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Bir hakkın mahkeme yoluyla 
talep edilmesi anlamında 
kullanılan hukuk terimi. 

L _j 

Sözlükte "çağırmak, seslenmek, dua 
etmek, getirilmesini istemek" anlamla
rına gelen da'va (çoğulu deavi. deava). fı
kıh terimi olarak bir kimsenin başka bir 
kimseden hakim huzurunda hakkını is
temesini ifade eder (Mecelle, md. 1613) 
Buradaki "hak" kelimesiyle hem hakkın 
tesbiti ve temini, hem de haksız talep
lere karşı kişinin hukuken korunması ve 
hakkının ihlalinin önlenmesi kastedilir. 
Davacıya müddel, davalıya müddea aleyh, 
dava konusu hakka müddea veya müd
dea bih denilir. Tarafları ifade için ha
sım, talib-matlüb gibi tabirler de kulla
nılır. Bir davanın mahkemede dinlenip 
sonuca bağlanması işlemine de murafaa, 
muhasame ve daha yaygın bir tabirle 
muhakeme adı verilir. 

Kur'an-ı Kerim'de dava kelimesi üç 
ayette geçmekte olup (ei-A'raf 7/5; Yü
n us 10/10; el-Enbiya 21/15) hepsinde 
de sözlük anlamına uygun olarak "bağı
rışma, sızlanma. dua" gibi anlamlar ta
şır. Aynı manalara gelen dua kelimesi de 
yirmiye yakın ayette yer alır. Hukuki an
lamda davaya gelince, Kur'an'da yargı

lama ve hüküm verme ile ilgili bazı ge> 
net ilke ve amaçlar belirtilmiş (bk. en-Ni
sa 4/58; ei-Maide 5/8, 42; eş-Şüra 42/ 
15). hak ve adaletin tesisine dair bi rta-
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kım tedbir ve yasaklardan söz edilmiş

se de (bk. el-Bakara 2/188, 282) dava
ların görülmesi ve sonuçlandırılmasıy

la ilgili özel ve ayrıntılı hükümler getiril
memiştir. Davüd ve Süleyman peygam
berlerin yargılama örneklerinden (el-En
biya 21/78-79; Sad 38/21-26) ve Yü
suf peygamberin yargılanmasından (Yu
suf 12 /26-27, 50-54) bahseden ayetler
de daha çok ibret ve öğüt üslübu ha
kimdir. 

Hz. Peygamber'in sünnetinde dava, is
pat, savunma ve kararla ilgili birçok hü
küm ve uygulama örneği vardır. Zira Re
sül-i Ekrem Medine döneminde diğer 
sıfatlarının yanı sıra devlet başkanı, ha
kim, üst yargı mercii sıfatlarıyla birçok 
dava dinlemiş, hükme bağlamış, ihtilaf
ları gidermiştir. Kur'an'da Hz. Peygam
ber'in bu yönüne sık sık atıfta bulunul-

. muştur (bk. en-Nisa 4/65; ei-Maide 5/ 
42-43, 48-49; en-Nür 24/48-51; el-Ahzab 
3 31 36). Sünnetle iddia ve davaların ku
ral olarak iki şahitle ispat edilmesi, de
lilin bulunmadığı durumlarda yemine 
başvurulması, delil getirmenin iddia sa
hibine. yeminin ise inkar edene gerekti
ği gibi husustarla hakimin davada iki 
tarafı da dinlemesi, açık ve eşit şartlar
da yargılaması, objektif verileri ve taraf
ların mahkemede ileri sürdükleri delil ve 
izahları esas alması gibi birtakım ilke 
ve tedbirler de mevcuttur (bk. Müslim, 
"Aiş:ziye", 1-5; Ebü Davüd, "Aiş:ziye", 6-7, 
9, 16,2 1; Tirmizi, "Al_ıkfun", 12; ZeylaT,1V, 
95, 390-391; Şevkani, VIII, 306-309, 323-
327, 341-344) Hulefa-yi Raşidln'in, as
hap ve tabiinden kadı olarak görev ya
panların söz ve uygulamaları da bu ko
nuda zengin malzemeler içerir. 

İslam hukukunun tedvin edilmesiyle 
birlikte hukuk ve ceza ayırımı yapılmak
sızın yargılama hukuku, gerek fıkıh ki
taplarında "dava, deavi, beyyinat, kaza, 
akziye" gibi başlıktarla ayrı bölümler ha
linde, gerekse bu alanda "edebü'l-kadi
adabü'l-kaza" türünde yazılan müstakil 
eserlerde incelenmeye başlanmıştır. Ön
celeri belli türden davaların konu edildi
ği bu dalda, asırlarca geniş bir coğraf
yada süregelen uygulamanın da katkı

sıyla giderek zengin bir hukuk doktrini 
oluşmuştur. Bu sebeple dava ile ilgili ola
rak klasik literatürde yer alan bilgilerin, 
yukarıda temas edilen çeşitli kaynaklar
dan ve · uzunca bir süreç içerisinde olu
şan hukuk doktrin ve uygulamasından 
beslendiği görülür. 

