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ÖNSÖZ
Temel dini metinlerden nasıl hüküm çıkarılacağını konu edinmesinin yanısıra bu
metinlerin nasıl anlaşılıp yorumlanması gerektiğine ilişkin külli ilkeler geliştiren Fıkıh usulü
İslami ilimlerin tümü için bir yöntem bilim temeli oluşturmuştur. Dini metinlerin doğru bir
biçimde, murad-ı ilahiye uygun olarak hayata geçirilmesi süreci tarihte olduğu gibi
günümüzde de Müslümanların en önemli meselelerindendir. Yaklaşık on iki asırlık bir
literature sahip olan bu ilmin süzgecinden geçmeyen ve bu ilmi gelenekten kopuk bir şekilde
yapılan temel dini metin okumaları ve bu okumalara dayanan uygulamalar bağnaz, kısır,
tutarsız ve zaman zaman şiddeti dinin temel dili olarak telakki eden dini anlayışların
oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, vahiy ile doğru bir irtibat kurma
gayretinin sayısız alimin kümülatif katkıları sonucu rafine hale gelen fıkıh usulü geleneğinden
bigane kalması mümkün değildir. Okuyucunun fıkıh usulü konularının külli bir bakışla ve
sadeleştirilmiş bir dille ele alındığı bu kitabı bu perspektiften okuması eserden azami
istifadeyi sağlayacaktır.
On dört bölümden oluşan kitabımız fıkıh usulünün doğuşu ve diğer ilimler arasındaki
yeri konusuyla başlamaktadır. İkinci bölüm hüküm kavramını, üçüncü bölüm ise delil
kavramı ile şer’i delillerin ilki olan kitab delilini inceler. Müteakip dördüncü ve beşinci
bölümler fıkıh usulünde elfaz bahisleri diye bilinen ve kitab bahsi içerisinde incelenen dini
metinlerdeki lafızların nasıl anlaşılıp yorumlanabileceğine ilişkin fıkıh usulü literatüründe
ortaya konan taksimleri ele alır. Altıncı bölüm sünnet delili, mütevatir ve ahad haber
kavramlarına, yedinci bölüm de bu konunun devamı sadedinde haber-i vahid, resulullahın
fiillerinin nasıl anlaşılacağı ve bunlar arasındaki çelişki görüntüsüne hasredilmiştir. Sekizinci
bölümde nesih, tearuz (bu kez daha kapsamlı olmak üzere) ve tercih konuları işlenmiş;
dokuzuncu bölümde icmā delili, on ve onbirinci bölümlerde ise detaylı bir biçimde kıyas
konusu analiz edilmiştir. Takip eden iki bölüm fıkıh usulünde fer‘ī deliller olarak işlenen
istihsan, örf, ıstıshab, ıstıslah ve sedd-i zeri‘a konularına ayrılmıştır. Son bölüm ise fıkıh usulü
alanında çağdaş dönemde ortaya çıkan yenileşme iddialarını inceler ve fıkıh usulünün son
yüzyıldaki serencamını göz önüne serer.
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KISALTMALAR
b. : oğlu (bin)
bk. : Bakınız
bt. : kızı (binti)
DİA : Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
Hz. : Hazreti
krş. : Karsılastırınız
no: : Numara (Hadis ya da paragraf numarası)
s. : Sayfa
t.y. : Baskı tarihi yok
TDV : Türkiye Diyanet Vakfı
thk. : Tahkîki yapan
trc. : Tercüme eden
vd. : Ve devamı
y.y. : Baskı yeri yok
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YAZARLAR NOTU
Kitapta yer alan işlediğimiz konuları olabildiğince kolay anlaşılabilir kılmaya gayret
gösterdik. Bunun için fıkıh usulü literatüründeki pek çok derin tartışma konularını ya
zikretmedik ya da işaret etmekle yetindik. Ayrıca okuyucunun konuya nüfuzunu
sağlayabilmek için dört farklı formatta sorular hazırladık. Bölüm başlarında yer alan Bölüm
Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında konuya başlamadan önce konuya olan ilginizi
arttıracak ve sizi işlenecek konulara hazırlayacak bazı sorular yer almaktadır. Yine bölüm
başlarında yer alan Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz başlığı altında işlenecek konu genel
hatlarıyla tanıtılmış, Anahtar Kavramlar başlığı altında da konu içerisindeki temel
kavramlara işaret edilmiştir. Bölüm sonlarında Fıkıh usulü literatüründen bir Okuma Parçası
ve Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız onar adet soru
bulunmaktadır.
PROF. DR. ABDÜSSELAM ARI
PROF. DR. MURTEZA BEDİR
PROF. DR. SERVET BAYINDIR
DOÇ. DR. NECMETTİN KIZILKAYA
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH DURMUŞ
YRD. DOÇ. DR. AHMET TEMEL
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1. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İLİM, ŞER’İ İLİM VE FIKIH USULÜ;
FIKIH USULÜ İLMİNİN DOĞUŞU VE OKULLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İLİM VE İLK MÜSLÜMAN TOPLUMUN BİLGİ BİRİKİMİ
SÜNNETTEN NAKLİ İLİMLERE
FIKIH KAVRAMI
NAKLİ İLİMLER: TEFSİR, SİYER VE HADİS. TEFSİR
NAKLİ-AKLİ İLİMLER: KELAM, TASAVVUF VE FIKIH
FIKIH USULÜ
Tarihsel ve düşünsel arka plan
Mezhepler ve fıkıh usulü
Kelam-fıkıh usulü ilişkisi
Hanefi mezhebi ve kelami yöntem
Memzuc yöntem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Fıkıh usulünün diğer islami ilimler içindeki yeri nedir?
2) Kelam-Fıkıh usulü ilişkisi nasıldır?
3) Fıkıh usulü akli bir ilim midir nakli bir ilim midir?

12

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fıkıh usulünün diğer şer’i
Şer’i ilimler arasında
ilimler ile mukayesesi sağlıklı
Fıkıh usulü
bir biçimde yapılabilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Tefsir

•

Siyer

•

Hadis

•

Kelam

•

Tasavvuf

•

Fıkıh

•

Fıkıh Usulü

•

Fıkıh Usulü Yazınında Kelami Yöntem

•

Fıkıh Usulü Yazınında Fukaha Yöntemi

•

Memzuc Yöntem
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GİRİŞ
İlim Kur’an ve Hz. Peygamber’in dilinde ‘nihai ilahi gerçek’liğin bilgisi, âlim ise bu
gerçekliğin bilgisine sahip olan öznedir. Nihai-ilahi gerçekliğe ilişkin bilgi oluşturmamızın
Kur’an’a göre yegâne yolu vahiydir. Kur’an bize, insanoğlunun dünya hayatını ebedi hayata
hazırlık için bir ara durak, geçici olarak kalınan bir yer olarak tanımlamaktadır. Bu ara durakta
insan nihai gerçeği bulmakla imtihan edilmektedir. Ancak insan bu arayışında Yaratıcısı
tarafından yalnız bırakılmamış, bir lütuf ve rahmet olmak üzere Peygamberler aracılığıyla
kendisine ilahi gerçekliğin bilgisi tekrar tekrar hatırlatılmıştır. Bu hatırlatmaların son halkası Hz.
Muhammed’in mesajıdır. Bundan sonra insanoğlu nihai ilahi gerçekliğin bilgisini (ilmini) ondan
alacaktır. Bu yüzden Hz. Peygamber’in Kur’an’ın ışığındaki İslam öğretisi olan sünnet ve
çevresinde oluşan yeni Müslüman toplumun bilgileri İslam’da ilmin, yani nihai-ilahi gerçeklere
ait bilgilerin içinde saklı olduğu verilerdir. İslam ilimleri şeklinde daha sonra sistematik bir
şekilde sınıflandırılan ‘ilimler’ sünnetin içinden doğmuştur. İslam’a özel ilimler olması sebebiyle
bunlar neredeyse sadece İslam medeniyetinde kavramlaştırılan bir bilgi kategorisi halini
alacaktır. Aşağıda Hz. Peygamber’in İslam Yolunun, Sünnet-i Nebi’nin İslam ilimlerine
dönüşmesi sürecini biraz daha ayrıntılı bir biçimde ele alacağız.
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1.1

Sünnetten Nakli İlimlere

Kur’an ve Hz. Muhammed’in sünnetinin temelini ve özünü oluşturduğu ilk Müslüman
toplumun nihai gerçekliğe dair bilgileri sistematik bir şekilde işlendi ve çıkan neticeye ‘naklî’,
yani ‘geçmişten aktarılan’ ilimler adı verildi. Bununla yapılmak istenen İslam ilimlerinin
temellerinin Hz. Peygamber tarafından atıldığını vurgulamaktı. İslam’da nihai gerçekliğin bilgisi
olan “ilim” vahiyle/Allah’ın sözüyle başlar ve Peygamber Efendimizin İslam Yolunda insan
hayatının bütününe somut rehberlik edecek modelini bulur. Başka bir ifadeyle “gerçeğin bilgisi”,
doğaüstü bir dünyadan Kitab’ta ve Peygamber’in şahsında insana iletilir. Ancak bu mesaj açık ve
kesin olmakla beraber “yerel” bir dilde aktarılmaktadır: Arapça Kur’an ve Arabistan
Yarımadasında yaşayan bir Peygamber. Başka bir ifadeyle Kur’an, Peygamber’in de bir parçası
olduğu 7. yüzyıl Araplarının konuştuğu dilde indi. Yüce Allah bu duruma Yusuf Suresi 1. ve 2.
ayette şöyle dikkat çekmiştir:
“Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir
Kur'an olarak indirdik.”
Kur’an Peygamber’in diliyle indirilmiştir:
“Biz Kur’an’ı, onunla Allah’tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir
topluluğu uyarasın diye senin dilinde (indirerek) kolaylaştırdık.” (Meryem, 19/97).
Başka bir dilde olsaydı kuşkusuz bu saçma bir durum oluştururdu:
“Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur’an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı
şekilde açıklanmalı değil miydi? Bir Arap’a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar
için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır.” (Fussilet, 41/44).
Ama İslam’ın mesajı evrenseldir, tüm insanlığadır:
“İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler
ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim, 14/52).
İslam’ın doğuşunu izleyen bir yüzyıl içinde Müslümanlar bu bildiriyi, Çin sınırından
İspanya’ya, Kafkaslar ve Anadolu’dan Afrika’nın içlerine kadar geniş bir coğrafyaya ulaştırmak
için büyük bir fetih hareketini coşkuyla gerçekleştirdiler. Medine’deki mütevazı ve basit
hayattan eski dünyanın “medeni” şehirlerindeki karmaşık ilişkilere doğru hızlı bir değişim ve
dönüşüm yaşayan ilk dönem Müslümanları, İslam’ın mesajını “yerel” dilden evrensel bir dile
aktarmak, başka bir ifadeyle İslam’ı evrensel bir söylemle sunmanın yolunu bulmak
durumundaydılar. İşte İslam ilimleri bu süreçte ortaya çıktı.
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Bu süreçte ilk olarak Müslümanlar Hz. Peygamber’den aldıkları Kur’an ve ilgili diğer
bilgileri sistemli kümeler halinde düzenlemeye başladılar. Müslümanlar için ilk planda ilim,
nesiller arasında aktarılan bir faaliyetin adıydı. Alimler öncelikle bu bilgileri sağlıklı bir biçimde
toplamanın gerektiğini düşündüler. İlk Müslüman ilim adamlarının faaliyetleri bu yüzden söz
konusu bilgilerin toplanması şeklinde oldu. Peygamberimizin ve ilk üç neslin (selefin) Kur’an’ın
anlaşılmasına dönük çabaları ve ortaya çıkan yorumlar Tefsir ilmini oluşturdu. Hz. Peygamber’in
İslam Yolu ve çevresindekilerin bu Yola dair bilgileri ve aktardıkları, hadis ve siyer
(Peygamber’in biyografisi) ilimlerini teşkil etti. Bu bilgiler büyük ölçüde önceki nesillerden,
geçmişten aktarılan gelenek ve anlatılar şeklindeydi. İslam’da ilk ilim faaliyeti işte bu bilgilerin
derlenmesi, sınıflandırılması ve bilgi kümeleri halinde toplanması sonucu ortaya çıkmıştır.

1.2

Fıkıh Kavramı

Hz. Peygamber’in İslam pratiği yerel ölçekte Müslüman toplumun kişisel ve toplumsal
ihtiyaçlarını tatmin edici bir şekilde karşılamıştı. Ancak değişen hayat tarzları ve ilişki biçimleri,
antik medeni kurumlar ve düşünceler, “Sünnet Yurdu” Medine’den gelen “ilmin”, Kur’an ve
sünnet bilgilerinin, bu yeni şartlar ışığında yeniden okunmasını gerekli kılıyordu. Bu yüzden
temelde ilim kavramından esinlenen bir başka kavramın ortaya çıktığını görüyoruz: Fıkıh.
Arapçada bilmek, anlamak manasına gelen fıkıh, aynı manaya gelen ilim sözcüğünden farklı
türden bir bilmeyi anlatmak için kullanılır: “Derinlemesine kavramak, bir şeyin içyüzünü
bilmek”. Bu sözlük anlamından hareketle fıkıh, Hz. Peygamber’in öğretisinin Müslüman bireyler
tarafından yorumlanması, yeni ve değişen şartlar karşısında yeniden anlamlandırılması manasına
kullanılmaya başlandı. Aslında fıkıh “Medine perspektifi”nin ya da “Nebevi perspektif”in
evrensel bir dile aktarılmasıdır. Müslümanlar Hz. Peygamber’in ölümünden kısa bir zaman sonra
kullandıkları yerel dilin yetersizliğini fark etmişlerdi. Dolayısıyla Kur’an ve Hz. Peygamber’in
hayat modelinde çözüm bulamadıkları sorunların çözümünde bir bakış açısı, bir yöntem
geliştirdiler. Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas ve benzeri sahabe
önderleri, “evrensel perspektif” diyebileceğimiz bu yöntemin ilk adımlarını atmışlardı.
Temelde iki ana faktör ilim faaliyetinin büyüyen İslam toplumlarında fıkıh adı verilen
özel

bir

bilimsel

faaliyete

dönüşmesine

yol

açmıştır.

Birincisi

Medine

yerelinin

evrenselleştirilmesine olan acil ve şiddetli ihtiyaç, ikincisi ise İslam’ın bilinçli bir tavrının
neticesidir. Yani, yukarıda aktardığımız ayette de görüldüğü üzere, Kur’an kendisini “apaçık bir
beyan” olarak adlandırmaktadır (Yusuf, 12/1). Buna ilave olarak, Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’i
Hz. Peygamber’in 22 yıllık İslam pratiğiyle yoğurarak müslümana, kişisel ve toplumsal hayatını
17

yönlendirecek pratik bir model bağışlamıştır. Ancak birinci faktörün de gösterdiği gibi bu model
İslam’ın evrensel mesajını yerel bir dilde sunmak durumundaydı. İşte bu iki faktör, yani yerel
dilden evrensel dile geçiş ihtiyacı ve dinin evrensel mesajının nevi şahsına münhasır esnek bir
dilde sunulmuş olması gerçeği, ilmi fıkıhla birleştirmeyi, yani İslam öğretilerinin salt anlatımı ve
aktarımı faaliyeti yanında nakledilen bu bilgilerin Müslüman bireyin kendi deneyimleri ve bilgi
birikimiyle her daim yorumlanması faaliyetini doğurdu. İlk zamanlarda Müslüman bireyin bu
anlama ve yorumlama faaliyetine rey (kişisel görüş) denilmekteydi. Zamanla “içtihat” kelimesi
İslam düşünce tarihinde temel İslam kaynaklarının yorumlanmasına verilen genel ad oldu. İçtihat
ya da fıkıh faaliyeti, tefsir, hadis ve siyer ilimleri yanında, İslam’ın 2. yüzyılında (miladi 8.
yüzyıl) fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi daha özel ilimlerin doğmasına yol açtı. Birinci tür ilim
faaliyetleri Hicaz (Mekke ve Medine) bölgesinde doğmuşken bu ikinci tür bilgi faaliyeti
(fıkıh/içtihat) öncelikle eski dünyanın kalbinde, Irak ve çevresinde ortaya çıktı ve ardından tüm
İslam dünyasına yayıldı.

1.3

Nakli İlimler: Tefsir, Siyer, Hadis

1.3.1 Tefsir
İslam’da ilk bilgi faaliyetinin aktarım olgusu etrafında şekillendiğini söylemiştik. Kur’an
bir metin olarak korundu ve aktarıldı. Kur’an’ın anlaşılması çerçevesinde oluşan yorumlar ve
anlatılar ilk olarak Peygamberimizin kuzeni İbn Abbas (ö. 68/687) ve öğrencileri elinde ilim
faaliyeti olarak başladı. Ardından 2./8. yüzyılın ilk yarısında Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767)
ve çağdaşı âlimler elinde düzenli bir disipline dönüştü ve tefsir adıyla temel İslam ilimlerinden
biri haline geldi. Bu ilim dalının en eski ve en kapsamlı örneklerinden biri ünlü müfessir İbn
Cerir et-Taberi’ye (ö. 310/933) diğeri ise Ehl-i Sünnet kelamının öncü isimlerinden İmam
Matüridi’ye aittir. Taberi özellikle ilk Müslüman nesillerin ve kendisine kadar oluşan Kur’an
yorumlarının hemen hemen tamamını Camiu’l-beyan an te’vili’l-Kur’an (Kur’an’ın yorumuyla
ilgili izahların derleyicisi) adını verdiği büyük eserinde toplamış, Matüridi ise, Te’vilatü’lKur’an adlı çalışmasında buna ilave olarak kendi dönemindeki mevcut felsefi-bilimsel bilgiler
ışığında Kur’an’ın nasıl yorumlanacağına ilişkin çok değerli bir çaba ortaya koymuştur.

1.3.2 Siyer
Peygamberimizin hayatı İslam’ın öngördüğü hayat tarzının ilk ve ideal modeli olduğuna
göre, onun özellikle peygamberlik hayatı bütün yönleriyle yazılmalıydı. Bu hedefi
gerçekleştirmek üzere Efendimizin hayatını tarihsel açıdan inşa etmeyi hedefleyen bir nevi
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biyografi çalışması şeklindeki siyer ilmi ortaya çıktı. Siyer, “sire” kelimesinin çoğulu olup “Hz.
Peygamber’in takip ettiği hal ve hareket tarzı” manasında onun biyografisini ve yaşadıklarını
yazma faaliyetidir. Bu yüzden de siyer eserlerinde amaç salt bir tarih anlatısı yapmak değildir;
aynı zamanda hedef, Efendimizin hayatındaki önemli dönüm noktalarında ve savaşlarda izlediği
kuralların ve yeni toplumunu (ümmet) oluştururken takip ettiği yöntem ve stratejilerin
rehberliğine başvurmaktır. Bir anlamda bu ilmin kurucusu olarak göreceğimiz İbn İshak’ın (85150/704-767) Siyer’i bugün elimize ulaşmış en eski siyer çalışmasıdır. Bu çalışmayı geliştirerek
genişleten İbn Hişam’ın (218/833) Siyer’i de bu alandaki en kapsamlı kaynaklardan biridir. Siyer
daha sonra İslam’da tarih yazıcılığının oluşmasına yol açacak ve Belazuri (287/893), az önce adı
geçen Taberi (310/923), Mesudi (345/956), İbn Haldun (808/1406) ve benzeri pek çok büyük
tarihçi bu gelenek üzerinde yetişecektir.

1.3.3 Hadis
Peygamberimizin hayatını tarihsel açıdan değil de gündelik hayatın akışı içinde, önemli
durumlarda ve anlarda sergilediği tavır, bir olaya veya soruya verdiği tepki, söyledikleri,
yaptıkları ya da yapmadıkları, kısaca tüm tepkileri açısından inceleyerek, müslümanca bir yaşam
modelinin inşasına katkı sağlamayı hedefleyen bir başka bilgi faaliyeti daha vardı. Siyer
ilminden farklı olarak bu bilgi faaliyeti, Peygamber Efendimizin söz, eylem ve onaylarını çok
daha geniş açılardan konu edinmekle daha kapsamlı bir projeyi hedeflemiştir. Bu, Efendimizin
özellikle peygamberlik hayatı boyunca dahil olduğu olayları ve bu olaylar sırasında yaşananları
ve Hz. Peygamber’in bu olaylar karşısındaki tutumlarını sağlıklı bir biçimde tespit ve kayıt altına
alma projesidir. Hadis ilmi olarak adlandırılan bu proje, tefsir ve siyer ilimleri gibi İslam’ın
ikinci yüzyılının başlarında kapsamlı derlemelere konu olmaya başlamıştır. Hadis sözlükte
“haber” manasına kullanıldığı gibi, “sonradan çıkan” manasına da kullanılmaktadır. İlk sözlük
manasından hareketle terim olarak hadis ilmi, Hz. Peygamber’in içinde olduğu olayların anlatımı
faaliyetidir. İkinci sözlük anlamı ise, hem düşüncede hem de gerçekte Kur’an’dan farklı ve sonra
gelmesi sebebiyle Hz. Peygamber’in pratik öğretisinin İslam’daki konumuna vurgu yapmaktadır.
7. yüzyıl Arap kültürü çağdaşları İran ve Bizans kültürleri kadar gelişmiş/medeni değildi.
Araplar İbn Haldun’un dediği gibi bedevi yani göçebe kültürüne sahiptiler. Yazı yazmayı bilseler
bile bu alandaki deneyimleri, yazılı kültürlerdeki gibi yoğun bir edebi faaliyete yol verecek
ölçüde değildi. İşte böyle bir ortamda başlayan bilgi faaliyetleri öncelikle sözel (şifahi) bir
karakterdeydi. Yani Hz. Peygamber’in İslam öğretisinin bu bilgi etkinliklerinde anlatımı ve
öğretimi büyük ölçüde sözlü aktarım şeklinde olup yazı ikincil bir konumdaydı. Hadis ilmi
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Peygamberimizin pratize ettiği öğretileri derlemeye başladığında Müslümanlar işte bu
durumdaydılar. Bu yüzden İbn Şihab ez-Zühri (60-124/670-742) ve benzeri alimlerin elinde ilk
temelleri atılan hadis ilminin ana yöntemi olan isnad iki şeyi başarmayı hedeflemiştir. Birincisi,
Müslümanlar arasındaki bilgi faaliyetlerinin gelişerek bir ilmi faaliyete dönüşmesi ve yazılı
kültürün İslam toplumlarında yerleşik ve yaygın bir faaliyet haline gelmesi demek olan Tedvin
Çağı’na kadar (İslam’ın 2. yüzyılının ortaları), Peygamberî öğretinin sözel aktarımda güvenilir
bir biçimde tespitini yapmak. Diğer yandan da Müslümanlar arasındaki ayrılıkların doğurduğu
ideolojik/tarafgir tutumların neden olabileceği uydurma faaliyetlerine karşı önlem almak. Her ne
kadar sistematik ve yaygın şekli 2. yüzyılın ortalarına rastlasa da, yazınsal faaliyetlerin daha dar
bir çerçevede erken dönemlerde de mevcut olduğunu unutmamak gerekir.

1.4

Kelam, Tasavvuf ve Fıkıh

İslami hayat tarzının prototipi, ilk ideal modeli olan Hz. Peygamber’in sünnetinin somut
verileri olan bilgiler aktarıma dayalı ilimler yoluyla bu şekilde sonraki nesillere ulaştırıldı. Ancak
bilindiği gibi hiç bir bilgi o bilgiyi alanın düşüncesiyle iletişime geçmeksizin varlığını
sürdüremez. Hz. Peygamber’in örnekliğiyle İslam’ı öğrenen ilk Müslümanlar Medine’de elde
ettikleri bu bilgiyi yeni fethedilen topraklarda tekrar tekrar yaşamak, başkalarına öğretmek
durumundaydılar; başka bir ifadeyle Medine şartlarından tamamen uzak ve ona yabancı
ortamlarda, bildikleri İslam’ı yaşamanın ve sunmanın getirdiği sorunlarla yüzleşmek
durumundaydılar. Medine yerelinin evrenselleştirilmesi adını verdiğimiz bu süreçte Müslüman
birey ve toplum Peygamber’inden ve onun değerli arkadaşlarından öğrendiklerini sadece
aktarmakla yetinemezdi. Özellikle İslami prensiplerin müslümanın düşünce ve inanç dünyasını,
ahlaki, sosyal ve bireysel yaşamını yönlendirecek şekilde okunması gerekiyordu. Hemen
Efendimizin vefatını takip eden yıllarda başlayan ve zaman ve mekan değişikliği arttıkça daha da
gelişen Peygamberimizin öğretisini yeni şartların ışığında okuma yaklaşımı böyle bir amaçla
ortaya çıktı. Yukarıda da belirtildiği gibi, özel bir bilgi faaliyeti anlamında “fıkıh” adı verilen bu
yaklaşımın eksenini, Peygamber’imizden gelen bilgilerin Müslüman bireyin düşüncesiyle
yoğrulması ve yorumlanması oluşturuyordu. Salt aktarımsal ilimlerde olduğu gibi, bu bilgi
faaliyetleri de İslam’ın 2. yüzyılının başlarında sistematik bir seviyeye ulaşarak kendi
kavramlarına, terimlerine, problem alanlarına ve edebiyatına sahip ilimler haline geldi.
Kur’an-ı Kerim müslümanın bütün yönlerini kuşatan bir proje sunmuştu ve Peygamber
Efendimizin sünneti de bu projenin nasıl hayata geçirileceğini müslümana kendi örneğinde
göstermişti. Kur’an’ın projesi ve Peygamber’in uygulaması üzerinde düşünen Müslümanlar
20

İslami öğretilerin temelde insanın üç boyutuna ilişkin bir program öngördüğünü fark ettiler.
Bunlar, insanın inanç boyutu (itikad), deruni boyutu (iç dünyası) ve eylemsel boyutudur (dış
dünyası). İnanç boyutu insanın varlık anlayışını yönlendirirken, deruni boyutu manevi hayatına,
ahlak ve iç dünyasına yön veriyordu; nihayet eylemsel boyutu da bireysel ve toplumsal pratiğine,
yani dış dünyasına rehberlik ediyordu. Bu üç boyut İslam’ın ilk yüzyılı boyunca geliştirilerek, 2.
yüzyılda, yani Tedvin Çağında, Müslüman alimler elinde kelam, tasavvuf ve fıkıh ilimlerine
dönüştüler. Şimdi bu üç ilmin ortaya çıkışı ve gerçekleştirmek istedikleri hedefe biraz daha
yakından bakalım.

1.4.1 Kelam ve Tasavvuf
Yüce Allah’ın gönderdiği vahiylerde insanlara ısrarla vurguladığı birinci mesaj insanın ve
bütün evrenin yaratıldığını ve bunların tümünün bir Yaratıcısı olduğunu hatırlatmak olmuştur.
Hz. Peygamber, bu hakikati peygamberliğinin ilk anlarından itibaren seslendirmeye başlamıştır.
Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de inen bölümlerinin pek çoğu da aynı şekilde insanın varoluşunun
hikmetini, yani varoluşsal konumunu açıklamaya dönük ayetlerden oluşmuştur. Hz. Peygamber
işte bu doğrultuda insanları şu hakikatlere inanmaya çağırmıştı: Tek Tanrıcılık (monoteizm),
ahiret ve öldükten sonra dirilme, Allah’ın insanlara peygamberler ve kitaplar (vahiy)
göndermesi; kendisinin bu peygamberlerin sonuncusu olması ve Kur’an’ın Allah tarafından
gönderilen bir mesaj/söz olduğu gerçeği; doğa üstü varlıkların (melekler, şeytan vs.) gerçekliği;
evrendeki her şeyin Yüce Yaratıcının/Takdir-edicinin kontrolünde olması.
Peygamber Efendimiz, önce Mekke’de puta tapıcılığın hakim olduğu bir toplumu, bu ve
bunlarla ilişkili, insanın inanç dünyasını aydınlatan ilahi hakikatlere çağırmıştır. Medine’ye göç
(Hicret) ettikten sonra çağrıyı burada yaşayan Yahudilere daha sonra da Arap Yarımadasında
yaşayan Hıristiyanlara yaymış ve bunlar özelinden tüm insanlığı bu hakikatlere inanmaya
çağırmıştır. Müslüman coğrafyası fetihlerle genişleyip farklı inanç ve din sahipleriyle
karşılaşıldığında Hz. Peygamber’in Mekke-Medine özelinde ifade ettiği hakikatler evrensel bir
söylemle yeniden üretilmiştir. Böylece Müslümanların Allah’a, evrene ve kendisine bakışını
anlamlandırmayı hedefleyen Kelam ilmi doğmuştur. Örnek vermek gerekirse İslam’ın tevhid
(Tek Tanrı) inancı Mekke müşrikleri için puta-tapıcılığın reddedilmesi olarak ifade edilirken,
kelam ilminin daha evrensel yeni dilinde varlığın kadim (başlangıcı ve sonu olmayan) Yaratıcı
ve hâdis (sonradan yaratılmış olan) evren şeklinde sınıflandırılması ve kadim olan Allah’ın
sıfatlarının tanımlanması yoluyla tevhid kavramı yeni bir okumaya tabi kılınmıştır.
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İnsanın ilahi hakikatlere çağırılması salt bir bilme veya kuru bir inanma faaliyeti olmayıp
insanın bu hakikatleri bütün benliğiyle de hissetmesi gerekir. Hz. Peygamber’in Kur’an’ın
ışığındaki İslam Yolu (Sünnet) insanın deruni boyutunu anlamlandıran bu gerçekten hareketle
insanı ilahi hakikatleri bizzat kendi deneyiminde hissetmesinin örneklerini vermiştir.
Efendimizin kendisi ilahi hakikatlerin bilincine varmak için ibadet ve Allah’ı zikir ile iç
arınmaya büyük bir özen göstermiştir. Ayrıca arkadaşları arasından seçtiği bazı kişilere insanın
iç dünyasını zenginleştirecek, onu manevi olarak olgunlaştıracak gizemli hakikatler (sırlar ve
hikmetler) öğretmiştir. Aynı şekilde

Müslümanlar farklı kültürler ve dinlerdeki mistik

eğilimlerle karşılaştıklarında Peygamberimizden öğrenerek aktara geldikleri sahih İslami manevi
hayatı yönlendiren ilkeleri önce zühd yahut zahidlik şeklinde disipline ettiler ve ardından
tasavvuf adı verilen bir ilim olarak bunları geliştirdiler.

1.4.2 Fıkıh
Daha önce aktarımsal bilgiyle düşünceyi birleştiren yeni bir bilme faaliyetine fıkıh
dendiğinden söz etmiştik. Ancak orada “fıkıh” söz konusu bilgi türünün genel adıyken, burada
“fıkıh” daha dar bir anlamda terimleşmiştir. Artık fıkıh, aktarımla düşünceyi birleştiren üç
ilimden birinin özel adıdır. İslam’ın düzenlemeyi hedeflediği temel alanlardan biri de insanın
davranışları, eylemleri ve çevresiyle ilişkisidir. İnsanın dışsal (ameli) boyutu dediğimiz bu alan
esas olarak kurallar şeklinde düzenlenmektedir; davranış kuralları, sosyal, kurallar, hukuk
kuralları, vs. Hz. Peygamber’in öğretisi her zaman ama özellikle Medine’de insanın dışsal
boyutunu yönlendiren kurallar içermiştir. Bunlara haramlar ve helaller denmektedir. Yerelin
evrenselleştirilmesi sürecinde haramlar ve helallerin de belirli bir ilim eliyle düzenlendiğini
görüyoruz: Fıkıh. Fıkıh, Hz. Peygamber’in öğretisindeki insanın dış dünyasını yöneten kuralların
yeni olaylar ve şartlar ışığında yeniden okunmasıdır. Başka bir ifadeyle fıkıh, sünnetin pratik
örneklerini ortaya koyduğu ana İslami ilkelerin çıkarılması ve başka yerel ortamlarda bunların
realize edilmesi faaliyetidir. Fıkıh bunu, doğumundan ölümüne insanın eylemlerini/fiillerini
listeleyerek bu eylemlerin tabi olduğu dini kuralları (ahkam-ı şer‘iyye) tespitle yapar. Kur’an ve
Peygamberimizin pratiği değişen tüm zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlara ve olaylara hazır
çözümler içermez. İslam insanın eylemlerinin tamamının ilahi iradeyi yansıtması gerektiğini
vurgular. İşte fıkıh içtihat adı verilen Medine yerelinin verilerini içine nüfuz etmeyi amaçlayan
bir dini yorum yöntemi geliştirmiştir. Buna dayanarak insanın tüm yaşamını kuşatan kurallar
belirli başlıklar altında toplanmıştır. Hz. Peygamber’in hayatını model olarak alan fıkıh burada
mevcut olan verileri geliştirdiği yöntemle zenginleştirmiş ve insanın bütün hayatını kuşatan
kuralları fıkıh kitapları adı verilen eserlerde sistematik bir biçimde toplamıştır.
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Daha önce üç salt aktarımsal ilmin (siyer, tefsir ve hadis) Peygamberî öğretinin kayıt
altına alınmasıyla ilgilendiğinden söz etmiştik. Ancak bu üç ilim, özellikle siyer ve hadis
Peygamberî öğretinin normatif/kanun koyucu özelliğinden çok malzemenin kendisiyle
ilgilenmekteydi. Fıkıh (kelam ve tasavvufu da buna ekleyebiliriz) ise Peygamberimizin dini
yolunun bizim için ihtiva ettiği nihai yargı (hüküm) açısından bu malzemeyle ilgilenmektedir.
İşte farklı fıkıh ekolleri bir taraftan Peygamberî öğretinin sıhhatini garanti edecek bir yöntem
oluşturmaya girişmişlerdir. Diğer yandan da sıhhatini tespitten sonra bunun yorumlanması ve
yeni olaylara uygulanmasına imkan verecek bir yöntem geliştirmişlerdir.
Tabii ki her yorum etkinliği belirli bir temel yaklaşımı, yorum tekniğini ve bakış açısını
gerektirmektedir. İnsanın yorum faaliyeti doğası gereği görüş ayrılıklarına yol açmaktadır.
Yukarıda da söylediğimiz iki gerekçe, yani Peygamberî öğretinin yazılı olmayıp ilk üç nesil
içinde sözlü aktarılmış olması ve İslami kaynakların yoruma açık bir alan bırakması fıkıh
ilmindeki yorum faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi demek olan mezheplerin oluşumuna
yol açtı. Mezhepler, Peygamberî öğretinin yeni şartlar ışığında okunması sırasında ortaya çıkan
farklı görüş ve yorumların tutarlı ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmesini amaçlayan ekoller ve
ana yaklaşımlardır.
Sonuç olarak Peygamberî öğreti ya da Peygamberimizin din adına yürüdüğü yol demek
olan sünnetin aydınlığında yürüyen Müslümanlar dinin sağlıklı bir biçimde aktarımı ve
yorumunu, yeni ve değişen şartlara uyumlu evrensel bir dilde sunumunu gerçekleştirmek için
giriştikleri mukaddes çaba meyvesini vermiştir. Bu meyve, müslümanca yaşama biçiminin
parametreleri olan dini ilimlerdir. Kuşkusuz dini ilimler kutsal olmayıp beşeri bir kurgudur.
Peygamberimizin öğretisinin yeniden okunması sürecinde Müslümanların oluşturduğu bir
düşünme biçimidir. Bugün şartların tamamen değiştiğini söyleyerek yeni bir okuma yapmak
gerektiği söylenebilir. Ancak unutulmaması gereken bir noktayı burada hatırlamamız gerekir:
Yeni olan ne olursa olsun mevcut birikimden yoksun, yani onu yok sayarak yapılamayacağı gibi
dini kaynakların açık ve kesin beyanından süzülüp gelen, dolayısıyla dinden olduğu zorunlu
olarak bilinen hususlarda bir yeniden okuma imkanı da yoktur.

1.5

Fıkıh Usulü

Fıkıh usulü iki kelimeden oluşan mürekkep bir isimdir. Birincisi ‘usul’ ‘asl’ kelimesinin
çoğulu olup ‘kök’, ‘temel’ ‘başka bir şeyin kendi üzerine oturduğu esas’ anlamlarına gelir.
Fıkıh ise bu ilmin kurucusu büyük imam (İmam-ı Azam) tarafından şöyle tanımlamıştır:
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 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ- yani fıkıh kişinin hak ve yükümlülüklerini ya da avantajına ve
dezavantajına olan şeyleri bilmesidir.
Fıkhın daha teknik bir tanımı ise şu şekildedir:
 اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ- Yani fıkıh, ayrıntılı delillerinden elde
edilmiş şer‘i ameli hükümleri bilmektir.
Şer’i nitelemesi hükmün İslami usul ve esaslara göre meşruiyetine gönderme
yapmaktadır. Ameli kaydı yukarıda bahsettiğimiz İslami hükümlerin kişinin dış dünyasına,
eylem ve davranışlarına dönük olanlarının fıkhın kapsamına girdiğini göstermektedir. İslam
genel şemsiyesi içinde bu dışsal boyut, inançsal ve içsel boyutla birlikte düşünülmelidir. İlmi
disiplinler arasında bir iş bölümü ve uzmanlık ayrıştırılması yapılması zarureti söz konusu
olduğundan hükümlerin inanç boyutuna ilişkin olanları kelam ilmi, içsel/ruhi boyutuna ilişkin
olanlar ise tasavvuf ilmi tarafından deruhte edilmektedir. Tafsili deliller ifadesi ise şer‘i
hükümlerin keyfi bir biçimde değil de belirli bir usul ve esasa göre belirlenmiş delillere dayalı
olarak verildiğini işaret etmektedir. İşte bu usul ve esasları ele alan bir disiplin daha ortaya
çıkmıştır ki, bu fıkıh usulü ilmidir. Bu ilim, bir taraftan İslami hükümlerin dayandığı delilleri
teorik ve bütüncül bir açıdan ele alıp kapsamlı bir delil kuramı gerçekleştirirken diğer yandan bu
ilim bu delillerin nasıl ve hangi yollarla hükümlere kaynaklık ettiğini ortaya koymaktadır. Kısaca
fıkıh usulü ilmi, Kitab-Sünnet-ijma-kıyas şeklinde formüle edilen bir teorik çerçevede
hükümlerin nasıl ortaya çıktıklarını açıklamayı hedeflemektedir.

