniversitesi), Abdül-
hakîm Ebû Zeyd’in el-Eymân: ¥ükmü-
hâ, Šavâbi¹ühâ, envâ£uhâ, keffâretühâ
(Beyrut 2009), Abdurrahman Candan’ýn Ýs-
lam Hukukunda Yemin ve Ahlakîlik (Ýs-
lâm Hukuku Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 15
[Ýstanbul 2010], s. 431-452) adlý eserleri zik-
redilebilir. Özellikle yargýlama hukukunda
yeminle ilgili Abdülazîz el-Aclân’ýn en-Nü-
š†l £ani’l-yemîn fi’d-da£vâ el-mâliyye’-
si (yüksek lisans tezi, 1410, Ýmam Muham-
med b. Suûd Ýslâm Üniversitesi), Cemalet-
tin Kapusuz’un Ýslâm Muhakeme Usu-
lünde Yemin’i (yüksek lisans tezi, 1993,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Abdülfet-
tâh Mahmûd Ýdrîs’in el-ÆaŠâß bi’l-eymân
ve’n-nüš†l-ba¼¦ fýšhî mušåren’i (Kahi-
re 1414/1993), H. Tekin Gökmenoðlu’nun
“Ýslam Muhakeme Usulü Hukukunda Bir
Ýsbat Vasýtasý Olarak ‘Yemin’ Delili”ni (Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, sy. 3 [Konya 1994], s. 179-195),
Bedreddin Fâcîmânân Ahmed’in el-Æa-
Šâß bi’n-nüš†l £ani’l-yemîn fi’l-fýšhi’l-
Ýslâmî’sini (yüksek lisans tezi, 2005, Ma-
lezya Uluslararasý Ýslâm Üniversitesi) ve
Ýkrime Saîd Sabrî’nin el-Yemîn fi’l-ša-