Davanın Unsur ve Şartları. İslam hukuk 
dciktrininde dava hemen hemen bir akid 
tekniği çerçevesinde ele alınmış, dava
nın unsur ve şartları, sakatlığı, hüküm
süzlüğü, · sonuçları ve sona ermesi gibi 
konularda borçlar hukukunda mevcut 
yaklaşım ve tasniflerden önemli ölçüde 
faydalanılmıştır. Bundan dolayı davanın 
unsurları olarak taraflar (davacı ve davalı). 
dava konusu hak (müddea bih). bu hakkın 
talebini içeren irade beyanı ve bu tale
bi sonuca bağlayan yargı mercii göste
rilebilir. Dava şartları ise açılan davanın 
mahkemece dinlenebilmesi ve hakimin 
esas hakkında inceleme yapabilmesi için 
bu unsurları taşıması gerekli şartlardır. 
Bu unsurlar ve şartlar şöylece özetlene-
bilir: • 

1. Taraflar. Bir davada davacı ve dava
lı şeklinde iki taraf mevcut olup taraf
lar bir veya birden fazla gerçek ya da tü
zel kişiden oluşur. Davacı- davalı ayırımı, 

bilhassa tarafların hak ve borçlarını be
lirleme açısından önemlidir. Bunun için 
İslam hukukçuları bu ayınma öteden be
ri ayrı bir önem vermişler, bir davada 
hangi tarafın davacı, hangi tarafın da
vah olduğunu belirlemeye yarayan bazı 
ölçüler getirmeye çalışmışlardır. Buna 
göre davacı, davayı bıraktığında davaya 
devama zorlanamayan, davalı ise zorla
nabilen taraftır. Bir diğer ölçüye göre 
davacı zahirin aksini ileri süren, davalı 
ise zahire tutunan taraftır. Burada za
hir kelimesi "olayın dış görünüşü, mev
cut fıilf durum. örf, teamül, aslen borç
suz ve suçsuz oluş (beraet-i zimmet) ilke
si" gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Öte 
yandan davacı ve davalı sıfatları, taraf
Iara bir dava boyunca atfedilen sürekli 
bir konum ve sıfat olmayıp burada dava
cı "bir hakkı iddia eden", davalı da "aley
hinde iddiada bulunulan" taraf demek
tir. Bundan dolayı dava sonuçlanıncaya 
kadar yeni iddia ve karşı iddiaların ( def' -i 
da'va) gündeme gelmesi halinde bu sı

fatlar iddianın mahiyet ve yönüne göre 
yer değiştirebilecek, dolayısıyla hak ve 
borçlar, mesela ispat yükü ve savunma 
hakkı da bu yeni konuma göre belirle
necektir. 

Vücüb ehliyeti bulunan her gerçek ve 
tüzel kişi davada taraf olabilir. Bu se
beple cenin, küçük, deli, kısıtlı kimseler 
davada taraf olabilirse de eda ehliyetle
ri bulunmadığından bunları hakim hu
zurunda kanuni temsilcileri temsil eder. 
Dava ehliyeti için, yani mahkemede id-



dia ve savunmada bulunabilmek ve ge
rekli diğer işlemleri yürütebiirnek için ki
şilerin eda ehliyetinin olması, asaleten 
veya veli, vasi, vekil, naib vb. sıfatıyla hu
kuki yetkiye sahip bulunması gerekir. 
Bununla birlikte kanuni ve iradi temsil
cilerin yetkilerine nazariyede yer yer ba
zı kısıtlamaların getirilmesi, ilgili tarafın 
hakkının özünü koruma, yargılamada 
açıklığı ve güveni sağlama gibi kaygıla
ra dayanır. Fuzuli*nin dava ehliyeti yok
tur. Mümeyyiz küçükler ise velileri tara
fından önceden izin verilmesi şartıyla 

dava ehliyetine sahip olurlar. Davacı ve 
davalının baliğ olması şartı aranmayıp 

akıllı olmasıyla yetinilmesi bu sebeple
dir (Mecelle, md. 1616). 

Şahsi hakları ilgilendiren davalarda 
sadece ilgili şahıslar davacı olabilir. Bu
na karşılık Allah hakkının, toplumun or
tak düzen ve yararının ihlali halinde, ka
mu düzenini korumaya memur yetkili
ler başta olmak üzere, bu ihlalden biz
zat zarar görsün veya görmesin o toplu
mun fertlerinin ayrı ayrı davacı olma hak
kı kabul edilmiştir. Nazariyede savcılık 
müessesesi pek işlenmemişse de başta 
muhtesibler olmak üzere ilgili idarecile
rin ve güvenlik amirlerinin uygulamada 
savcılık görevini ifa ettiği, kamu dava
larında hakime de re'sen hareket etme 
imkanının verildiği görülür. 

Davalının kimliğinin bilinmesinin yanı 
sıra taraf sıfatına (husumet) sahip bu
lunması da dava şartlarındandır. Dava
da hasım, "dava konusunu ikrarı halin
de aleyhine hüküm verilmesi mümkün 
olan kimse" şeklinde tanımlanır. Ceza 
davaları suçu işleyene, alacak davaları 
da borçluya karşı açılır. Ayni (eşya ile il
gili) davalar ise hakkın konusu malın zil
yedine karşı açılır. Mal satılmışsa alıcı

ya, satılmış da henüz alıcıya t eslim edil
memişse dava hem zilyed olması sebe
biyle satıcı, hem de malik olması sebe
biyle alıcı aleyhine birlikte açılır. Dava 
konusu mal icare, vedla. ariyet, rehin gi
bi iki tarafın da bir yönüyle hakkının de
vam ettiği bir akde konu olmuşsa hu
sumet akdin her iki tarafına birlikte yö
neltilir. Bununla birlikte borçlunun borç
lusu, alıcının alıcısı. borçlunun emanet 
bıraktığı şahıs gibi iyi niyetli üçüncü şa
hıslara kural olarak husumet yöneltil
mez. Mirasçılardan herhangi birisi, belli 
davalarda miras bırakanın dava açma 
hakkını kullanabileceği gibi ölen kimse 
aleyhine açılabilecek davalara da miras-