1.5.1 Tarihsel Ve Düşünsel Arka Plan
Fıkıh usulü ilminin ortaya çıkışı her ne kadar Sünni mezheplerden birinin kurucusu
sayılan ünlü Ebu Abdullah Muhammed b. İdris eş-Şafii (v. 204/820) ile başlatılsa da, elimize
ulaşan ilk örneklerinden hareketle bu ilmin kavram, iç düzenleme ve konularıyla oturmuş bir
edebi tür olarak aslında 4./10. yüzyılın başlarında ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu tarihten
önce usul ilminin çeşitli konularına dair monografi tarzında ürünler verildiğini bilmemize
rağmen, Şafii’nin eseri istisna, kaynaklar bu tarihten önce usul ilminin en azından iskeleti
diyebileceğimiz temel konuların çoğunluğunu ele alan tek bir eserden söz etmemektedir. İbn
Nedim’in Fihrist’inde Hanefi Mezhebinin kurucusu kabul edilen üç kişiden ikisine, Ebu Yusuf
Yakub b. İbrahim (ö. 182/798) ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani (ö. 189/805) usul eseri
atfediyorsa da hem İbn Nedim’in usul kavramını kullanırken bugün anladığımız usul disiplinini
kastetmediği bilindiğinden hem de sonraki usul eserlerinde bu kitaplara hiçbir atfa yer
verilmemesinden hareketle onların kesin olarak bu alanda ürün vermediklerini söyleyebiliriz.
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Şafii fıkıh okulu mensuplarının usul ilminin kurucusu olarak Şafii’ye yaptıkları vurguya karşı
diğer okul mensuplarının savunmacı bir yaklaşımla kendi mezheplerinin bu alanda öncü
olduğunu iddia etmiş olmaları muhtemeldir. Başka bir ifadeyle, usul ilmi, fıkıh biliminin iki ana
branşından birisi olan furu-ı fıkıhtan (fıkıh kurallarının ayrıntılarının işlendiği disiplin/fıkıh
denince asıl kastedilen) en azında ilke olarak önce olup furunun üretilmesi için gereken
parametreleri sunan bir bilim olduğu için, fıkıh mezhepleri içinde öncü olan Maliki ve Hanefi
fıkıh okulları mensupları mezheplerinin kurucuları olarak saydıkları kişi ya da kişilerin usul
alanında ürün vermedikleri savını kabul etmekte zorlanmış olmalıydılar. Nitekim ünlü Şafii alimi
Fahreddin er-Razi’nin (ö. 606/1209) Şafii’nin nakli ilimlerdeki rolünü, akli ilimlerde mantık
disiplininin kurucusu sayılan Aristo’nunkiyle kıyaslaması bu türden polemikleri yansıtması
açısından ilginç bir örnektir. Maturidi kelam okulunun kurucusu el-Maturidi’nin (ö. 333/944)
usul ilminde öncü olarak resmedilmesi de yine bu çerçevede değerlendirilebilir; ancak bu son
durumda Maturidi’ye açıkça ad verilerek usul eseri nispet edilmektedir (Meahizü’ş-Şeri‘a). Buna
rağmen hem ölümünden yaklaşık iki yüzyıl sonra Maturidi’nin bir okul kurucusu olarak takdim
edilmesi girişimlerinin ortaya çıkması hem de Maturidi’nin söz konusu kitabından yapılan
alıntıların sistematik bir usul inşasına imkan verecek kapsam ve çeşitlilikte olmaması bu iddianın
da dikkatle ele alınmasını gerekli kılıyor.
Oryantalistlerin yaptığı araştırmalar da usul ilminin kuruluşunun 3./9. yüzyılın sonu ve
4./10. yüzyılın başlarına işaret etmektedir. Onların araştırmalarında özellikle büyük Şafii alimi
İbn Süreyc’in (ö. 306/306/918) ve öğrencilerinin adı ön plana çıkıyor. W. Hallaq usul ilminin
Ehl-i re’y-Ehl-i hadis çatışmasının H. 3. yüzyılın sonlarında akılcılık ve nakilcilik tartışmasına
dönüştüğünü ve burada Şafii’nin 2./8. yüzyılın sonlarında yaptığı Ehl-i re’y-Ehl-Hadis
uzlaştırmasına benzer biçimde akıl-nakil uzlaşması yaşandığını belirtir; o usul ilminin bu yoğun
tartışmanın bir meyvesi olarak doğduğu kanaatindedir. Hallaq Şafii’nin eserini sonraki
dönemlerde gördüğümüz standart bir usul eseri tipolojisi açısından inceleyerek er-Risale’nin
bildiğimiz anlamda bir usul eseri olamayacağını göstermeye çalışır. Ona göre Şafii sadece
peygamberin otoritesini temellendirmeye çalışmaktadır. Şafii’nin geç bir çağdaşı olan İsa b.
Eban (ö. 220/835) üzerine yapılan bir çalışma Hanefi usulü’nün hadis alanındaki teorisyeni olan
bu ismin yazıları, sözü edilen 2./8. yüzyılın sonu ve 3./9. yüzyılın başında ilmi dünyanın ilgi
alanının büyük ölçüde Peygamber’in otoritesi olduğunu göstermiştir. Usul ilminin ortaya çıkışı
konusunda bugün elimizde bulunan ilk eserlere müracaat etmekten başka şansımız olmadığı
görülüyor, zira 3./9. yüzyıl gerçekten halihazır bilgilerimiz açısından ‘karanlık’ olmaya devam
etmektedir.
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Fıkıh usulü fur-ı fıkıhtan daha sonra ortaya çıkmıştır; bunun nedeni fıkıh usulünün
mahiyetinde aranmalıdır. Fıkıh usulü furu-ı fıkıh üzerinde tefekkür eden, ona külli bir bakış
yapmaya çalışan bir ilimdir. İlla bir benzetme yapmak gerekirse fıkıh usulü bugünkü hukuk
ilimleri arasında hukuk teorisi veya felsefesi adı verilen disipline karşılık gelir. Furu-ı fıkhın
çeşitli mezhep doktrinleri olarak teşekkül etmesinden sonradır ki biz fıkıh usulüne dair bir
tefekkürün yavaş yavaş doğmaya başladığını görüyoruz. Şafii’nin er-Risale’sinin h. 198 yılından
sonra yazıldığını düşünecek olursak bu dönemde özellikle Irak, Hicaz, Şam ve Kahire’de
oldukça zengin bir furu birikimin ortaya çıktığı bilinmektedir. Şafii’nin bizzat kendisi de furu-ı
fıkha dair devasa eseri el-Ümm’ü er-Risale’den önce yazmıştır. Dolayısıyla oldukça gelişmiş bir
fıkhi düşünme biçimin olması gerekir ki fıkıh usulü gibi bu birikime külli bakış yapan bir ilim
ortaya çıkabilsin. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse farklı fıkıh çevrelerini farklı coğrafi
bölgelerin tarım yapma tarzlarına benzetirsek, tarım yapmanın teorik kurallarına ilişkin genel
hatlarıyla kuşbakışı bir çerçeve oluşturabilmek için gelişmiş tarım tekniklerinin öncesinde ortaya
çıkması gerekir. Aynı şekilde fıkıh usulünün ilk(el) ürününün ortaya çıkması da en azından iki
nesil devam eden bir fıkhi faaliyete ihtiyaç duymuş ve nihayet fıkhın kurucusu olan Ebu
Hanife’nin öğrencisi Şeybani’nin öğrencisi olan Şafii’nin elinde ortaya çıkmıştır.

1.5.2 Mezhepler Ve Fıkıh Usulü
Aslında fıkıh usulü tarihini, mezheplerin İslam toplumlarının sivil kurumları olarak
ortaya çıkışlarından bağımsız değerlendiremeyiz. Yakın zamanlarda Batı’da yapılan mezheplerin
teşekkül tarihiyle ilgili Oryantalist bir tezin de ortaya koyduğu gibi, eğitim kurumlarıyla, bunları
destekleyen vakıflarıyla, formel hoca-öğrenci ilişkileriyle ve bir görüşler bütünü teşkil eden
doktrinleriyle İslam’da mezheplerin kurumsallaşması ancak 4./10. yüzyılın başında meydana
gelmiştir. Bu tezin en önemli temsilcisi C. Melchert, biyografi kitapları ve fıkıh metinlerinin
ortaya çıkış tarihine ilişkin yaptığı bir çalışmada, bir fıkhi görüşler bütününü benimsemiş bir başhoca etrafında toplanan öğrencilerin oluşturduğu lonca kurumu olarak tanımladığı mezhebi,
sanıldığı gibi onlara adlarını veren kurucu imamların değil de, mesela Şafii mezhebini İbn
Süreyc’in (ö. 306/918), Hanbeli mezhebini Hallal’ın (ö. 321/923), Hanefi mezhebini ise
Kerhi’nin (ö. 340/952) ve son olarak Maliki mezhebini ise el-Ebheri’nin (ö. 375/986)
önderliğinde kurumsallaştığını iddia eder. Melchert en eski iki mezhebin, Hanefi ve Maliki,
kurumsallaşmalarını nispeten daha yeni olan Şafii ve Hanbeli mezheplerinkinden sonra
tamamlamalarını hadis taraftarlarıyla bu son iki mezhebin erken dönemde uzlaşmış olmalarına
bağlamaktadır. Buna karşılık diğerleri ise bu süreci daha geç tamamlamışlardır. O, 3./9. yüzyıl
boyunca İslam düşüncesinde hadis taraftarlarının ağırlığının arttığını ve gelenekçi eğilimlerin
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rasyonalist eğilimleri bastırdığına inanmaktadır. Melchert’in iddiası bazı açılardan (lonca
sistemi, Şafii, Hanbeli kaynakları daha çok kullanması, vs.) eleştirilse de mezheplerin kurumsal
teşekkülünün belirtilen dönemlere yakın olduğu inkar edilemez gibi görünüyor.
Bütün bunlar, yani usul ilminin bir edebi tür olarak ortaya çıkışı, mezhep nosyonun
kurumsallaşması ve buna bağlı olarak mezhep-odaklı fıkıh metinlerinin ortaya çıkışı, öyle
anlaşılıyor ki, birbirinden bağımsız ele alınamayacak süreçlerdir. Bu gerçek aynı zamanda usul-i
fıkıh ilminin mezhebi karakterini de açıklar; her usul eseri, en azından ilk örnekler, belirli bir
mezhebi kendisine referans seçip teorilerini bu ekolün varsayımlarıyla uyumlu hale getirmek
zorundaydı. Usul ilminin iki farklı metodu olan fıkıhçı ve kelamcı usul yöntemleri ise temel bir
görüş ayrılığı, bir ekol farklılığından çok fıkhın kelamla ilişkisi temelinde bir farklılaşmadır.
Esas olarak usuldeki farklılaşma bu yüzden mezhep/ekol temelindedir.
İslam’ın ilk üç yüzyılı ile son iki yüzyılını bir tarafa bırakacak olursak yaklaşık 1000 yıl
boyunca –ki bu, İslam medeniyetinin en özgün ve en başarılı eserlerinin verildiği ve bir yerde
bugün İslam’ın klasikleri diyebileceğimiz ürünlerin ortaya çıktığı dönemdir- Müslümanlar belirli
bir

mezhep

çerçevesinde

düşünmüşler

ve

hareketlerini

bu

kabulleri

doğrultusunda

yönlendirmişlerdir. Başka bir ifadeyle, İslam, Müslüman bireyin kimliğinde en temel unsur ise,
mezhep de bu bireysel ve toplumsal aidiyetin tezahür ettiği somut zemini teşkil ediyordu. Burada
fıkıh okullarını kelam okullarıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Genellikle üç Sünni fıkıh
mezhebi (Şafii, Maliki, ve kısmen Hanbeli mezhep) mensupları 5/11. yüzyılın sonlarından
itibaren, inanç esaslarının rasyonel temellendirilmesi bakımından Eş’ari kelam mezhebine
mensup idiler. Hanbelilerin, Eş’arilikle büyük ölçüde uyuşan ama kendilerine özgü nitelikleri
olan bir kelam okulu geliştirdiklerini de söyleyebiliriz. Dördüncü Sünni mezhep olan Hanefiliğe
ayrıca aşağıda değineceğiz. Buna karşılık Şia çok erken dönemlerden itibaren Sünni anlayıştan
kendisini ayırmıştı. Ancak siyasi bir yapı ve dolaysıyla bir siyasa olarak önce 4.-5./10-11.
yüzyılda Mısır’da Fatımiler ve 9./15. yüzyıllardan itibaren de İran’da Safeviler’le bir devlet
kurma imkanı elde ettiler.
Orta Asya, İran (15. yüzyıla kadar) Irak, Hint Altkıtası, Anadolu ve Balkanları içine alan
geniş coğrafyada hakim olan Hanefi fıkıh mezhebi mensupları genellikle kendilerini 7./13.
yüzyıldan itibaren gittikçe artan bir vurguda Maturidi olarak tanımladılar. Son yıllarda yapılan
çalışmalar Hanefi mezhebi mensuplarının yaklaşık uzun bir arayıştan sonra Maturidilik’te karar
kıldıklarını gösteriyor. Elimizdeki tüm Hanefi eserlerine bu adı vermemizi sağlayan şey onların
fıkıhta Hanefi olmalarıydı; kelami açıdan hepsinin Maturidi olduğunu söylemek ancak kısmi
olmak kaydıyla belki Memluk döneminde mümkün olabilir. Çünkü bu dönemde bile
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Maturidiliğin tam olarak neyi anlattığı konusunda belisizlikler mevcuttu ve özellikle de her
Hanefi’nin kendisini aynı zamanda Maturidi olarak tanımlaması şart değildi. Ancak şurası
kesindir ki, 5./11. yüzyıldan itibaren Hanefilerin ezici çoğunluğu kendilerini genel Sünni
kimlikle tanımlamaya ve de özellikle Mutezile’den ayırmaya özen göstermektedirler.
Muhtemeldir ki kimliğe dair bu Mutezile olmadıkları şeklindeki olumsuz tanımlama bir süre
sonra ister istemez olumlu tanımlamayı gerekli kılmıştır: Bu noktada Eş‘ari ile aynı çağda
yaşamış ve onun gibi Mutezile karşıtı olan Maturidi’nin isminin özellikle 5./11. yüzyılın
sonlarına doğru çok önem kazandığını görülüyoruz.

1.5.3 Kelam-Fıkıh Usulü İlişkisi
Bilindiği gibi, Mutezile, İslam bilimlerinin teorik arka planının teşekkülünde hayati bir
rol oynamıştı. Kelam bir taraftan gayr-i Müslimlere karşı İslam’ı savunmanın entelektüel
araçlarını oluştururken diğer taraftan da Müslüman dünya görüşünün ana ilkelerinin ortaya
konulması ve Müslüman pratiğinin teorik temellerinin inşasına girişmişti. Müslüman pratiğini
temellendiren İslam fıkıh teorisinin (usul-i fıkıh) bu entelektüel çabada kelama paralel bir çizgi
izlemeye özen göstermesi tabii idi. Elimizdeki mevcut metinler Mutezili ve Eş’ari kelamcıların
4./10. yüzyılın sonu ve 5./11. yüzyılın başından itibaren fıkıh usulünü kelamla uyumlu kılma
yönünde çaba gösterdiklerini gösteriyor. Kadı Abdülcebbar (ö. 415/1025) ve Ebü’l-Hüseyin elBasri’nin (ö. 426/1004) eserleri usul-i fıkıh ilminin temel dayanaklarının Mutezili ilkelerle inşası
yönünde önemli örneklerdir. Aynı şekilde Bakıllani (403/1013), İbn Furek (ö. 406/1015) ve
Bağdadi’nin (ö. 429/1037) ve daha sonraları el-Cüveyni (478/1085) ve el-Gazali’nin (ö.
505/1111) eserleri de Eş‘ari prensiplerinin usul ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesi yönünde ilk
örnekler olarak kaydedilmişlerdir. Nitekim Sonraki literatürde özellikle bu kelam-usul ilişkisine
dair referanslarda Kadı Abdülcebbar Mutezili, Bakıllani ise Eş‘ari yazarların ‘kadı’sı olarak
otorite rolünde çokça karşımıza çıkarlar. Onların otorite rolleri muhtemelen kelam ilkelerini
sistematik olarak usule uyarlamalarından, başka bir ifadeyle kelamla fıkıh teorisini uyumlu hale
getirmelerinden kaynaklanmış olmalıdır. Kuşkusuz daha önceleri de bu türden girişimler
yapılmıştı ama bunların büyük ölçüde dağınık ve mevzii kaldığı anlaşılıyor.
Meseleyi bir örnek çerçevesinde değerlendirmek kelam-usul ilişkisini daha iyi
anlatacaktır. 3./9. yüzyılda ‘Mihne’ olaylarıyla siyasal bir boyut da kazanmış olan bir tartışma
vardır: Kur’an’ın yaratılmışlığı meselesi. Kısmen Hıristiyan polemiklerinden kısmen de Allah’ın
zat ve sıfatlarıyla ilgili çeşitli Müslüman teolojik mülahazalarından kaynaklanan bu tartışmayı şu
şekilde özetlemek mümkündür: Allah’ın sözü olarak Kur’an’ın Allah’ın mütekellim (konuşan)
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sıfatının bir sonucu olduğu varsayımından hareketle, fiili sıfatları Allah’ın zatından ayrı, ezeli
olmayan dolayısıyla yaratılmış kabul eden Mutezile, Kur’an’ın da bu sıfatın bir ürünü olarak
yaratılmış olduğunu ileri sürmüştür. Buna karşılık sıfatları Allah’ın zatından ayırıp ayırmama
konusunda net bir şey söylemese de, onları ezeli kabul eden Eş’ariler ise Kur’an’ı Allah’ın ezeli
kelam sıfatının bir uzantısı olarak yaratılmamış kabul ederler. Ancak burada kastedilen eldeki
Mushaf olmayıp Allah’ın sözü olan Kur’an’dır. Tartışma buraya kadar tamamen kelamın konusu
olup henüz fıkıh teorisine ilişkin bir değerlendirme içermez.
Bu tartışmayı şimdilik bir kenara bırakarak, nasslardaki emir kipleriyle ilgili bir usul
tartışmasına dönelim. Bilindiği gibi fıkıh teorisi, Arapça bir metin olarak Kur’an’ın
anlaşılabilmesi için İslam’ın indiği dönemde konuşulan Arap dilinin kurallarının tespitine
odaklanır. Bu doğrultuda oldukça sofistike bir dil kuramı geliştirmiştir; bir ‘söz’ olan Kur’an’ın
anlaşılması sözün (dilin) ne olduğu sorusuna cevap arayarak işe başlar. Söz ya da Arapça
ifadesiyle kelâm usulcülere göre temelde dört kısımdan oluşmaktadır: haber, soru, emir ve nehiy.
Diğerleri gibi emrin de dilsel bir formu (siyga=kip) vardır. Bu genelde if‘al olarak örnekledikleri
emir kipidir. Kur’an’daki emirleri anlamak için dildeki emir kipinin anlaşılması gerekmektedir.
Buraya kadar yine tartışma bir usul ilkesinin dilsel kurallarla temellendirilmesi şeklinde yürür.
Ancak kelamcı-usulcüler tartışmaya bir başka boyut, yani teolojik bir unsur katmışlardır;emir
kavramını tanımlarken onun Kur‘an Allah’ın “yaratılmamış (gayr-i mahluk)” kelamının bir
parçası olduğunu dikkate alan bu teolojik mülahaza emrin bir dil kipi (if‘al) olarak
tanımlanamayacağını ileri sürer. Bu yüzden Eş‘ariler emri tanımlarken onun bir kip olmasını
değil ifade ettiği anlamı esas alırlar, çünkü onlara göre Allah’ın sözü bizim konuştuğumuz
formlara dökülmüş olan şey olmayıp aksine ‘O’nun zatıyla var olan bir anlamdır (ma‘na ka’imen
bi-zatihi)’. Böylece Kelamullah’ın “kelam-i nefsi” şeklindeki tanımı burada ihlal edilmemiş olur.
Buna karşılık Mutezile usulcüleri emrin tanımında bu türden bir teolojik mülahazaya gerek
duymazlar, çünkü söz onlara göre yaratılmış bir olgudur ve bu açıdan Allah kelamı ile insan
kelamı arasında tanım açısından bir fark yoktur. Klasik Hanefi fıkıh teorisi de Mutezile ile aynı
tavrı paylaşmaktadır, ancak onların tavrı emrin tanımında teolojik bir mülahazadan
kaynaklanmış görünmemektedir. Görüldüğü gibi tamamen farklı tarihlere ve gelişim çizgisine
sahip olan iki mesele ilginç bir şekilde buluşturularak bir başka tartışmaya yol verilmiştir.
Fıkıh usulü ile kelam arasında kurulmak istenilen bu ilişki, Gazali’nin el-Müstesfa adlı
usul çalışmasının başında geliştirdiği nakli ilimlerin de akli ilimler gibi hiyerarşik bir sisteme
sahip olduğu varsayımını esas alır. Gazali akli ilimlerde, ilk felsefe (felsefe-i ula) ya da
metafiziğin diğer ilimlerin temeli olmasına benzer biçimde kelam ilminin de nakli ilimlerin ilk
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ilkelerini oluşturduğunu belirtir ve böylece tüm nakli ilimleri kelamın dalları olarak tasvir eder.
Hanefilerin kelam-usul ilişkisine nasıl baktıklarına geçmeden önce bir noktaya değinmekte yarar
vardır. Eş‘ariliğin bu şekilde bir eğilimi Şafii ve diğer Sünni mezheplere taşıması ve bunun kabul
görmesi de yine uzun bir süreçte gerçekleşmiştir. Kelami sorunların usule taşınmasına, örneğin
en fazla Eş‘arilikle özdeşleşmiş olan Şafii mezhebinde bile bir muhalefet olmuştur. Burada
önemli iki örneğe işaret etmekle yetinelim: Ebu İshak eş-Şirazi (ö. 476/1083) ve Ebü’l-Muzaffer
es-Sem‘ani (ö. 489/1096). Özellikle ikincisi açıkça buna muhalefet eder ve Eş‘ari yaklaşımını
eleştirir.

1.5.4 Hanefi Mezhebi Ve Kelami Yöntem
Hanefi usulü bağlamında kelam-usul ilişkisine dönersek, burada konunun kısmen daha
değişik bir gelişme kaydettiğini görüyoruz. Hanefiler başlangıçtan itibaren Hanefi kimliğinde
‘fıkıh’ öğesini öncelemiş ve Maturidiliğin genel kabul görmesine kadar homojen bir kelami
duruş gerçekleştirememişlerdir. Bir kısmı Mutezile çevrelerine yakın dururken diğer bir kısmı
Ehl-i hadis’e yakınlaşmıştır. Kelami duruştaki dağınıklığa rağmen Hanefi kimliğinin devamını
sağlayan ‘fıkıh’ çerçevesindeki birlikteliktir. Ancak özellikle Mutezile’nin heretik olarak
dışlanmasından sonra Hanefiler kelami duruşlarını netleştirmek zorunda kalmışlardır. Çünkü
hem Bağdat’ta hem de Horasan’da Hanefiler Mihne olaylarından itibaren sıklıkla Mutezile
olmakla suçlanmaktaydılar ve gerçekte onların arasında pek çok Mutezili olanlar mevcuttu.
5./11. yüzyılın ortalarından itibaren bu arayışın çok acil bir sorun teşkil ettiği anlaşılıyor, zira
Halife el-Kadir’in Hanbeliler lehine tavır alıp Makdisi’nin ikinci Mihne diye adlandırdığı
Mutezile taraftarlarının Bağdat’ta kovuşturulması olayları sırasında pek çok ileri gelen Hanefi
kadı ve fakihin Mutezili olmadıklarına dair deklarasyona zorlandıkları bilinmektedir. Nihayet
yüzyılın sonlarına doğru Maveraünnehir’de Hanefiler açısından bir çözümün filizlenmeye
başladığı görülüyor. Kaynakların başlangıçta ‘Semerkand Uleması’ adını verdikleri bir hareketin
içinde Maturidi önemli bir yer işgal ediyordu. Onu İlk kez kelam ve usul-i fıkıh alanında öncü
bir rol verenler Ebu Mu‘in en-Nesefi (ö.508/1114) ve Ala’ü’d-din es-Semerkandi’dir (v.
539/1145). Onlardan kısa bir zaman önce Pezdevi kardeşlerden Kitab Usulü’d-Din adlı kelam
eserinin yazarı Ebu’l-Yüsr (ö. 493/1099) eserinde Maturidi’den “Ehli Sünnet ve’l-Cemaat’in
önde gelenlerinden biri (min Rüesai Ehli’s-Sünne ve’l-Cemaa)” olarak söz etmektedir. Ama
Nesefi onu, Mutezile, Ehl-i hadis kelamı (Eşarilik) ve diğer mezhepler karşısında “Ehli Sünnet”
(ki genellikle Maturidiliği kasdediyor) kelam okulunun en önemli ismi olarak takdim ederken
Semerkandi ise ondan fıkıh ilminin teorik ilkelerinin kelam öncülleriyle ve kelamın temel
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ilkeleriyle uyumunu sağlamış bir şahsiyet olarak göstermeye çalışmaktadır. Semerkandi elMizan’ın başında şöyle der:
Usul-i fıkıh ve ahkam ilmi usul-i kelam ilminin bir dalıdır. Dal kökünden doğar;
kökünden gelmeyene onun soyundan denemez. O halde bu sahada (fıkıh usulü) kitap telifi
kitabın yazarının inancına göre olması gereği vardır. Fıkıh usulü alanında eserlerin çoğunluğu
ilkelerde (usul) bizden farklı olan Mutezile’ye veya ayrıntıda (furu) bizden ayrı düşen Ehl-i
hadis’e aittir. Onların yazdıklarına dayanmak ya bizi ilkede hataya düşmeye ya da ayrıntıda
yanlış yapmaya götürür. Her ikisinden de kaçınmak alken ve şer‘an vaciptir. Bizim
üstatlarımızın bu konuda yazıları iki türlüdür. Bir bölümü, hem ilkelere hem de ayrıntılara hakim
olduğu için ve hem akli hem de nakli ilimlerde derinlik kazanan kişilerce yazıldıkları için son
derece sağlam ve yetkindir. Ehli Sünnet’in başı, üstat, imam ve zahid Ebu Mansur el-Maturidi
es-Semerkandi’nin Meahizü’ş-Şeria ve Kitabü’l-Cedel’i ve onun hocalarının ve öğrencilerinin –
Allah onlara rahmet etsin- yazdığı benzeri eserler gibi. Diğeri ise, nakli bilgilerin zahirinden
ayrıntıları çıkarmakla meşgul olan kişilerce yazıldıkları için son derece sağlam ve sistematiktir.
Ancak bunlar akli meselelerde temel öncüllerin derinlikleri açısından yeterince beceri
kazanamadıkları için bazen görüşleri onları muhaliflerimizin görüşlerine itmektedir. Sonra
birinci yol, ya anlamların ve lafızların yabancılaşması nedeniyle ya da gayret eksikliği ve
tembellikten dolayı terk edildi ve diğer yol, fakihlerin salt fıkha yönelmeleri nedeniyle
yaygınlaştı…
Gazali’nin

kelam-fıkıh

usulü

arasındaki

kurduğu

türden

bir

ilişkiyi

öneren

Semerkandi’nin bu değerlendirmesi, esasında polemik niteliği taşısa da, bize kelam-usul-i fıkıh
ilişkisinin söz konusu dönemde algılanışı bağlamında önemli bilgiler ihtiva ediyor. Her şeyden
önce Semerkandi, fıkıh usulü alanında Hanefiler arasında iki rakip yaklaşımın varlığını teyit
eden çok önemli bir çağdaş kanıt sunmaktadır. İkincisi ve konumuz açısından daha önemlisi
Semerkandi, Maturidi’nin temsil ettiği “usul ve furuu birbiriyle bağlantılı düşünen” yöntemi
benimsemeyen ve onun ifadesiyle “sadece nakli bilgilerin zahirinden furu istinbatıyla meşgul”
olan usul yazarları diye tasvir ettiği bir grubun varlığından söz etmesidir. Semerkandi’nin bu
ifadesiyle kimleri kastettiğini biz bugüne ulaşan usul metinlerinden hareketle çok iyi biliyoruz;
aşağıda bu konuya döneceğiz. Ama şimdilik önemli olan onun bu grup için kullandığı
ifadelerdir: onlar fıkhi ilkelerin kelami ilkelerle uyumu konusunda yeterince duyarlı
olmadıklarından zaman zaman Hanefi (yani Maturidi kelam) ilkelerine ters görüşler serdederek
muhaliflerin görüşlerini savunur duruma düşmektedirler. Aslında Semerkandi’nin suçlaması çok
ağırdır; o bu grubu ne yaptığını bilmemekle suçluyor; bu kadar ağır konuşmasının bir nedeni var.
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Semerkandi’nin girişte kullandığı bu ifadelerin metnin içerisine doğru ilerlediğimizde aslında bir
projenin sinyalleri olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bu proje Hanefi usulünü Semerkand kelam
okulunun ilkeleri doğrultusunda yeniden inşa etmektir. Çünkü Şimdiye kadar Hanefiler arasında
hakim olan usul geleneği Bağdat merkezlidir ve Bağdat’ta da Hanefiler kelam ilmiyle ya
ilgilenmemişler ya da ilgilendiklerinde Mutezile kelamının rasyonel ilkelerini ağırlıkla
benimsemişlerdir. Başka bir ifadeyle Bağdat Hanefileri arasında kendi konumlarını yeknesak bir
şekilde tanımlayan ve Mutezile, Hadis taraftarları ve Eş‘ari kelamcıları arasında nerede
durduklarını gösteren bir kelam doktrini geliştirmemişlerdir. Bağdat Hanefilerinin usul
birikimini bize ulaştıran iki usul yazarı, Cessas ve Saymeri’nin Mutezile ile ilişkisi
bilinmektedir. İşte Semerkandi Bağdat kaynaklı Hanefiler arasında yaygın olan usul geleneğinin
Orta Asya’da geliştirilen Semerkand okulunun kelam ilkeleri doğrultusunda gözden
geçirilmesini teklif eder. Muhaliflerimiz dediği iki gruptan Mutezile ile ana-ilkelerde
ayrıldıklarını, Ehl-i hadis kelamcıları dediği Eş‘arilik ve Hanbelik’le ise furuda (ayrıntıda)
farklılaştıklarını söyleyerek aslında bir uyarı da yapmak istemektedir. Bağdat kaynaklı Hanefliler
arasında hakim usul geleneği ana-ilkelerde yanlışa düşme riski taşıyor; ayrıntıda yanlış
affedilebilir ama ana-ilkelerde hatanın bedeli ağırdır.
Uzun bir süre yerel bir hareket olarak devam eden bu Semerkand merkezli oluşum, büyük
olasılıkla Türk-İslam devletlerinin, özellikle Gazneli, Karahanlı ve Selçuklu yönetimlerinin
Sünnilik lehinde açık tavır koymalarıyla birlikte daha belirgin bir rol oynamaya başlamış
olmalıdır. 4. yüzyılın ortalarına doğru Eş‘ari ekolünün önce Horasan ve başkenti Nişapur’da
genellikle Mutezile ile ilişkilendirilen Hanefi mezhebinin hem entelektüel hem de siyasal rakibi
olan Şafii çevrelerce benimsenmesi ve bunun doğurduğu siyasal çekişmeler ve ideolojik
polemiklerin etkisiyle Hanefiler’in Mutezile’den tam manasıyla kopuşunu simgeleyen bir figür
etrafında toplanma ihtiyacı duydukları anlaşılıyor. Nitekim Selçuklularla birlikte bu çekişmeler
merkez İslam topraklarına da (Bağdat ve çevresine) taşınmıştır. Ünlü Selçuklu sultanı Tuğrul bey
ve veziri Kunduri’nin Eş‘ariliği yasaklamasıyla doruk noktaya ulaşan bu çekişmeler Alparslan’ın
veziri Nizamülmülk’ün, Şafii-Eş‘ari okulunu tercih etse de, genelde dengeli politikaları
sayesinde biraz durulmuştur.
Ancak Hanefilerin Semerkand ulemasının ‘kelam’ merkezli çekim alanına girmeleri uzun
bir sürece yayılmıştır. Önceki yüzyılların aksine 5./11. yüzyılın sonlarına doğru ‘Sünni’ ve
‘Mutezili’ nitelemelerin ne anlama geldiği formel olarak aşağı yukarı oturmuştu ve bu yüzden bir
kimsenin Mutezili olup olmadığı kolayca tespit edilebilirdi. Başka bir ifadeyle Mutezile ile Ehl-i
sünnet bir birlerinden belirgin çizgilerle ayrışmıştı. Bu yüzden, Tabakat kitapları 4./10. yüzyılda
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Mutezile’ye ya da Ehl-i sünnet’e mensup olduğuna karar verilemeyen pek çok kimsenin varlığını
bize göstermektedir. Ama 5./11. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde her bir ekolün ‘ilkelerinin’
listeleri yaygın bir şekilde dolaşıma sokulmuş ve ayrılık noktaları net bir biçimde ortaya
konmuştur. Hanefi ekolü bu anlamda oldukça zengin örnekler bize sunmaktadır. Bu eserde sık
sık kendilerine atıf yapacağımız Kerhi, Cessas, Saymeri ve hatta Debusi ve daha pek çok Hanefi
usul yazarının Mutezile’ye mensup olduğu çeşitli kaynaklarda iddia edilmiştir. Bunların gerçekte
Mutezile’ye mensup olup olmadığı bir kenara, burada bizi asıl ilgilendiren noktanın bu iddiaların
yapılabilmiş olmasıdır. Mesela 5./11. yüzyılın sonundan itibaren bu iddiaların hızla kesildiğini
ve gerçekten Mutezile’ye mensup olduklarını ilan edenler dışında bu nitelemenin artık Hanefiler
için nadiren kullanıldığını görüyoruz. Dini-ideolojik bir kimliğin de diğer kimlikler gibi bir
tarihinin ve gelişim çizgisinin olması gayet doğaldır; anti-Mutezili adını vereceğimiz Eş‘arilik ve
Ehl-i hadis/Hanbeli kampın yükselişi karşısında, Hanefi kimliğini fıkıh çerçevesinde
tanımlamanın yeterli görüldüğü şartların geri dönülmez bir biçimde değiştiği görülüyor. Yani
artık Hanefiler kendilerini ‘Mutezile’nin ayrıcı özelliklerinden farklı bir biçimde tanımlamak,
kimliklerinin ‘pozitif’ ilkelerini deklere etmek durumundaydılar. O ana kadar salt fıkıh
ameliyesiyle uğraşıp bu alanda teorik ilkeler ve zengin bir pratik üreten Hanefi ekolü ortaya
çıkan ürünün kuramsal varsayımlarının Sünni ilkelerle uyumlu olduğunu göstermek durumunda
kalıyordu. Hanefi ekolünün kurucusu Ebu Hanife zaten Ehl-i hadis ve diğer bazı Sünni
çevrelerce heretik fikirlere sahip olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Sünniliğin hukuki
alandaki parametreleri arasından hadislere gereken değeri vermediği ve aklını sınırsızca
kullandığı suçlamasına çok sık maruz kalmıştı. Buna sonraki dönemlerde Hanefi ekolüne
mensup bir çok alimin heretik kabul edilen mezheplerle aynı görüşleri zaman zaman
paylaştıkları gerçeği de eklenince Hanefiler ister istemez daha gelenekçi bir tutuma sahip olan
anti-Mutezili kampın (Hanbeli ve Eş‘ari çevrelerin) kuşkularını celp etmişlerdi.
Sonuç olarak, fıkıhçı-yöntem, aslında Hanefî öğretisini, Bağdat Hanefîliği-merkezli
kelâmî öncüllerden arındırılmış bir biçimde savunma girişimidir. Hanefî öğretisinin kurucu
ilkelerinin, ya da Hanefî kimliğin başat unsurlarının, her şeye rağmen savunulması anlamına
gelen bu yaklaşım, Mu‘tezile’nin rasyonel eğilimlerine kuşkuyla yaklaşılan dönemlerde sorun
yarattığı için, Orta Asya Hanefîliği, Mu‘tezile’yi çağrıştıracak her türlü unsuru temizleyerek
kendisine genel Sünni çerçevede bir yer bulmaya çalışmıştır. Bu çabaların başarılı olduğunu
gösteren en önemli işaretler, klasik-sonrası İslam düşüncesinde meşru kabul edilen iki kelam ve
dört fıkıh mezhebi içinde Maturîdîlik ve Hanefîliğin yer almış olmasıdır.
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Irak’ta Cessâs ve hocası Ebü’l-Hasan el-Kerhî’nin öncülüğünde geliştirilen bu yöntem
ardından Debûsî aracılığıyla Mâverâünnehir’e taşınmış Hanefî usûlünün iki dev ismi olan
Serahsî (ö. 483/1090) ve Pezdevî’nin (ö. 482/1089) ellerinde olgun şeklini almıştır. Özellikle
Pezdevî’nin eseri, hem form hem de muhteva bakımından Cessâs-Debûsî-Serahsî hattında
yürüyen Hanefî usûlünün son zirvesidir; artık Pezdevî’nin usûl metninin Hanefî usûlünün
tartışmasız “klasiği” olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu iddianın dayanağı şudur: 6./12. yüzyıldan
sonra tüm Hanefî usûl metinleri Pezdevî’nin metniyle bir biçimde ilişki içindedir. Örneğin adına
muhtasar dediğimiz mezhebin fıkıh teorisinin ilmihalini didaktik bir biçimde ele alan evrensel elkitaplarının neredeyse tamamı bu metnin bir özeti mahiyetindedir. Bunların en meşhur örneği
Nesefî’nin (ö. 710/1310) el-Menar adıyla meşhur usûl metnidir. Hatta üçüncü bir usûl yöntemi
olarak adlandırılan eklektik (memzûc) yönteme göre yazılmış üç Hanefî metninden ikisi (İbnü’sSaatî’nin (ö. 694/ Bediu’n-Nizâm’ı ve Sadruşşeria’nın (ö. 747/ et-Tenkih’i), mezcin Hanefi
cephesine Pezdevî’nin metnini yerleştirmişlerdir.
Kelamcı yöntemin en önemli eserleri/klasikleri arasında ilk olarak Mutezili Kadı
Abdülcebbar ve öğrencisi Ebü’l-Hüeyin el-Basri’nin eserleri ve özellikle ikincisinin el-Mutemed
Şerhu’l-‘Umed’i sayabiliriz. Yine onlarla çağdaş olan Eş’ari-Maliki Bakıllani’nin günümüze
kısmen ulaşan el-İrşad ve’t-Takrib’ini ekleyebiliriz. Ama bu alanda klasik olan iki eserden
özellikle söz etmek gerekir: Gazzali’nin el-Müstesfa’sı ile onun hocası Cüveyni’nin el-Burhan’ı.
Müteahhirin döneminde iki önemli isim Eş’ari-Mutezili alimlerce mütekaddimin döneminde
kaleme alınan kelamcı usul eserlerinin çizgisini devam ettirdiler; bunlar Fahreddin er-Razi ve elMahsul isimli eseriyle el-Amidi ve el-İhkam fi Usuli’l-Ahkam’ıdır. Kelamcı yöntemin ders
kitabı özelliği taşıyan iki eseri ise Kadı Beyzavi’nin el-Minhac’ı ile İbnü’l-Hacib’in elMuhtasar’ıdır. Bu iki eser ve başka muhtasarlar üzerine müteaahirin döneminde çokça şerh ve
haşiye yazılmıştır; bunların amacı bir ders kitabı niteliğindeki bu eserler üzerinden bir eğitim
faaliyeti yürütmektir.

1.5.5 Memzuc Yöntem
Hakim Hanefi geleneğin ‘özgün Hanefi’ kimliği ortaya koyma yönündeki mesaisi
yanında Hanefi gelenek içinde diğer Sünni mezheplerle ortak paydalar arama girişimin bir
neticesi olarak değerlendirebileceğimiz bir başka gelişme daha etkili olmuştur. Aslında Klasik
dönemde Maturidi usul geleneğiyle başlayan bu arayış başlangıçta kendisini geniş Sünni
çerçevede Eş‘ariliğe paralel bir kelam hareketi olarak kurgulamıştı. Ancak bir süre sonra bu
arayış daha somut bir hal alarak farklı mezheplere mensup alimlerle Hanefi alimlerin
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yazdıklarını uzlaştırma ya da bunlardan yeni bir sentez denemesine dönüşmüştür. Baskın Hanefi
geleneğin en yetkin metni olan Pezdevi’nin usulü ile ünlü Şafii alimi el-Amidi’nin (ö. 631/1234)
el-İhkam’ını temel alarak eserini kaleme alan İbnü’s-Saati’nin (ö. 694/1294) Bediu’n-Nizam elCami’ Beyne Kitabeyi’l-Pezdevi ve’l-İhkam’ı yanında İbn Hümam’ın (ö. 861/1457) Şafii ve
Hanefi terminolojisini birleştiren et-Tahrir fi Usuli’l-Fıkh al-Cami’ beyne İstılaheyi’l-Hanefiyye
ve’ş-Şafiiyye bu türün en ilginç örnekleridir. Sadrüşşeria’nın et-Tenkih’i de Pezdevi’nin usulü
yanında Razi’nin (ö. 606/1209) el-Mahsul’ü ve İbn Hacib’in (ö. 646/1249) Muhtasar’ından
faydalanmıştır.
Belki de Moğol İstilası İslam dünyasında Hilafetin ilk kez birleştirici rolünü siyasi
anlamda ortadan kaldırdığı için, Müslümanlar arasında ümmetin birliğini muhafaza etme kaygısı
her türlü başka kaygının önüne geçmişti. Usulün klasik-sonrası dönemine rast gelen bu olgu
kendisini fıkıh sahasında mezheplerin karşılıklı uzlaşma arayışlarıyla göstermiştir. Başka bir
ifadeyle mezhepler arasında ayrılıklardan çok birlikteliklerin ve paralelliklerin vurgulanması bir
ilmi siyaset olarak ortaya çıkmıştır. Klasik-sonrası dönemde Hanefiler Ehl-i hadis ya da
muhaddislerce üretilen literatürü belki de ilk kez ciddi anlamda gündemlerine almışlar ve bu
literatüre katkıda bulunmaya başlamışlardır.
Prof. Dr. Murteza Bedir
KAYNAKÇA
1. Şafii, er-Risale
2. Serahsi, el-Usul
3. Pezdevi, el-Usul
4. Cüveyni, el-Varakat
5. Cüveyni, el-Burhan
6. Gazzali, el-Müstesfa
7. Nesefi, el-Menar,
8. İbn Nüceym, Fethu’l-gaffar şerhu’l-Menar,
9. Seyyid Bey, Medhal,
10. M. Bedir, Fıkıh mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in
Otoritesi, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2004.
11. M. Bedir, Sünnet: Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı, İstanbul: İSAM Temel
Kültür Dizisi, 2005.

35

OKUMA PARÇASI
Fıkıh Usûlünün Mertebesi ve Diğer İlimlerle İlişkisi
Bil ki ilimler iki kısma ayrılmaktadır: 1) Aklî ilimler. Tıp, hesap ve hendese gibi. Bunlar
bizim amacımız değildir. 2) Dinî ilimler. Kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh, hadîs, tefsir ve bâtın (yani
kalp ve onu kötü huylardan temizleme) ilmi gibi. Gerek aklî gerekse dinî ilimler küllî ve cüzî
olmak üzere tekrar iki kısma ayrılmaktadır.
Dinî ilimler içerisinde küllî olan ilim dalı kelâmdır; fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis ve tefsir gibi
diğer ilim dalları cüzîdir. Zira müfessir yalnızca kitabın manasıyla, muhaddis yalnızca hadisin
sübut yoluyla, fakih yalnızca mükelleflerin fiillerinin hükümleriyle, usûlcü ise yalnızca şerî
ahkâmın delilleriyle, kelâmcı ise en genel şey olan mevcutla ilgilenir.
Kelâmcı, mevcûdu ilk olarak kadîm ve hâdis; sonra hâdisi cevher ve araz; arazı, ilim,
irâde, kudret, kelâm, semi‘ ve basar gibi hayât sıfatını şart olarak gerektiren şeyler ve renk,
koku ve tat gibi bu sıfata ihtiyaç duymayan şeyler; cevheri, hayvanlar, bitkiler ve cansızlar
şeklinde kısımlara ayırarak bunların neviler ve arazlara göre değişimini açıklar. Ardından,
kadîme bakarak onun kesreti ve hâdisler gibi bölünmeyi kabul etmediğini, aksine bir
olmasının ve vâcip olan sıfatları, hakkında muhâl ve caiz olan hükümlerle hâdislerden
ayrılmasının gerekli olduğunu söyler. Ayrıca, onun hakkında câiz, vâcip ve muhâl olan şeyler
arasında farkları dile getirir.
Bu ayrımın peşinden fiilin onun için caiz olduğunu, âlemin onun fiillerinden olup câiz
olması sebebiyle bir muhdise ihtiyaç duyduğunu, peygamberler göndermesinin onun caiz
fiillerinden

olduğunu,

onun

peygamberler

göndermeye,

mucizelerle

gönderdiği

peygamberlerin peygamberlik iddialarının doğruluğunu insanlara bildirmeye kadir olduğunu
ve hepsi caiz olan bu şeylerin bilfiil vaki olduğunu beyan eder. Burada kelâmcının sözü ve
aklın fonksiyonu sona erer. Bilakis akıl peygamberin doğruluğunu gösterip kendisini geri
çeker ve peygamberin Allâh ve ahiret günü hakkında söylediği, aklın tek başına idrak
edemese de muhâl olduğuna hükmetmediği şeyleri kabul eder. Şeriat akla aykırı şeyler
getirmese de aklın tek başına idrak edemeyeceği şeyler getirebilir. Zira akıl tâat kabilinden
olan şeylerin mutluluk, günahların ise mutsuzluk sebebi olmasını tek başına idrak edemese de
bunun muhâl olduğuna hükmetmez. Tam aksine mucizeyle desteklenen kimsenin
doğruluğunun vacip olduğunu söyler. Peygamber bunları haber verdiği zaman akıl böylece
onu tasdik eder. Kelâm ilminin kapsamına giren şeyler bunlardır. Özetle, kelamcı en genel şey
olan mevcuttan başlar ve derece derece aşağı inerek zikrettiğimiz tafsilatı ortaya koyar.
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Böylelikle, o, kitap, sünnet, Hz. Peygamber’in doğruluğu gibi diğer dinî ilimlerin mebâdiini
ispat eder.
Müfessir, kelamcının ilgilendiği şeylerden yalnızca bir tanesini, ki bu kitaptır, alarak
onun tefsiriyle ilgilendir. Muhaddis de zikredilen şeylerden yalnızca birini, sünneti ele alarak
onun sübut yollarını inceler. Fakih, kelamcının ispat ettiği şeylerden yalnızca mükellefin
fiilini alarak vücûb, hazr ve ibâha açısından bunun şâriin hitabıyla ilişkisine bakar. Usûlcü ise
kelamcının doğruluğunu ispat ettiği Hz. Peygamber’in sözlerini ele alarak bunların lafız,
mana, makûlü’l-mana ve istinbat yoluyla hükümlere delaletini tartışır.
Usûlcü incelemelerinde Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin ötesine geçemez. Zira kitap
ondan işitme yoluyla öğrenildiği gibi icmâ da onun sözüyle sabit olur. Deliller de zaten kitap,
sünnet ve icmâdan ibarettir. Hz. Peygamber’in söylediklerinin doğruluğu ve hüccet oluşu
kelâm ilminde incelenir. Öyleyse kelamcı dinî ilimlerin mebadiini ispat etme görevini
üstlenmektedir. Diğer dinî ilimlerin kelâm ilmine nispetle cüzî addedilmesinin sebebi budur.
Şu halde kelam ilmi dinî ilimlerin mertebece en üstünü olmaktadır.
…Bütün cüzî ilimlerin doğruluğu taklit yoluyla kabul edilen mebâdii bulunmaktadır.
Bunların ispatı başka bir ilim dalı içerisinde yapılır. Söz gelimi fakih mükellefin fiilinin şariin
hitabıyla ilişkisini, onun emir ve nehyini ele alır. Cebriyye, insanın fiillerini, başka bir grup
ise arazların varlığını (fiil de bir arazdır) inkâr etmiştir. Şu durumda mükelleflerin ihtiyarî
fiillerinin varlığını ispat etme yükümlülüğü fakihe ait değildir. Fakihin şariin hitabının,
Allâh’ın zatıyla kâim olan kelâmının, ki bu onun emir ve nehiyleridir, varlığını ispata dair
delil getirmesi de gerekmemektedir. Bilakis, o, şâriin hitabının ve mükellefin fiilinin sübutünü
taklit yoluyla kabul edip fiilin hitapla ilişkisini inceler. Böylece, görevini yerine getirmiş olur.
Usûlcü de aynı şekilde Hz. Peygamber’in sözünün, hüccet ve doğruluğu zorunlu delil
olduğu bilgisini kelamcılardan taklit yoluyla alıp onun delalet şekillerine ve sıhhat şartlarına
bakar. Cüzî ilimlerden herhangi birini bilen herkes kuşkusuz en üst mertebedeki bilgi
seviyesine çıkıncaya kadar söz konusu ilmin mebâdii hususunda mukallittir. Bu bilgi
seviyesine çıktığında ise başka bir ilim dalına geçmiş olmaktadır.
(Gazzâlî, el-Mustasfâ)1

1

Gazzâli, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (505/1111), el-Mustasfâ min ‘ilmi’l-usûl, thk.
Muhammed Abdüsselâm Abdüşşâfî, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1993, s. 6-7.
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Bu bölümde ne öğrendik?
Bu bölümde İslam geleneğinde ilmin ne anlama geldiği, ilim ve fıkıh kavramları
arasındaki ilişki açıklandı. Tefsir, hadis, siyer, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi bu gelenekte
ortaya çıkan farklı ilim dallarının kapsamı, birbirleriyle ilişkisi, akla veya nakle dayalı
olmalarına göre nasıl gruplandırıldığı izah edildi. Ardından, fıkıh usulüne odaklanılarak bu
disiplinin tarihsel arka planına ve mezheplerin kuruluşuyla ilişkisine değinildi. Son olarak,
fıkıh usulünün kelam ilmiyle ilişkisi ve farklı usul yazım gelenekleri incelendi.
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Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki usul eserlerinden hangisi memzuc yönteme göre kaleme alınmıştır?
a) Takvîmu’l-edille
b) el-Mustasfâ
c) el-Menâr
d) el-Mahsûl
e) et-Tahrir fi usuli’l-fıkh
2. Aşağıdaki eserlerden hangisi kelamcı usul yazım geleneğine ait değildir?
a) el-Mutemed
b) el-Burhân
c) Takvîmu’l-edille
d) el-Mustasfâ
e) et-Takrîb ve’l-irşâd
3. Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) Râzî, et-Tahrîr
b) Gazzâlî, el-Burhân
c) Debûsî, el-Menâr
d) Ebu’l-Hüseyin el-Basrî, el-Mutemed
e) Cüveynî, el-Mahsûl
4. Fıkıhçı yöntem olarak adlandırılan usul yazım geleneği hangi iki usulcü tarafından
geliştirilmiştir?
a) Cessâs ve Kerhî
b) Gazzâlî ve Cüveynî
c) Gazzâlî ve Râzî
d) İbnü’l-Hümâm ve Debûsî
e) Kadı Abdülcebbâr ve Ebu’l-Hüseyin el-Basrî
5. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Ebû Hanîfe’ye ait fıkıh tanımı doğru olarak
verilmiştir?
a) ﻋﻤﻼ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ
b) ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ
c) اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ
d) اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
e) اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ
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6. İslam ilim geleneğinde yer alan ilim dalları nakle veya akla dayalı olup olmamaları
açısından iki gruba ayrılacak olsa hangileri nakle dayalı olanlar içerisinde yer alır?
a) Tefsir, hadis, siyer
b) Tasavvuf, kelam, fıkıh
c) Tefsir, hadis, tasavvuf
d) Tefsir, hadis, fıkıh
e) Tasavvuf, kelam, hadis
7. İslam ilim geleneğinde yer alan ilim dalları nakle veya akla dayalı olup olmamaları
açısından iki gruba ayrılacak olsa hangileri akla dayalı olanlar içerisinde yer alır?
a) Kelam, tasavvuf, hadis
b) Hadis, fıkıh, tefsir
c) Tefsir, hadis, tasavvuf
d) Tasavvuf, kelam, fıkıh
e) Tefsir, hadis, siyer
8. Aşağıdaki ilim dallarından hangisi insanın iç dünyasıyla ilgilidir?
a)

Kelam

b)

Fıkıh

c)

Tasavvuf

d)

Hadis

e)

Tefsir

9. Fıkıh ilminin öngördüğü düzenlemeler insanın hangi boyutuyla ilgilidir?
a)

İtikat

b)

İç dünyası

c)

Sözleri

d)

Eylemsel boyutu

e)

Dünya görüşü

10. Fıkıh usulünün ortaya çıkışı aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlatılmaktadır?
a)

Ebû Yusuf

b)

Ebû Hanîfe

c)

Mâlik b. Enes

d)

Şâfiî

e)

Ahmed b. Hanbel

Cevaplar

40

1. E, 2. C, 3. D, 4. A, 5. B, 6. A, 7. D, 8. C, 9. D, 10. D
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2. HÜKÜM KAVRAMI, HÜKMÜN KISIMLARI VE
HÜKMÜN KONUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İkinci ünitede hüküm kavramı, çeşitli açılardan hükmün kısımları ve hükmün konusu
üzerinde durulacaktır. Hüküm denilince ya Allah Teâlâ’nın, mükellefin fiilleriyle ilgili hitabı veya
bu hitabın sonucu anlaşılır. Amele ilişkin Şer’î hükümler önce teklîfî ve vaz’î olmak üzere iki kısma
ayrılır. Teklîfi hükümlerde ya mükelleften bir şeyi yapması veya yapmaması istenir yahut da
mükellef bir fiili yapıp yapmama konusunda serbest bırakılır. Vaz’î hükümde ise bir şeyin başka bir
şey için sebep şart rükün veya mâni’ teşkil ettiği belirtilir.
Teklîfi ve vaz’î hükümden her biri kendi içinde değişik açılardan ayırıma tabi tutulur. Teklîfî
hükümler fiil yapılırken gözetilen öncelikli gayeye bakılarak uhrevî ve dünyevî diye iki başlık
altında incelenir. Usulcülerin çoğunluğu uhrevî hükümleri, vücûb, nedb, ibâha, hurmet ve kerâhe
şeklinde beş kısma ayırırken dünyevî hükümleri, in’ikâd, butlan, sıhhat, fesâd, nefâz ve lüzûm
şeklinde sıralar. Vaz’î hükümler de sebep, şart, rükün ve mâni’ diye dört başlık altında ele alınır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hüküm nedir ne değer taşır?
2) Hükmün hangi türleri vardır?
3) Hükmün konusu neleri kapsar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hüküm
kısımları
konusu.

Kazanım

kavramı, Hüküm kavramı etrafında Fıkıh
ve hükmün Usulünde işlenilen konıuları
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Hüküm

•

Teklifi Hüküm

•

Vaz’i Hüküm

•

Mahkum Fih

•

Meşakkat

•

Teklif
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2.1

Hükmün Tanımı

Hüküm sözlükte menetmek, emretmek anlamlarına gelir. Fakihlerin terminolojisinde bu
kelime yargılamak manasında kullanıldığı gibi bir akdin doğurduğu hukuki sonuç anlamında da
kullanılır. Mesela “Bey akdinin hükmü mülkiyetin naklidir” denildiği zaman hüküm kelimesi ile bu
akdin hukuki sonucu kastedilmiş olur. Mantık ilminde hüküm, bir şey hakkında bir durumun olumlu
veya olumsuz olarak belirlenmesi anlamınadır. “Kitap eskidir” veya “Kitap eski değildir” denildiği
zaman eski olma veya olmama durumu kitap hakkında belirlenmiş olmaktadır. Hüküm kelimesinin
çoğulu ahkâm şeklinde gelir. Fıkıh Usûlü ilminde hüküm iki şekilde tanımlanmıştır.
1- Allah’ın, iktiza, tahyir ve vaz’ bakımından mükelleflerin fiilleriyle ilgili hitabıdır. Usulcülerin
çoğunluğuna ait bu tanım hükmün Allah’tan sadır olduğu ve hüküm vermenin O’nun fiilleri
arasında bulunduğu noktasından hareket edilerek yapılmıştır. Bu tanıma göre hüküm hitabın kendisi
yani ayet veya hadis metni olmaktadır. Hitaptan kasıt Allah Teâlâ’nın doğrudan hitabı Kurân-ı
Kerim veya doğrudan hitabına dayanan Sünnet, İcmâ’ Kıyas ve diğer şer’î deliller gibi dolaylı
hitabıdır.
Tanımında geçen iktiza, bir fiilin yapılmasını veya yapılmamasını talep etme anlamındadır.
Bu talep kesin ve bağlayıcı bir nitelikte olabileceği gibi bağlayıcı olmayan bir mahiyette de olabilir.
Yine buradaki tahyirden maksat Şâri’in mükellefi bir fiili yapıp yapmama konusunda serbest
bırakması, vaz’dan maksat ise, O’nun bir şeyi başka bir şeye sebep, şart veya manî kılmasıdır.
2- Allah’ın iktiza, tahyir ve vaz’ bakımından mükelleflerin fiilleriyle ilgili hitabının
eseri/sonucudur. Bu sonuç mükellef tarafından ortaya konan fiillerinin şer’i vasfını oluşturur. Bu
ikinci tanım Hanefi usulcülere aittir.
Birinci tanıma göre, “  = اﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼةNamazı dosdoğru kılınız” ayetinin kendisi hüküm
olmaktadır. Çünkü bu ayet, Şâri’in namaz kılma talebini ifade eden hitabıdır. Namaz kılma ise
mükellefin fiilidir. Fakat ikinci tanıma göre bu ayetin sonucu yani namazı kılmanın vacip olması
(vücûb) hükümdür. Zîra Şâri’in söz konusu hitabının sonucu vücûb, mükellefe ait namaz kılma
fiilinin şer’î vasfıdır. Bu vasfı ifade etmek üzere “namaz kılmak vaciptir” denilir. Aynı şekilde “ ﻻ
 = ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎZinaya yaklaşmayın” âyeti Şâri’in zina fiilini terk etme talebini içeren hitabı olduğu için
birinci tanım açısından hükümdür. İkinci tanıma göre bu hitabın sonucu yani zina fiilinin haram
olması hükümdür ve bu haramlık zina fiilinin şer’i vasfıdır. Bu vasıf belirtilmek istenirse “zina
haramdır” denilir. Birinci tanıma göre “ = اﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺪﻟﻮك اﻟﺸﻤﺲGüneşin batıya meyletmesinden sonra
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namazı (öğle) dosdoğru kıl” (İsra 17/78) ayeti bir hükümdür. Bu âyette güneşin batıya doğru
meyletmesi, öğle namazının vâcip olmasına sebep kılınmıştır. İkinci tanıma göre ise bu ayetten
çıkan sonuç yani güneşin batıya doğru meyletmesinin öğle namazının vücûbuna sebep teşkil etmesi
hüküm olmaktadır.
Hüküm kelimesi birinci tanımda mastar yani hükmetmek manasında kullanılmıştır ki bu
Allah Teâlâ’nın fiillerinden biridir. İkinci tanımda kelime ism-i mef’ûl (mahkûm) hakkında
hükmedilen şey anlamında kullanılmıytır. Hakkında hüküm verilen şey de mükellefin
fiilidir.Demek

oluyor

ki

iki

tanım

arasındaki

fark

hüküm

kelimesinin

nisbetinden

kaynaklanmaktadır. Birinci tanımda hüküm Hâkim’e, ikinci tanımda ise mükellefin fiiline nisbet
edilmiştir.

2.2

Kısımları

Tanım incelendiği zaman Şer’î hükmün bir şeyi yapma veya yapmama talebi (iktiza) yahut
yapıp yapmama konusunda serbest bırakma (tahyir) veya iki şeyi birbirine sebep, şart veya mâni’
şeklinde bağlama (vaz’) anlamı ifade ettiği görülür. Şer’î bir hüküm, talep ve tahyir ifade ediyorsa
teklîfî, iki şeyden birini diğerine sebep, şart veya mani olarak bağlıyorsa vaz’î diye isimlendirilir. Şu
halde şer’i hükümler teklîfî ve vaz’î olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır.
Teklîfî hükümlerle vaz’î hükümler arasında iki açıdan fark vardır. Bunlardan biri, teklîfî
hükümlerde olumlu veya olumsuz bir talep veya serbest bırakma söz konusudur. Vaz’î hükümlerde
bunlar söz konusu olmaz sadece bir şeyin varlık kazanması için Şâri’in ona sebep, şart veya mani
kıldığı şeyler açıklanır. İkincisi teklîfî hükme konu olan fiiller mutlaka mükellefin gücü dâhilinde
olur. Çünkü tekliften maksat mükellefin yükümlü tutulduğu şeyleri yerine getirmesidir. Şayet insan,
gücünün üstünde yükümlü tutulacak olsa böyle bir teklif abes ve boş olur. Yüce Allah boş işlerle
uğraşmaktan münezzehtir. Öte yandan Kur’ân-ı Kerîm’de hiç kimseye gücünün üstünde bir yük
yüklemeyeceği beyan edilmiştir. Vaz’î hükümlere gelince bunlar mükellefin gücü dâhilinde
olabileceği gibi onun gücü dışında da olabilir. Şimdi teklifi ve vaz’i hüküm çeşitlerinden her biri
üzerinde ayrı ayrı duralım.

2.2.1 Teklīfī Hükümler
Teklif, bir kimseyi yapılmasında külfet ve bir tür meşakkat bulunan işle yükümlü tutmak
demektir. Şâri’in yapılmasını veya yapılmamasını talep ettiği fiillerin yerine getirilmesinde az veya
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çok bir külfet ve meşakkat bulunduğu için talep veya tahyir içeren hükümlere teklîfî hüküm adı
verilmiştir. Tahyir yani mükellefi yapıp yapmamakta serbest bırakmada herhangi bir külfet veya
meşakkat söz konusu olmamasına rağmen o da tağlib yoluyla teklîfî hükümler içerisinde ele
alınmıştır. Tağlib, bir şeye başkasının hükmünü vermek veya birbirinden farklı iki şeye tek şey
muamelesi yapmak için ikisinden birini diğerine üstün tutmaktır.
Mükellef ibadet veya muâmelât türünden işleri öncelikle ya uhrevî veya dünyevî bir gaye
gözeterek yapar. Teklîfî hükümler mükellefin gözettiği bu öncelikli gayeye göre uhrevî ve dünyevî
hükümler diye iki kısma ayrılır. Dünyevî hüküm denildiği zaman bu ifade, onun ahiretle hiç ilişkisi
bulunmadığı anlamına gelmez. Dünyevî hükümler, öncelikle dünyada gerçekleşecek, uhrevî
hükümler de öncelikle ahirette gerçekleşecek maksatların göz önünde bulundurulduğu hükümler
demektir. Mesela mükellef ibadet türünden sahih bir fiil ortaya koymuşsa öncelikle dünyevî açıdan
zimmetini borçtan temizlemiş olur; sonra eda ettiği bu ibadetin ahirette sevabını alır. Muâmelât
türünden sahih bir fiil ortaya koymuşsa mesela sahih bir alış-veriş akdi yaparak bir mal satın
almışsa, öncelikle bu malın mülkiyet hakkını kazanır sonra mülkiyetini kazanmış olduğu bu maldan
yararlanmak kendisine mubah olur. Fiil yapılırken gözetilen bu öncelikli gaye dikkate alınarak
teklîfî hükümler dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır.
a-UHREVÎ HÜKÜMLER:
Mükellefin işleyeceği fiiller karşısında Şâri’in; yapılmasını isteme, yapılmamasını isteme,
yapıp yapmamakta serbest bırakma şeklinde üç türlü tavrı olabilir. Şâr’in isteği kesin ve bağlayıcı
bir tarzda olabileceği gibi böyle olmayan bir tarzda da olabilir. Bu durumda şu beş ihtimal ortaya
çıkar:
Şâri’ mükelleften bir fiilin yapılmasını istemiş ve bu istek kesin ve bağlayıcı bir tarzda ise
bu talebe “îcab”, îcabın mükellefin fiilindeki sonucuna “ vücûb”, bu şekilde mükelleften yapması
istenen fiile de “vâcib” denir.
Şâri’ mükelleften bir fiili yapmasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istemiş ise bu
talep “ nedb”, nedbin mükellefin fiilindeki sonucu yine “nedb”, bu şekilde mükelleften yapması
istenen fiil de “ mendup” tur.
Şâri mükelleften bir fiili yapmamasını kesin ve bağlayıcı olarak istenmiş ise bu talep “
tahrim” , tahrimin sonucu “hurmet”, yapılmaması istenen fiil ise “muharram veya haram” diye
isimlendirilir.
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Şâri tarafından fiilin yapılmaması kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istemiş ise bu talep
“kerâhe” , kerâhenin sonucu yine “ kerâhe” , bu şekilde yapılmaması istenen fiil de “mekruh” tur.
Fiilin yapılıp yapılmamasını mükellefin tercihine bırakmaya “ibâha” sonucuna da “ibâha”
mükellefin tercihine bırakılan fiile ise “ mubah” denir. Sonuç olarak yapılması istenen fiiller vacip
ve mendup olmak üzere iki nevidir. Yapılmaması istenin fiille de haram ve mekruh olmak üzere iki
çeşittir. Bir de yapılıp yapılmaması serbest bırakılan fiiller vardır. Böylece uhrevî hükümler beş
kısma ayrılmış olmaktadır. Şimdi bunların her birini teker teker ele alalım.
aa-VÂCİB
aaa- TANIMI: Şâri’in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istediği fiildir.
Usûl bilginlerinin çoğunluğu hükmün çıkarıldığı delilin kat’î ve zannî oluşuna değil, fiilin bağlayıcı
tarzda istenmiş olmasına bakarak farz ve vâcib kelimelerini anlam ve hüküm bakımından eşanlamlı
iki terim kabul etmiştir. Hanefîler ise deliline bakarak vâcibi iki kısma ayırmış, fiilin yapılmasını
kesin ve bağlayıcı bir tarzda istendiğini gösteren delil kat’î ise buna “farz” , kıyas ve haber-i vâhid
gibi zannî ise buna da “vâcib” demişlerdir. Hanefilere göre farz ve vâcib eşanlamlı değil birbirinden
farklı iki terimdir. Buna namazda Fâtiha suresinin okunması örnek gösterilebilir. Hanefilere gore
namazda Fâtiha okumak vaciptir. Zira namazda Fâtiha suresinin okunması hükmü zannî bir delil ile
sabit olmuştur. Bu delil haber-i vahit niteliğinde bir hadistir. Şafiilere gore namazda Fâtiha
suresinin okumak farz anlamında vaciptir. Bu hükmün delili zannî olsa da talep kesin ve bağlayıcı
olduğu için onlar bu sonuca varmışlardır.
aab- HÜKMÜ: Hanefîler dışındaki çoğunluğa göre vâcip bir fiilin mutlaka yapılması
gerekir. Bunu yerine getiren, sevab kazanır, kasten terk eden ise cezayı hak etmiş olur. Kat’î delil
ile sabit olmuşsa vacibi inkâr eden kâfir sayılır fakat zannî delil ile sabit olmuşsa kafir sayılmaz.
Hanefîlere göre farzın hükmü çoğunluğa göre kat’î delil ile sabit olmuş vacibin hükmü gibidir.
Vâcibe gelince bunun da kesin olarak yapılması gerekir. Hatta hanefîler bu gerekliliği ifade etmek
üzere vâcibe, amelî farz da derler. Ancak zannî delil ile sabit olduğu için vacibi inkâr eden farzı
inkâr eden gibi kâfir sayılmaz ve vacibi terk eden, farzı terk edenin cezasından daha az bir cezaya
çarptırılır. Vacib, çeşitli açılardan bir takım kısımlara ayrılmıştır.
aac- VÂCİBİN KISIMLARI
1-Îfâ etmesi istenen kişi (mükellef) açısından vâcib :
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a) Aynî vâcip (farz-ı ayn): Şâri’in her mükellefin ayrı ayrı yerine getirmesini istediği vacibtir. Bu
vâcipte, hem görevin yerine getirilmesi hem de yapan kişi önemlidir. Başkalarının îfâsı ile kişinin
zimmeti borçtan kurtulmaz. Çünkü şâri’in bu vâcible hedeflediği fayda her mükellefin bu vacibi
bizzat yapması ile elde edilir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, her hak sahibine hakkını
vermek, bu tür vâciplerdir.
b) Kifâî vâcip (farz-ı kifaye): Şâri’in îfâsını her bir mükelleften değil de bütün mükelleflerden veya
toplumdan isteği vâciptir. Bu tür vâcipte önemli olan görevin ifa edilmesidir; görevi yerine getiren
kişi önemli değildir. Zira bu vâciple hedeflenen fayda bir kısım mükellefin onu yerine getirmesi ile
gerçekleşmiş olmaktadır. Fakat hiç kimse bu vâcibi yerine getirmezse, vâcibi yerine getirebilecek
durumda olan herkes günahkâr olur. Cenaze namazının kılınması, tanık olunan bir olaya
mahkemede şahitlik yapılması, iyiliklerin emredilip kötülüklerin yasaklanması, toplumun ihtiyaç
duyduğu mesleklerin öğrenilmesi kifâî nitelikte birer vâcibtir.
Bazı durumlarda kifâî vâcip aynî vâcibe dönüşebilir. Mesela bir yerde, şahitlik yapacak,
hastayı tedavi edecek, boğulmak üzere olup imdat isteyen kişiyi kurtaracak ehil tek kişi bulunursa
aslında kifâî olan bu vacip o kişi için aynî vâcibe/farza dönüşür. Ehil olmayan kişiler ise ehil olan
kişiyi bu işe teşvik etmek ve onu gayrete getirmekle yükümlü olurlar.
2. Eda edileceği vakit açısından vâcib:
a) Mutlak vâcip, Şâri’in edası için belirli bir vakit tayin etmediği vâciptir. Keffaretler,
geçerli bir mazeret sebebiyle tutulamamış ramazan orucunun kazası ve zaman belirtilmeden
yapılmış nezirler ve zekâtın ödenmesi bu tür vâcip kapsamına girer. Mükellef bu vâcibi istediği
zaman yapabilir. Ne zaman yapılırsa yapılsın, zimmet borçtan kurtulduğu gibi geciktirerek yapan
kişi de günah işlemiş olmaz. Ancak insan ne zaman öleceğini bilemediği için bu tür vacipleri
ertelemeksizin yerine getirmek tercihe şayan bir davranış olur.
b) Mukayyet vâcip, Şâri’in eda edilmesi için belirli bir vakit tayin ettiği vâcib türüdür. Bu
vâcip, belirlenen vakitten önce eda edilmez ve meşru bir mazeret olmaksızın vaktinden sonraya
ertelenirse günaha işlenmiş olur. Çünkü burada Şâri’ mükelleften aslında iki şey talep etmektedir.
Biri vacibin yapılması diğeri bunun belirlenen vakit içerisinde yapılmasıdır. Vacibi vakti çıktıktan
sonra yapan kişi bu iki talepten sadece birini yerine getirmiş diğerini terk etmiş olmaktadır.
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Mükellef bu vâcibi belirlenen vakit içinde eksiksiz olarak yerine getirirse buna eda, vakti
içinde eksik bir şekilde îfâ edip sonra yine vakti içinde tam olarak tekrar yerine getirirse buna iâde,
vakti çıktıktan sonra yerine getirilmesine de kazâ denir.
Edası için belirlenen zamana açısından mukayyet vâcib üçe ayrılır:
a) Geniş zamanlı vâcib ()اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻮﺳّﻊ: Edası için belirlenen vakit, hem o vacibin yerine
getirilmesine hem de o vâcip cinsinden başka bir ibadetin yapılmasına yeterli ise buna geniş
zamanlı vâcib bu vakte de zarf denir. Beş vakit namaz bu türde bir vacibtir.
b) Dar zamanlı vâcib ()اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻀﯿّﻖ: Edası için tayin olunan vakit, o vâcip cinsinden başka
bir vâcibin îfâsına imkân vermiyorsa, buna dar zamanlı vâcib, bu vakte de mi’yâr denir. Ramazan
orucu dar zamanlı bir vâciptir.
c) İki türlü benzerlik taşıyan vâcib ()اﻟﻮاﺟﺐ ذو اﻟﺸﺒﮭﯿﻦ: Bir bakımdan geniş zamanlı vâcibe,
diğer bakımdan dar zamanlı vâcibe benzeyen vâcip türüdür. Hac, senede ancak bir defa
yapılabilmesi yönüyle dar zamanlı vâcibe, hac ibadetlerinin hac aylarının tamamını kapsamaması
yönüyle de geniş zamanlı vâcibe benzer. Bu sebeple hac iki türlü benzerlik taşıyan bir vaciptir.
Mukayyed vacib için yapılan bu ayrımın sonucu niyet konusunda görülür. Aslında hiçbir
ibadet niyetsiz geçerli olmaz, fakat niyetin şekli mukayyed vâcibin türüne göre farklılık gösterir.
Eğer vâcip geniş zamanlı ise, edası ancak bu vâcibe özel olarak niyet edilmesi halinde geçerli olur.
Çünkü belirlenen vakit, hem bu vâcibin hem de bu vâcip cinsinden başka ibadetlerin yapılmasına
yetecek genişliktedir. Dolayısıyla özellikle bu vâcibin eda edilmek istendiğini gösteren bir niyet
olmaksızın yapılan ibadetin o vâcibe yönelik olduğuna hükmedilemez. Mesela bir mükellef, öğle
namazının vakti içinde o günün öğle namazının farzına niyet ederek dört rekât namaz kılacak olsa,
bu kimse öğle namazını eda etmiş olur ve zimmetinden öğle namazı borcu düşer. Nafile niyetiyle
dört rekât namaz kılacak olsa nafile, başka bir günün öğle namazını kaza etmek niyetiyle dört rekât
namaz kılacak olsa kaza namazı kılmış olur. Son iki durumda o günün öğle namazı mükellefin
zimmetinde borç olarak kalır.
Mukayyed vâcip, ramazan orucu gibi dar zamanlı bir vâcip ise, bu vacibin edası herhangi bir
kayıt taşımayan (mutlak) niyetle veya başka bir oruc niyetiyle de eda edilse geçerli olur. Mesela bir
kimse ramazan ayında oruç tutmaya niyet etse bu niyet, farz oruç için yapılmış bir niyet kabul
edilir. Aynı şekilde Ramazanda nafile oruca niyet etse bu niyet farz olan Ramazan orucu için
yapılmış sayılır.
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İki türlü benzerlik taşıyan vâcipte durum şöyledir. Geniş zamanlı vâcibe benzerliğinden
dolayı, farz haccı yapmamış bir kimse nafileye niyet ederek haccederse nafile bir hac yapmış
sayılır, farz olan hac zimmetinde borç olarak kalır. Dar zamanlı vâcibe benzerliğinden dolayı böyle
bir kimse farz veya nafile olduğunu belirtmediği (mutlak) niyetle haccetse, farz olan haccı eda etmiş
sayılır.
3. Talep edilen miktarın belli olup olmaması açısından vâcib:
Bu açıdan vacib muhadded ve gayrı muhadded olmak üzere iki kısıma ayrılır. Beş vakit
namaz, zekât ve satın alınan malın bedeli muhadded vacibe örnek verilebilir. Zira bunların miktarı
Şâri tarafından belirlenmiştir. Bu tür vacip hakim kararı veya karşılıklı rıza olmasa da mükellefin
zimmetinde borç olarak sabit olur. Zulme uğrayan birine yardım etmek, Allah yolunda malını
harcamak (infak) veya yakın akrabalara ödenecek nafaka ise gayrı muhadded vâcibe örnek teşkil
eder. Burada mazluma yapılacak yardım, infak ve nafaka, ihtiyaca ve harcama yapacak kişinin
imkânına göre değişir. Hanefilere göre bu tür vacip hakim kararı veya karşılıklı rıza olmadan
zimmette borç olarak sabit olmaz.
4. İstenen fiilin belirli olup olmaması bakımından vâcib:
İstenen fiilin belirli olup olmaması yönünden vâcib muayyen ve gayrı muayyen diye iki
kısma ayrılır. Muayyen vacip Şâri’in yapılacak işi belirlediği, gayri muayyen vâcip ise mükellefi
birkaç seçenekten birini yapmada serbest bıraktığı vâcibtir. Namaz, oruç, satın alınan malın bedeli
muayyen, yemin kefareti ise muhayyer türde birer vâciptir. Yeminini bozan ve maddi imkânı
yerinde olan bir kimse keffaret olarak şu üç şeyden birini yapmakta serbesttir. Bunlar bir köle azad
etmek, 10 yoksulu doyurmak yahut 10 yoksulu giydirme şeçenekleridir. Yeminini bozan kişinin
maddi durumu bu üç şeyden birini yapmaya yeterli değilse o takdirde vacip muayyendir. Bu
muayyen vacip ise üç gün oruç tutmaktır. Muayyen vâcipte mükellef belirlenen şeyi yapmadıkça
zimmeti borçtan kurtulmaz. Muhayyer vâcibte ise mükellef sunulan seçeneklerden sadece birisini
yapınca zimmetini borçtan temizlemiş olur.
ab- MENDUB
aba- TANIMI: Şâri’in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda
istediği fiile mendub denir. Mendub fiillerin ortak özelliği dinen yapılmasının tercih edilmesidir.
Menduba, aynı zamanda sünnet, nafile, müstehab, tatavvu, ihsan ve fazilet de denir. Mendubu
yapan mükâfat kazanır ve övgüyü hak eder. Bazı mendup çeşitlerini yapmayanlar cezaya
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çarptırılmazlar ve kınanmazlar. Diğer bazı mendup çeşitlerini terk edenler ise kınanırlar ve
azarlanırlar.
abb- MENDUBUN DERECELERİ: Mendup kapsamına giren fiiller kuvvetliden zayıfa
doğru şöyle sıralanır:
a. Sünnet-i müekkede: Bunlar Hz. Peygamberin devamlı yaptığı, sırf vâcip olmadığını
göstermek üzere nadiren terk ettiği sünnetlerdir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünneti, ezan
kâmet ve cemaatle namaz bu tür birer menduptur. Bunları yapanlar sevap kazanır ve övgüye layık
olurlar, terk edenler ise cezaya çarptırılmazlar fakat kınanıp azarlanırlar.
b. Sünnet-i gayri müekkede: Hz. Peygamberin bazen yapıp bazen de terk ederek kesintili bir
şekilde sürdürdüğü sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarından önce kılınan dört rekât namaz,
pazartesi ve perşembe günleri tutulan oruç, zaruret ve şiddetli ihtiyaç içinde bulunmayan kişilere
verilecek sadaka böyledir. Muhtaç kimse zaruret ve şiddetli ihtiyaç içindeyse gücü yetenlerin ona
sadaka vermesi farz olur. Sünnet-i gayr-i muekkedeyi yerine getiren sevabı hak eder, terk eden
kınanmaz ve azarlanmaz. Bu tür sünnet nafile ve müstehab diye de anılır.
c. Sünnetü’z-zevâid: Hz. Peygamberin, Allah’ın dinini tebliğ mahiyetinde değil de bir insan
olarak ortaya koyduğu davranışlardır. Bunlar onun dinî yükümlülük çerçevesine girmeyen ve dinen
yapılması tavsiye edilmeyen; yemek, içmek, uyumak, giyinmek gibi beşerî fiilleridir. Bir Müslüman
bunları Hz. Peygambere sevgi ve bağlılığından dolayı yaparsa sevabı hak eder fakat terk etmesi
halinde kınanmaz.
Bir bütün halinde mendup, vacibe hazırlık niteliği taşır ve onun edasını kolaylaştırır.
Mendupları ifa eden bir mükellef vacipleri öncelikle yerine getirir.