çılar, hatta bazı durumlarda mirastan 
faydalanan diğer kimseler de hasım ola
bilir. Ayni davaların ise zilyed olan miras
çıya karşı açılması gerekir. Mirasçılık dı
şında bir sebeple müşterek malik olan
lar ancak kendi hisseleri açısından ha
sım olabilirler. Hakim husumetin doğru 
yöneltilip yöneltilmediğini re'sen inceler 
(Mecelle, md. 1634-1643). 

z. Dava Konusu. Dava konusu hakkın 
(müddea bih) konumu borçlar hukukun
daki akid konusuna (mahallü"l-akd) hayli 
benzerlik gösterir. Muamelat hukukun
da açıklık, objektifıik, iyi niyetin korun
ması gibi ilkeler hakim olduğundan da
va konusu hakkın malum, mümkin, muh
temel ve meşrü olması üzerinde ayrın
tılı bir şekilde durulur. Dava konusunun 
belli ve bilinir olması ilk temel şarttır. 

Ancak gayri menkul- menkul mal, ala
cak, suç isnadı, nesep bağı. bir hakkın 
tesbiti gibi durumlardan her birinin ayrı 
bilinirlik şart ve ölçüsünün olacağı açık
tır. Nitekim Mecelle, menkul malların 
işaretle veya cins, nevi, miktar ve kıyme
tinin belirtilmesiyle, gayri menkullerin 
ise bulunduğu yerin, üç veya dört yön
den sınırının, komşu arazilerin ve sahip
lerinin belirtilmesi suretiyle bilinir ola
cağından söz eder. Bu ve benzeri kayıt 
ve şartlar dava konusu hak ve menfaatin 
taraflarca, mahkemece ve ilgililerce açık
ça bilinmesini sağlamaya matuftur. Men
kul ve gayri menkul mallarda mücerret 
mülkiyet iddiası yeterli görülmüşken ala
cak davalarında bu alacağın nitelik ve 
tanımının yanı sıra sebebinin de açıklan
ması istenmiştir. Dava konusunun ak
ten ve adeten mümkin ve muhtemel ol
ması. hukuken tanınmış olması, ispat 
edildiğinde ilgiliyi belli bir yükümlülük 
altına sokacak mahiyette bir hak olma
sı da gerekir. Bu sebepledir ki mesela 
itibarlı ve dürüst kimseleri yıpratmaya 
yönelik olduğu belli olan davaların, gay
ri meşrü bir sebepten kaynaklanan bor
cun veya henüz bağlayıcılık kazanmamış 
(gayri lazım) bir akdin ifasını konu alan 
davaların dinlenmeyeceği belirtilmiştir 

(Mecelle, md. 1617-1 630). 

3. İrade Beyanı. Şahsi haklara ilişkin da
valarda davacının iddia ve talebi bulun
malı ve bu talep kesinlik taşımalıdır. Ba
zı İslam hukukçularının. iddianın mah
keme ve davalı huzurunda bizzat davacı 
tarafından ifade edilmesi gerektiğini, 

yazılı iddianın veya vekil aracılığıyla id
diada bulunmanın yetersiz olacağını ile-
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ri sürmeleri davada aleniyeti sağlama, 
tarafları bizzat karşı karşıya getirerek 
iddia ve cevapta netleşmeyi temin etme 
amacına yöneliktir. iddianın yazılı olma
sı gerektiğini söyleyenler de benzeri ge
rekçeleri ileri sürerler (İbn Kudame, X, 
75 -76). İslam hukukçularının çoğunlu 
ğu, davacının mazereti veya davalının 

rızası bulunmadan da mahkemede da
vacıyı vekilin temsil edebileceğini kabul 
eder. Başta bazı ceza davaları olmak 
üzere kamu davası niteliği taşıyan da
valarda ise hakim davacının ve bu yön
de bir talebin bulunması şartını aramak
sızın re'sen hareket ederek yargılama
ya başlayabilir. 

4. Yargı Mercii. İslam yargı tarihi açı
sından ifade edilecek olursa davaların 
tek dereceli mahkemelerde hakimler (ka
dı) tarafından dinlenmesi ve sonuca bağ
lanması kuraldır. Şahsi hakiarta ilgili ba
zı davaların tahkim usulüyle ve hakem 
tarafından sonuçlandıniması da müm
kündür. öte yandan tarihi seyir içinde 
mezalim mahkemesi hakimi sıfatıyla üst 
yöneticilerin, toplum düzenini sağlamak
la ve korumakla görevli muhtesiblerin 
ve güvenlik amirlerinin, ordu kumandan
larının da ek bir görev olarak belli bazı 
davalara baktığı ve bunları sonuca bağ
ladığı görülmüştür. Tarafların ispat ve 
savunma hakkı pek değişmemekle bir
likte bu merciierin yargılama usullerin
de adli kazaya göre farklılıklar olabil
mekteydi (bk. KADI; KAZA; MEZALİM). Yar
gı mercii. kendisine getirilen davanın ge
rekli şartları taşıyıp taşımadığını re'sen 
inceleyerek davanın kabulüne, eksikliği
nin giderilerek kabulüne veya reddine 
karar verir. 