ac- MUBAH
aca- TANIMI: Şâri’in mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiil demektir. Yemek,
içmek, uyumak ve nezih bir şekilde eğlenmek gibi davranışlar mübahtır. Fıkıh literatüründe helâl ve
câiz terimleri de mubah anlamında kullanılır. İnsan yerine göre oturur, yerine gore ayakta durur,
dilediği zaman yer dilediği zaman içer, ihtiyaç duyduğunda da uyur.
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Dinen mubahın bir fiilin yapılıp yapılmaması birbirine eşittir. Yapılmasına da
yapılmamasına da günah veya sevap yoktur. Fakat bazen mubah bir davranış sevap kazandırabilir.
Mesela namaz kılmak niyetiyle camiye doğru yürümek kişiye sevap kazandıran mubah bir
davranıştır.
ad- HARAM
ada- TANIMI: Şâri’in, kesin ve bağlayıcı bir tarzda yapılmamasını istediği fiildir. Bu fiile
haram denildiği gibi muharram veya mahzur da denir. Haksız yere adam öldürmek, içki içmek, zina
etmek, haksız yollarla başkasının malını yemek, murdar et yemek haram fiillere örnek verilebilir.
Mükellef haram bir fiili terk ederse Allah’a itaat etmiş olur ve sevap kazanır. Haram fiili işleyecek
olursa Allah’a isyan etmiş olur cezaya çarptırılır ve kınanır.
Usul bilginlerinin çoğunluğu, ister katî ister zannî delil ile sabit olsun kesin ve bağlayıcı
tarzda yasaklanan fiillere haram olarak niteler. Bunlar haramlığı gösteren kat’î ve zannî deliller
arasında bir fark gözetmezler. Hanefiler ise yasağın dayandığı delillere kat’î ve zannî oluşuna göre
ayrı ayrı sonuç bağlarlar. Onlar katî bir delille sabit olan yasak fiillere haram, zannî delille sabit
olan ve bağlayıcı bir şekilde yasaklanan fiillere de tahrimen mekruh adını verirler.
adb HARAMIN KISIMLARI: Haram fiiller yasaklanmasını gerektiren sebebe göre,
haram lizatihî ve haram liğayrihî olmak üzere iki kısma ayrılırlar.
a- Haram lizatihî: (Bizzat kendisinden dolayı haram) Şari’in, içerdiği bir kötülük ve zarardan
dolayı baştan yasakladığı fiillerdir. Bu tür harama ‘haram li aynihî’ de denir. Zina etmek, hırsızlık
yapmak, haksız yere adam öldürmek, abdestsiz namaz kılmak, evlenilmesi dinen yasaklanmış
biriyle evlenmek, murdar et yemek veya bu eti satmak lizatihî haram davranışlardır. Ancak zaruret
durumunda haram lizatihi kapsamına giren bazı fiiller mubah hale gelebilir. Mesela açlık veya
susuzluktan dolayı ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalınması halinde bu tehlikeyi savmak için
murdar etten ölmeyecek kadar yemek veya şaraptan ölmeyecek kadar içmek helal olur. Çünkü canı
korumak dinen zaruridir. Bu sebeple ölüm tehlikesi ortaya çıkması halinde haram mubah kılınarak
canın korunması sağlanmıştır. Bazı haramlar vardır ki bunlar hiçbir zaman mubah olmaz. Adam
öldürmek ve zina bu tür haramlardır.
Lizatihi haramı işleyen kişi günahkâr olur ve ahirette cezaya çarptırılır. Bu, haram fiile
bağlanan uhrevi sonuçtur. Böyle haram bir fiili yapmanın dünyaya ait sonuçları da vardır. Lizatihi
haram bir akde konu yapılacak olunsa bu akit batıl olup hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Mesela
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zina, nesep ve mirasçılığın sübutuna dayanak oamaz. Hırsızlık, çalınan malda mülkiyet hakkı
kazandırıcı bir sebep kabul edilmez. Murdar et, satış akdine konu yapılmışsa bu satış, sahih bir
satışın doğurduğu hiçbir hukuki sonucu doğurmaz. Zira bu fiiller aslen ve vasfen gayri meşrudurlar.
b- Haram liğayrihî: (Başkası dolayısıyla haram) Aslında meşru olduğu halde geçici bir durum
sebebiyle haram kılınmış olan fiildir. Başkasına ait olan bir ekmeği çalarak yemek haramdır.
Haramlık ekmeğin bizzat kendisinden değil, ekmeğin başkasının hakkı olmasından kaynaklanır.
Cuma namazı için ezan okunurken alışveriş yapmak böyle bir fiildir. Aslında alışveriş mubah bir
fiil iken Cuma ezanı okunurken yapılması halinde mükellefi Cuma namazına gitmekten alıkoyma
kötülüğü içerdiği için haram kılınmıştır. Bayram günlerinde oruç tutulması da böyledir. Oruç
tutmak esasen meşru bir ibadettir. Ancak Yüce Allah bu ibadetin bayram günlerinde yapılmasını
yasaklamıştır. Çünkü bayram günlerinde kullar Allah’ın misafirleri sayılırlar. Bayram günlerinde
oruç tutma Allah’ın misafiri olmayı kabul etmeme kötülüğünü içermesinden dolayı yasaklanmıştır.
Haram liğayrihî bir fiil aslen meşru, vasfen gayri meşru sayılır. Bazı fakihler aslının meşru
oluşunu vasfının gayri meşru oluşundan üstün tutarak, böyle bir fiilin hukuki sonuç doğuracağı
görüşünü benimsemiştir. Mesela Cuma ezanı okunurken yapılan alışveriş, yapana günah
kazandırmakla birlikte müşteri satın aldığı malda, satıcı da satış bedelinde mülkiyet hakkı kazanır.
Diğer bazı fakihler ise vasfının gayri meşru oluşunu aslının meşru oluşuna üstün tutarak fiilin batıl
olduğuna ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağına hükmetmişlerdir.
ae- MEKRUH
aea- TANIMI: Sözlükte sevilmeyen, hoşlanılmayan şey anlamına gelen mekruh terim
olarak, Şari’in mükelleften yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiil diye
tanımlanır. Bir fiilin mekruh olması o fiili yapmamanın yapmaktan daha iyi olduğu anlamına gelir.
Mekruh bir fiili yapan kimse cezayı hak etmemekle beraber kınanma ve azarlanmayı hak edebilir,
terk eden mekruhu

Allah rızası için terk etmişse sevap kazanır ve övgüye layık olur. Bu

söylenenler bilginlerin çoğunluğuna göredir. Çoğunluk mekruhu tek çeşit kabl ederler.
aeb- HANEFİLERE GÖRE MEKRUHUN KISIMLARI: Hanefiler mekruhu, biri
tahrimen diğeri tenzihen olmak üzere iki başlık altında inceler.
a) Tahrimen mekruh, Şari’İn mükelleften zannî bir delil ile yapılmamasını kesin ve bağlayıcı
olarak istediği fiildir. Tahrimen mekruh, haram yakın bir yasaktır. Harama yakın olmasının anlamı,
bunu işleyenin haramı işleyen gibi cezaya çarptırılmamakla birlikte uhrevi yönden büyük bir kayıp
doğuracağı anlamına gelmektedir. Erkeklerin ipek kumaştan dikilmiş elbise giyinmesi, altın yüzük
takması, başkasının evlenme teklif ettiği bir kadına evlenme teklif etmesi tahrimen mekruhtur.
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Hanefilere göre yapılması istenen fiillerden farz ile vacip arasında nasıl bir ilişki varsa, yapılmaması
istenen fiillerden haram ile tahrimen mekruh arasında da öyle bir ilişki vardır. Hanefiler dışındaki
bilginlere göre tahrimen mekruh haram kapsamına girer. Delilinin zanni oluşundan dolayı onu inkar
eden kafir sayılmasa da işleyen cezaya çarptırılır.
Cunhur le Hanefiler arasındaki bu ihtilaf aynen farz ile vacip arasındaki ihtilaf gibidir.
Hanefiler yapılmaması kesin ve bağlayıcı olarak istenen fiile delilinin kat’î ve zanni oluşuna göre
farklı isimler vermişlerdir. Delil kat’î ise terkedilmesi istenen fiile haram, zannî ise tahrimen
mekruh demişlerdir. Cumhur ise kat’îlik ve zannîliği dikkate almaksızın fiili terk etme talebinin
kesin ve bağlayıcı oluşuna bakarak her ikisine de haram demişlerdir. Talep kesin ve bağlayıcı
değilse ona da mekruh adını vermişlerdir.
b) Tenzihen mekruh, Şari’in mükelleften yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir
tarzda istediği fiildir. Bu tür mekruh mendubun karşılığıdır. Hanefilerin tenzihen mekruh kavramını
çoğunluğun mekruh kavramını karşılamaktadır. Kötü koku veren soğanı ve sarımsağı çiğ olarak
yemiş bir halde camiye gitmek, abdest alma sırasında suyu israf etmek gibi davranışlar tenzihen
mekruhtur. Tenzihen mekruhu işleyen dünyada kınanmayı ve ahirette cezayı hak etmez. Sadece
daha evlâ ve faziletli olan bir davranışı terk etmiş sayılır.

b- DÜNYEVÎ HÜKÜMLER:

Bilindiği gibi ister ibadet ister muamelat türünden olsun mükellef tarafından ortaya konan
fiillerin varlık kazanması için Şâri’ bir takım rükünlerin bulunmasını, geçerli sayılması için de bazı
şartların gerçekleşmesini istemiştir. Fiil mükellef tarafından rükün ve şartları ile yerine getirilecek
olursa sahih olarak varlık kazanmış olur. Rükünlerinden biri eksik olursa fiil varlık kazanamaz,
şartlardan biri eksik olursa varlık kazanmış olsa bile geçerli sayılmaz. Şimdi bu rükün ve şartların
gerçeleşmesine göre mükellefe ait fiillerin dünyevî hükümler üzerinde ayrı ayrı duralım.
ba) İn’ikâd: Bir iş veya akdin ilgili bulunduğu şeyde hukukî sonuç ortaya çıkacak şekilde
varlık kazanmasına in’ikâd, böyle bir iş veya akde de mün’akid denir. İn’ikâd için rükünlerin
eksiksiz bulunması ve in’ikâd şartlarının da gerçekleşmiş olması gerekir. Mesela muamelat
türünden satım akdinin rükünleri icap ve kabuldür. Taraflar, in’ikâd şartları gerçekleşmiş olarak
icap ve kabul beyanında bulunmuşlarsa, satım akdi hukuken varlık kazanır. Bunun sonucu satıcı,
satış bedelinde, alıcı da satım konusu malda mülkiyet hakkı elde eder. Böylece hem alıcı hem de
satıcı dünyevî maksatlarına ulaşmış olurlar. Rükünleri ve şartları eksiksiz gerçekleşen fiil ibadet
türünden ise, bunun dünyevi sonucu mükellefin zimmetinin borçtan kurtulmasıdır.
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bb) Butlân: Bir iş veya akdin, mükellefi dünyevî maksadına ulaştıracak nitelikte olmaması
haline butlân, o iş veya akde de bâtıl denir. Butlân, yapılan iş veya akdin rükünlerinden biri
bulunmaz veya in’ikad şartlarından biri gerçekleşmezse söz konusu olur. Mesela bir müslüman
domuz satacak olsa, satış konusu mal, dinen mütekavvim/değerli olmadığı için yapılan satım akdi
bâtıldır. Çünkü satış konusu olan malın mütekavvim olması in’ikâd şartıdır. İn’ikâd şartlarından
birinin gerçekleşmemesi sebebiyle satış bâtıl olunca satıcı, satış bedeline sahip olamayacağı için,
dünyevî maksadına ulaşamamış olur. Dğer taraftan rükünlerinden biri eksik olarak eda edilen bir
ibadet ile mükellefin zimmeti borçtan kurtulmuş olmaz.
bc) Sıhhat: Fiilin mükellefi dünyevî maksadına ulaştıracak şekilde meydana gelmesine
sıhhat, böyle bir fiile de sahih denir. Sahih bir fiil aslında ve vasfında hiçbir eksiklik bulunmadığı
için kendisine bağlanan bütün hukukî sonuçları doğurur. Böyle bir fiil sayesinde mükellef dünyevi
amacına ulaşmış olur.
bd) Fesâd: Bir fililin aslı itiabriyle mükellefi dünyevî maksatlarına ulaştırıcı, fakat vasfı
itibariyle bu nitelikte olmaması haline fesâd, o fiile de fâsid denir. Fâsid bir fiilin aslı tam, fakat
vasfında bir eksiklik vardır. Burada asıl ile, birinci derecede önemli olan rükünler ve in’ikâd
şartları, vasıf ile de ikinci derecede önemi haiz sıhhat şartları kastedilir. Mesela satış bedelinin
bilinmesi sıhhat şartıdır. Şayet satış bedelinde taraflar arasında anlaşmazlığa yol açacak şekilde bir
belirsizlik bulunacak olursa bu belirsizlik satım akdinin fâsid olmasını gerektirir. Bu
söylediklerimiz Hanefi mezhebinin görüşünü yansıtır.
Cumhura gore butlan ve fesad aynı şeydir. Rükünlerinden veya geçerlilik şartlarından biri
eksik olan ibadet veya hukuki tasarrufa batıl denebileceği gibi fasid de denebilir. Oysa Hanefilere
göre ibadetlerde butlan ile fesad eşanlamlı iki terim iken muamelatta bunlar yukarıda anlatıldığı gibi
birbirinden farklı iki terimdir. Muamelatta batıl fiilen var olsa da hukuken yok, fasid ise hukuken
var fakat sakattır. Batıla hiçbir hukuki sonuç bağlanmazken faside bazı hukuki sonuçlar
bağlanabilir. Mesela fasid bir satım akdinde müştere malı satııcının izni ile teslim almışsa bu mal
üzerinde onun mülkiyet hakkı sabit olur. Fakat bu mülkiyet fesad sebebi giderilmedikçe müşteriye
maldan yararlanma hakkı vermez.
be) Nefâz: Bir akdin, hukukî sonuçlarını hemen doğuracak halde olmasına nefâz, böyle bir
akde de nâfiz denir. Hanefi mezhebine göre akdin nâfiz olması, biri akit yapılırken tarafların
hukuken yetkili olması, diğeri akit konusunda üçüncü kişilerin hakkının bulunmaması olmak üzere
iki şarta bağlanmıştır. Bu şartlardan birinin eksikliği durumunda yapılan akit mevkuf sayılır. Şu
halde nâfiz akdin karşıtı mevkuf akit olmaktadır. Mevkuf, mün’akid ve sahih olmakla birlikte
hukuki sonuç doğurması askıya alınmış akit demektir. Mesela bir kimse sahibinin iznini almadan
başaksına ait bir malı satacak olsa, bu satış satıcının yetkisizliği sebebiyle mevkuf kabul edilir. Akit
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yapıldıktan sonar mal sahibi bu satışa icâzet (onay) verecek olursa mevkuf olan akit nâfize dönüşür,
icâzet vermeyecek olursa bâtıl hale gelir.
bf) Lüzum: Bir akdin, tarafların rızası olmaksızın feshedilemeyecek şekilde bağlayıcı
olmasına lüzum, böyle bir akde de lâzım denir. Bunun tersi yapılan akdin, taraflardan birinin veya
her ikisinin feshedebilecek durumda olmasına ademi lüzum (bağlayıcı olmama), o akde de gayrı
lâzım denir. Şirket ve vekâlet gibi yapısı gereği her iki taraf için gayrı lâzım akitler olduğu gibi
aslında her iki taraf için bağlayıcı olduğu halde muhayyerliklerden biri bulunan satım akdi,
muhayyer olan taraf için gayrı lâzımdır. Görüldüğü gibi, lüzumun karşıtı adem-i lüzum, lâzımın
karşıtı da gayrı lâzım olmaktadır.

2.2.2 Vaz’ī Hükümler
A- TANIM: Vaz’î hükmü şöyle tanımlamak mümkündür: Şâri’in iki şeyden birinin diğeri için
sebep, şart, rükün veya mânî teşkil etmesini gerektiren hitabı veya bu hitabın sonucudur. Mesela
Şâri’, nisabı zekâtın vacip olması için bir sebep; abdesti, namazın geçerli sayılması için bir şart,
varisin mûrisini öldürmesini ise, mirasçılığa mânî kılmıştır.

B- KISIMLARI: Vaz’î hükük kendi içinde bazı kısımlara ayrılır:
1- Sebep
Sebep sözlükte, yol veya ip gibi bir maksada ulaştıran vasıta anlamlarına gelmektedir. Terim
olarak sebep, Şâri’in varlığını hükmün varlığına, yokluğunu da hükmün yokluğuna alâmet kıldığı
durum demektir. Vaktin girmesi namazın; Ramazan hilalinin görülmesi orucun; hırsızlık suçu,
hırsıza hırsızlık cezası verilmesinin; yolculuk, ramazan ayında oruç tutmamanın mubah olmasının
sebebi kılınmıştır. Sebepler bulunmadığı zaman onlara bağlanan sonuçlar da bulunmaz. Vakit
girmemişse namaz kılmak; Ramazan hilali görülmemişse oruç tutmak; hırsızlık suçu yoksa cezası
da söz konusu olamaz. Sebepler mevcut olunca zorunlu olarak onlara bağlanan sonuçlar da
(müsebbebler) bulunur. Sebeplerin kendilerine bağlanan sonuçları doğurması Şâri’in hüküm ve
iradesiyle olduğundan mükellefin razı olup olmaması bunda etkili olmaz. Nikâh sırasında eşler
erkeğin mehir ve nafaka ödememesi konusunda anlaşmış olsalar bile erkek yine mehir ve nafaka
ödemekle yükümlü olur. Çünkü mehir ve nafakanın sebebi olan nikâh akdi mevcuttur. Zorunlu
olarak nikâh kendisine Şâri’ tarafından bağlanan sonuçlarını doğuracaktır. Tabiî olarak sebebin
sonuç doğurması için gereken şartların gerçekleşmiş olması ve herhangi bir engelin de
bulunmaması gerekir.
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2-.Şart
Şart kelimesi sözlükte, bir şeyden ayrılmayan alâmet anlamındadır. Terim olarak, bir şeyin
varlığı kendi varlığına bağlı olup onun yapısından bir parça teşkil etmeyen şeydir. Namaz için
abdest, zekât için nisap üzerinden bir yıl geçmiş olması, nikâh akdi için iki şahit bulundurma birer
şarttır. Çünkü abdest yoksa geçerli bir namazın varlığından, bir yıl geçmemişse zekâtın vacip
olmasından, iki şahit yoksa geçerli bir nikâh akdinden söz edilemez. Sebepten farklı olarak şartın
bulunması, varlığı bu şarta bağlı olan şeyin de varlığını gerektirmez. Mesela abdestin bulunması
namazın varlığını, iki şahidin bulunması da nikâh akdinin varlığını gerektirmez. Oysa sebebin
varlığı, kendisine bağlanan sonucun da varlığını gerekli kılmaktadır. Bu, şart ile sebebi birbirinden
ayıran bir özelliktir.
Kaynağı açısından da şartlar iki kısma ayrılır.
a ) Şer’î şart: Sebep veya sonucun gerçekleşmesi ve tamamlanması için Şâri tarafından
konulan şartlara, şer’î şart veya hakiki şart denir. Yetim kalmış bir çocuğa, malının teslim
edilebilmesi için rüşt yaşına gelmiş olması şer’i bir şarttır. Çünkü bu şart, şu ayet-i kerime ile
ortaya konmuştur: “ Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. O vakit kendilerinde bir
rüşt (olgunlaşma) görürseniz mallarını kendilerine verin.” (Nisa4/6)
Şer’î şartlar kendi arasında ikiye ayrılır.
1) Sebebi tamamlayan şart. Zekâtın vacip olması için nisap zenginlik alameti olan bir sebeptir.
Nisap miktarı mala sahip olduktan sonar üzerinden bir yılın geçmesi nisabın sebep omasını
tamamlayan bir şarttır. O halde nisap miktarı mala sahip olduktan sonra bir yıl geçmedikçe
nisap zenginlik alameti sayılmaz.
2) Müsebbebi (sonucu) tamamlayan şart. Akrabalık miras sonucu doğuran bir sebeptir. Mûrisin
ölümü sırasında vârisin hayatta olması ise mirasın şartıdır. Mûrisin ölümü sırasında vâris
hayatta değilse şartı bulunmadığı için miras söz konusu olamaz.
b ) Ca’lî şart: Mükellefler tarafından ileri sürülen şartlara ca’lî şart denir. Ca’lî şartlar üç
kısma ayrılır.
ba) Ta’likî şart: Kişinin hukukî işlem veya akdin varlığını, meydana gelmesine dayandırdığı
şarttır. Mesela bir kimsenin “ Borçlu borcunu ödeyemeyecek olursa ben onun borcuna kefîlim.”
demesi durumunda kefalet akdinin varlık kazanması, borçlunun borcunu ödeyememesi şartına
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bağlanmış olur. Bu şart gerçekleşmezse ona bağlanan kefalet akdi de varlık kazanmayacak
demektir. Varlığı bir şartın gerçekleşmesine dayandırılan akde ise, muallâk akit denir. Ancak her
akit ta’likî türde ca’lî şartı kabul etmez. Mesela satım akdi gibi mülkiyet devrini gerektiren
(temlîkât) akitlerin ta’likî şarta bağlanması caiz değildir. Ancak boşama gibi bir hakkın düşürülmesi
sonucunu doğuran (ıskâtât) hukuki işlemlerin ta’likî şarta bağlanması caizdir.
bb) Takyîdî şart: Kişilerin akit yaparken onun doğuracağı hukuki sonuçlara sınırlama getirici
nitelikte ileri sürdüğü şartlardır. Mesela satıcının sattığı evde bir sene oturmak şartıyla yaptığı
satışta, bir kızın, evleneceği erkeğin kendi babasının evinde oturmak şartıyla nikâhlanmasında ileri
sürdüğü şart takyîdî nitelikte bir şarttır. Takyîdî şartlar, akdin sağlandığı imkânları taraflardan biri
lehinde artırıcı bir işlev görmektedir.
bc) İzafî şart: Yapılan bir akdin yürürlüğünü ileriki bir zamana erteleme amacıyla koşulan
şarta izâfî şart denir. Bir kira akdi yapılırken bu akdin mesela iki ay sonra yürürlüğe girmesi şartı bu
tür bir şarttır. Kira akdi yapıldığı anda mün’akid olur fakat belirlenen tarihten itibaren yürürlük
(nefaz) kazanır.
3-Rükün:
Bir bütünü meydana getiren parça ve unsurlara rükün denir ki, o parça olmayınca bütünün
meydana gelmesi mümkün olmaz. Mesela satım, nikâh, icare gibi akitlerin rüknü icab ve kabuldür.
İbadetlerden namazda kıyam, kıraat rükû’ ve secde birer rükündür. Rükünlerinden biri bulunmayan
akit ve ibadet yok hükmündedir. Bir şeyin şer’î varlığının kendilerine bağlı olması açısından şartla
rükün arasında fark yoktur. Her ikisinin de yokluğu ilgili oldukları şeyin yokluğunu gerektirir. Şart
ile rükun şu noktada birbirinden ayrılırlar. Şart, ilgili olduğu şeyin yapısı dışında bir unsur olduğu
halde, rükun ilgili olduğu şeyin yapısından bir parça teşkil eder. Mesela rükû’ namazın bir rüknü,
abdest ise şartıdır. Abdest namazın mahiyetinden bir parça değil fakat rükû’ namaz ibadetine varlık
kazandıran parçalardan biridir.
4- Mâni’
Mâni’, varlığı sebebin geçekleşmesine veya sebebe sonuç bağlanmasına engel olan durum
demektir. Bu tanıma göre mâni, sebebe engel olan mâni ve hükme engel olan mâni olmak üzere iki
kısma ayrılır.
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a) Sebebe engel olan mâni: Varlığı sebebin gerçekleşmesine engel olan mâni çeşididir.
Sebep gerçekleşmeyince, bunun sonucundan söz etmek mümkün olmaz. Mesela nisap, zekâtın
vâcip olmasını gerektiren bir sebeptir. Borç, nisabın zekât için sebep teşkil etmesine engel olur.
Nisap miktarı malı olan kişinin aynı zamanda borcu da varsa, borç miktarı mal gerçekte borçlunun
mülkiyetinde sayılmamasından ötürü zekâtın vâcib olma sebebi gerçekleşmiş olmaz. Sebep
gerçekleşmediğine göre bunun sonucu olan zekâtın vacip olması hükmü de bulunmaz.
a) Hükme engel olan mâni: Şartları gerçekleştiği halde sebebe hüküm bağlanmasına engel olan
mânidir. Namazın vâcip olma sebebi olan vakit girer fakat aynı zamanda kadın hayız veya nifas
halinde bulunursa bu haller o kadına namazın vâcip olması hükmüne engel teşkil eder. Dolayısıyla
bu halleri devam eden kadınlara namaz kılmak vacip olmaz.

2.3

Hükmün Konusu

2.3.1 Mahkūm Fīhin Konusu
Fıkıh Usûlü’nde hükmün konusuna “mahkûm fîh” veya “mahkûm bih” denilmektedir.
Mahkûm fîh, şerî hükmün ilgili olduğu fiil veya durum şeklinde tanımlanmıştır. Hüküm teklifî ise,
mahkûm fîh sadece mükellefin fiili, vaz’î ise mahkûm fîh bazen mükellefin fiili, bazen de onun fiili
ile ilgili tabiî bir olay olabilir. Mesela Şâri’in “Zekâtı veriniz.” (Nur 24/56) hitabı, zekât vermenin
vacib olduğu hükmünü, “Zinaya yaklaşmayınız.” (İsra 17/32) hitabı, zinaya yaklaşmanın haram
olduğu hükmünü ifade etmektedir. Bu iki ayette hükme konu olan zekât verme ve zinaya
yaklaşmama mükellefe ait fiillerdir.

“Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın.” (Cuma 62/10)

hitabından anlaşılan ibâha hükmü de yine mükellefe ait dağılma fiili ile ilgilidir.
Hz. Peygamber’in “Allah temizlik (abdest) olmaksızın hiçbir namazı kabul etmez.” hadisi
namazın geçerliliği için abdestin şart olduğunu ifade etmektedir. İlahî irade “Güneşin batıya doğru
meyletmesinden gece karanlığı bastırıncaya kadar (belirli vakitlerde) namaz kıl.” (İsra 17/78)
hitabıyla vakti, namazın vücubu ve mükellefin bunu eda borcu altına girmesi için sebep kılmıştır.
Aynı şekilde Hz. Peygamber’in “Hilali görünce oruca başlayın, hilali görünce bayram yapın.”
hadisi ile hilalin görülmesi, Ramazan orucunun vacib olması için sebep kılınmıştır. Şart ve sebep
vazî hükümlerdendir. Namazın şartı olan abdest alma mükellefin fiili iken, namazın vücubuna sebep
kılınan güneşin batıya doğru meyletmesi ve orucun vücubuna sebep kılınan Ramazan hilalinin
görülme durumuna gelmesi mükellefin iradesi dışında meydana gelen iki tabiî olaydır.
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Şimdi mahkûm fihin taşıması gereken şartlar ile meşakkat-teklif ilişkisini ayrı ayrı
inceleyelim.

2.3.2 Mahkūm Fīhin Şartları
Mükellefin bir fiilden sorumlu tutulabilmesi için o fiilin bazı şartlar taşıması gerekir. Bunları
şöyle sıralamak mümkündür.
1- Fiilin mükellef tarafından tam olarak bilinmesi. Teklîften maksat, mükellefin Şâri’ tarafından
istenen görevleri istendiği şekilde îfa etmesidir. Böyle bir îfa, ancak teklîfe konu olan fiilin tam
olarak bilinmesi ile mümkün olur. Bu bakımdan mükellefi bilmediği bir şeyle yükümlü tutmak
sahih olmaz. Bilmekten kasıt, mükellefin yükümlü tutulduğu işi fiilen bilmesi değil, bu bilgiyi elde
edebilecek imkâna sahip olmasıdır. Eğer mükellefin bir fiilden sorumlu tutulması için fiilen bilme
şart koşulsaydı, bilmeme mazeretine sığınmak için çok geniş bir alan açılmış olurdu. Nitekim beşerî
kanunlarda da durum böyledir. Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra kanunun vatandaşlar
tarafından bilindiği kabul edilir. Bilme imkânı İslam ülkesinde bulunmakla elde edilmiş olur. İslam
yurdundunda yaşayan her mükellef isterse yükümlü tutulduğu şeyleri öğrenebilme imkânına
sahiptir. Bu yüzden İslam yurdundunda bulunan bir mükellef için şerî hükümleri bilmemek geçerli
bir mazeret sayılmaz. Ama bir kimse dâru’l-harpte müslüman olsa ve namazın farz olduğunu
bilmese bunu daha sonra öğrense, öğrenmeden önceki süre içinde kılmadığı namazları kaza etmesi
gerekmez. Demek ki dâru’l-harpte bulunduğu için yükümlü olduğu şeyleri bilmemek müslüman
için haklı bir mazeret teşkil etmektedir.
2- Hükme konu olan fiil mükellefin gücü dâhilinde olmalıdır. Teklîften maksat, mükellefin sorumlu
tutulduğu işi yerine getirmesi olduğuna göre, fiil mükellefin gücü üstünde olursa onun
sorumluluğunu yerine getiremeyeceği açıktır. Bu takdirde teklîf abes ve lüzumsuz bir meşguliyet
olur. Oysa hikmet sahibi Şâri’ abesle meşgul olmaktan münezzehtir. Ayrıca Kur’an-ı Kerîm’de
“Allah kimseye gücünün üstünde mükellefiyet yüklemez.” (Bakara 2/286), “Allah kimseye,
verdiğinden fazla mükellefiyet yüklemez.” (Talak 65/7) buyrulması da bunu açıkça ifade etmektedir.
Dolayısıyla İslamda mükellefi güç yetiremeyeceği bir fiil ile yükümlü tutmak söz konusu olamaz.
Bu şarttan hareketle şu sonuçlara ulaşılabilir:
a) İmkânsızlık nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, mükellefin imkânsız bir işle yükümlü tutulması
caiz değildir. Buna göre aklen ve adeten yerine getirilmesi imkansız olan fiiller hükme konu
olamazlar. Mesela mükelleften birbirine zıt iki şeyi birleştirmesi veya alet yardımı olmaksızın
uçması istenemez. Zıtları birleştirmek aklen, alet yardımı olamdan uçmak adeten imkansız fiillerdir.
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b) İnsan iradesi dışında gerçekleşen tabîi durumlar teklîfe konu olamazlar. Mesela
öfkelenme, sevgi, üzüntü ve sevinç gibi durumlar, iradeyle kontrol edilemeyen, sebepleri
gerçekleşince kendiliğinden meydana gelen tabîi şeylerdir. İnsan elinde olmayan tabîi durumların
teklîfe konu olamayacağı kuralına rağmen insanın gücü dışında mükellefiyet bulunduğuna işaret
eden ayet ve hadislere rastlamak mümkündür. Mesela, “Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır
bir biçimde korkun ve ancak Müslüman olarak can verin.” (Al-î İmrân 3/102) Bu ayetin zahir
anlamı, muhataplardan Müslüman olarak ölmelerini istemektedir. Müslüman olarak ölmek ise
insanın elinde olan bir şey değildir. O halde ayetten kastedilen anlam bu olamamalıdır. Burada
maksat, İslam’a bağlılığı teşvik etmek ve ölene kadar bu bağın sürdürülmesini istemektir. İslama
bağlı bir hayat yaşamak, müslüman olarak ölmeyi sağlayan bir sebeptir. Bu sebebi gerçekleştirmek
ise insanın gücü dâhilinde bir iştir.
Kendisine bir tavsiyede bulunmasını isteyen kişiye Hz. Peygamber, “Öfkelenme!” demiştir.
Bu hadisin zahirine bakılırsa öfkelenme yasaklanmaktadır. Oysa öfkelenmeme, insanın gücü
dâhilinde bir fiil değildir. Çünkü sebepleri oluşunca öfke, insanın elinde olmadan meydana gelen bir
durumdur. O halde burada asıl maksat sebepleri gerçekleştiği takdirde bizzat kızmayı yasaklamak
değil ya öfkeyi yenip bu halin yaptırabileceği kötü davranışlardan sakınmak, ya da öfkeye sebep
olan ortamlardan uzak durarak öfkeye düşmekten korunmaktır. Dolayısıyla bu yasak öfkenin
kendisine yönelik değil, öfkeye sebep olan etken ve ortamlardan uzak durmaya veya öfkenin
peşinden gelecek davranışa yöneliktir. Bunların her ikisi de insanın gücü dâhilinde olan şeylerdir.