Dava Çeşitleri. Davalar kuruluşunda
ki sakatlık ve hükümsüzlüğe, dava ko
nusu hakkın mahiyetine veya mahke
meden istenen hukuki korumanın çeşi 

dine göre muhtelif tasniflere tabi tutu
labilir. 

Davanın hukuki varlık kazanması bir 
yönüyle akde benzediğinden öteden be
ri kaynaklarda davanın sahih ve geçer
siz (fasid, batı!) otuşundan. bazı davala
rın da tashihi imkanından bahsedilir (İbn 
Ferhün, I, 101-106; Trablusi, s. 54-55). Mu
ahhar Hanefi kaynaklarında bu husus 
daha da netleşerek davalar sahih. fasid 
ve batı! şeklinde üçlü bir ayınma tabi 
tutulmuştur (Ali Haydar, IV, 195). Buna 
göre sahih dava hukuken aranan şart
ları taşıyan davadır. Sahih davayı haki-
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min kabul edip tarafları dinlemesi ve 
davayı sonuçlandırması gerekir. Bir da
vanın sahih olabilmesi için unsurları dı
şında kalan şartları dokuza kadar çıka
ran hukukçular vardır (Ali Haydar. IV, 197-
198). Fasid dava, unsurları ve temel şart
ları bulunduğundan aslen hukuka uygun 
olan, fakat tali veya harici vasıflarında 
eksiklik bulunan davadır. Bu eksikliğin 

giderilip davaya sıhhat kazandırılması 

(tashih) halinde mahkeme bu davayı din
ler. Mesela dava konusu hak tam belir
lenmediğinde, alacağın sebebi açıklan

madığında davacıdan bu eksiklikleri ta
mamlaması istenir. Batı! dava, düzeltil
mesi imkanı olmayacak şekilde temel
de bozuk olan davadır. Kurucu unsurla
rında eksiklik bulunan, husumeti yanlış 
tevcih eden, adeten-şer'an mümkin ol
mayan bir hakkın talebini konu alan da
valarla küçüğün ve fuzülfnin davası böy
ledir. Batı ! dava hukuki varlık kazanma
dığından hükümsüzdür, mahkemece din
lenmez. Sahih olmayan davaların fasid 
ve batı! şeklinde ikiye ayrılarak fasid da
vaların re'sen reddedilmeyip fesad se
bebinin ilgili tarafça giderilmesine im
kan verilmesi, hem hukuk mantığına da
ha uygun hem de iddia sahibinin hakla
rını korumaya daha elverişlidir. 

Klasik fıkıh kaynaklarında ceza ve hu
kuk yargılamaları usulü birlikte ele alın
mış olup davaların hukuk ve ceza dava
sı şeklinde net bir ayırırnma pek rast
lanmaz. Bununla birlikte ceza ve hukuk 
davaları arasındaki mahiyet farklı lığı , 

çok defa dava hakkı , ispat ve savunma 
hakkı. prosedür, yargı mercii gibi önem
li noktalarda farklı hükümlerin sevkedil
mesine ve farklı uygulamaların dağma
sına yol açmış, nazariyede de yeri gel
dikçe bu farklılıklara , hatta ayınma (İbn 
Kayyim el-Cevziyye, s. 109) temas edil
miştir. Buna karşılık davalar, İslam hu
kukundaki kul hakkı-Allah hakkı, şahsi 
hak-toplumsal hak ayırım ve anlayışı

nın da tesiriyle şahsi hukuku ilgilendi
ren davalar-kamu davaları şeklinde ikili 
bir tasnife de tabi tutulabilir. Ancak bu. 
pozitif hukuktaki hukuk davası-ceza 

davası ayırımından biraz farklıdır. Borç
lar, ahval-i şahsiyye, aile, miras, eşya hu
kuku gibi özel hukukta ve şahsi haklar
la ilgili davalar kamu düzenini ilgilendir
mediği sürece şahsi dava görünümün
dedir. Mecelle'de de dava bu boyutta 
ele alınmış gözükmektedir. Tamamen 
şahsi hak niteliğinde görülen kısas ve 
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diyet, hatta tartışmalı olmakla birlikte 
zina iftirasından (kazf) doğan ceza şah
sf davanın konusudur. Bu nevi davalar 
hak sahibinin talep ve takibine bağlıdır. 

Buna karşılık Allah hakkının galip oldu
ğu ceza davaları, toplumun ortak düzen 
ve yararının ihlalini önlemeye matuf da
valar, kamu mallarının korunmasına iliş
kin davalar ise kamu davası mahiyetin
dedir. Bu tür davalarda sadece ihlalden 
zarar gören kimselerin değil, başta yö
neticiler olmak üzere o toplumda yaşa
yan herkesin söz hakkı olduğu kabul edi
lir. Bu yetki biraz da toplumda iyiliği ha
kim kılıp kötülüğü önleme yönündeki or
tak görev ve sorumluluğun bir parçası
nı teşkil eder. Bu tür kamu davalarına, 
bu işin sırf Allah rızası 1 kamu yararı için 
yapıldığını belirtmek maksadıyla "hisbe 
davası" da denir. 