2.3.3 Meşakkat ve Teklif
Hükme konu olan fiilin mükellefin gücü dahilinde olması gerektiğini açıkladık. Acaba bu
fiilin aynı zamanda meşakkatsız olması da şart mıdır? Başka bir ifadeyle fiildeki meşakkat
teklife engel midir?
Bu sorulara cevap verebilmek için meşakkat kavramına daha yakından bakmak
gerekmektedir. Ağırlık derecesine göre meşakkati iki kısma ayırmak mümkündür.
1- İnsanın sürekli katlandığı takdirde zarar görmeyeceği hafif türde meşakkat.
Öncelikle teklîf, muhatabı yapılmasında bir tür külfet ve meşakkat bulunan bir işle yükümlü
tutmak demektir. Onun için teklif konusu fiillerde az-çok bir zorluk ve meşakkat bulunur. Ancak bu
insanın tahammül edebileceği türde bir meşakkattir ve bu tür meşakkat teklîfe engel değildir. Zira
hayatta meşakkatsiz yapılabilecek hiçbir iş yoktur. Hatta zaruri ihtiyaçlarımızdan yeme-içmenin
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bile kendine göre bir meşakkati vardır. Diğer taraftan meşakkat içermeyen bir işin varlığı farzedilse
bile bu işle yükümlü tutmaya teklîf denilmez. Fakat Şariin mükellef tuttuğu meşakkatli işlerden asıl
maksadı kullarının bu meşakkate katlanmaları değil, bu katlanma sonucu elde edilecek faydalardır.
Mesela oruç ile yükümlü tutmaktan maksat açlık ve susuzluk çektirerek kula eziyet etmek değil,
ruhun kötülüklerden arındırılması, şefkat ve merhamet duygusunun geliştirilmesidir. Şâri’in bu
konuda durumu, mahir bir doktorun durumu gibidir. Nasıl acı olduğunu bile bile doktor hastayı ilaç
almaya zorluyor ve bu zorlamayı ona eziyet etmek için değil, hastalıktan kurtarmak için yapıyorsa,
Şâri’de kullarının iyiliği için onları bazı meşakkatli işlerle yükümlü tutuyor.

Meşakkatli işlerin edası bazı durumlarda ek bir meşakkate daha katlanmayı gerektirebilir.
Bu özel durumlarda kullardan ek meşakkati gidermek için ruhsat hükümleri devreye girmektedir.
Nitekim bir kolaylık olmak üzere Ramazan ayında yolcu ve hasta olanlarla, hamile ve emzikli olan
kadınlara oruç tutmama izni verilmiş, suyun yokluğu veya su kullanmanın hastanın iyileşmesini
geciktirmesi veya hastalığı artırması halinde teyemmüm etme caiz kılınmış, ölüm tehlikesi ile karşı
karşıya kalınması durumunda içki içmek ve murdar et yemek mubah sayılmıştır. Bu hükümler
Şâri’in hüküm koymada asıl maksadının kullarını sıkıntıya sokmak olmadığının açık birer
göstergesidir.
2- İnsanın tahammül edemeyeceği ve sürekli bir şekilde katlanamayacağı tüde ağır meşakkat.
Bu türde meşakkat içeren yükümlülükleri devamlı olarak yapmak kişiyi acze sürükler,
birçok faydalı işi kesintiye uğratır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Bu yüzden tahammül
edilmesi adet olmayan meşakkatli yükümlülükler, sürekli ve genel olarak değil, dar bir çerçevede
teklîfe konu olurlar. Normalin üstünde bir meşakkat içeren teklîfler, daha büyük bir zararın
önlenmesi, İslamî amaçların gerçekleşmesi gibi yüksek menfaatlerin elde edilmesi için meşru
kılınmıştır. Ağır meşakkat içeren yükümlülüklere şu üç halde rastlanır.
a-Farz-ı kifayelerde. Sözgelimi cihadda ölüm, organ kaybı ve yaralanma gibi ağır
meşakkatler söz konusudur. Buna rağmen ülkenin düşmanlardan korunması için gücü yetenlere
cihad farz-ı kifayedir. Farz-ı ayınlar içinde bu tür bir mükellefiyet bulunmaz.
b-Allah veya kul haklarına tecavüz edilmesi durumunda alışılmışın üstünde bir meşakkat
olsa da kişinin sabretmesi ve bu meşakkate katlanması istenmiştir. Mesela birisini öldürmesi için
tehdit edilen kimse bu tehdide sabredip o kimseyi öldürmemesi gerekir.
Katlanılması kula hiçbir fayda sağlamayacak meşakkatli işlerin yapılması ise caiz değildir.
Bu sebeple Hz. Peygamber güneşin altında ayakta durarak oruç tutmayı adayan bir kimseyi uyarmış
ve “Orucunu tamamla, fakat güneşin altında ayakta durma.” demiştir. Hz. Peygamber insanın
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tahammül edebileceği bir meşakkat içeren orucun tutulmasını emretmiş, fakat kula hiçbir fayda
sağlamayacak güneşte yanma ve ayakta durma eziyetine katlanmayı yasaklamıştır. Çünkü
yapılmasında Şâri’in değer verdiği bir fayda bulunmayan amellerin meşakkatine katlanma
anlamsızdır. Sonuç olarak şöyle denilebilir: İslam’da aşırı meşakkatli fiillere genel hükümler içinde
yer verilmemiş ve ibadet niyetiyle de olsa böyle fiillerin yapılması hoş karşılanmamıştır.

2.3.4 Mahkūm Fihin Kısımları
Şerî hükümlere konu olan fiiller ya topluma ya da ferde mahsus bir menfaati
gerçekleştirmeyi hedefler. Bazen de bir fiilde iki tür menfaat birleşir ve bunlardan biri diğerine
baskın gelebilir. Hükme konu olan fiiller bu açıdan dört başlık altında incelenir.
1) Sırf Allah hakkı olan fiiller:
Allah hakkı denildiği zaman, toplumun menfaatini gerçekleştirmeyi ve kamu düzenini
korumayı hedefleyen fiiller kastedilir. Önemi ve yerine getirilmesi halinde faydasının bütün
toplumu kapsaması sebebiyle bu fiillerin konusunu teşkil ettiği hükümler bütün insanları Rabbi olan
Allah’a nisbet edilmiştir. Allah hakkının özelliği, hiç kimsenin bu hakkı düşürme ve vazgeçme
yetkisinin olmaması, bu hakkın yerine getirilmesinde kimsenin gevşeklik gösterememesidir. Çünkü
hakkın sahibi Allah Teâlâ’dır. İslam alimleri tarafından bu kısma giren hakların/hükümlerin sekiz
çeşit olduğu tespit edilmiştir.
a) Namaz, oruç, zekat, hac, cihad sırf ibadet niteliği taşıyan fiiller. Bu ibadetler toplum düzeninin
temelini teşkil eder ve dini ayakta tutmayı hedefler.
b) Vergi (meûne –  )اﻟﻤﺆوﻧﺔözelliği de bulunan ibadetler: Mesela fıtır sadakası vergi özelliği taşıyan
bir ibadettir. Kişi bu sadakayı vererek Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak ister. Ayrıca
fitre orucun kabulüne de bir vesiledir. Bu yönüyle o bir ibadettir. Mali bir yükümlülük olması
nedeniyle fitrede vergi özelliği de vardır.
c) İbadet niteliği de taşıyan vergiler: Toprak ürünlerinden verilen öşür (onda bir) veya nısfu’l-öşr
(yirmide bir) bu türün kapsamına girer. Zira öşür ziraî mahsulün zekatı olması itibariyle ibadet,
toprağı tecavüze uğramaktan koruma fonksiyonu gören bir ödeme olması itibariyle de vergi vasfı
taşır.
d) Sadece vergi niteliği taşıyan malî yükümlülükler: Buna haraç vergisi örnek gösterilebilir.
Müslümanların bir yeri fethemesinden sonra belirli bir vergi karşılığında gayrimüslim sahiplerinin
elinde kalmasına izin verilen topraklara haraç arazisi, bu arazilerden dolayı gayrimüslimlerden
alınan vergiye haraç denir. Bu ödeme toprağın sahibinin elinde kalmasını sağladığı için sadece vergi
niteliğindedir.
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e) Tam cezalar: Cezadan başka bir hedefi olmayan hadler böyledir. Bunlar, zina suçunun cezası
()ﺣﺪاﻟﺰﻧﺎ, içki içme suçunun cezası ()ﺣﺪاﻟﺸﺮب, hırsızlık suçunun cezası ()ﺣﺪاﻟﺴﺮﻗﺔ, silahlı gasp, soygun
ve isyan suçunun cezası ( )ﺣﺪ اﻟﺤﺮاﺑﺔbu kısımda seğerlendirilir. Bu cezalar toplumdaki bütün fertlerin
menfaatlerini gerçekleştirmek için konulduklarından Allah hakkı Kabul edilmişlerdir.
f) Eksik cezalar: Mûrisini öldüren kişinin mirastan mahrum bırakılması eksik bir cezadır. Zira bu
ceza suçlunun bedenine uygulanmadığı gibi malında da bir eksiklik meydana getirmemekte suçlu
sadece bir haktan yoksun kalmaktadır.
g) İbadet vasfı da taşıyan cezalar: Bunlar keffaretlerdir. Ramazanda bilerek oruç bozma, yeminine
sadık kalmama, hatâen adam öldürme ve zıhar keffaretleri bu kısım içindedir. Keffaretler bir hukuk
kuralının ihlali sebebiyle yerine getirildiği için ceza, oruç tutma, köle azad etme ve fakirleri
doyurma şeklinde ifa edildikleri için de ibadet özelliği taşırlar.
h) Zimmetle sabit olmayan haklar: Bunlar insanın zimmetini ilgilendirmeyen fakat Allah hakkı
olarak vacib olan ödemelerdir. Ganimetlerin beşte biri, araziden çıkarılan maden ve definelerden
alınan vergiler bu türe girer.
2-Sırf kul hakkı olan fiiller:
Gayesi tamamen kula ait bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik fiiller bu kısma girer. Bu
fiillerin ortak özelliği şudur: Hak sahibi dilerse hakkının yerine getirilmesini talep eder, dilerse bir
bedel karşılığında veya bedelsiz olarak hakkından vazgeçebilir. Mesela alacağın ifasını isteme
hakkı, rehin alınan mal üzerindeki hapis hakkı, haksız fiil sonucu uğranılan zararın tazminini isteme
hakkı böyledir.
3-Kendisinde iki hak bulunmakla birlikte Allah hakkı ağır basan fiiller:
Buna kazif haddi (zina iftirasına verilen ceza) örnek gösterilmiştir. Mağdur tarafın kâzife bu
cezanın infaz edilmesinde özel menfaatı olması bakımından bu cezada kul hakkı vardır. Zina
iftirasının namusu lekeleyen, toplumun huzurunu sarsan bir suç olması yönüyle de Allah hakkı
bulunmaktadır ve bu hak kul hakkından daha üstün tutulmuştur. Allah hakkının kul hakkına ağır
basması sebebiyle suçun sabit olmasından sonra mağdur cezalandırma talebinden vazgeçemez veya
suçlu ile anlaşma yoluna gidemez, kendisine bu cezayı bizzat uygulama imkânı da verilmez.
4-Kendisinde iki hak bulunmakla birlikte kul hakkı ağır basan fiiller:
Kasten dam öldürme suçuna verilen kısas cezası bu türe örnek verilebilir. Kısas ile can
güvenliği sağlanmakta toplumda emniyet tesis edilmekte ve suçlar azaltılmaktadır. Bu açıdan kısas
Allah hakkıdır. Öte yandan maktûlün yakınlarının katile karşı duydukları kin ve öfke yok edilmekte
ve intikam duyguları yatıştırılmaktadır. Bu yönden bakıldığında kısas kul hakkı olmaktadır. Adam
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öldürme suçunun maktül ve onun mirasçılarına verdiği zarar, topluma verdiği zarardan daha fazla
olduğu için kısasta kul hakkı Allah hakkından baskın sayılmıştır. Bu sebeple mağdurun mirasçıları
talep etmediği sürece katile kısas cezası uygulanmadığı gibi dilerse bedelsiz veya bir bedel karşılığı
olarak kısasın uygulanmasından vazgeçip katili affedebilirler. İslam bu affı teşvik etmiş ve
Kur’an’da “Ölenin velisi tarafından bağışlanırsa o zaman öldürene, örfe uymak ve bağışlayana
güzellikle diyet ödemek gerekir.” (Bakara 2/178) buyrulmuştur. Kısasta Allah hakkı da bulunduğu
için mağdurun mirasçıları affetse bile, devlet bu hakkı göz önüne alarak katile ta’zir cezası verebilir.

Doç. Dr. Abdüsselam Arı
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OKUMA PARÇASI
Vücub ve Eda Ehliyeti
“Dinin aslı [itikad esasları] ve fürûu –ibadetler, kefaretler, hadler ve muâmelât- birtakım
sebeplerle meşrû‘ kılınmıştır [şer‘an birer hükme raptedilmiştir]. Bunların sözü geçen
hükümlerin sebepleri oluşları ise delilleri sayesinde bilinir. Ancak emir bu durumun
haricindedir. Zira emir, ancak sebebi ile bize vacip olan şeyin edasını ilzam için vardır. Tıpkı
satıcının müşteriye şöyle demesi gibi: ‘[Falan şeyi] satın aldın, şu halde bedelini öde.’ Şu
halde emir edayı talep içindir, vücubun zimmette sabit olması için değil.”
…
“Hitab, sebebi ile vacib olan şeyin yerine getirilmesi (eda) içindir. Mesela şöyle denir: ‘Bin
dirheme bir köle aldın, şu halde ücretini öde.’ Burada ücretin zimmette sabit olması ‘ücretini
öde’ sözüne değil, alışverişe bağlıdır. Bu söz, vacib olanın, hak edene eda edilmesi yoluyla
sorumluluktan (uhde) çıkması talebidir. Tıpkı şu âyet-i kerimede olduğu gibi: ‘Sizden h er
kim a ya şahit olursa oruç tutsun.’ (Bakara: 285) Yani aya şahitlik etmek ile üzerindeki vacibi
yerine getirsin demektir. ‘Namazı ikame edin.’ (Bakara: 43) Yani vakitlerinin girmesiyle
üzerinize gerekli kılınan ibadetleri eda edin.”
…
“Meşayihimizden birisi, insan dünyaya gelmesiyle birlikte, zimmetinin salahiyeti itibara
alınarak Allah haklarının vücubiyetinin kendisi hakkında sabit olduğunu zannetmiştir. Ona
göre bu haklardan sabit olduktan sonra düşenler, zorluğu gidermek için küçüklük özrü
sebebiyle düşmektedir.”
Meşayihimizden bir diğeri de; vücubun ancak büluğ ile birlikte akıl bakımından itidale
erişildikten sonra sabit olacağını zannetmiştir. Zira vacip kılıcı olan, kullarına vücubu içeren
emir ve nehiyle hitap etmesiyle Allah Teâlâ’dır. Bu hitabın hükmü ise, muhatap bu hitabı
muteber bir şekilde şer’î ilzam yönüyle bilmediği takdirde sabit olmaz. Böyle bir bilgi ise
itidal-i halden sonra mümkün olur. Sebebi mûcib (vacip kılıcı etken) kılan kişi, emir sigasını
hükümsüz kılmış demektir. Zira mutlak emrin hükmü vücub v e bağlayıcılıktır ( lüzum). E ğer
v ücub, k işi hakkında hitabın sübutundan önce sebep ile sabit olacak olursa, emrin hiçbir
hükmü kalmamış demektir. Bu da Allah Teâlâ’nın emir ve nehiyleri anlamsız ve gereksizdir
görüşüne sevkeder ki hangi söz bundan daha kabihtir?! Vücub denilince vücub-ı edadan başka
bir şey anlaşılmadığından –ki bu da ancak itidal-i halden sonra olur- ve bu vücub da ittifakla
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emrin hükmünden ibaret olunca, vücubun böyle olduğunu anlamış olduk. Bütün bunlara
binaen sebepler bizim hakkımızda, bunların zuhuruyla emrin hükmüne dayalı olan vücubu
bilelim diye alametler menzilesindedir. Hükmün ne vücub ne de vücud bakımından alâmete
izafe edilmediğini daha önce açıklamıştık. Bunun delili şudur: Vücub, kullara râci olan bir
faide sebebiyle vardır. Zira Allah Kendisine fayda ve zarar lahık olmasından yüce ve
müberradır. (…) Kullara ait olan fayda, karşılık (ceza) ile gerçekleşendir. Bu da kulun
ihtiyarıyla yerine getirdiği eda olmaksızın olmaz. Vücubü’l-eda e hliyeti v e e da t asavvuru o
lmaksızın v ücubu i sbat etmek demek, faydadan hâlî bir şer’î hükmü isbat etmek demektir ki
böyle bir görüş caiz değildir.”
Debusi, Takvimü’l-edille’den, (çeviriler şu makaledeki alıntılardır; daha öte bilgi
almak isteyenler makaleyi okuyabilirler: Cüneyd Köksal, “Hanefî Fıkıh Düşüncesinde VücubEda Ehliyeti Ayırımı ve Bu Ayrımla İlişkili İki Mesele”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 2011, 25, 105-122)
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Bu bölümde ne öğrendik?
Fıkıh usulünün hükümle ilgili tartışmalarına ayrılan bu bölümde, hüküm
kavramı için usûl âlimlerince yapılan tanımlar analiz edilerek, hükmün, teklîfî ve vazî
olmak üzere iki ana kısma ayrıldığı açıklandı. Bu iki kısım için farklı açılardan yapılan
taksimler incelendikten sonra mahkûm fîh (hükmün konusu) kavramı üzerinde
duruldu. Bu çerçevede meşakkat-teklîf ilişkisi ve mahkûm fîh'in kısımları ele alındı.
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Değerlendirme Soruları
1. Usul alimleri hükmü nasıl tanımlamaktadır?
2. Teklifî hükümlerle vaz'î hükümleri mukayese ediniz.
3. Namazın farzlarından hadesten, necasetten taharet ve vakit hükmün
kısımlarından hangisine girmektedir? İzah ediniz.
4. Usul alimleri teklifî hükümleri dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki kısma
ayırmaktadır. Dünyevî hükümle neyin kastedildiğini açıklayınız.
5. Teklîfî-uhrevî hükümlerin kaç kısma ayrıldığını belirtip söz konusu
kısımların tanımlarını söyleyiniz.
6. Farz ve haram kavramları arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiye
benzer bir ilişki teklîfî-uhrevî hükümlerin hangi kısımları arasında kurulabilir? Neden?
7. Edası için belirlenen zaman açısından vacip hangi kısımlara ayrılmaktadır?
Örneklerle izah ediniz.
8. Aynî vâcib, kifâî vâcib, mutlak vâcib, mukayyed vâcib, muhadded vâcib ve
muayyen vâcib kavramlarını örneklerle anlatınız.
9. Mükellefe ait fiillerin dünyevî hükümleri için usul alimleri tarafından
geliştirilen kategoriler nelerdir? Örneklerle izah ediniz.
10. Rükün, sebep ve şart kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları
anlatınız.
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3. DELİL KAVRAMI VE DELİLLERİN FARKLI AÇILARDAN
SINIFLANDIRILMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bu bölümde öncelikle kelam, felsefe ve fıkıh alanlarında delil kavramı ve fıkıh
usulü literatüründe şer‘ī delil kavramının yerleşmesinden önce kullanılmış olan ve
nisbeten kavramın yerleşmesinin ardından da eş zamanlı olarak kullanılmaya devam
edilen kavramlar incelenecek. Ardından şer‘ī delillerin farklı tasnifleri işlenerek, aṣlī
ve fer‘ī deliller şeklinde yapılan tasnif üzerinden tartışmalara yer verilecektir.
Özellikle sünni fıkıh usulü literatüründe dört temel delil şeklinde yapılan
formülasyonun tarihsel gelişim süreci ve şer‘ī delillerin mertebe ve hiyerarşisi
konuları üzerinde durulacaktır. Bölümün sonunda da literatürde şer‘ī delillerin ilki
olarak kabul edilen kitab delili, kitab kavramı, fıkıh usulünde kitab bahisleri ve kitabın
fıkhī muhtevası konularıyla ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluştıuran Sorular
1) Delil nedir? Farklı ilim dallarında delil nasıl tanımlanmıştır?
2) Şer‘ī delilin işlevleri nelerdir?
3) Nakli-akli deliller; kat‘ī-ẓannī deliller; aṣlī-fer‘ī deliller gibi deliller arasındaki
tasnifler ne ifade eder ve nasıl ayırt edilir?
4) Aslī-Fer’ī deliller ayrımının pratikte karşılığı nedir?
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5) Dört aṣlī delil şeklindeki formülasyonun tarihsel olarak teşekkülü nasıl
gerçekleşmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Delil kavramını, fıkıh
Delil kavramı ve usulündeki aṣlī ve fer’ī delilleri
Kitab deliline giriş.
tanır ve Kitab delilinin
özelliklerini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
sorular ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Delil

•

Naklī Delil

•

Aklī Delil

•

Aṣlī Delil

•

Fer’ī Delil

•

Kat‘ī Delil

•

Ẓannī Delil

•

İcmālī Delil

•

Tafṣīlī Delil

•

Edille-i Şer’iyye

•

Kitab-Kur’an
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GİRİŞ
Delil kavramı farklı bazı anlamlara işaret eden çeşitli tanımlamalara sahip olmakla
birlikte İslami ilimler arasında sıklıkla kullanılan ortak mefhumlardan biridir. Kelam, felsefe,
mantık, fıkıh ve fıkıh usulü ilimlerinde kullanılan bu kavramın ortak genel bir tarifi “bir
önermenin doğruluk ve meşruiyetini gösteren kanıt” şeklinde yapılabilir. Fıkıhta “iddiaların
ispat araçları” ve bir hükmün tafsili kaynaklardaki dayanağı manasında kullanılan delil, fıkıh
usulünde de bu ikinci manaya yakın olarak fıkıhta bir hükme ulaşmak için kullanılan kaynak
ve metodların bir tertib içerisinde icmālī olarak değerlendirildiği şer‘ī deliller bahsinde
karşımıza çıkar.

Uṣūl-i fıkh terkibindeki uṣūl ve tekili aṣl bu şer‘ī delilleri ifade eden

alternatif kavramlardan biri olduğundan fıkıh usulü ilminin esasında “fıkhın delilleri”
anlamına geldiği ve bu deliller hakkında sistematik bilgi üretmeyi amaçladığı öne sürülür.
Gerçekten de gerek fıkıh usulü literatürü gerekse de somut bir örnek olarak elinizdeki bu
kitabın içeriği dikkate alınırsa fıkıh usulü konularının doğrudan ya da dolaylı olarak şer‘ī
delillerle ilgili olduğu görülür. Fıkıh usulü ilmi de tarihsel olarak bu deliller üzerindeki teorik
tartışmalarla başlamış ve bu tartışmalar üzerinde bağımsız bir ilim dalı haline gelmiştir.
Farklı tasniflerini de bu bölümde inceleyeceğimiz şer‘ī deliller literatürde ạslī ve fer‘ī
deliller şeklinde incelenmiş ve belli bir tarihsel sürecin ardından sünnī çevrelerde aṣlī deliller
kitab, sünnet, icmā ve kıyas şeklinde kabul edilir hale gelmiştir. Bu tarihsel gelişim süreci ve
deliller arasındaki hiyerarşik mertebeler bu bölümün temel konusu olacaktır. Bu konuya
girmeden önce delil kavramı ana hatlarıyla tanıtılacak ve bölümün sonunda şer‘ī delillerin
itibar sıralamasında ilki olarak kabul edilen kitab delili işlenecektir.
Bu bölüm ile okuyucunun delil kavramının farklı ilim dallarıyla mukayeseli olarak
fıkıh usulünde ne anlama geldiği; kitab, sünnet, icmā ve kıyas şeklinde tebarüz eden dört
temel delil formülasyonunun tarihsel gelişim süreci; şer‘ī deliller arasındaki hiyerarşik tertibi
ve ana hatlarıyla kitab delili hakkında bilgi sahibi olması ve bu konularda ortaya çıkan
tartışmalara aşina olması amaçlanmaktadır.
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3.1 Delilin Tanımı ve Delil Kavramı
Fıkıh usulünün konusunun esasen delillerden ibaret olduğunu ve bu sebeple fıkıh
usulü kitaplarının içeriğini büyük oranda deliller konusunun teşkil ettiğini söylemiştik. Başka
bir ifadeyle fıkıh usulü aslında deliller ilmidir; bu yüzden de usulü’l-fıkh terkibini alimler
“fıkhın delilleri” şeklinde anlamışlardır. Daha özel açıdan bakacak olursak, hatırlanacağı
üzere fıkıh (furu‘u’l-fıkh) ilminin konusu tafsili açıdan şer‘i mesele (dini soru) iken fıkıh
usulünün konusu icmali açıdan şer‘i meseledir. Şer‘i mesele de üç unsurdan müteşekkil olup
birincisi şer‘i bir soruya konu olan olay ya da mükellefin fiili, ikincisi şer‘i sorunun cevabı
olan hüküm ve nihayet üçüncü unsur da şer‘i soruya verilen hükmün neden öyle verildiğini
açıklayan gerekçe ya da delildir. Dolayısıyla fıkıh usulü ilmi şer‘i meselenin bu üç unsurunu
icmali yani kavramsal ve teorik açıdan ele almaktadır. Şimdiye kadar hüküm ve hükme konu
olan mükellefin fiillerini işlediğimiz için bundan sonra fıkıh usulü ilmi çerçevesinde üçüncü
unsura yani delil kavramına ve İslam alimlerinin delilleri nasıl tanımlayıp sınıflandırdıklarına
bakacağız. Bu bölümde, bir taraftan delil kavramını tanımlayıp analiz ederken diğer yandan
da daha sonraki ünitelerde ayrı ayrı incelemeyeceğimiz delillere toplu bir bakış yapacağız.
Delil sözlükte “yol gösteren” “açığa çıkaran” anlamına olup Arapların َدﻟَ ْﻠﺖُ َﻋﻠَﻰ اﻟﺸ ْﱠﻲ ِء
 َو َدﻟَ ْﻠﺖُ إِﻟَ ْﯿ ِﮫifadesinden türemiştir. Masdarı ٌ ُدﻟُﻮﻟَﺔٌ َو َدﻻَﻟَﺔşeklinde gelmektedir; ism-i fail ( )اﻟ ﱠﺪالve

sıfat-ı müşebbehe ( )اﻟ ﱠﺪﻟِﯿﻞolarak kullanımları mevcuttur. Modern Arapça’da da tur rehberlerine
delil denir. Şer‘i ilimler ve hassaten fıkıh usulü ıstılahında ise delil şu şekilde tanımlanır:
ي َوﻟَ ْﻮ ظَﻨًّﺎ
َواﻟ ﱠﺪﻟِﯿﻞ َﻣﺎ ﯾُﺘَ َﻮ ﱠ
ب َﺧﺒَ ِﺮ ﱟ
َ ِﺻ ﻞ ﺑ
ٍ ﯿﺢ اﻟﻨﱠﻈَ ِﺮ ﻓِﯿ ِﮫ إِﻟَﻰ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ ﺑِ َﻤ ْﻄﻠُﻮ
ِ ﺼ ِﺤ

Yani “Delil; Sahih bir nazar yapılmak şartıyla -zanni de olsa- bir haberi matlubun
bilgisine kendisi aracılığıyla ulaşılan şeydir.”
Tanımı biraz açacak olursak, yargı cümleleri inşai ve ihbari olmak üzere ikiye ayrılır.
Dinin emir ve yasaklarını ihtiva etmesi bakımından şer‘i hükümleri ifade eden cümleler
inşaidir. Yani “yap”, “yapma” şeklinde kurallar koyma şeklindedir. Ancak bu yargıların
dayandığı deliller Allah’ın vahyine yerleştirdiği belge ve işaretler olduğu için bu belge ve
işaretlerin ne ihtiva ettiğine dair müçtehidin çıkarımı ihbardır, yani Allah’ın yerleştirmiş
olduğu belgeyi ve işareti okuyarak Allah’tan bir haber vermedir. Dolayısıyla bir inşai hükmün
dayanağı olan bu haberi/ihbari cümleyi müçtehit arar. “Matlub-i haberi” terkibini bu sebeple
“aranan haberi yargı” olarak çevirebiliriz. Müçtehit “bana göre bu ayet veya bu hadis şu inşai
hükmü ifade eden bir haberi cümledir” sonucuna varmış olmaktadır. Mesela namaz için
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abdest almak bir farz hükümdür. Bu farz hüküm Allah’ın “Namaza kalktığınızda abdest alın”
mealindeki Maide Suresi … nolu ayetine dayalı bir inşai hükmüdür. Allah öyle inşa etmek
istediği için o hüküm vardır. Ama müçtehit açısından bu hükmün öncelikle bir haberi cümle
ile ispat edilmesi gerekir. Burada matlub-i haberi “namaz için abdestin farz olduğunu gösteren
bir işaret ve belge bulmaktır .” bu da Kur’an’ın bir ayetinde emir kipiyle “abdest alın”
ifadesinin var olduğunu tespit etmektir. Ayrıca emir kiplerinin normal durumda kesin
bağlayıcı hükümler inşa eden bir dilsel araç (“mutlak emir sigası vücub ifade eder” şeklinde
bir kabul) olduğu kabulünden hareketle burada mutlak bir emir bulunup bulunmadığına ilişkin
bir tespit yapmak aradığımız haberi bir cümledir.
Tanımda bir diğer husus, müçtehidin sahih bir nazarla bakması halinde delilin onu
istediği şeye ulaştıracağı vurgusudur. Eğer müçtehit doğru bir düşünme kuramıyorsa,
yöntemini sahih bir akıl yürütmeye oturtmuyorsa delil istediği şeye kendisini ulaştırmak
durumunda değildir.
Son olarak tanımda üzerinde durmamız gereken bir nokta delilin ilme yani bir şeyin
bilgisine ulaştırması meselesidir. İlim aslında “kesin bilgi” demektir. Ancak ilimler söz
konusu olduğunda özellikle yorumsal nitelik arzeden içtihadi hükümlerin yer aldığı şer‘i
ilimlerde tüm deliller kesin bilgi üretmek zorunda değildir. O halde burada “ilme ulaştırmak”
ifadesini mecaz bir kullanım olarak geniş manada hem kesin bilgi hem de kesin olmayan ama
bilimde dikkate alınacak bilgiler olarak anlamak gerekir. Bu sebeple delilin zanni ilim bile
olsa kabul edilebileceğine işaret edilmiştir. Zira fıkıhta kullanılan deliller muhkem ayet,
mütevatir sünnet gibi kesin (kat‘i) delil olabileceği gibi, haber-i vahid ve kıyas gibi zanni delil
de olabilir. Bazı alimler kesin bilgiye ulaştıran yollara delil adını verirken zanni bilgi yollarına
emare adını vermişlerdir; ancak bu bir ıstılahi kullanım olup ne kastedildiği belli olmak
şartıyla “ıstılahta tartışma olmaz” ( )ﻻ ﻣﺸﺎ ّﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻄﻼحfehvasınca delili hem zanni hem de kat‘i
deliller için kullananların tanımları burada esas alınmıştır.

3.2 Delillerin Sınıflanması
Tanımla ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra delillerin farklı tasniflerine geçebiliriz.
Deliller fıkıh usulünde öncelikle yukarıda tanımda belirtilen açıdan yani kesin ve kesin
olmamak açısından bir sınıflamaya tabi kılınmıştır; buna kat‘ilik-zannilik bakımından
delillerin sınıflaması diyoruz. Bir diğer sınıflama ise delilleri, tüm ekollerce kabul edilenler ve
tartışmalı olanlar şeklinde ayırmaktadır; buna muttafakun-aleyh ve muhtelefün-fih olmaları
açısından delillerin sınıflanması diyeceğiz. Bir başka açı da delillerin kaynak ve türev delil
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olmasıdır; buna da delillerin masdar olup olmaması açısından sınıflanması diyebiliriz. Deliller
başka açılardan da tasnife tabi tutulsa da en önemli üç sınıflama bunlardır. Şimdi bu üç açıdan
delilleri usul alimlerinin nasıl sınıfladığına bakalım.

3.2.1 Delillerin Kat‘ilik-Zannilik Açısından Sınıflanması
İslam alimleri yaptıkları etraflı inceleme sonucunda Kur’an ve Sünnet’in ihtiva ettiği
şer‘i hükümlerin bir kısmının sahabe arasında icma ile kabul edildiğini bir kısmının ise ihtilaf
yani görüş ayrılığına konu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu olguyu analiz ettiklerinde şu
varsayıma ulaşılmıştır: İlahi irade ahkam-ı şer‘iyyeyi bize gönderirken bunların bir kısmını
yoruma kapalı olarak vaz etmiş bir kısmını ise farklı yoruma izin verecek bir özellikle tesis
etmiştir. Bunun hikmeti, öyle anlaşılıyor ki, icmaya dayalı hükümlerin şeriatın sabit boyutunu
oluşturması buna karşılık

ihtilaflı hükümlerin daha esnek bir kurallar sistemi vaz etme

düşüncesidir. İşte kat‘ilik kavramı birinci gruptaki sabit hükümlerin bağlayıcılık açısından
yoruma kapalı kesin delillere dayanması manasını ihtiva ediyor. Zannilik kavramı ise
bağlayıcılığı biraz daha esnek bir temele oturtmak amacıyla delillerin yoruma açık
bırakılmasını anlatır. Burada zannilik kavramı üzerinde biraz durmak gerekiyor. Kur’an-ı
Kerim’de zan olumlu ve olumsuz kullanımlara sahiptir. Olumsuz kullanımlarda zan genellikle
daha kesin bilginin (ilim) karşıtı olarak kullanılmaktadır. İlim Kur’an-ı Kerim’de esasen hak
bilgisi, vahiy bilgisi, Peygamberlerin getirdiği bilgi anlamında kullanıldığı için bu yakini bir
bilgidir. Çünkü nübüvvetle gelen bilgi Allah’ın izin verdiği melekut aleminden gelen
bilgilerdir; dolayısıyla bu bilginin zıddına olmak üzere insanın zannına/re’yine göre görüş
belirtmesi bu ayetlerde eleştirilmektedir. Şu ayetleri bu manada zikredebiliriz:
Şirke sapmış olanlar “Allah dileseydi ne kendimiz müşrik olurduk, ne atalarımız
olurlardı, ne de bir şeyi haram kılardık” diyecekler. Bunlardan evvelkiler de peygamberlerini
böyle yalancı çıkarıp nihayet azabımızı tattılar. Ya Muhammed, onlara şöyle de: “İlim
denecek bir şeyiniz var mı ki hüccet olarak bizlere gösterebilesiniz? Sizler zandan başka bir
şeye uymuyorsunuz. Sizler yalan söylemekten başka bir iş görmüyorsunuz.” (Enam 148)
… (Casiye, (23-24)
… (Necm, 27-28)
Buna karşılık zan Kur’an-ı Kerim’de tamamen olumsuz bir şey değildir. Mesela şu
ayette kulun Allah düşüncesi (zannı) yakin bilgi olarak anlaşılmıştır:
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İşlerinizde

sabrın,

salatın

yardımını

isteyin.