İslam yargılama hukukunun gelişim 
seyri göz önünde bulundurulduğunda, 
hakemler tarafından görülen ve belli şah
sf haklara ilişkin olan davaların yanı sı
ra mahkemede hakimlerce görülen ad
If davalardan, üst yöneticiler tarafından 
bakılan ve sonuçlandırılan mezalim da
valarından söz edilebilir. Mezalim dava
larının ağırlığını temyiz davaları ile idari 
davalar teşkil eder. Buna ilaveten ordu 
kumandanlarının ve kadıların, muhtesib
lerin, güvenlik amirlerinin kendi görev 
alanlarıyla ilgili olarak baktığı ve hakim
lere göre biraz farklı bir usul takip etti
ği davalar da sayılabilir. 

Davaların başka açılardan farklı tas
niflere tabi tutulması da mümkündür. 
Mesela İbn Ebü' d- Dem davaları zilyed
deki ayn. zimmetteki mal, bir de şer'f 
hakiarta ilgili davalar şeklinde üçe ayırır 
(Kitabü Edebi 'l-lf;aia,, 1, 448; ayrıca bk. 
ibn Ferhun, L 106; Trablusf, s. 58-59). Bu
nunla birlikte geniş bir coğrafyada, fark
lı devlet teşkilatları bünyesinde asırlar
ca süren uygulamanın belli bir İsimlen

dirme ve tasnif içerisinde ifade edilme
si oldukça güçtür. 

Davanın Seyri (Usul). Hukuk davaların
da davacının. dava konusunu iddia et
meye hak kazandığı tarihten itibaren 

. belli bir süre zarfında (zaman aşımı) baş
vuruda bulunması gerekir. Mazeretsiz 
olarak bu süreyi geçiren davacı artık da
va açma hakkını kaybeder. Davaların dü
şürücü zaman aşımına tabi tutulması, 
belli bir süreden sonra dava konusu hak
kın tesbit, ispat ve savunmasında ciddi 
tereddütterin ortaya çıkması sebebiyle-

dir. Ancak zaman aşımı hakkın özüne 
dokunmaz ve hakkı dini sorumluluk açı
sından sona erdirmez (Mecelle, md. 1674). 
Sadece bu hakkın mahkemede ileri sü
rülmesine engel kazar bir şarttır. Mese
la zaman aşımına uğramış borcun ifası 
hatta ikrarı geçerli olup alacaklı için de 
sebepsiz zenginleşme teşkil etmez. Za
man aşımı süresi. gerek ilgili hakkın ko
nusuna gerekse hukukçulara ve hukuk 
ekallerine göre farklılık arzeder. Mesela 
Haneffier' de 36, 33 veya 30 yıldan baş
lamak üzere dava konularına göre 1 S, 
1 O, 2 yıl gibi değişik sürelerden söz edi
lir (Mecelle, md. 1660-1666). Ancak kamu 
mallarında deli, yetim, küçük gibi eksik 
ehliyetlilerin, gaib ve mefküdün, huku
ken haklı mazereti bulunan kimselerin 
haklarında zaman aşıınının geçerli olma
yacağı benimsenerek denge sağlanmış
tır (Mecelle, md. 1663, 1675). Ceza dava
larından şahsi haklarla ilgili olan kısas, 
diyet ve kazf davalarında zaman aşımı 
işlemez. Diğer ceza davaları ise hukuk
çuların çoğunluğuna göre zaman aşımı 
ile düşmese de Ebü Hanife ile iki tale
besi Ebü Yüsuf ve Muhammed ' e göre 
düşer. Ta'zfr cezalarında konu genelde 
yetkili merciierin takdirine bırakılmıştır. 
Öte yandan bazı ceza davalarında za
man aşımını kabul edenler de belli bir 
süre vermekten genelde kaçınırlar. 

İlgili hak sahibi veya hukuken yetki
li 1 görevli kimse tarafından mahkeme
ye intikal ettirilen dava gerekli şartları 
taşıyorsa hakim iddianın tavzihi, delille
rin ibrazı ve savunma için tarafları mah
kemede karşı karşıya getirir. İslam hu
kuk doktrininde davaların mahkemede 
nasıl görüleceği, iddialara ve karşı iddic 
alara verilecek cevaplar, deliller ve ispat 
yükü, deliller arası öncelik ve üstünlük, 
tarafların çelişkili beyanları gibi konular
da ayrıntılı bilgiler ve çok zengin bir mal
zeme vardır. Bunun bir sebebi asırlarca 
devam edegelen uygulama ise de asıl 

sebep, mahkemede hak ve adaletin ger
çekleşmesinde gösterilen titizliktir. 

iddianın ispatı ve savunma hakkı, da
vanın mahkemece karara qağlanması 

prosedürünün iki önemli parçasını teş
kil eder. İspatın konusu davanın mahi
yetine ve çeşidine göre değişir. ispat yü
kü kural olarak davacıya aittir. ispat va
sıtalarının başında şahitlik gelir. "Beyyi
ne" tabiriyle genelde şahitliğin kastedil
mesi, şahitliğin en yaygın ve tabii bir is
pat vasıtası olması sebebiyledir. Dava-



emın gerekli sayıda şahidi bulamaması 
halinde yeminiyle ispatını tamamlama
sının imkanı veya bunun hangi davalar
da kabul edilebileceği tartışmalıdır. id
dianın yazılı delille ispatında bazı islam 
hukukçularının tereddüt etmesi, dönem
lerinde yazının yaygın olmaması , yazının 

kime ait olduğunun bilinemeyeceği, tah
rifat ve taklidin olabileceği gibi kaygıla
ra dayanır. Ancak yazışmayı teşvik eden 
ayet ve hadisler, yazılı belgeyi ispat va
sıtası olarak kabul eden çoğunluğu des
tekler gözükmektedir. Bununla birlikte 
hangi konularda hangi tür yazılı belge
nin ispata elverişli olacağı da müslüman 
hukukçular arasında tartışılmıştır. Karl
neler, davalının ikrarı, hakimin şahsi bil
gi ve kanaati, keşif ve bilirkişi raporu 
gibi deliller de belli alanlarda ve belli öl
çüde ispat vasıtası olarak geçerliliğini 

korur. 

iddia eden kişi delil getiremediği tak
dirde davalının yemin ederek kendini 
savunma hak ve yükümlülüğü vardır. 