Bununla

beraber

mabudlarına

kavuşacaklarını ve dönüp O’na varacaklarını yakin derecesinde bilen huşu sahiplerinden
başkası için bu namaz elbet ağır bir tekliftir. (Bakara 2/45-46)
Bu ikisi yanında belki üçüncü bir kullanım da zannın sadece bir kanaat ya da
kesinleşmemiş bir konuda görüş beyan etme manasına kullanımıdır. Bu kullanım esasen
zannın asıl manasını oluşturur. Çünkü zan Türkçe’de olduğu gibi bir konuda kanaat ve
düşünce beyan etmektir. (Hucurat 12)
Seyyid Şerif Cürcani et-Tarifat adlı eserinde zannı şöyle tanımlar: zan, aksi ihtimal
dahilinde olmakla beraber tercih edilen kanaattir. Kesin kanaat ya da şek yani iki ihtimalin
eşit olduğu kanaat anlamında da kullanılmaktadır. Bir başka tanım daha vermiştir: Zan, şek
durumundaki iki taraftan birinin tercih edilebilir özellikte olmasıdır. Buna göre zan, bir bilgi
değeri olarak bilginin doğruluk yönünün baskın olması ve bu sebeple kullanılabilirlik özelliği
kazanmasını ifade eder. Netice itibariyle zan herhangi bir konuda kanaat oluşturmayı
içerdiğinden bu kanaat doğruluk değeri açısından %0,01’den %99,9’a kadar uzanır.
Oluşturulan bir kanaatin müstakil olarak kullanılabilmesi için hiç kuşkusuz %50 sınırını
aşması ve terazinin bir kefesinde baskın olması gerekir. Buna alimler zan-ı galib (baskın
kanaat) ya da ekseru’r-re’y (görüşün bir tarafa çoğalması) adını vermektedirler. Bir delilin zan
ifade ettiğini mutlak olarak söylediklerinde işte bu baskın kanaati kastederler. Ancak müstakil
olarak bir bilgi inşa etmese de %50’nin altında kalan kanaatler de bir değer taşıyabilir ve
başka delilleri güçlendirici ikincil destek olarak bir anlam ifade edebilir. Mesela bir zayıf
hadis –ki kabaca sahih olduğuna ilişkin bir zann-ı galib oluşturulamamış ama münker, mevzu
gibi nitelemelere de konu olmamış haber-i vahid- kendi başına müstakil bir delil olamasa da
asıl delili takviye eden yardımcı delil olarak kullanılabilir. Alimler bilgi değerlerini ilim ile
cehl arasında hiyerarşik olarak sınıflamışlardır. Buna göre ilim %100 doğruluk değerini
(yakin), cehl ise %100 yanlışlık değerini (kezib, batıl) ifade eder. Bunun dışındaki bilgiler ana
hatlarıyla zan veya şek şeklinde sınıflanmıştır. Zan iki ihtimalden doğruluk yönü ağır basan
bilgiyi, şek ise, doğruluk ve yanlışlık derecesinin denk olduğu bilgiyi ifade etmektedir.
Ödev: Kur’an’dan zan kelimesinin geçtiği ayetleri inceleyiniz ve bunları sınıflayınız.
Burada zan yani baskın kanaate dayalı bilgi ile ilgili bir hususa daha işaret etmekte
fayda vardır; bugün bilimde ama özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde bilimsel bilgi neredeyse
tamamen zan yani baskın kanaate dayalı bilgi değerini esas alır. Çünkü insanı konu edinen
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bilimsel bilgiler, matematiksel yargılar gibi kesin olmayıp sistematik ve disiplinli kanaate
dayanır. Nitekim mahkemeler de herhangi bir davada tarafların sunduğu deliller %100 kesin
bir bilgiye dayanmadığı durumda sunulan delilleri inceleyerek bir kanaat oluşturmakta ve
kararlarını bu yorumsal kanaate dayandırmaktadırlar. Fıkıh ve kelam ilminin epistemolojisi
işte bilginin zanna dayanmasına rağmen bir değer ifade ettiğini keşfetmeleriyle yukarıda
anlatılan terimler ve kavramlar ortaya çıkmıştır.
Bu açıklamadan sonra kat‘ilik-zannilik açısından delillerin sınıflanmasına dönebiliriz;
burada meşhur Hanefi alimi Ebu Zeyd ed-Debusi’nin (ö. 430/1039) hüccet adını verdiği delili
ürettikleri kesin veya ihtimalli bilgi açısından sınıflamasını alıntılayıp onun üzerinden bir
çerçeve çizeceğiz. Debusi hüccetleri iki ana sınıfa ayırır: akli hüccetler ve şer‘i/nakli
hüccetler. Bu iki hüccet türü daha sonra ilmi yani yakini bilgiyi zorunlu kılan ve ilmi yani
yakini bilgiyi mümkün kılan şeklinde iki kategoride toplanmıştır. Usul-i fıkıh çerçevesinde
esas olan şer‘i hüccettir; Debusi şer‘i hüccetlerin tümünü bu iki kategori altında toplamıştır.
Debusi şöyle diyor:

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺠﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﻣﺎ: ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ. ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﳎﻮﺯﺓ: ﻭﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻗﺴﻤﺎﻥ. ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ:ﺍﳊﺠﺞ ﻧﻮﻋﺎﻥ
 ﻣﺎ ﺟﻮﺯﺕ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ:ﻮﺯﺓR ﻭﺍ.ﺎ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻭﱂ ﲡﻮﺯ ﺧﻼﻓﻪIﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌ
.ﻣﻮﺟﺒﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﻮﺯﺕ ﺧﻼﻓﻪ
ﺎI ﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﺠﺠ:ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.ﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝI ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺠﺠ:ﰒ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﻭﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﻓﺈﻥ،ﺇﻻ ﺑﻮﺣﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.ﻓﺎﳌﺴﻤﻮﻉ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﱪ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﱴ ﳛﻜﻢ ﻋﻘﻠﻪ
 ﻭﻗﺎﺋﻠﻪ ﺭﺟﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺣﱴ،ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ
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ﺗﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺔ ﻛﺬﺑﻪ ،ﻭﻟﻦ ﺗﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﲟﻌﺠﺰﺓ ،ﻭﻻ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺘﺄﻣﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﻠﻪ .ﻭﻷﻧﺎ
ﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﺻﻠﹰﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﱐ ،ﻭﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭﻳﺼﻞ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻢ :ﻋﻠﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻊ ﺿﺮﺏ ﺍﺭﺗﻴﺎﺏ
ﲝﻴﺚ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻪ ﰲ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ.
ﻭﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺠﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌIﺎ ﺑﻼ ﺭﻳﺐ.
ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻤIﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﺏ ﺷﻚ ﻓﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺣﻖ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺷﺮﺣﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ :ﺇﻥ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩIﺍ ﰲ
ﻓﺎﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ،ﻓﺈﱐ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﲔ ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﲔ ﱂ ﺗﺮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ،ﺭﺃﺕ ﺇﺫﺍ ﺑﺰﻍ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﻫﺎﺝ ،ﻻ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﳉﻠﻲ ﻓﲑﻏﺐ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳋﻔﻲ.
ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ :ﺇﻥ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺃﺭﺑﻊ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺧﱪ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺧﱪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺍﳌﺮﻭﻯ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻷﻧﺎ ﱂ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﺇﻻ ﲞﱪ
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ﻭﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﱪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻛﺎﳌﺴﻤﻮﻉ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ.
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﻭﺧﱪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﺪﻕ ﻭﺣﻖ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻮﻟﹰﺎ ﺣﱴ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣIﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
...
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﳊﺠﺞ ﺍRﻮﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ œﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ .ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ œﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺔ .ﻭﳌﺎ ﱂ
ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ -ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ -ﲰﻴﻨﺎﻫﺎ ﳎﻮﺯﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺟﻮﺯﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺛﺒﻮŸﺎ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ .ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ:
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﳌﺆﻭﻟﺔ :ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ،ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﳎﻤﻠﺔ.
ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﹰﺎ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ﻭﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺧﱪ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ.
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻷﻧﺎ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﺣﺠﺔ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ.
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 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﳕﺎ ﺻﺎﺭ ﺣﺠﺔ.ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﱪ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ. ﻭﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ،ﺑﻀﺮﺏ ﺭﺃﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﳏﺘﻤﻞ ﻟﻠﻜﺬﺏ
ﻷﻧﻪ ﳑﻦ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﺎ ﺭﺟﺤﻨﺎ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺇﻣﺎ ﲞﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ
.

 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻤﺤﺾ ﺍﻟﺮﺃﻱ.ﺑﻀﺮﺏ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
Delil Türlerinin Kendisi Hakkında
“Hüccetler ikiye ayrılır: akli ve şer‘i; her bir tür de ya ilmi mucib ya da ilmi

mücevvizdir. İlmi mucip delil olması zorunlu ve kesin olarak bilgiye ulaştırması ve aksi
ihtimale kapıyı kapaması anlamına gelir. İlmi mücevviz delil olması ise delilin gereğine genel
anlamda ilim (bilgi) adını vermeyi mümkün kılması ve aksi ihtimale de kapıyı tamamen
kapamamasıdır. Akli hüccet salt akıl yürütme yoluyla delil niteliği kazanandır; şer‘i hüccet ise
ancak Allah’ın vahyi ve Rasul’ün sünneti yoluyla delil oldukları bilinenlerdir. Bu iki tür delil
konusunda bir anlaşmazlık yoktur; ilmini semaya (işitmeye) dayandıran kimse buna ancak
aklın hakemliğiyle yol bulabilir. Zira başkasından işitilen bilgi bir haber olup doğru veya
yalan olma olasılığı vardır. Çünkü nihayetinde haberi veren de duyan gibi bir insandır; insanın
başkasına uyması ya da onun sözüne dayanarak yargıda bulunması ancak o kişinin yalan
söyleme olasılığının ortadan kaldırılmasıyla caizdir. Olasılığın ortadan kaldırılması ise ancak
mucize ile mümkündür ve mucizeyi de biz ancak aklımızla düşünerek anlayabiliriz. Ayrıca,
şer‘i olanı hiç bilmeyen bir kişi, bir binanın banisi olduğunu çıkarabilmekte ve dünyevi
menfaatleri konusunda doğruyu bulabilmekte ve bunlara, kuşku içermeyen ve kuşku içerse
bile aksi doğru olma ihtimali bulunan baskın kanaat oluşturma türünden iki çeşit bilgi üreten
akli çıkarımlarla ulaşabilir.
Şer‘i hüccetler de böyledir: Yani Allah’ın Kitabı kuşku içermeyen bir bilgi ve otorite
içerirken, haber-i vahid kuşku ihtiva eden bir delildir. İşte bu nedenle biz bunlar konusunda
hiçbir anlaşmazlık yoktur dedik. İhtilaf aslında aşağıda açıklayacağımız üzere Allah’ın
hükümleri (furu‘) konusundadır.
Kesin Bilgiyi Zorunlu Doğuran Şer‘i Hüccetler Hakkında
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Kul –ki Allah kendisinden razı olsun- dedi: Akli hüccetler haddi zatında (özünde)
varlıkta şer‘i hüccetlerden önce olsa bile ben şer‘i hüccetleri önceye aldım, çünkü şer‘i
hüccetler akli hüccetlerden birkaç derece daha üstündür: Şer‘i olan gündüzün ışığı gibidir akli
olan ise ateşin ışığı gibi. Kalb ise göz gibidir; nice gözler vardır lambanın ışığında göremez
ama parlak ışık (güneş) doğunca görür. Açık olana bakmaz da onu gizlide arar. Ben derim ki
–başarı Allahtan!-:
Kesin bilgiyi zorunlu doğuran (mucib li’ilm) şer‘i hüccetler dört tanedir: Allah’ın
Kitabı, Rasul’den doğrudan işitilen haber, Mütevatiren ondan nakledilen haber ve İcma.
Bunların tümünün alınma yolu birdir; bu da Rasul’ün haberidir. Allah Rasulü’nden tevatürle
nakledilen ondan duyulmuş gibidir. Aşağıda her konuyu kendi bölümünde ele alacağız.
Böylece anlaşıldı ki, asıl dayanak Allah Rasulü’nün haber vermesidir. Allah Rasulü’nün rasul
olabilmesi için yalandan korunmuş olması gerektiğinden Rasul’ün haberi doğrudur ve haktır.
Tevfik Allahtandır!2
…….
Şeri Alanda Kesin Bilgiyi Mümkün Kılan Hüccetler Hakkında
Bunlar bilgiyi (ilim) değil de edimi (ameli) zorunlu kılarlar. Hüccet olmaları da edimi
zorunlu kılmalarındandır. Bunlar kesin bilgi doğurmadığı için ve bilgiye dayanmayan edim de
esasında geçersiz olduğundan bu hüccetlere ‘caiz kılan’ (mücevvize) adını verdik. Yani burada
edimin sübutuna dair baskın kanaatle bize esneklik vermek için caiz olmaktadır, yoksa gerçek
mahiyetini kesin olarak bilemeyiz. Bunlar dörttür:
I.

Müevvel ayet: Çünkü tevilden önce bu müşkil, müşterek ya da mücmeldir.

II.

Tahsis edildiği tespit edilmiş bir genel ifade (amm): bu geride geçtiği üzere kesin
bilgi üretmeyen türdendir.

III.

Haber-i vahid veya sahabi haberi

IV.

Kıyas: bunun da hüccet olduğunu biz kendi düşüncemizle buluyoruz.
Tevil nassın bir düşünceye dayanılarak yorumlanmasıdır. Haber-i vahid de birazdan

anlatacağımız gibi bir nevi düşünceye dayanılarak hüccet olmaktadır: Çünkü o yalan olma
2

Ebu Zeyd Ubeydullah b. Ömer Debusi (ö. 430/1039), Takvimü’l-Edille, s. 18-19.
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olasılığını içinde taşır ve kesin delil değildir. Sahabi haberi de böyledir. Çünkü sahabe aynen
bizim gibi yanılabilir, ancak biz onların görüşlerini kendimizinkine ya haber-i vahid olduğu
için ya da bir nevi içtihat olduğu için tercih ediyoruz. Kıyas ise salt re’ydir (içtihat ve
yorumdur)”3
Debusi’nin bu iktibasta özetlediği bilgiler aslında klasik İslam düşüncesinde genel
olarak kabul edilen epistemolojik bakış açısını özetlemektedir. Akli hüccetlerle başlamış
olmasına rağmen fıkıh ve şer‘i ahkam söz konusu olduğunda asıl otoritenin şer‘i hüccetler
olması sebebiyle şer‘i hüccetleri öne almıştır. Kitabın son kısmında ise şer‘i ahkam
konusunda akli hüccetlerin yeri ve rolünü anlatan bir bölüm koymuştur. Şer‘i hüccetleri
kapsayıcı olarak ele aldığı yukarıdaki pasaja dönecek olursak, Debusi’nin bilgiyi zorunlu
kılan ve bilgiyi mümkün kılan hüccet/delil kavramlaştırması üzerinde biraz duralım. Şöyle
diyor, deliller ya bilgiyi zorunlu kılan (el-mucib li’l-‘ilm) ya da bilgiyi mümkün kılan (elmucevviz li’l-‘ilm) deliller olabilir. Birincisi yani Bilgiyi Zorunlu Kılan (el-mujib li’l-‘ilm)
kat‘i/yakini bilgiyi teşkil etmektedir. “İlmi mucib delil” demek kesin bilgiyi zorunlu olarak
doğuran yani aklı söz konusu bilgiyi kabul etmeye zorlayan delil demektir. Bu bilgi değerine
sahip olan deliller ilke olarak müçtehidin yorumuna kapalı olup varlıkları sabit olduğunda
müçtehit onları kabul etmek zorundadır. Zaruri ve istidlali olmak üzere iki kısma ayrılan bu
bilgiler şer‘i hükümlerin hakikat bilgisini temsil etmektedir. Bunlar:
1. Muhkem Ayet. Kur’an-ı Kerim’de ayetlerin bir kısmının yoruma gerek bırakmayacak
şekilde açık seçik olduğu, diğer bir kısmının ise dilin kapalılığı yahut bağlamın
yeterince bilinmemesi gibi sebeplerle muğlak bırakıldığı bilinen bir gerçektir. İkinci
grupta yorum kaçınılmazdır. Ayetlerin yoruma gerek bırakmayacak şekilde açık
olması onları kat‘i delil statüsüne yükseltmektedir. İslam’da şer‘i delilleri temelini ve
hareket noktasını Kitab delili oluşturur. Kitab bütün delillerin kendisinden doğduğu,
meşruiyet kazandığı Ana Delildir.
2. Hz. Peygamber’den doğrudan işitilen haber. Sadece Hz. Peygamber’i gören sahabiler
için söz konusu olan bu delil Hz. Peygamber’in nübüvvet ve risalet çerçevesinde
öğrettiği dini hükümlerin ilk dayanağını teşkil etmektedir. Aslında hem Kur’an-ı
Kerim hem de dini hükümler doğrudan Peygamberimizden somut (söz, fiil ve takrir)

3

Debusi, Takvimü’l-Edille, s. 168.
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olarak alınmıştır. Hz. Peygamber dini tebliğde ismet sahibi olduğu için onun din
olarak öğrettikleri sahabeyi bağlayan kesin bilgilerdir.
3. Mütevatir haber. Kur’an-ı Kerim gibi Sünnet de mütevatir bir aktarımla bize
ulaşmıştır. Aktarımın mütevatir olması aktarım sürecinde hiçbir kuşkuya yer olmaması
manasına gelmektedir. Mütevatir bir haberle ulaşmış bilgide sanki Peygamberimiz
bize konuşmuş gibi emin olduğumuz bir nakil süreci vardır. Sahabenin tümünün
kendilerinden sonraki nesle ve oradan da bütün Müslüman nesil ve çağlara
değişmeden aktarılan dini bilgiler bu türden bir aktarımın ürünüdürler. Belki burada
ayetler gibi mütevatir haberlerin de anlaşılmak bakımından açık ve seçik olması
gerektiğini hatırlatmak gerekir.
4. Nihayet son kesin delil icma‘dır. İcma ileride ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere kesin
bağlayıcı delillerden biri olup otoritesini ümmetin son ümmet olarak hakkı temsil
etmesinden almaktadır. Ümmet kıyamete kadar hakkı temsil edecek ve topluca hataya
düşmeyecektir.
Bilgiyi mümkün kılan (el-mücevviz li’l-‘ilm) deliller ise müçtehidin içtihadına bağlı
olarak yorumsal (zanni) bilgi üretirler. Yorumsal bilgi esasında akli meselelerde ve gündelik
hayatta kullanılabilen bir bilgidir. Örneğin gündelik hayatın hemen hemen her alanında
insanlar yorumlarla oluşturdukları kanaatleriyle davranışlarını, sosyal hayatı ve özellikle
hukuku yönlendirmektedirler. Gündelik alışverişten, mahkeme kararlarına pek çok alan
yorumsal bilgiye, yani kesin olmayan ama belirli bir olgunluğa erişmiş kanaat ve görüşlere
dayalı olarak çözümlenmektedir. Her dava mahkemede kesin delillerle çözülememekte, ama
belirli bir ağırlığa erişen bir kanaate bağlı olarak yargılama sonlandırılabilmektedir. Aynı
şekilde gündelik hayatta hemen hemen çoğu durumda bir kişinin sözlü beyanına bağlı olarak
kişiler karar verebilmektedir. Fırından ekmek alan kişi ekmeğin temiz olduğuna dair fırıncının
beyanına dayanarak ekmeği alıp yiyebilmektedir. Toplu taşıma aracına binen kişi kesin
bilgiye sahip olmadan beyana dayalı olarak hayatını riske etme pahasına aracın
güvenilirliğine kanaat getirebilmektedir. Kesin bilgi aranırsa hayat çekilmez ve yürütülemez
olur; bu sebeple insanlar yoruma dayalı kanaat bilgilerini kullanmaya mecbur kalmışlardır.
Sosyal ve beşeri bilimler alanında da daha önce belirtildiği gibi yorumsal bilgi çok önemli bir
yer tutar.
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Dini bilgi alanında yorumsal (zanni) bilginin kullanılması meselesi başlı başına
üzerinde durulması gereken bir husustur. Öncelikle dini bilginin üzerine oturduğu ana zemin
kesin delillerle ulaşılan kesin bilgi zeminidir. Ancak dini bilginin ilk verilerine yani Kitab ve
Sünnet bilgilerine baktığımız zaman bunların sadece kesin bilgiler olmadığını görüyoruz.
Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’teki bilgiler içinde yorumsal bilgi de mevcuttur. Kitab ve Sünnet’i
model alan fakihler içtihat adını verdikleri bir yöntem üretmişler ve dini bilginin kesinliğe
ulaşmak mümkün olmayan alanında yorumsal bilgiyi bu yöntemle elde etmişlerdir. İçtihat
usul-i fıkıhta “şer‘i meselelerde aranan cevaba ilişkin zanni (yorumsal) bir kanaat oluşturmak
için müçtehidin (ehliyetli fakihin) elinden gelenin en iyisini yapması” şeklinde tanımlanır.
Görüldüğü gibi nerede içtihat varsa orada zan yani yorum söz konusudur; tersi de doğrudur:
nerede yorum varsa orada içtihat söz konusudur. Dini bilginin iki ana kaynağında
içtihat/yorum kaçınılmaz ise vahyin sona erdiği Hz. Peygamber sonrası dönemde şer‘i
soruların cevabını bulmak için içtihat haydi haydi kaçınılmaz bir olgudur. İşte bu kabulden
hareketle alimler içtihada dayalı zanni/yorumsal bilginin dini meselelerde kullanılabileceği
kanaatine varmışlardır; bu şekilde içtihat, esasen bizzat Hz. Peygamber mektebinde eğitilmiş
ilk alim/fakih sahabilerin konsensüsü (icma) ve sonraki alim/fakihlerin de bu konsensüsü
kabul etmesiyle İslam bilgi düzeninin bir parçası haline gelmiştir. Yorumsal dini bilginin
dayandığı Bilgiyi Mümkün Kılan (el-mücevviz li’l-‘ilm) şer‘i deliller Debusi’nin
sınıflamasında şunlardır:
1. Müevvel ayet. Kur’an-ı Kerim’deki her ayet muhkem ya da nas değildir. Bazı ayetler
farklı yorumlanabilmektedir. Farklı yorum dilin/sözün tabiatının bir gereğidir.
Kelimelerden, cümle yapılarına ve bağlama kadar pek çok unsur dilde farklı yorum
imkanları ortaya çıkarabilmektedir. Ayetler farklı okumalara tabi olduğundan içtihat
devreye girmekte ve bir müçtehit bir yoruma diğeri de bir başka yoruma
ulaşabilmektedir. İşte her bir müçtehidin yorumu kendisi için ayetin ulaşılmış bir
yorumudur (te’vil).
2. Tahsis edilmiş Umumi Lafız. İleride görüleceği üzere umumi lafızların delaleti
konusunda tartışma mevcuttur. Delaletini kesin kabul edenler bunu tahsis edilmiş
olmama şartına bağlarlar. Bir kez tahsis edilince umumi ifadeler de zanni delile
dönerler.
3. Haber-i vahid/Ahad Haber ve Sahabe Kavli. Hz. Peygamber’in sünnetini taşıyan
haberlerin

sübutu

yani

güvenilir

bir

biçimde

bize

ulaşması

bakımından
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incelediğimizde iki yolla bize ulaştıklarını görüyoruz. Yukarıdaki mütevatir haber
toplu aktarımı dolayısıyla kesin yolu, haber-i vahid ise bireysel aktarımı dolayısıyla
zanni/yorumsal yolu oluşturmaktadır. Haber-i vahidler hadis şeklinde isnadlı olarak
rivayet edilmiş, sahih olanların dini bilgi alanında delil olarak kullanılacağı konusunda
sahabe arasında icma oluşmuştur.
4. Kıyas. Son olarak vahyin dili çerçevesinde değinilmemiş konularda içtihat, vahyin
şer‘i hükümleri vaz etme gerekçeleri ve amaçlarını inceleyip onlardan bir takım
neticelere ulaşma şeklinde bir yöntem içerir. Kıyas adı verilen bu yöntem aslında bir
tek yöntem olmayıp pek çok yöntemi içinde barındıran bir generik adlandırmadır.
Kıyasın aslında bir dar bir de geniş anlamı mevcuttur. Dar anlamı hakkında nas
bulunan bir olayın bir hükmünün, aralarındaki illet ya da –bazılarına göre- şebeh
(benzerlik)- sebebiyle hakkında nas bulunmayan bir yeni olaya verilmesinden ibarettir.
Geniş anlamı ise maslahat, istihsan, sedd-i zerai‘ ve benzeri pek çok yöntemi içine
alır.

3.2.2 Delillerin Nassın Manası Olmak Bakımından Sınıflanması
Debusi’nin ana hatlarını çizdiği yukarıdaki delil sistemini bir başka açıdan şu şekilde
sınıflandırabiliriz:
Şer‘i delil, şer‘i hükme bizi ulaştıran bir araç olduğuna ve şer‘i hüküm de Allah’ın
hitabında aranması gereken bir şey olduğuna göre tüm şer‘i delillerin bir açıdan naslara
indirgenmesi gerekir. Buna göre fıkıhta kullanılan tüm deliller vahyin anlamı olarak
okunabilir. Şöyle ki, deliller ya nassın zahir manası, ya illet manası ya da gaye (hikmet)
manası olarak anlam bulur.
1. Zahir mana delilleri. Vahyin zahir manası Hz. Peygamber’in vahyi aldığı, ashabına
aktardığı, hayatına tatbik ettiği süreçte sahabilerin anladığı anlamdır. Buna ilk anlam
ya da literal anlam diyoruz. Vahyin ilk indiği anda insanlara söylediği ve insanların
bundan anladığı mana değişmez. Bütün tefsirlerin aktardığı işte bu manadır. Bu mana
delil olarak sınıflandığında karşımıza şu deliller çıkar:
a. Kitab Delili: Kitab’ın ihtiva ettiği ahkam ayetlerinin zahiri manası yukarıda
Debusi’nin muhkem ayet ve müevvel ayet delillerine karşılık gelmektedir.
Şarabın, zinanın, domuz etinin, meysir, ensab ve ezlam adı verilen arap
kumarlarının yasaklanması ile ilgili ayetler buna örnektir.
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b. Sünnet Delili. Sünnet delilinin zahiri manası yukarıdaki mütevatir ve ahad
haberler delillerini içerir.
c. Sahabe kavli. Hz. Peygamber’in dini tebliğ ederken ona inanan ve bu sebeple
onun arkadaşı olma payesini hak eden sahabilerin naslardan anladıkları mana
ve hüküm olarak ulaştıkları neticeler iki tür delile yol vermektedir. Birincisi
sahabilerin icma ile ulaştıkları kanaat ki, bu icma delilinin ilk ve en üstün
türünü oluşturur. Diğeri ise sahabilerin ihtilaf ettikleri durumda ortaya çıkan
farklı görüşler (kavillerdir). Bu ikinci kısma Debusi yukarıda değinmese de
sünnet delilinin son kısmında sahabe kavillerinin delil olması meselesini
işlemektedir.
2. İllet Mana Delili. İslam alimleri ve fakihlerin ezici çoğunluğu vahyin vaz ettiği
hükümlerin ilke olarak bir gerekçesinin bulunduğu konusunda müttefiktirler. Bu
gerekçe nesnel olarak tespit edildiğinde illet adını alır. Hükümlerin nesnel gerekçeleri
(illetleri) tespit edildiğinde bu gerekçenin olduğu tüm durumlarda vahyin verdiği
hükümleri vermek mümkün olabilmektedir. Örneğin şarabın haram kılınmasından
viski, votka, bira ve benzeri alkollü içeceklerin haramlığına ilişkin genel bir hükme
ulaşmak vahyin illet manasıyla ulaşılan bir neticedir. Vahyin illet manasından doğan
delil yukarıda dar anlamda kıyas dediğimiz delildir. Kıyas; naslarda geçen bir olayın
(asıl) nesnel gerekçesinin (illet) tespiti yoluyla nasdaki hükmün aynı gerekçeyi taşıyan
yeni olaylara (fer‘) verilmesini sağlayan bir delildir. Bazı kıyaslar kesin iken çoğu
kıyas yorumsal bilgi üretir.
3. Gaye Mana Delilleri. Nasların zahir ve illet manasının ötesinde bir manası daha
mevcuttur. Bu, vahyin vaz ettiği hükümlerle gerçekleştirmeyi istediği amaç manadır
(gaye mana, teleolojik mana). Şari‘ Ta‘ala hükümleri vaz ederken insanın dünya ve
ahiret saadetini murad etmiştir. Bu çerçevede vahye konu olan hükümler tümevarımsal
(istikra) bir yöntemle analiz edildiğinde onların bir takım amaçları gerçekleştirmeyi
hedefledikleri sonucuna kolayca varabiliyoruz. Bunlara makasıdü‘ş-şeri‘a yani şeriatın
amaçladığı

yüce

amaçlar

adı

verilmiştir.

İşte

bu

amaçlar

delil

olarak

tanımlanabildiğinde şu delillere yol vermiştir:
a. İstihsan
b. Maslahat
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c. Sedd-i zerai‘
d. Örf
e. Kavaid-i külliye
f. İhtiyat
g. Ve benzeri
Bu son deliller sınıfının ucu açık olup vahyin zamanından ve mekanından uzaklaştıkça
yeni biçimler ve adlar alabilmektedir. Nitekim ilk dönem fıkıh usulü kitaplarında bu
delillerden bir kısmına rastlanmazken sonraki dönemlerde bu delillere daha çok yer verilir
olmuştur. Fıkhın kurucu babası kabul edilen İmam-ı Azam Ebu Hanife ve onu takiben de
Sünnet Diyarının fakihi İmam Malik delilleri sırasıyla Kitab, Sünnet, İcma, Kıyas, İstihsan
(Ebu Hanife) ve Kitab, Sünnet, İcma, Kıyas ve Maslahat (Malik) olarak özetlerken işte
yukarıdaki üç mana seviyesini dile getirmişlerdir.

3.2.3 Delillerin Kaynak Olup Olmama Bakımından Sınıflanması
Bazı deliller doğrudan şer‘i bilgi ve hükme kaynaklık ederken bazıları bu kaynağın
yorumlanmasından elde edilmiştir. Buna göre yukarıda zahir delil dediğimiz deliller kaynak
delil iken, illet ve gaye mana delilleri bu kaynakların yorumlanmasından elde edilen türev
delillerdir.

3.2.4 Delillerin İttifak ve İhtilafa Konu Olmak Bakımından
Sınıflanması
Delillerin bir kısmı alimlerin tümü tarafından kabul edilirken bir kısmının delil olarak
kabulü tartışmalıdır. Mesela Ehl-i Sünnet’e göre Kitab, Sünnet, İcma ve Kıyas delillerinin
kabulünde konsensüs vardır. Gerçi Ehl-i Sünnet içinde marjinal bir grup (Zahiriler) kıyası
kabul etmezler ancak bunların muhalefeti Ehl-i Sünnet alimlerce modern öncesi dönemde pek
dikkate alınmamıştır. Modern zamanlarda ise kıyas deliline, hatta icma deliline ve bazen de
neredeyse sünnet deliline farklı bakanlar olmuştur. Modern öncesi dönemde ise maslahat,
istihsan, örf, sedd-i zerai‘, sahabe kavli, Amel-i Ehl-i Medine, ıstıshab gibi deliller mezhepler
arasında farklı anlayışlara ve kabullere konu olmuştur.
Delillerin farklı şekillerde sınıflandırılması meselesini burada noktalayarak şimdi
klasik fıkıh usulü eserleri çerçevesinde bu delillerin hangi sıra ile ele alındığına bir bakalım.
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Öncelikle Kitab delili ve bu delilin anlaşılması için dilbilimsel bir çerçevenin oluşturulması
gerekiyordu. Usulcüler işte Kitab delili çerçevesinde genellikle dil konularını ve dilin
imkanları içinde mananın nasıl emin bir biçimde ortaya konulabileceğini incelemişlerdir.
Zamanla dilbilimsel konular mebahisü’l-elfaz adı altında müstakil bir başlık altında
incelenmeye başlamış ve nihayet modern eserler bu çerçeveyi büyük oranda benimsemiştir.
Ardından Sünnet delili, sahabe kavli, Medinelilerin ameli ve benzeri sünnetle bağlantılı
konular işlenmektedir. Ardından icma ve ardından kıyas gelir. Kıyas bölümüne yapılan
ilaveler zamanla genişlemiş ve istihsan, maslahat-ı mürsele, örf, ıstıshab, vb. deliller bu
bölümde işlenmektedir.

3.3 Delil I – Kitab
Kur’an-ı Kerim için fıkıh usulünde yaygın kullanılan ad Kitab’dır. Kitab’ın delil
olması İslam ümmeti arasında tartışmaya mahal vermeyen bir konudur. Çünkü Kitab’a iman
Müslüman olmanın bir şartı olup onun hükümlerin beyanında delil olması imanın bir
gereğidir. Kitab bize mütevatir bir yolla ve yazılı olarak gelmiştir. 1. Halife Hz. Ebu Bekir
zamanında derlenerek Mushaf haline getirilen ve 3. Halife Hz. Osman zamanında çoğaltılarak
belli başlı İslam merkezlerine gönderilen Mushaflar Kur’an-ı Kerim’in mütevatir kıraatine
esas olan Resm-i Osmani’yi (Hz. Osman zamanında çoğaltılan kopyalardaki yazı formunu)
temsil ederler. Buna ilave olarak Kur’an-ı Kerim hafız sahabi karilerin okuyuşunda
korunmuştur. Bu okuyuşlardan (kıraatler) bir kısmı (7 veya 10) mütevatir olarak bize
ulaşmıştır. Bu mütevatir kıraatlerin esas aldığı yazılı form Resm-i Osmani’dir. Önemli İslam
merkezlerinde bulunan ana Mushafların yazısı hafız karilerin okuyuşuyla birleştiğinde
mütevatir kıraatleri oluşturmuşlardır. Ancak tefsirlerde sıkça rastladığımız şaz (mütevatir
olmayan) kıraatler de mevcuttur; bunlar Resm-i Osmani’ye uymayan ya da belli başlı bazı
sahabilerin mütevatir kıraatlerle uyuşmayan bireysel okuyuşlarıdır. Usulcüler şaz kıraatlerin
Kur’an-ı Kerim sayılmadığı konusunda müttefiktirler. Ancak bunların tamamen de ihmal
edilemeyeceği tefsirlerde yorumlara katkılarından anlaşılmaktadır. Ancak bunların hüküm
açısından delil değeri konusunda ihtilaf vardır. Şafii gibi bazı fakihler şaz kıraatlerin
hadis/haber dahi sayılamayacağı dolayısıyla delil olamayacağını ileri sürerken Ebu Hanife
gibi fakihler bunların sünnet kapsamında görülebileceğini, bir kısmının meşhur sünnet olarak
nitelenebileceğini, diğer bir kısmının da en azından haber-i vahid hükmünde olduğunu
belirtmişlerdir.
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3.3.1 Kur’an ve Arapça
Kur’an-ı Kerim Peygamber kıssalarını anlatırken birçok vesile ile her topluluğa vahyin
onların diliyle hitap ettiğini vurgulamıştır. Hz. Muhammed’e (sav) indirilen son ilahi mesaj
Kur’an-ı Kerim de Hz. Muhammed’in yaşadığı toplumun dili olan Arapça olarak indirilmiştir.
Yüce Rabbimiz bu hakikati birçok kez vurgulamıştır; bunlardan biri şu şekildedir:
ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ اﯾﺎﺗﮫ ﻗﺮاﻧﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻟﻘﻮم ﯾﻌﻠﻤﻮن

“(Bu) anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış Arapça bir
Kitab’dır” (Fussilet, 3).
Bir diğer ayette şöyle buyuruldu:
وﻛﺬﻟﻚ اوﺣﯿﻨﺎ اﻟﯿﻚ ﻗﺮاﻧﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻟﺘﻨﺬر ام اﻟﻘﺮى وﻣﻦ ﺣﻮﻟﮭﺎ وﺗﻨﺬر ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ ﻻ رﯾﺐ ﻓﯿﮫ ﻓﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ وﻓﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﯿﺮ

“Böylece biz sana Arapça bir Kur'ân indirdik ki, şehirlerin anası (olan Mekke) halkını
ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden
onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.” (Şura, 7).
İslam’da şer‘i bilginin iki ana kaynağından biri Arapça Kur’an iken diğeri de M. 7.
Yüzyılın ilk yarısında Hicaz’da yaşayan ve Arapça konuşan Hz. Muhammed’in Sünnet’idir;
bu iki kaynağın dilinin Arapça olması ne anlama geliyor? Eğer Kur’an ve Sünnet İslami
bilginin en temel iki kaynağı ise bu durumda onun bizim için nasıl delil teşkil ettiğini
göstermek gerekiyor. Arapça bir hitap olarak vahyin (Kur’an ve Sünnet) delil niteliği
kazanabilmesi için bizim Hz. Muhammed’in (sav) ve bu hitabı kendilerine tebliğ ettiği
sahabilerin yaşadığı zaman ve mekanda konuşulan dili anlamamız gerekiyor. Yukarıda
vahyin/nasların zahir manası dediğimiz anlamın nesnel bir biçimde ortaya konulması ancak
M. 7. Yüzyılın ilk yarısında Hicaz’da konuşulan Arapça’nın bütün yönleriyle bilinmesiyle
mümkün olacaktır. İşte bu nedenle konuşulan dilin unsurlarının sarf-nahiv-belağat açısından
(sözcük bilgisi, gramer ve dilin üslupları, kısaca dilin linguistik ve semantik açıdan)
anlaşılabilir olması gerekmektedir. Esasen dil değişken bir olgu olup zaman ilerledikçe ve
ortam değiştikçe yeni unsurlarla gelişir, değişir ve başkalaşır. Nitekim bugün veya beş yüzyıl
önce Arap Yarımadasındaki Arapça ile 7. Yüzyıl Hicaz Arapçası aynı değildir. Dilin doğal
değişimini erkenden farkeden müslümanlar vahyin dilini ve bağlamını kaybolmaya karşı
korumaya almak için büyük bir ilmi faaliyet ve koruma kampanyası başlatmışlar ve neticede
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hem 7. Yüzyıl Hicaz Arapçası dilbilimsel açıdan korumaya alınmış, sözlükler, gramer
kitapları, dil sanatları ve benzeri dili oluşturan tüm unsurlarıyla kayda geçirilmiştir. Kur’an-ı
Kerim’in mucizevi niteliğinin bir neticesi olarak görebileceğimiz bu olgu tarihin bir anında ve
bir mekanda yaşayan bir dili dondurarak bütün zamanlar için geçerli bir Müslümanların ortak
dili üretmiştir. Bugün Kur’an Arapçası dediğimiz Arapça farklı öğrenme yöntemleriyle
dünyanın her yerinde Müslüman topluluklarca öğretilmekte ve böylece İslami bilgi ortak bir
fasih Arapça zeminine oturmaktadır.
Sadece dilsel malzemenin derlenerek korunması belirli bir dönemdeki konuşmayı
(müşafehe) anlamak için yeterli nesnel çerçeveyi sunamaz; aksine dilsel bir olgunun
anlaşılması aynı zamanda dilin kullanıldığı bağlamın, yani mütekellim ile muhatap arasındaki
konuşmanın siyak ve sibakının ve karinelerinin de bilinmesini gerektirir. Bu yüzdendir ki
Müslamanlar rivayet adını verdiğimiz Hz. Peygamber (sav), Ashabı ve Tabiin neslinin dini
bilgiye ve Kur’an ve Sünnet’in bağlamına ilişkin aktarımlarını kayıt altına almışlardır. Bu
rivayetler bize vahyin bağlamını verir; bunlar olmaksızın sadece dilbilimsel imkanlarla, yani
sözcüklerin analizi, gramatik yapının bilinmesi, dilsel üslupların ve çeşitli sanatların
kavranması yoluyla vahiy kısmen anlaşılır. Çünkü dil olgusu hele de iki kişi arasındaki
diyalog ancak o diyalogun bağlamının bilinmesiyle mümkündür. Kur’an tefsirlerinden dilsel
(lugavi) tefsirler dilin imkanlarıyla vahyi anlamaya odaklanırken, diğer tefsir türü (rivayet
tefsirleri) vahyin bağlamını tespite odaklanır. Zemahşeri’nin el-Keşşaf adlı tefsiri birincinin
en parlak örneğini teşkil ederken, Taberi’nin Tefsiri ikinci türün en önemli eseridir.
Zahir manayı güvence altına almak için Kur’an Arapça’sının bilinmesi zarureti usul-i
fıkıh eserlerini dil meselesine eğilmeye itmiştir. Usulcüler dili lafız ve manadan oluşan bir
olgu olarak ele alırlar ve hükmün ancak lafız-mana arasındaki vaz‘ ilişkisinin tespitiyle nesnel
bir biçimde ortaya konulacağını düşünürler. Bu sebeple fıkıh usulü eserlerinin önemli bir
bölümü (yaklaşık ¼’ü) lafızların manaya delaleti ve delalet biçimlerinin analizine ayrılmıştır.
Bu doğrultuda dört ana başlık altında lafız-mana ilişkisi ele alınmıştır. Bunlar:
1. Lafızların farklı kullanım açısından sınıflanması: burada hakikat-mecaz ve sarihkinaye ele alınmıştır.
2. Lafızların kapsamları açısından sınıflanması: burada umum-husus, mutlak
mukayyed ve bir de tahsis meselesi ele alınmıştır. Bu başlık altında aynı zamanda
dilsel bir olgu olarak emir ve nehiy kavramları da işlenmiştir.
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3. Lafızların manaya delaletindeki açıklık ve kapalılık bakımından sınıflanması:
burada zahir-nass-müfesser-muhkem gibi açıklığın seviyeleri ve hafi-müşkil-mücmelmüteşabih gibi kapalılığın seviyeleri ele alınmıştır.
4. Nihayet son olarak, lafızların manalarına delalet biçimleri açısından sınıflanması:
Burada ibarenin, işaretin, iktizanın ve delaletin (ya da mefhumun) delaleti konuları ele
alınmıştır.
Yine vahyi ilgilendiren bir başka konu, nesih meselesi de müstakil olarak bir başlık
altında ve dil konuları içinde işlenmiştir.
Bundan sonraki haftalarda bu konular ayrıntılı olarak işlenecektir.

Bu bölümde ne öğrendik?
Fıkıh usulünün temel konusu olan şer‘ī deliller bahsinin icmāli olarak
incelendiği bu bölümde öncelikle delil kavramının farklı ilim dallarındaki tarifi ve
fıkıh usulünde şer‘ī delilin manası ve kullanılan alternatif kavramlar işlendi. Daha
sonra aṣlī ve fer‘ī delil tasnifi üzerinden dört temel şer‘ī delil şeklinde yapılan
formülasyonun tarihsel gelişim süreci ve deliller arasındaki hiyerarşik tertib genişçe
ele alındı. Buna göre dört temel şer‘ī delil şeklinde yapılan formülasyon öncelikle
kitab ve sünnet şeklindeki ikili temellendirmeye hicrī ikinci yüzyılda ortaya atılan
icmā doktrininin eklemlenmesi ve takip eden asırda ittifakla kabulü ile üç delil
şeklinde formüle edilir hale geldiği, daha sonra kıyas üzerinde gerek sünni gerekse
sünni olmayan alimlerce eleştirilen kıyas delilinin ise nispeten daha uzun bir süreçte
meşru kabul edilmesiyle birlikte dört sünni mezhep içerisinde hicri altıncı ve yedinci
yüzyıllarda bu dörtlü formülasyonun ittifakla yerleştiği görüldü. Hiyerarşik olarak ise
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kitab, sünnet, icmā ve kıyas şeklindeki tertibin itibar ve ihtiram tertibi olduğu, delil
kuvveti bakımından bu dört delil arasında en güçlü delilin icmā olarak telakki edildiği
işlendi. Bölüm kitab delili bahsinde kitab kavramı, fıkıh usulü literatüründe kitaba
ilişkin konular ve kitabın fıkhī muhtevası konularıyla hitame erdirildi.
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Değerlendirme Soruları
1. Delilin sözlük anlamı ile terim anlamları arasında irtibat kurunuz.
2. Farklı ilim dalları içinde delil hangi farklı şekillerde tanımlanmıştır?
3. Şer‘ī delilin farklı tanımlarını mukayese ediniz.
4. Şer‘ī delil kavramı yerine kullanılan kavramlar nelerdir?
5. Şer‘ī delillerin tarihsel gelişim sürecinde katkıda bulunan en önemli simalar
kimlerdir?
6. Dört aṣlī delil şeklindeki formülasyon tarihsel olarak hangi asırlarda hangi
gelişimleri göstermiş ve tam olarak ne zaman fıkıh usulü eserlerine yerleşik hale
gelmiştir?
7. Delillerin delil kuvveti bakımından hiyerarşik tertibi nasıldır?
8. Deliller hangi şekillerde tasnif edilmiştir ve bu tasniflerden en işlevsel olanı sizce
hangisidir?
9. Aṣlī ve fer‘ī deliller arasındaki ilişkiyi izah ederek belli başlı 5 adet fer‘ī delili
sıralayınız.
10. Kitab deliline ilişkin olarak fıkıh usulü literatüründe işlenen bahisleri sıralayınız.
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4. KAPSAMI BAKIMINDAN LAFIZLAR VE KAPSAMIN
DARALTILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Arap dili ve Mantık ilmi gibi fıkıh usûlü de lafızlarla ilgilenen ilim dallarındandır. Çünkü
fıkhın iki temel kaynağı Kur’an ve Sünnet Arapçadır. Bu aslî kaynaklardan hüküm çıkarabilmek
için lafızlar farklı yönleriyle iyice bilinip kavranmalıdır. Konu usûlde Lafızlar başlığı altında
incelenir. Dolayısıyla bu bölümde lafzın tarifi, hangi mana için konulduğu (vaz‘edildiği), ifade
ettiği mananın kapsam durumu ele alınacaktır.
Bu konu işlendikten sonra, lafzın tarifi, özellikle bir manaya konuluş bakımından çeşitleri
kavranmış, Hâss, Mutlak, Mukayyed, Emir, Nehiy; Âmm, Müşterek ve Müevvel kavramları öz
olarak öğrenilmiş olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Bir Kur’an ayeti hangi şekillerde anlaşılabilir?
2) Emir kipi içeren bir ifade farz hüküm doğurur mu?
3) Genel anlamlı ifadeleri nasıl yorumlamamız gerekir? “Ey insanlar” yahut “ey
Mü’minler” şeklindeki genel anlamlı ifadeler ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Temel dini metinlerdeki
Fıkıh usulünde işlendiği
herhangi bir ifadenin anlam
şekliyle lafız anlam
bakımından nasıl
ilişkisi bakımından lafız
farklılaşabildiği ve nasıl
türleri.
anlaşılabileceği öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Hass

•

Mutlak

•

Mukayyed

•

Emir

•

Nehiy

•

Amm

•

Tahsis

•

Müşterek

•

Müevvel
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Giriş: Lafız Anlam İlişkisi Bakımından Lafız Türleri
Fıkhın bilgi kaynağını meydana getiren Kitap ve Sünnet’in dili Arapça’dır. Arapça da diğer
diller gibi lafızlardan (ağızdan çıkan anlamlı seslerden) oluşur. Lafız sözlükte "atmak, ağızdaki bir
şeyi dışarı çıkarmak" manasına gelir. Usülde lafız kavramı ile daha çok bu kelimenin ism-i mef'ûl
(melfûz: atılan şey) mânası kastedilir. Lafız başta nahiv, belagat, fıkıh usulü ve mantık gibi dili de
konu edinen disiplinlerde farklı açılardan tasniflere tabi tutulmuştur.
Arap dilinde cümlenin yapı taşları kelime diye adlandırılan lafızlardan meydana gelir.
Kelime ise “isim”, “fiil” ve “harf” olmak üzere üç kısma ayrılır. Bu ayrımda lafzın mana ile olan
ilişkisi esas alınır. Öncelikle şunu belirtelim ki, bir lafız (ağızdan çıkan ses) bir mana ifade etmiyor,
her hangi bir anlam taşımıyorsa mühmel diye adlandırılır. Her hangi bir mânaya delâlet etmek,
karşılık gelmek üzere konulmuş, kullanılmış (vaz‘edilmiş) olan lafza ise “mevzu” lafız adı verilir.
Lafzı anlamlı (mevzu) hale getiren onun bir mâna için vazedilmesi, kullanılmasıdır. Usul ilmi
anlamlı lafızları konu edinir. Anlamlı olan lafızlar da kendi içerisinde üçe ayrılırlar: Buna göre bir
lafız (kelime) ya tek başına bir anlam ifade eder ya da etmez. Tek başına anlam etmeyen lafızlara
harf denir. Tek başına bir mana ifade edenler ise ikiye ayrılır: Mazi, hal ve muzari’den oluşan üç
zamandan birine delalet edene fiil, manasında zaman barındırmayana ise isim denir.
Dilcilerin lafızlarla ilgili olarak kelimeyi isim, fiil ve harf kısımlarına ayıran taksimleri
usulcüler tarafından da genel olarak benimsenmiştir. Ancak usulcüler sadece bu ayırımla
yetinmemiş, buna ek olarak lafzı anlam ve kapsam, kullanım, manasının açıklık ve kapalılığı ve
hüküm ifade etme yöntemleri açısından çeşitli isimlendirmelere tabi tutmuşlardır. Bu tasnifte
mantık ilmindeki lafzın başta küllî ve cüzî şeklindeki ayırımı olmak üzere diğer ıstılahlarından da
yararlanılmıştır. Usul nihayetinde dinî bir ilim olduğundan kavramların seçilip kullanılmasında
sistem bütünlüğü dikkate alınmış ve böylece lafız kelimesinin yaratılmışlık özelliği taşıyan sözlük
anlamının ("atmak") çağrışımından kaçınmak amacıyla Kur'an metni için "lafız" veya "lafzatullah"
yerine "kelâmullah, nazm" gibi terimler tercih edilmiştir. Usulde konuyla ilgili olarak kullanılan bir
diğer kavram da nasstır. Ayet ve hadis metinleri için bazen lafız, bazen kelâm, bazen nazm ifadeleri
kullanılırken çoğu zaman da nass ifadesi kullanılır ki, özel durumlar hariç, genelde aynı mana
kastedilir.
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Kur’an-ı Kerim insanlığa yol gösterici, doğruyu yanlıştan ayırıcı nitelikte nazil olmuştur.4
Hz. Peygamber’in görevi o Kur’an-ı okumak5, onu aynen tebliğ etmek6, onunla hükmetmek7 ve
onun gösterdiği şekilde yaşayarak insanlığa örnek olmaktır 8 . Dolayısıyla lafzı ve manasıyla
mütevâtir şekilde bize ulaşan Kur’an-ı Kerim’de anlamsız, mühmel kelime bulunması düşünülemez.
Hz. Peygamber’den manen nakledilmiş olsa da sahih sünnette de anlamsız, manası olmayan lafızlar
bulunmaz. Çünkü –şayet sahih ise-sünnet nihaî anlamda Kitabın açıklamasından ibarettir. Bu durum
Kur’an’ın her bir kelimesinin bir anlam taşıdığı sonucunu ortaya koyar. İşte fıkhın birincil derecede
bilgi kaynağını oluşturan Kitabın kelimelerinin Yüce Allah tarafından hangi anlamı ifade etmek,
hangi anlama karşılık gelmek üzere konulduğu, tayin edildiği, kullanıldığının (vaz‘) tespiti usulün
en temel konularındandır. Sünnet lafızları ikincil derecede kaynak niteliği taşıdığından onların
anlamlarının tespiti de önemlidir.
Gerek fukaha gerekse mütekellimîn metoduna mensup usul âlimleri lafızları değişik
açılardan sınıflamaya tabi tutmuşlar, usulle ilgili eserlerin önemli bir kısmını bu konuya
ayırmışlardır. Gelecek sayfalarda her iki ekol müntesiplerinin lafızlarla ilgili görüşleri ve bu
konudaki yaklaşımları ele alınacaktır.
Ancak şu nokta göz ardı edilmemelidir: Usulcülerin belirledikleri Arap dili ve edebiyatı ile
ilgili kuralların bilinmesi, nasslardan hüküm çıkarmak için gerekli olmakla birlikte yeterli değildir.
Buna ek olarak hükümler konulurken güdülen maksatların da (Mekâsidu'ş-Şerîa) bilinmesi gerekir.
Aynı şekilde, Kur’an’ın bizzat yine Kur’an tarafından açıklanışı ve Hz. Peygamber'in bunu
uygulama yöntemi de bilinmelidir. Çünkü Peygamberimiz Kur'ân-ı Allah'ın muradına en uygun ve
en güzel şekilde anlamış ve uygulamıştır. Bu sebeple Kur’an’la sahih sünnet arasındaki ilişkiyi
isabetli bir şekilde kurmak ve hükme varmada Kitap ve sahih sünnet bütünlüğüne riayet etmek
gerekir. Ayrıca hüküm çıkarırken ilk bakışta bazı nasslar arasında tearuzun olduğu gibi bir durumla
karşılaşma ihtimali de vardır. Bu sebeple nasslar ve hükümler arasında belirebilecek tearuzların
giderilmesinde yararlanılacak kurallar, tearuzun nasıl ve hangi yollarla ortadan kaldırılacağı, nâsih
ve mensuh, deliller ve hükümler arasında tercihte bulunma yöntemleri de bilinmelidir.

4
5
6
7
8

Bakara, 2/185.
Neml, 27/ 92; Müzzemmil, 73/4.
En’âm, 6/ 19.
Nisa, 4/ 105.
Ahzâb, 33/ 21.
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Fıkıh usulünde lafızlar, biri lafızların ifade ettikleri anlam ve kapsam diğeri ise lafızlardan
hükme varma/ulaşma (delâlet) yöntemi bakımından iki ana başlık altında incelenir. Bu bölümde
lafızları ifade ettikleri anlam ve kapsam bakımından inceleyeceğiz.
Fıkıh usulünün önemli bir kısmını oluşturan kaynaklardan hüküm çıkarma (istinbât)
metotlarının bilinmesi amacıyla lafızlar mâna ile ilişkilerine göre birtakım ayırımlara tâbi
tutulmuştur. Usulde lafız (tabir, ifade, kelime, söz) mana ile ilişkisi bakımından dört kısma ayrılarak
incelenir: Bunlar; 1) Konulduğu, tayin edildiği (vaz‘ edildiği) anlam ve kapsam bakımından; 2)
Konulduğu anlamı ifadedeki açıklık-kapalılık bakımından; 3) Konulduğu anlam yahut başka bir
anlamda kullanılıp-kullanılmaması bakımından ve 4) Hükme delâlet şekli bakımından lafızlar adı
altından gruplandırılır9.

4.1

Müşterek Lafız

Müşterek, Türkçe’de sesteş veya eş sesli diye adlandırılan kelimelere denir. Usûlde he biri
ayrı vaz‘ ile olmak üzere birden fazla manaya sahip olan lafza müşterek denir. Örneğin “ ”اﻟﻌﯿﻦlafzı
birinde “göz”, birinde “göze” ve bir diğerinde ise “casus” anlamlarını ifade etmek için
kullanılmıştır. Aynı şekilde “ ”اﻟﻘﺮءve “ ”اﻟﻤﻮﻟﻲlafızları da müşterektir. Çünkü “ ”اﻟﻘﺮءlafzı usulcülere
göre bir kez “kadının hayız dönemi”, başka bir kez de “kadının temizlik dönemi” ni ifade etmek
için konulmuştur. “ ”اﻟﻤﻮﻟﻲise hem azâd eden hem de azâd edilen mânâsına gelmektedir. Müşterek
lafız isimden olabildiği gibi fiil ve harfden de olur.
Usulcülere göre lâfızda aslolan müşterek olmamaktır. Şayet lafzın müşterek olma ve
olmama ihtimali varsa, müşterek olmama ihtimali tercih edilir. Müşterek olduğu konusu
kesinleştiğinde ise, tercihi gerektiren karine ve emâreler bulunmadıkça, lâfzın delâlet ettiği
manalardan herhangi biri tercih edilemez: lafız manalarından birine yorulamaz. Müşterek bir lafız
delil, karine ve emârelerle manalarından biri ile yorumlanıp tercihte bulunulunca, artık
müştereklikten çıkmış müevvel hale gelmiş olur.

9

Not: Bu bölüm aşağıdaki eserler esas alınarak hazırlanmıştır: Atar, Fahrettin, Fıkıh Usûlû, İstanbul 1996; Şaban,
Zekiyyüddin, İslam Hukuk İlminin Esasları (Terc. İbrahim Kâfî Dönmez), Ankara, 2007; Zeydan, Abdulkerim,
Fıkıh Usûlü, (Terc. Ruhi Özcan), İstanbul 1993; Karaman, Hayrettin, Fıkıh Usûlü, İstanbul 2010.
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4.2

Müevvel Lafız

Müevvel, "evl" kökünden türemiş bir kelime olup, lugatta, aslına döndürmek manasına
gelir. Istılahta “zannî bir delil ile veya re'y-i galib (ictihâd) ile manalardan biri tercih edilmiş olan
müşterek lafza Müevvel” denir.
Müevvilin hükmü, hata ihtimali bulunmakla birlikte, kendisiyle amel etmektir.
Lafız taksimlerinden ilki lafzın vaz‘olunduğu anlam (mâna) ve kapsam yönüyle yapılan
ayırımdır. Bir lafzın vaz'ı, onun bizzat bir mânayı ifade etmek için tayin edilmesi veya bir mânanın
onun karşılığına konulması demektir. Vaz' ile bir kelime bir veya daha fazla anlam karşılığında
kullanılabileceği gibi muhtelif vaz'larla çeşitli mânalar için de konulabilir. Bu sebepten dolayı bazı
Hanefî usulcüleri, kelimelerin vaz’olunduğu anlam bakımından taksimini "lafızların, nazmın veya
hitabın ifade ettiği fertleri (müsemmeyât) kapsaması" başlığı altında incelemişler ve kapsam
bakımından lafızları has, âmm, müşterek ve müevvel kısımlarına ayırmışlardır.

4.3 Hāss Lafız
a. Hass Lafzın Tarifi
Hâss sözlükte “tek kalmak, ayrılmak, temyiz etmek, tahsis etmek” gibi manalara gelir. Fıkıh
usûlünde hâss, “tek bir vaz’ ile bir tek veya sınırlı sayıdaki birden fazla varlığı ifade etmek için
konulmuş”10, kapsamı belirli bir lafız olmasıdır. Nitekim hass “tek bir ferde veya belirli sayıdaki bir
topluluğa delalet eden lafız” şeklinde tanımlanmıştır11.
b. Hâss Lafzın Çeşitleri
Hass hem müfred hem de mürekkep kelimelerden oluşabilir. Hâssın çeşitleri aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
(1). Özel isimler: Ali, Fatma, Güneş, Ay, İstanbul vs.; (2). Cins isimler ve türleri (nev'ileri);
(3). Sayı (aded) isimleri: Bir, iki, sekiz, yüz gibi; (4). Mutlak, (5). Mukayyed, (6). Emirler, (7).
Nehiyler.
c. Hâss Lafzın Hükmü/Bağlayıcılığı:

10
11

Koca, Ferhat, “Has”, DİA, XVI, 264.
Güman, Osman, Nahiv-Fıkıh Usulü İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, M.Ü.S.B.E., İstanbul, 2006, s. 55.
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Hâss lafız dil/lügat ve kapsam bakımından hangi anlamda konulmuş ise o anlama delâleti
kesindir/kat’îdir. Dolayısıyla mevcut anlamıyla amel etmek gereklidir. Hâss lafzın manaya delâleti
açık olduğundan ifade ettiği hüküm -zannî değil- kat'î olarak sabittir. Günlük hayatta kullandığımız
"Ben bir kalem aldım" ifadesinde, alınan şeyin “kalem”, sayısının “bir” olduğu; yani bu lafzın
anlam ve kapsamının yalnızca “bir kalemi” ifade ettiği kesin (kat'î) bir şekilde belirtilmiş olunur.
d. Hâss Lafza Örnekler:
1. Allah Teâlâ, yemin keffâretine ilişkin olarak "Fakat kim (bunları) bulamaz ise, üç gün
oruç (tutması gerekir)" 12 buyurmuştur. Bu âyetin lafzından çıkarılan hüküm, “üç gün” oruç
tutmanın icâb ettiğidir. Çünkü "üç" (ﺛﻼﺛﺔ: selâse) hâss lafızlarındadır. Manayı kat'î olarak ifade eder.
Kapsamı belirlidir; Üçten aza veya çoğa ihtimali yoktur.
2. Kur'ân'da zikri geçen miras payları, hâss lafızlarla ifade edildiği için kesinlik/kat'iyyet
ifade ederler.
e. Hâss Lafzın Türleri
Hass lafzın bulunduğu durum veya sahip olduğu siga (kalıp/kip) itibariyle birçok çeşidi
vardır. Daha önce geçtiği üzere hass lafız özel, cins ve sayı isimleri şeklinde olduğu gibi farklı
kiplerde (emir, nehiy gibi) fiil şeklinde de olabilir. Bütün bu lafızlar belli bir kayda bağlı olmadığı
gibi bir kayıtla bağlı da olabilir. Daha başka çeşitleri de olmakla birlikte biz burada hass lafzın
Mutlak, Mukayyed, Emir ve Nehiyden oluşan dört türü üzerinde kısaca duracağız.

4.3.1 Mutlak Lafız
a. Mutlakın Tarifi:
Mutlak, belirsiz (gayr-i muayyen) bir varlığı veya varlıkları gösteren ve herhangi bir sıfatla
kayıtlanmış olmayan lâfza denir13. Örneğin, adam veya adamlar, kitap veya kitaplar, öğrenci veya
öğrenciler, kuş veya kuşlar dendiğinde ağızdan çıkanlar birer mutlak lâfızdır. Çünkü bunlar, belirsiz
birer varlık (kitap, öğrenci, kuş) veya varlıkları (kitaplar, öğrenciler, kuşlar) ifade ederler. Aynı
zamanda bu lafızlar herhangi bir sıfatla takyid edilmiş değildirler.

12
13

Mâide, 5/ 89.
Koca, Ferhat, “Mutlak”, DİA, XXXI, 402.
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Hükmüne gelince, mutlak, itlâkı üzere bırakılır; yni o haliyle amel edilir. Manasına delâleti
ise kat'îdir.
b. Mutlak Lafza İlişkin Bir Örnek:
(1) Kaza orucundan bahseden bir ayet-i kerimede;“”ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎنَ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣ ِﺮﯾﻀًﺎ أَوْ َﻋﻠَﻰ َﺳﻔَ ٍﺮ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪةٌ ِﻣ ْﻦ أَﯾ ٍﱠﺎم أُ َﺧ َﺮ: Kim
hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza
etsin” 14 buyrulur. Bu ayetteki “أَﯾﱠ ٍﺎم: günler” kelimesi mutlaktır. Çünkü âyette bu lâfız hakkında
"peşpeşe" kaydı bulunmadığı gibi, bu kelime aynı konuyla ilgili başka bir nassda da mukayyed
olarak zikredilmemiştir ve kazaya kalan oruçların "peşpeşe" tutulacağına dair bir delil
bulunmamaktadır. Bu sebeple kelimenin mutlak haline göre amel etmek gerekir. Bundan, ramazan
ayında hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutmamış olan kimsenin, tutmadığı günlere karşılık
kaza edeceği günlerin peşpeşe olmasının gerekmediği, isterse ayrı ayrı isterse peşpeşe tutabileceği
sonucu çıkar.

4.3.2 Mukayyed Lafız
a. Mukayyedin Tarifi:
Mukayyed, mutlak gibi, belirsiz (gayr-i muayyen) bir varlık veya varlıkları göstermekle
birlikte, kendisi herhangi bir sıfatla kayıtlanmış bulunan lâfızdır. Başka bir ifade ile mukayyed,
“ilave (zâid) bir nitelikle mutlakın ifade ettiği şeyi gösteren lafızdır”. Daha önce mutlak için verilen
örneklerdeki isimlere bir takım ekler getirildiğinde mukayyed hale dönüşür: Ahlaklı adam/lar;
değerli kitap/lar; çalışkan öğrenci/ler; evcil kuş/lar gibi.
Hükmüne gelince mukayyed, takyidi üzere cari olup, kesin/kat'î hüküm ifade eder.

b. Mukayyed Lafza Örnek:
 َو َرﺑَﺎﺋِﺒُ ُﻜ ُﻢ ﱠ... ْ ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ أُ ﱠﻣﮭَﺎﺗُ ُﻜ ْﻢ
ْ  ”ﺣُﺮﱢ َﻣ:
ﺴﺎﺋِ ُﻜ ُﻢ ﱠ
Diğer bir önek: “ اﻟﻼﺗِﻲ د ََﺧ ْﻠﺘُ ْﻢ ﺑِ ِﮭﻦﱠ
َ ُِﻮر ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ
ِ اﻟﻼﺗِﻲ ﻓِﻲ ُﺣﺠ
Anneleriniz ve … kendileriyle birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız
(ile evlenmek size haram kılındı).” 15 Ayetteki
“

“

: kadınlarınızdan” kelimesi,

: zifafa girmiş olduklarınız" kaydı ile mukayyed hale getirilmiştir.

Öyleyse bu kayda göre amel edilmelidir. Bunun sonucunda şu hükme ulaşılır: Kişi nikâhlandığı
14
15

Bakara, 2/184.
Nisâ, 4/23.

109

kadınla zifafa girmemiş, ondan bir şekilde ayrılmışsa, onun kızıyla evlenmesinde bir sakınca
yoktur; o kızla evlenebilir.
Mutlak ve mukayye lafızlarla ilgili önemli bir konu mutlakın mukayyede hamli konusudur.
Tahis ile karıştırılmasından ötürü bu konuyu genişçe bölüm sonunda ele alacağız.

4.3.3 Emir
a. Tarifi:
“Otoriter bir şekilde (güç ve kuvvete dayanarak) bir işin yapılmasının istenmesi için
belirlenmiş lafza emir denir16.
b. Emre Delâlet Eden Sîga ve Kullanımlar
Sarih Emir Sîgası:
- Bilinen emir sîgaları: “َأَﻗِﯿ ُﻤﻮا اﻟﺼ َﱠﻼةَ َوآﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎة: Namazı kılın, zekâtı verin" 17 âyetindeki emir
sıygaları gibi.
- Başına emir lamı getirilmiş muzari sîgası: "ُﺼ ْﻤﮫ
ُ َ ﻓَ َﻤﻦ َﺷ ِﮭ َﺪ ِﻣﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠﺸ ْﮭ َﺮ ﻓَ ْﻠﯿ: İçinizden kim (ramazan)
ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun18”. “ﯿﻖ
ِ  َو ْﻟﯿُﻮﻓُﻮا ﻧُ ُﺬو َرھُ ْﻢ َو ْﻟﯿَﻄﱠ ﱠﻮﻓُﻮا ﺑِ ْﺎﻟﺒَ ْﯿAdaklarını yerine getirِ ِﺖ ْاﻟ َﻌﺘ
sinler ve o Eski Ev'i (Kâ'be'yi) tavaf etsinler 19 ” ayetlerindeki başına emir lamı- gelmiş muzâri
kalıpları gibi.
(1) Mecâzi Emir Sîgası
"İhbar" (haber verme) maksadıyla olmayıp "talep” maksadıyla kullanılan haber cümlesi ile
ُ  َو ْاﻟ َﻮاﻟِﺪ:Anneler çocuklarını, emzirirler”20; ayetinde,
gelen emirler böyledir. Örneğin: “ﺿ ْﻌﻦَ أَوْ ﻻَ َدھ ﱠُﻦ
ِ َْات ﯾُﺮ
maksat annelerin çocuklarını emzirdiklerini haber vermek değil, annelerden çocuklarını
ُ َ َو ْاﻟ ُﻤﻄَﻠﱠﻘ:Boşanmış kadınlar kendi kendilerine
emzirmelerini talep etmektir. "ﺎت ﯾَﺘَ َﺮﺑﱠﺼْ ﻦَ ﺑِﺄَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ﱠﻦ ﺛَﻼَﺛَﺔَ ﻗُ ُﺮ َو ٍء
üç ay hali beklerler"21 mealindeki âyetteki "beklerler" ifadesi "beklesinler" anlamındadır.
c. Emrin Delâleti

16
17
18
19
20
21

Öğüt, Salim, “Emir”, DİA, XI, 120.
Hacc, 22/ 78.
Bakara, 2/ 185.
Hacc, 22/ 29.
Bakara, 2/ 233.
Bakara, 2/ 228.
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Arapçada emir sîgası bir çok manalar için kullanılır. Bu manalar arasında vücûb, nedb,
ibâhe, irşâd, te'dib, tehdîd, ta'ciz, dua, tesviye, ikram ve diğer manalar vardır. Genel olarak ifade
edersek; usûl âlimlerinin çoğunluğuna göre emir lafzı, ilke olarak emredilen şeyin (me'mûrun
bih’in) "vücûb"una delâlet eder. Özel bir karine bulunmadıkça, emrin vücuptan başka bir manada
anlaşılıp yorumlanması doğru olmaz. Fakat lafzın vücup dışında başka bir manada kullanılmış
olduğuna dair bir karine olursa, emir, karinenin gösterdiği manaya göre yorumlanır.
d. Emrin Derhal Veya İleride Yapmaya Delâleti Konusu
Usulcülere göre emir ya vakit ile kayıtlı, ya da vakit ile kayıtsız olarak gelir. Vakitle kayıtlı
olan emir ya geniş bir vakit ile kayıtlıdır, ya da dar bir vakit ile kayıtlıdır. Geniş vakit ile kayıtlı
emrin yerine getirilmesi vaktin sonuna kadar te'hîr edilebilir. Yani bu tür bir vacibin (veya farzın)
eda edilmesi, vaktin sonuna kadar ertelenebilir. Dar vakitle kayıtlı emrin yerine getirilmesi
ertelenemez.
Fakat emredilen -keffâretler gibi- belli bir vakit ile kayıtlı olmayan emir, gelecekte sadece
fiilin talebi içindir; ertelenebilir. Yani emredilen şey derhal yapılabileceği gibi, te'hîr edilip daha
sonra da yapılabilir.
e. Yasak ve Haramdan Sonraki Emrin Delâleti Hakkındaki Görüşler
Emir sîgası bazen emredilen fiilin yasak ve haram kılınmasından sonra gelir. Bu şekildeki
emrin delâleti konusunda usûlcülerden değişik görüşler nakledilmiştir. Bu görüşler üç başlık halinde
özetleyelim:
Birinci görüş: Böyle emir sîgası ibâhaya delâlet eder (emredilen fiilin mubah olduğunu
gösterir). Bu İmam Şafiî ve onun görüşünü benimseyen diğer bir gurup âlimden nakledilmiştir.
Örneğin, "İhramlı iken helâl saymamak üzere…sizin için avlanmak helal kılındı”22 âyetinden sonra
gelen “İhramdan çıkınca avlanın (avlanabilirsiniz)”23 emri, alimlerin ittifakı ile mubahlık ifade eder.
İkinci görüş: Bu tür bir emir sîgası vücuba delâlet eder. Hanefî bilginlerin çoğunluğu ve bir
ُ  ﻓَﺈِ َذا ا ْﻧ َﺴﻠَ َﺦ ْاﻷَ ْﺷﮭُ ُﺮ ْاﻟ ُﺤ ُﺮ ُم ﻓَﺎ ْﻗﺘُﻠُﻮا ْاﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ِﻛﯿﻦَ َﺣﯿ: Haram
kısım Şâfıî bilgin bu görüştedir. Örneğin: "ْﺚ َو َﺟ ْﺪﺗُ ُﻤﻮھُ ْﻢ
aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün”24 âyetindeki müşriklerle savaşma emri haram

22
23
24

Maide, 5/1
Mâide, 5/2
Tevbe, 9/5
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aylarında bu fiilin yasaklanması hükmünden sonra gelmiştir ve fakat bu emrin vücup ifade ettiği
hususunda âlimler fikir birliği etmişlerdir.
Üçüncü görüş: Böyle emir sîgası yasak ve haramlık hükmünü ortadan kaldırır ve me'mûrun
bih’in yasaktan önceki -mubah, vacip vb. -hükmünün geri gelmesini sağlar. Hanefî bilginlerden
Kemal b. Hümâm bu görüşü benimsemiştir25.
f. Emrin, Me'mûrun Bih’in Tekrarına Delâleti
Emir sîgasının, emredilen şeyin tekrarına ve hayat boyunca tekrar tekrar yerine getirilmesine
delâlet edip etmediği hususunda usûlcüler birçok görüş ileri sürmüşlerdir. Bu görüşler içinde tercihe
şayan olanı şu görülmüştür: Emir sadece, me'mûrun bih’in ileride yerine getirilmesinin talep
edildiğini gösterir. Yoksa emir, sîga olarak me'mûrun bih’in tekrarına delâlet etmez. Emredilen bir
şey bir kere yapılmakla emre uyulmuş ve memur vazifesini yapmış olur.