Çünkü davalı inkar eden konumunda ol
duğundan kendisinden yokluğun 1 olum
suzluğun ispatı istenmemiştir. Davalının 

yemin etmesi gerekirken bundan kaçın

ması (nükQI) aleyhinde delil olarak değer

lendirilir. Ancak Hanefi ve Hanbelller da
valının nükQiünü aleyhine hüküm için 
yeterli görürken Maliki ve Şafiiler bu du
rumda yeminin davacıya tevcih edilece
ği görüşündedir. Hanefiler delil getirme
nin davalıya, yeminin ise davacıya nak
ledilmesine yanaşmaz, hatta tarafların 
bu yönde anlaşmasını bile geçerli say
mazlar. Hanefiler'in ileri sürdüğü, dava
cının bir şahidi ve yeminiyle hüküm ve
rilemeyeceği görüşünün bir gerekçesi 
de budur. islam hukukçularının çoğun
luğu ise yemini bir nevi delil saydığın
dan ispat ve yemin külfetlerinin yer de
ğiştirmesine daha yumuşak bakar. Lian, 
emanet, rehin, mefküd gibi bazı özel du
rumlarda tarafların ispat ve yemin yü
künden kısmen veya tamamen muaf tu
tulması mümkündür. iki tarafın da delil 
getirmesi halinde hangi konularda han
gi delilin öncelik ve üstünlük taşıyacağı 
hususu nazariyede ayrıntılı tartışmalara 
konu olmuş, bu alanda müstakil risale 
ve eserler kaleme alınmıştır. iki tarafın 
da benzeri bir iddia, mesela sahipsiz ve 
zilyedsiz bir mal hakkında mülkiyet id
diası ileri sürmesi ve delil de getireme
rnesi halinde iki tarafa da yemin tevcih 
edileceği, iki taraf da yemin ettiğinde 
malın aralarında paylaştırılacağı görüşü 

hakimdir (Ebü Davüd, "~ziye" , 22). Ye
minin önce hangi tarafa yöneltileceği 
ise ayrı bir tartışma konusudur. Öyle an
laşılıyor ki yemin, diğer ispat vasıtaları
nın bulunmadığı yerde başvurulan bir 
çare ve yardımcı delil durumundadır. 

Nazariyede, dava sırasında iki tarafın 
da mahkemede hazır bulunması üzerin
de ısrarla durulur. Bu husus, tarafların 
iddia ve savunmaya tam vakıf olup hak
larını koruyabilmeleri açısından en emin 
yoldur. Mahkemenin, davalının gıyabın
da davaya bakıp bakamayacağı ise tar
tışmalıdır. İslam hukukçuları genelde, 
davalının o yargı bölgesinde olmasıyla 
başka bir bölgede bulunması durumu
nu birbirinden ayırırlar. Davalı aynı böl
gede ise bazı Şafiiler hariç çoğunluğa 
göre gıyabında hüküm verilemez. Bunun
la birlikte davalı mahkemeye gelmemek
te, vekil de göndermemekte direnirse 
kendisine tebligat yapılarak gıyabında 
davaya devam edilebilir. Ancak bu dava
ların beyyine ile ispatı esastır. Ayrıca Ha
nefiler bu durumda davalının zorla mah
kemeye getirtilmesi, bu mümkün olma
dığı takdirde onun haklarını savunmak 
üzere mahkemece bir vekil (vekil-i mu
sahhar) tayin edilip davaya onun huzu
runda bakılması gerektiği görüşündedir 
(Mecelle, md. 1618, 1791). Yargı bölgesi
nin dışında başka bir yerde bulunan da
valının gıyabında yargılamanın yapılıp 

yapılamayacağı konusunda ise davalının 
yargı bölgesine ne kadar uzakta oldu
ğuna, mahkemeye gelme imkanına ve 
tebligat şartına, yargı bölgesinde malı
nın, yakınının veya vekilinin bulunması
na, dava konusu hakkın mahiyetine gö
re değişen farklı görüşler mevcuttur. 
Mesela Hanefiler ve bazı hukukçular, bu 
durumda gıyabf hükmü ancak belli da
valarda, belli şartlarda ve vekil-i musah
har huzurunda caiz görürler. Diğer fa
kihler ise Allah hakkına taalluk eden ce
za davaları veya nesep, ıtk, talak gibi 
şahsa bağlı hakları konu alan davalar 
hariç gaib hakkında hükmü kural ola
rak caiz görmektedirler. Yine de gerekli 
şartlar ve tarafların hakları konusunda 
aralarında, ayrıntıda da olsa görüş fark
lılıkları mevcuttur. Gıyabl hükmün ceva
zıyla ilgili görüş ayrılıkları Hz. Peygam
ber'den gelen farklı söz ve uygulamalar
dan ziyade (bk. Müslim, "Al~ziye", 7; Ebü 
Davüd, "Ak.Ziye", 6), yargılamada hangi 
tarafın haklarının öncelik taşıdığı konu
sunda hukukçuların farklı görüşte olma
sıyla izah edilebilir. Bir köy veya bölge 
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halkı gibi sayıca kalabalık bir topluluk 
adına veya aleyhine açılan davalarda o 
topluluktan bir veya birkaç kişinin hazır 
bulunması yeterlidir (Mecelle, md. 1645-

1646) Aynı şekilde müşterek alıcılar ve
ya borçlularda olduğu gibi dava konusu 
açısından aralarında bağ bulunan kim
selerden birinin veya bir kısmının dava
da bulunması yeterli görülmüştür. 

Davacının ileri sürdüğü iddiaya karşı
lık davalı, bu iddianın reddini sonuçlan
dıracak başka bir iddia ileri sürebilir (Me

celle, md. 1631). Mesela davalının bor
cunu ödediğini ve borçtan ibra edildiği
ni ileri sürmesi, zina zanlısının nikah ak
dini, cinayet zanlısının da meşru müda
faayı ileri sürmesi böyledir. Def'-i da'va. 
başlangıçtaki davadan bağımsız bir id
dia ve talep olmayıp aksine davanın sey
rini yakından ilgilendiren karşı bir id
diadır. Böyle bir iddia ileri süren kişi, bu 
iddiası açısından davacı konumunda. di
ğer taraf da müdafaa durumunda ol
duğundan ispat ve savunma yükü bu 
yeni duruma göre belirlenecektir. Dava 
boyunca, hatta bazan dava sonuçlandık
tan sonra bile tarafların dava konusuy
la ilgili olarak bu şekilde karşı iddialar 
ileri sürmesi mümkündür (Mecelle, md. 
1840). 

Dava esnasında tarafların. iddia ve de
lillerini çürütecek çelişkili beyan ve ta
lepte bulunmaları (tenakuz) bu iddianın 
reddi için sebeptir. Hangi tür iddia ve ta
leplerin birbirini nakzedeceği, hangileri
nin ise cem' ve te'lffinin mümkün ola
cağı konusunda nazariyede ayrıntılı ör
neklendirmeler ve görüşler vardır (Me

celle, md. 1647- 1659). 

Davanın sonuçlanması hakimin hük
müyle olur. Dava davalının ikrar ve iti
rafı. şahsf haklara ilişkin davalarda ta
rafların anlaşması veya hak sahibinin af 
ve feragati gibi taraf işlemleriyle de so
na erdirilebilir. Uygulamada mahkeme
ler tek dereceli olarak yargılama göre
vini yürütmüş, verdiği hükümler de ka
zıyye-i muhkeme teşkil ettiğinden ikin
ci bir yargılamaya konu edilmemiştir. 

Ancak Hz. Peygamber devrinden itiba
ren devlet başkanlarının. üst yöneticile
rin ve kadıların. mahkemelerce verilen 
bazı hükümleri gözden geçirip bir nevi 
temyiz görevi ifa ettiği de bilinmektedir. 
Nazariyede de yargı kararlarının temyi
zi ilke olarak benimsenir. Usulüne uy
gun olarak görülen ve karara bağlanan 
dava kural olarak yeniden yargılama ko
nusu olmaz. Bununla birlikte belli du-
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rumlarda yargılamanın iadesi ve dava
nın yeniden görülmesi mümkündür (Me

celle, md. 1837-ı840). 
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L 

DA'VET 
( ~..UI) 

İsiilm dinini yayma ve müslümanları 
dini görevlerini yerine getirmeye 

çağırma anlamına gelen 
İsiilmi bir terim. 

_j 

Da'vet kelimesi Arapça'da masdar olup 
sözlükte "çağırmak, seslenmek, adlan
dırmak, dua veya beddua etmek, ziyafe
te çağırmak, propaganda yapmak" gibi 
anlamlara gelir. Ayrıca da'vet aynı kök
ten bir isim olarak "ziyafet yemeği (veli-
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me), dava, şiar" gibi manalarda da kul
lanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de da'vet kelimesi altı 
ayette geçmekte olup aynı kökten de
ğişik türevleri 20S defa kullanılmış, ha
dis metinlerinde de çeşitli vesilelerle yer 
almıştır. Da'vet ve türevleri bu ayet ve 
hadislerde İslam'a ve İslami ilkelerin uy
gulanmasına çağrı yanında Allah'a yaka
rış (el-Bakara 2/ ı86 ; Yunus ı0/89 ; er
Ra'd 13/ 14; Buhari, "Da'avat", 26; Müs
lim, "İman", 334), insanların yeniden di
rilip mahşerde toplanmaları için kabirie
rinden çağınlmaları (er-ROm 301 25). ye
mek ve ziyafete çağırma (Buhari, "Nikdh", 
72; Müslim, "Nikaı,ı", ı 07, ı ı O) gibi deği
şik manalarda kullanılmıştır. 

Da'vet kelimesi terim olarak özellikle 
"İslam'a ve İslam esaslarının uygulan
masına çağrı" anlamına gelir. Kur'an-ı 
Kerim'de "İslam'a çağrı" (es-Saff 6ı / 7), 
"imana çağrı" (ei-Hadid 571 8). "Allah yo
luna çağrı" (en-Nahl ı6/ 125), "AIIah ' ın 

kitabına çağrı" (Al-i imran 3/23), "hakka 
çağrı" (er-Ra'd ı 3 / ı4) , "hayra çağrı" (Al-i 
imran 3/ 104), " kurtuluşa çağrı" (el-Mü'
min 40 / 4ı ), "hayat kaynağına çağrı" (ei
Enfa.I 8/24), "esenliğe çağrı" (Muhammed 
47 /35) gibi manalara gelen ifadeler da'
vetin İslami inanç ve değerlerin kabul 
edilip uygulanmasını sağlamayı hedef 
alan bir faaliyet olduğunu, dolayısıyla 

hem gayri müslimlere hem 'de müslü
manlara yönelik olabileceğini göstermek
tedir. Buna göre tebliğ, irşad, vaaz, na
sihat, inzar, tebşir, emir bi'l-ma'rüf ne
hiy ani'l -münker gibi terimler de sözlük 
anlamları itibariyle da'vetten farklı ol
makla birlikte uygulama ve gayeleri ba
kımından aynı veya yakın manaları ifa
de etmektedirler; bu sebeple da'vet ve 
tebliğ başta olmak üzere bu kavramlar 
sık sık birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim 'de Hz. Peygamber "AI
Iah'ın davetçisi" (daiyallah) olarak nite
lendirilmiş (el-Ahkaf 46/ 3ı) ve ona yük
lenen da'vet vazifesi "da'vet et" ( t~l) 
emri yanında "tebliğ et" ( t}! ), "hatırlat" 
(__,5~ ), "ikaz et" (J.:.öl) gibi daha başka 
kelimelerle de ifade edilmiştir. Ayrıca 

pek çok ayette Hz. Peygamber'in göre
vinin ancak "belağ" olduğu zikredilmek
tedir (mesela bk. Al-i imran 3/20; el-Ma
ide 5/ 92; er-Ra'd 13/ 40). Tebliğ ile aynı 
kökten olan belağ lafzı bütün bu ayet
lerde "da'vet" manasını ifade etmekte, 
öte yandan İslam dinini yaymanın yegane 
yolunun da'vet ve tebliğ olduğunu gös
termektedir. İslam'da savaşın "cihad" 

diye adlandırılması, savaşın gayesinin in
san öldürüp hükümranlık sağlamak ol
mayıp insanları hakka da'vet etmek, on
ların inançta ve arnelde doğruyu bulma
ları için gerekli yolları açmaya ve engel
leri ortadan kaldırmaya çalışmak oldu
ğunu gösterir. Zira cihadın ilk ve en te
mel safhası da'vet olup "i'la -yi kelimetul
lah" (tevhidi yayma) vazifesinin yerine ge
tirilmesinde da'vet imkanının mevcut ol
ması halinde silahlı savaşa gerek kal
mayacaktır. Nitekim bizzat Hz. Peygam
ber'in başlattığı ve sonraki dönemde de
vam ettirilen uygulamaya göre İslam or
du kumandanlarının öncelikle düşmanı 
İslam'a da'vet etmeleri gerekir. Bu da've
ti kabul edenler artık müslümanların 

kardeşleridir ve onları himaye etmek 
müslüman idarecilerin görevidir. Eğer 

müslüman olmaziarsa yöneticilerin ken
di halklarına zulmetmelerini önleyecek, 
İslam da'vetinin önündeki engelleri or
tadan kaldırarak insanların İslam'ı tanı
malarını ve gönüllü olarak iman etme
lerini sağlayacak bir anlaşma teklif edi
lir, bu teklif de kabul edilmezse da'vet 
yollarını açmak üzere son çare olarak 
savaşa girilir. Nitekim Serahsfnin nak
lettiğine göre (Mebsa~ X, 4-6) Hz. Pey
gamber bir ordu veya seriyye hazırladı
ğında kumandanına ve askerlerine özet
le şu Uilimatı verirdi: Allah adına gaza 
ediniz, Allah'ı inkar edenlerle savaşınız. 

Çocuklara dokunmayınız; aşırı gitmeyi
niz; haksızlık etmeyiniz. Müşrik düşman
larınızla karşılaştığınızda önce onları İs
lam'a da'vet ediniz ; eğer müslüman otur
Iarsa bunu yeterli bulunuz ve onlara kılıç 
çekmeyiniz; müslüman olmaziarsa bir 
anlaşma esası olmak üzere cizye verme
lerini teklif ediniz. Hatta ResOluilah baş

ka bir talimatında, düşmanların anlaş

ma yollarına yanaşmamaları durumun
da bile savaşı başlatan tarafın müslü
manlar olmaması için düşman tarafın 
harekete geçmesini beklemelerini em
retmiştir. 

Kur'an -ı Kerim'de çeşitli vesilelerle 
Hz. Muhammed'in risaletinin bütün in
sanlığı kapsadığı (mesela bk. el-A'rat 71 
158; Sebe 34/28) ve sadece İslam'ın Allah 
nezdinde geçerli din olduğu (bk. Al-i im
ran 3/ ı9, 85) belirtilmiştir. Yine Kur'an'
da Hz. Peygamber'in insanlar üzerinde 
bir zorba olmadığı (el-Gaşiye 88/22), gö
revinin irşad, tebliğ ve da'vetten ibaret 
bulunduğu (Al-i imran 3/20 ; ei-Maide 5/ 
92, 99; eş-Ş O ra 42 / 48), esasen ilke ola
rak dinde zorlamaya başvurulamayaca-