4.3.4 Nehiy
a. Nehyin Tarifi
Buyurucu bir tarzda (güç ve kuvvete dayanarak) bir işten kaçınmayı istemek üzere
belirlenen lafza nehiy denir26.
b. Nehye Delalet Eden Sîğlar
1. Hakiki (sarih) nehiy sîgaları:
Nehy-i hâzır ve nehy-i gâib sîgaları, hakiki (sarih) nehiy sîgalarıdır. Bu sîgalarla bir işin
ْ وﻻَ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑ: Zinaya yaklaşmayın" gibi.
ُﻮا ﱢ
yapılmaması istenirse ona hakiki (sarih) nehiy denir. "اﻟﺰﻧَﻰ
1. Mecâzi (sarih olmayan) nehiy sîgaları:
Hakiki (sarih) nehiy sıygalarının dışındaki bazı siyga kelime, cümle ve üsluplar ile de bir
işin yapılmaması istenir. Bu şekilde bir işin yapılmamasını istemeye mecâzi (sarih olmayan) nehiy
denir. Bir şeyin helal olmadığını, haram olduğunu belirtmek, bir şeyin kötü olduğunu ifade etmek,
bir fiil yapıldığı zaman ona ceza verileceğini zikretmek gibi.
25
26

Bk, Şaban, s. 335.
Apaydın, Yunus, “Nehiy”, DİA, XXXII, 544.
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Meselâ, " َﺶ َﻣﺎ ظَﮭَ َﺮ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ َو َﻣﺎ ﺑَﻄَﻦ
َ اﺣ
ِ ﻗﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ َﺣ ﱠﺮ َم َرﺑﱢ َﻲ ْاﻟﻔَ َﻮ: De ki: "Rabbim, ancak çirkin fiillerin açık
olanını da, açık olmayanını da haram kıldı"27 âyetinde çirkin şeylerin haram kılındığı bildirilerek
insanların onlardan uzak durması istenmiştir. Nehiy sîgaları Tahrim, Kerahet, Dua, Ümit kırma, ve
İrşad gibi çeşitli maksatlarla kullanılır.

4.4‘Āmm Lafız
4.4.1 ‘Āmm Lafzın Tarifi ve Özellikleri:
a. Tarifi
Sözlükte “kapsayan, sâmil olan, genel” gibi anlamlara gelen âmm terimi usulde “tek vaz' ile
bir mana ifade etmek üzere konmuş bulunan ve belirli bir miktarla sınırlı olmaksızın manasının
kapsamına giren bütün fertleri içine alan söz” şeklinde tanımlanır.
b. Âmm Lafızlar
Umuma delalet eden lafızlar çoktur. En meşhurlarını şu şekilde sıralamk mümkündür: (1) ﻛﻞ
ve

(her, hepsi, bütün) lâfızları.; (2) İstiğrak ve şümul (kapsamlılık) ifade eden harf-i tarifli

cem’i (çoğul) lâfız. (3) Lâm-ı tarif veya izafetle muarref (belirli) hale getirilmiş tekil lâfız. (4) İsm-i
mevsuller (ilgi zamirleri, belirsiz zamirler) (5) Şart isimleri: (6) İstifham (soru) isimleri; (7) Nefiy
(olumsuzluk) veya nehiyden (yasaklamadan) sonra gelen nekre (belirsiz) lâfız.
c. Âmm'ın Delâleti ve Hükmü:
Hanefilere göre âmm da hâss lafız gibi kat'iyyet/kesinlik ifade eder. Dolayısıyla âmm lafzın
hükmü, tahsis olunmadıkça, delâlet ettiği fertlerin tümü hakkında birden sabit olur. Yâni âmm
lafızla bunların tümü murad edilmiş olur. Şafiî, Malikî ve Hanbelî’lere göre amm lafız, tahsisden
önce de sonra da içine aldığı fertlerin tamamına kat’î değil zannî şekilde delalet eder.28

4.5 Tahsis: Amm Lafzın Kapsamının Daraltılması
Tahsis sözlükte belirlemek ve özgülemek şeklinde tanımlanır. Bir fıkıh usulü terimi
olarak ise amm bir lafzın anlamının kapsamına giren unsurlardan sadece bir kısmını ifade
etmek üzere sınırlandırılması olarak tanımlanır. Fıkıh usulü eserlerinde elfaz bahisleri
içerisinde özellikle amm ve hass başlıkları altında tahsis konusu çeşitli veçheleriyle ele alınır.
27

A’râf, 7/ 33.
28
Bu bölümün buraya kadar olan kısmı Prof. Dr. Servet Bayındır tarafından yazılmıştır. Bundan sonraki
kısım ise Yrd. Doç. Dr. Ahmet Temel tarafından yazılmıştır.
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Geç dönem usul eserlerinde ise tahsis konusuna müstakil bir başlık olarak yer verildiği de
görülür.
Tanımdan anlaşılacağı üzere tahsis konusu amm ve hass lafızların mahiyetiyle
doğrudan ilişkilidir. O nedenle yukarıda işlenen amm ve hass lafızların tanımının hatırlanması
tahsis konusunun kavranması için anahtar işlevi görecektir. Amm lafız tek bir mana ile üzere
kapsadığı unsurların tamamını içeren genel lafza denir. Hass lafız ise bir tek veya sınırlı
sayıda varlığı ifade etmek için konulmuş, kapsamı belirli olan lafızdır. Tahsis işleminde ise
esasında amm olan lafzın tüm fertlerine delalet etmesi gerekirken bir delil veya karine ile
sadece bunların bir kısmına delalet ettiği, şari’in de her ne kadar genel ifade kullanmış olsa da
bu daraltılmış manayı kastettiği iddia edilmektedir. Örneğin O her şeyi yarattı” âyetindeki (elEn‘âm 6/101) “her şey” tabirinin umumi ifadesi Allah’ın zât ve sıfatlarını da içermekle
birlikte O’nun zât ve sıfatlarının yaratılması aklen mümkün değildir. Bu durumda söz konusu
âyet, “Allah -kendi zât ve sıfatları dışında- her şeyin yaratıcısıdır” şeklinde tahsis edilir.29 İşte
bu sınırlandırmayı gerekli kılan delile ammın kapsamını sınırlandıran delil anlamında
‘muhassıs’ adı verilir. Muhassısın amm lafza bitişik (muttasıl) olmamakla birlikte bu lafzı
içeren nassla eş zamanlı (mukarin) olmasını tahsis için şart kabul eden Hanefi usulcülere
karşın, usulcülerin çoğunluğu muhassısın bu anlamda aynı nass metninde bulunmasını
zorunlu görmez. Bu ihtilaf nedeniyle usulcülerin çoğunluğu amm lafza bitişik olarak daraltıcı
istisna, şart, gaye veya sıfat lafzının bulunması halini tahsis olarak kabul ederken; Hanefi
usulcüler bunun kasr olduğunu iddia eder. Yine amm lafızla eş zamanlı (mukarin) olmayan
daraltıcı lafzın bulunduğu bağımsız muhassıs ile tahsis örneklerini ise Hanefi usulcüler tahsis
olarak değil nesh olarak telakki eder.

4.5.1 Tahsis Delilleri
Görüldüğü gibi tahsis konusu üzerindeki temel ihtilaf hangi delillerin tahsis işleminde
kullanılabileceği konusundadır. Bu deliller dikkate alınarak yapılan farklı tasnifler tahsis
türleri olarak adlandırılır. Mezkur ihtilaf nedeniyle usulcülerin çoğunluğu munfasıl
muhassıslar ve muttasıl muhassıslar şeklinde genel bir tasniften sonra muhtemel tahsis
delillerini sıralarken, Hanefi usulcüler muttasıl muhassıs kabul etmediği için doğrudan tahsis
delilleri ile cumhurun munfasıl muhassıslarla kastettiği delilleri sıralar. Bununla birlikte hangi
delillerin munfasıl delil olarak kabul edileceğinde de ihtilaf vardır. Örneğin ünlü Hanefi
usulcüsü Cessâs Kur’an, sünnet, icmâ, akıl, haber-i vâhid ve kıyası muhassıs olarak kabul
29

Ferhat Koca, DİA, XXXIX, 433.
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ederken, Gazzâlî duyu, akıl, icmâ, hususi nas, mefhum, Hz. Peygamber’in fiil ve takriri, âdet,
sahâbî mezhebi ve hususi sebep şeklinde bir sıralama takip eder. Bunun yanı sıra tahsis
delillerini, akli, nakli, duyusal ve örfi şeklinde tasnif eden bazı usulcüler de vardır.30
Bir delilin muhassıs kabul edilebilmesi için Hanefi usulcülerin o delilin amm lafza
muttasıl olmamasını yani istisna, gaye ve şart edatları ya da bir sıfatla sınırlandırılmamış
olmasını, sınırlandırmanın munfasıl bir şekilde ve fakat eş zamanlı (mukarin) olmasını şart
koştuğunu söylemiştik. Buna ek olarak erken dönem Irak Hanefi usulcüleri ammın delaletini
kat’i olarak kabul ettiği için kat’i bir delilinin anlamını değiştirecek olan tahsis işleminde31
tahsis delilinin amm lafız ile aynı düzeyde olmasını şart koşar. Buna göre sübutu ve delaleti
kat’i olan bir delil, örneğin icma, kitab ve mütevatir haber, ancak yine sübutu ve delaleti kat’i
olan bir delille tahsis edilebilir. Eğer amm lafız sübutu ve/veya delaleti zanni bir delilde yer
alıyorsa sübutu ve/veya delaleti zanni olan bir başka delil ile de tahsisi mümkün olur.
Usulcülerin çoğunlu, el-Maturidi ve Semerkand Hanefi usulcüleri ise amm lafzı zanni kabul
ettiğinden onların nezdinde böyle bir şart yoktur.
Tahsis işleminin sonucunda lafzın zanni olduğu konusunda usulcüler ittifak
hallindedir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Irak Hanefi usulcülerine göre amm kat’i halde
iken tahsis ile zanni seviyeye düşer. Diğer usulcüler ise ammı zaten zanni olarak kabul
ettiğinden yine zanni olarak beyan devam etmiş olur.
Tahsis delilleri ile ilgili bir diğer tartışma konusu da amm bir lafzın varlığı halinde
doğrudan mı onunla amel edileceği yoksa bir tahsis delilinin var olup olmadığını araştırdıktan
sonra mı amel edilebileceği konusudur. Usulcülerin çoğunluğu amm lafızla doğrudan amel
edilebileceğini, tahsis delilinin aramanın gerekli olmadığı görüşündedir. Nitekim Hz. Fatıma
da miras ayetlerine atıfla babasının mirasından öncelikle pay istemiş, daha sonra amm olan bu
ayetlerin Hz. Peygamber hakkındaki tahsis delili ile muhassas olduğunu öğrenmiştir. 32
Aralarında İbn Suryec, Ebu İshak eş-Şirazi, Gazzali ve Amidi’nin de bulunduğu bazı diğer
usulcüler ise amm lafızla amel etmeden önce tahsis delili bulunup bulunmadığını araştırana
dek tevakkuf edileceğini iddia etmiş, hatta bazı usulcüler bu konuda ihtilaf olmadığını öne
sürmüşlerdir. Bu usulcülerin temel gerekçesi ise amm lafızların umuma da hususa da ihtimalli
oluşu ve hatta çoğunlukla bir şekilde tahsis edilmiş olmasıdır.

30

Ferhat Koca, a.y.
Bu anlamda tahsis işlemi bu usulcüler nezdinde bir tağyir beyanıdır. Bkz. Tağyir beyanı
32
Ferhat Koca, İslam Hukuk Metodolojisinde Tahsis, 163-64.
31
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Şimdi bütün usulcülerin üzerinde ittifak ettiği tahsis delilleri üzerinden örneklerle
konuyu daha iyi anlamaya çalışabiliriz.
a. Kitab Nassı ile Tahsis
Kitabın tahsis delili olduğunda ihtilaf yoktur. Kitabın hem kendi lafızlarını hem de
sünnet lafızlarını tahsis edebileceği ilkesel olarak kabul edilir. Örneğin Ramazan orucuyla
ilgili olarak Al-i İmran suresinin 185. Ayetinde:
(ُﺼ ْﻤﮫ
ُ َ“ )ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﮭ َﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠﺸ ْﮭ َﺮ ﻓَ ْﻠﯿHer kim (Ramazan) ayına şahit olursa, onda oruç tutsun.”
şeklinde umum içeren bir ifade kullanılmış daha sonra aynı ayette mukarin olarak ( ََو َﻣ ْﻦ َﻛﺎن
ﻀﺎ أَوْ َﻋﻠَﻰ َﺳﻔَ ٍﺮ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪةٌ ِﻣ ْﻦ أَﯾ ٍﱠﺎم أُ َﺧ َﺮ
ً “ ) َﻣ ِﺮﯾAncak her kim [Ramazan’a eriştiğinde] hasta ya da yolculuk

halinde olursa diğer günlerde bu günler yerinde tutsun.” ifadesiyle ayetin umumu tahsis
edilmiştir.
Kitabın sünnetin umumunu tahsis konusunda teorik tartışmalar sünnetin kitabı
açıklayıcı (mübeyyin) olması temeline dayanır. Buna göre bir beyan şekli olarak tahsiste
mübeyyen olan kitabın mübeyyin olan sünneti açıklamayacağı, bunun tersinin söz konusu
olabileceğini ifade eden bazı usulcüler vardır. İkisinin de vahye dayalı olması gerekçesiyle
kitab ve sünnetin birbirlerini açıklayabilecekleriyle bu itiraza cevap verilmiştir. Ancak burada
daha dikkati mucib olan konu tahsis delilinin muhassas ile eş zamanlı (mukarin) olması
şartıyla ilgilidir. Bu şartı kabul eden kahir usulcülerin kitabın sünneti tahsis etmesi
durumunda bu iki delilin mukarin olduğuna ilişkin de bir delile sahip olmaları gerekir.
Örneğin "Ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum33"
hadisinin “Ehl-i kitabtan Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve resulünün haram
kıldığını haram kabul etmeyen ve onun hak dinini din edinmeyenlerle küçülerek elleriyle cizye
verinceye kadar savaşın” ayetiyle34 tahsis edildiği öne sürülür. Ancak mukareneti şart kabul
edenlere göre bu ayetin ilgili hadise mukarin olarak geldiğinin tespit edilmesi gerekir. Bu iki
beyan arasında gecikme olursa erken dönem Hanefi usulcülere göre bunun bir tahsis değil
nesh olduğu kabul edilecektir. Bununla birlikte çoğunlukla bu usulcüler mukarenet için ayrıca
bir delil aramak yerine bir tearuz giderme yolu olarak bunu tahsis kabul etme eğilimindedir.
Ancak mukarenete değil de lafızlardan birinin umum diğerinin ise husus içermesini dikkate
alan usulcülere göre hass olan lafızla amm olan lafız doğrudan tahsis edilmiş olacaktır.

33
34

Buhari, İman, 17; Müslim, İman, 32.
et-Tevbe, 9/29
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b. Haber-i Vahid ile Tahsis
Mütevatir haberin kitabın yahut yine mütevatir olan sünnetin ammını tahsis
edeceğinde ihtilaf yoktur. Hanefi usulcülerin mütevatir haber ile ahad haber arasında kabul
ettikleri meşhur haber de yine bu usulcülere göre kitabı ve mütevatir sünneti tahsis edebilir.
Örneğin çocuğun babasına mirasçı olması umumen kitabta zikredilir. Ancak varisin miras
bırakanı (muris) öldürmesi halinde mirasçı olamayacağını bildiren ve Hanefiler tarafından
meşhur kabul edilen rivayetler ayetin umumunu tahsis etmiştir. Bir önceki konuda teorik
olarak muhassisin muhassasla eş zamanlı olması şartına ilişkin konu burada da gündeme
getirilebilir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi burada da eş zamanlı olmak bakımında ayrıca
bir delil aranmadığını ve bu işlemin bir nevi tahsis olarak kabul edildiğini görmekteyiz.
İhtilafların yoğun olduğu asıl konu ise haber-i vahid ile kitabın yahut mütevatir ve
meşhur haberlerin tahsisi konusudur. Bu ihtilaf da daha önce zikrettiğimiz amm lafzın
kat’iliği ve zanniliği konusundaki ihtilafla ilişkilidir. Aralarında İsa b. Eban, Cessas ve onları
takip eden Debbusi, Pezdevi ve Serahsi gibi tahsisi bir tearuz giderme yöntemi olarak telakki
eden Irak Hanefi usulcüleri kitabın amm lafzının kat’i olduğunu kabul ettiğinden haber-i
vahid gibi zanni bir delille arasında tearuz söz konusu olamayacağını ve bu nedenle tahsisten
bahsedilemeyeceğini öne sürmüştür. Usulcülerin çoğunluğu ise amm lafzı delalet bakımından
zanni kabul ettiğinden yine sübutu zanni olan haber-i vahidin bu lafzı tahsis edebileceğini
iddia etmiştir. Örneğin bu görüşte olanlara göre kitabta evlenmesi yasak olanlar zikredildikten
sonra bunların dışındaki kadınlarla mehir vererek nikâhlamanın caiz olduğu belirtilmiş ancak
bu umum ifade Hz. Peygamberden ahad olarak rivayet edilen “kadın halası ve teyzesi üzerine
nikahlanamaz”35 ifadesiyle tahsis edilmiştir. Ancak bu haberi meşhur haber olarak kabul eden
Irak Hanefi usulcüleri için zaten meşhur haber tahsis delilidir. Onlar da sahabenin haber-i
vahidin kitabın ammını tahsis etmeyeceğine ilişkin sahabe uygulamalarını örnek göstermiş ve
ayrıca tahsisin neshle benzerliğini dikkate alarak haber-i vahid nasıl kitab nassını
neshedemezse tahsis de edemez demişlerdir. Örnek olarak Fatıma bt. Kays’ın bain talakla
boşanan kadın için Hz. Peygamber’in nafaka ve sükna hakkı tanımadığına ilişkin rivayeti Hz.
Ömer’in ilgili ayetin amm olmasını dikkate alarak bu rivayeti reddetmesini öne sürerler.
Haber-i vahidin doğrudan kitabın ammını tahsis edemeyeceği görüşünde olan erken
dönem Hanefi usulcüleri bu amm lafzın başka bir kat’i lafız tarafından tahsis edilmiş olması
halinde daha sonra haber-i vahid ile tekrar tahsisini kabul etmiştir. Bu görüşün gerekçesi de
35

Buhari, Nikah, 27; Müslim, Nikah, 37-39.
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bu usulcülerin kitabın ammının kat’i olduğuna ilişkin görüşleridir. Zira kat’i olan amm lafız
yine kat’i olan bir hass lafızla tahsis edildiğinde amm lafzın umumu ile amel edilmeyeceği
anlaşılır ve kat’iliği zanniliğe dönüşür. Zanni olan bir lafız ise yine zanni olan haber-i vahidle
tekrar tahsise elverişlidir.
c. Kıyas ile Tahsis
Kur’an’dan ya da sünnetten umum ifade eden bir lafzın yahut umumi bir hükmün
kıyas ile tahsisinde usulcüler ihtilaf etmiştir. Bir önceki konuda olduğu gibi burada da ihtilaf
amm lafzın kat’iliği ve zanniliği ile ilişkilidir. Kıyasın zanni bir şer’i delil olduğunda
usulcüler ittifak halindedir. Bu nedenle amm lafzı kat’i kabul eden usulcüler onun kıyas ile
tahsisini reddetmiş; zanni kabul eden usulcüler ise kıyas ile tahsisi kabul etmiştir. Bununla
birlikte ammın zanni olduğunu kabul eden usulcüler arasında da buna rağmen zanni amm
lafzının kıyastan daha güçlü bir delil olduğu gerekçesiyle kıyas ile tahsisi reddedenler vardır.
Kıyas ile tahsisi reddeden usulcüler amm lafız ile kıyas arasında asıl ve fer’ ilişkisi
olmasını da görüşlerine delil olarak öne sürer. Buna göre fer’ olan kıyas işlemi husus ifade
etse de asıl olan amm lafzı tahsis edemez. Bu nedenle de amm lafız kıyasa takdim edilir.
Ayrıca neshle de konuyu irtibatlandıran bazı usulcüler kıyasın neshte geçerli bir delil
olmamasını tahsiste de olamayacağına delil olarak öne sürmüştür.
Yine bir önceki konuda olduğu gibi bu konuda da erken dönem Hanefi usulcülerin
daha önce tahsise uğramamış amm lafızla bir başka delille tahsise uğramış amm lafız arasında
fark gözettikleri görülür. Buna göre eğem amm lafız daha önce kitab, mütevatir yahut meşhur
haber veya icma gibi bir başka delil ile tahsis edilmişse artık zanni bir delil olacağından kıyas
ile ikinci kez tahsise de elverişli olacaktır.
Aralarında İbn Süreye (306/918), el-İstahri (328/940), İbn Şüreyh (476/1084) ve
Ebü1Kasım el-Enmati (538/1143)’nin bulunduğu bazı Şafii usulcüler ise amm lafzın ancak
celî kıyasla tahsis edilebileceğini hafî kıyasla tahsis edilemeyeceğini öne sürmüştür.36 Ancak
burada celî kıyasla nasslarda doğrudan illeti zikredilmiş yahut üzerinde icma oluşmuş illet
kıyasının; hafî kıyasla ise şebeh kıyasının kastedilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu
bakımdan bu usulcüler kat’îlik ve zannîlik perspektifine yakın bir biçimde güçlü kıyas ve
36

Ferhat Koca, İHMT, 238.
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zayıf kıyas şeklinde bir ayrıma gitmiş görünmektedir. Bununla birlikte naslardan istinbat
yoluyla belirlenmiş illet konusunda da tahsise uğrayacak nassın farklı bir nass olması
dolayısıyla kıyas işlemi ile tahsis uygulanacak amm lafız arasında asıl ve fer’ ilişkisi olmadığı
gerekçesiyle buna da cevaz verilmiştir. Örneğin tabaklama ile derinin temiz olacağını ifade
eden amm hadise göre köpek, domuz, tilki gibi hayvanların derilerinin de tabaklama
sonrasında temiz olacağı anlaşılır. Ancak fakihlerin kahir ekseriyeti domuz derisinin
tabaklansa da temiz olmayacağını kabul eder. Şafiiler tabaklama işleminin leş haline gelen
hayvanın derisinin canlı hükmüne çevirdiğini, bu nedenle canlıyken temiz olan hayvanların
sadece tabaklama işlemi sonrasında derilerinin temiz sayılabileceğini iddia ederek köpek
derisinin tabaklama ile temiz olmayacağını öne sürmüşler ve hadis lafzını bu şekilde tahsis
etmişlerdir.
Başka bir lafızla tahsis edildikten sonra amm lafzın kıyas ile ikinci kez tahsisin
mümkün olduğundu erken dönem Hanefi usulcülerin de kabul ettiğini zikretmiştik. Bunun bir
örneğin erkek kölenin zina haddi konusudur. Bilindiği üzere “Zina eden erkek ve kadın her
birini yüz sopa vurun” 37 ayeti zina eden herkesi kapsayan bir şümulde gelmiştir. Ancak
cariyelerin cezasının hür kadınların cezasının yarısı kadar olduğunu ifade eden ayet bu amm
ayeti tahsis etmiştir. Cariyeler hakkında böyle bir ayetin varlığına rağmen köleler hakkında
ayrıca bir ifade yoktur. Ancak fakihler kölenin de cariyeye kıyas edileceğine ittifakla
hükmetmiştir. Bu şekilde yapılan kıyasla daha önce cariyelerin hükmü ile tahsis edilmiş olan
ilgili ayet bu kez de kıyas ile tahsis edilmiş olmaktadır.
Daha önce tahsise uğramamış ammın kıyas yoluyla tahsisine örnek olarak ise kabirlere
yazı yazılması konusu örnek verilebilir. Hz. Peygamberin “Kabirlere

kireç

üstüne yazı yazılmasını, bina yapılmasını ve üzerinin çiğnenmesini yasakladığı”

dökülmesini,
bir habere

göre kabirde her türlü yazının nehyedilmiş olması gerekir. Ancak bir başka rivayette de
peygamberin ölen birinin mezarını, mezarı belirlemek adına bir miktar yükselttiği ve kırmızı
çamurla çamurladığı zikredilir. Mezar yerini belirleme illetini dikkate alan fakihler mezar yeri
belirlemek maksadıyla mevtanın isminin yazılabileceğini kabul etmişlerdir. Bu kıyasa göre
mezkûr hadisteki umum ifade eden yazma yasağından ölünün ismini yazmanın çıkarılarak
tahsis işlemi uygulandığı görülmektedir.
d. İcma ile Tahsis

37

En-Nur, 24/2.
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İcmâın tahsis delili olması, Kur’an ve Sünnet’in bazı umumi ifadelerinin aslında
hususi bir mânaya delâlet ettiğinin icmâ yoluyla bilinmesi demektir. Başka bir ifadeyle icmaın
senedi bir başka nass olduğundan icma zanni olan nassı kat’i hale getirme işlevi görür. Bu
nedenle icmâı kaynak kabul eden büyük çoğunluk onun tahsis delili olacağını da kabul
etmiştir. Bununla ilgili olarak yukarıda da zikredilmiş olan kadının teyze ve halası üzerine
nikâhlanamayacağını bildiren rivayet icma ile kabul edilmiştir. Her ne kadar bu rivayet
çoğunluğa göre haber-i vahid Hanefilere göre ise meşhur bir rivayet olmakla kendiliğinden
ammı tahsis kuvveti varsa da icma ile bu daha güçlü hale gelmiştir.
e. Akıl ile Tahsis
Munfasıl tahsis delilleri arasında zikredilen akıl ile tahsiste amm bir ifadeden aklen
zaruri kabul edilecek bazı fertlerin çıkarılması kastedilmektedir. Bazı amm ifadeler yukarıdaki
muhassisler olmaksızın da tahsis edilebilir. Örneğin "Her kim o aya erişirse oruç tutsun"
ayetinin devamında yine kitab delili ile ayetin umumundan hastalar ve yolcuların çıkarılarak
tahsis edildiğine; haber-i vahid ile de hayız halindeki kadınların çıkarılarak tahsis edildiğine
işaret edilmişti. Bununla birlikte bu ayetin şümulünden çocuklar ve delilerin de mükellef
olmadıkları gerekçesiyle çıkarılacakları aklen bilinir. Bu bakımdan da akıl ile tahsis vaki
olmaktadır.
Akla raci olarak sağlam duyular da (havas-ı selime) tahsis delilleri arasında zikredilir.
Örneğin "Belkıs’a her şeyden verilmişti" ayetindeki38 her şey ifadesinin umum manası üzerine
olmadığı; yine Ad kavminin helakıyla ilgili olarak "(Rüzgar) üzerinden geçtiği hiçbir şeyi
bırakmıyor, her şeyi küle dönüştürüyordu" ayetinde 39 de helak edilen şeyler arasında tüm
evrenin değil de bu kavmin yaşadığı coğrafyanın kastedildiği duyular yoluyla anlaşılmaktadır.
Ancak bu ayetlerde de görüldüğü gibi bu şekilde tahsise konu olan konular doğrudan fıkıhla,
ameli hükümlerle ilgili olan konular değildir. Ancak ilahi hitabı doğru anlama noktasında
tahsis konusuna dahil edilmesi isabetlidir.

4.5.2 Tahsis ve Nesh
Günümüzde canlı bir şekilde tartışması devam eden konulardan biri olan neshin
mümkün olup olmadığı klasik usul geleneklerinde tartışmasız kabul edilmiştir. Neshi kabul
etmeyen bazı çağdaş araştırmacılar bunun yerine tahsisi mümkün ve gerekli kabul ettiklerini

38
39

el-Ahkaf, 46/25
ez-Zariyat, 51/42
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ifade eder. Nesh ile tahsis arasındaki benzerlik ikisinin bazı durumlarda birbirilerini yaptığı
işlem için kullanılabilir olmasıdır. Yani tahsiste amm lafız ile sadır olan hükmün o lafzın
kapsadığı bazı fertler için neshedilmiş gibi olması; neshte de önceki hükümde tüm fertler için
geçerli olan bazı hükümlerin kısıtlı fertler için geçerli olmaya başlaması söz konusu olabilir.
Bu benzerliğin doğurabileceği karışıklığı bertaraf etmek için klasik doktrinde de tahsis ile
neshin nasıl ayrıştığı konusu üzerinde durulmuştur. İkisi arasındaki çeşitli farklara değişik
şekillerde işaret edildiği görülür. Bunlar arasında en kapsamlı tasnifle bu farkları ele alan eşŞevkani’nin ifadelerinin konuya ışık tutacağı kanaatindeyim. Eş-Şevkani’nin dercettiği tahsis
ile nesh arasında fikih usulü literatüründe zikredilen farklar nitelikleri, delilleri ve etkileri
bakımından üç başlık altında tasnif edilebilir:40
a. Nitelikleri Bakımından Tahsis ve Nesh Arasındaki Farklar
§

Nesh; önceden sabit olan hükmün kaldırılması; tahsis ise amm lafızdan
maksadın ne olduğunun beyanıdır.

§

Nesh zamana ilişkindir; tahsis ise fertlere ilişkindir.

§

Tahsis lafzın beyanında doğrudan (fevren) etkili olur; nesh ise zaman içinde
(terahi) gerçekleşir.

§

Tahsis lafızdan fertleri azaltmaktır (taklil); nesh ise hükmü değiştirmektir
(tebdil).

§

Nesh şeriatler arasında mümkündür; tahsis mümkün değildir.

§

Tahsiste umum lafızdan şari’in asli kasdı; neshte ise mensuh ile şari’in
kastetmediği şey açıklanmış olmaktadır.

§

Tahsis ammın fertlerinden bir kısmı için söz konusu iken; nesh, amm lafzın
tüm fertlerini ve hass lafzı nesheder.

§

Usul bilginlerin çoğuna göre tahsis hem hükümlerde hem de haberlerde caiz;
nesh ise sadece hükümlerde geçerlidir.

b. Delilleri Bakımından Tahsis ve Nesh Arasındaki Farklar

40

§

Kıyasla tahsis caiz; nesh ise caiz değildir.

§

İcma ile tahsis caiz; nesh ise (icmaın mesnedi nass değilse) caiz değildir.

§

Örf ile tahsis caiz; nesh ise caiz değildir.

§

Akıl ile tahsis caiz, nesh ise caiz değildir.

Bu üçlü tasnif için bk. Ferhat Koca, İslam Hukuk Metodolojisinde Tahsis, Basılmamış Doktora Tezi,

123-26.
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§

Duyular ile tahsis caiz, nesh ise caiz değildir.

§

Tahsiste mukarenet, peş peşelik caizdir. Hatta beyanın geciktirilmesini caiz
görmeyenlere göre amma mukarin olma vaciptir. Nasih ise mensuhtan önce
yahut mukarin olamaz.

c. Etkileri Bakımından Tahsis ve Nesh Arasındaki Fark
§

Tahsis, amm lafzın delaletini tahsisten sonra kalan fertlerinde lafız hakiki de
olsa mecaz da olsa devam ettirilebilir. Nesihte ise nasih mensuhun delaletini
tamamen kaldırır.

§

(Erken dönem Hanefi usulcüler hariç tutulursa) Tahsiste kat’i bir amm lafız
zanni bir delil ile sınırlandırılabilir; neshte ise zanni delil kat’i delilin hükmünü
kaldıramaz.

4.6 Takyid
Sözlükte kısıtlamak, sınırlamak, şarta bağlamak anlamlarına gelen takyid fıkıh
usulünde mutlak lafzı (gayr-ı muayyen fertleri gösteren lafzı) bir sıfat, şart, hal ve gaye gibi
bir kayıtla kayıtlamak anlamına gelir. Önceki ünitede mutlak ve mukayyed lafızların
tanımları, şartları ve hükümleri üzerinde genişçe durulduğundan biz burada esasında mutlak
olan lafzın başka bir nass nedeniyle kayıtlanması anlamında takyid konusunu işleyeceğiz.
Fıkıh usulü eserlerinde mutlakın mukayyede hamli şeklinde de incelenen takyid konusu
anlam daralması bakımından tahsis ile benzerlik gösterir. Ancak takyid Hanefilere göre hass
olan mutlak lafzın bir sıfat ile daraltılmasıdır ve bu anlamda nassa bir ziyade olduğundan bir
çeşit neshtir. Usulcülerin çoğunluğuna göre ise mutlak lafız hass değil ammdır. Bu bakımdan
da bir sıfatla sınırlanması durumunda hass lafza dönüşmesi söz konusudur ki bu da tahsisin
türlerinden biri olmaktadır. 41 Takyid ile daraltılmış lafza mukayyed denir. Bu anlamda
mukayyed, belirli olmayan bir veya daha çok ferde işaret etmekle beraber kendisinin bir
sıfatla kayıtlandığına delil bulunan lafızdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse Nisa suresinin
12. Ayetinde miras paylaşımının vasiyetin yerine getirilmesi sonrasında olacağına ilişkin "ﻣﻦ
"( ﺑﻌﺪ وﺻﯿﺔvasiyetten sonra) ifadesi mutlak bir ifadedir ve ayette bir sıfat gelmediğinden ıtlakı

üzere amel edilmesi, herhangi bir sınır olmaksızın kişinin vasiyette bulunabilmesi anlaşılır.
Ancak sünnetle sabit olan 1/3 şeklindeki sınırla vasiyet tavsif edilmiş ve takyid edilmiş kabul
edilir. Bu nedenle cumhur bunu bir tahsis kabul eder. Hanefiler ise aynı nassa mukarin olarak
gelmediğinden bu işlemi bir çeşit nesh olarak kabul edecektir.
41
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Tanımda belirtilmiş olan takyid türlerine ilişkin birer örnekle konuyu somutlaştıralım
ve ardından asıl konumuz olan takyidin çeşitli durumlarda imkanı konusuna geçelim.

4.6.1 Sıfatla Takyid
Sıfatla kayıtlı olan mukayyet lafza örnek olarak zıhar keffaretini ifade eden Mücadile
suresinin 4. ayetindeki ibare verilebilir. Ayette zıhar yapanlara keffaret olarak bir köle azadı
öngörülmüş buna gücü yetmeyenler için ise “ ”ﻓﺼﺒﺎم ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﯿﻦifadesiyle iki ay peşpeşe oruç
tutmak keffaret kılınmıştır. Burada iki ay ifadesi kendi başına mutlaktır ve ıtlakı ile amel
olunabilse toplamda iki ayı bulacak farklı zamanlarda tutulan oruçlarla keffaret yerine
getirilmiş olabilirdi. Ancak sonrasında gelen peşpeşe sıfatıyla takyid edilmiş ve mukayyed
lafza dönüşmüştür.

4.6.2 Şartla Takyid
Şartla takyid örneği olarak şuf’a hakkını (gayr-ı menkul satımında öncelik hakkı)
düzenleyen şu hadis verilebilir: “Şayet yolları bir ise ( )اذا ﻛﺎن طﺮﯾﻘﮭﻤﺎ واﺣﺪاkomşu komşusunun
şuf’asına, kendisi gaip de olsa, daha layıktır.”42 Bu hadisteki şayet yolları bir ise kaydı ile
şuf’a hakkına sahip olmanın şartıyla şuf’a hakkı kayıtlanmıştır. Şu halde yolları farklı olan
komşular arasında bu tip bir şuf’a hakkı bulunmamaktadır.

4.6.3 Gaye ile Takyid
Gaye ile takyid mutlak lafzın  أﻟﻰve  ﺣﺘﻰgibi gaye edatlarıyla takyid edilmesini ifade
eder. Örneğin "Ey iman edenler, namaza dur(mak iste) diğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklere
kadar ellerinizi yıkayınız" 43 ayetinde eğer sınır bildiren harf bulunmasaydı Arapça’da yed
(el/kol) anlamına gelen ifadenin mutlak olarak bütün kolu içerecek şekilde anlaşılması
gerekirdi. Ancak gaye ile dirsekler sınırıyla bu mutlak ifade takyid edilmiştir.

4.6.4 Hal ile Takyid
Buna örnek olarak da “Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar namaz
yaklaşmayın”44 ayeti örnek verilebilir. Henüz içkinin tahrim kılınmadığı bir dönemde inen bu
ayet ile içki içmekte olan mü’minlerin hangi durumda namaz kılmamaları gerektiğini ifade
etmektedir. Namaz kılanamayacak hali sarhoşlukla takyid etmektedir.

42

Ebu Davud, Buyu 75; Tirmizi, Ahkam 33; Ibnu Mace, Suf'a 2; Nesai, Buyu 80.
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Bunların yanı sıra bedel, atf-ı beyan ve mef’ul gibi başka yollarla da takyid
mümkündür. Biz burada en sık rastlanan bu dört yolla iktifa ettik.

4.6.5 Mutlakın Takyidinin İmkanı (Mutlakın Mukayyede Hamli)
Şer’i nasslarda bazen bir lafız mutlak halde zikredilirken bir başka nassta mukayyed
biçimde zikredilebilir. Bu mutlak lafzın diğer kaynaktaki bir kayıtla mukayyede hamledilmesi
yahut hamledilmeksizin ıtlakı üzere amel edilmesi konusu usulcüler tarafından tartışılmıştır.
Nasslarda bulunun bu tür kayıtlar incelendiğinde bu kayıtların hükmün ya sebebinde
ya da kendisinde olduğu görülür. Buna göre de dört farklı durumun olması söz konusudur:
a. Hem Hükümler Hem de Sebepler Aynı
Mutlak lafız ile mukayyed lafzın hem hükümleri hem de sebepleri aynı ise ittifakla
mutlak lafız muakyyed lafızla takyid edilir. Zira hem hüküm hem sebep aynı olduğundan
takyide gidilmezse mukayyed lafızdaki takyid anlamsız hale gelecektir. Örneğin yenilmesi
haram olan şeyler arasında sayılan kan Kur’an’da bir yerde 45 “( ”اﻟﺪمkan) şeklinde mutlak
olarak gelirken bir başka yerde46 yine aynı hüküm bildirilirken “( ”دﻣﺎ ﻣﺴﻔﻮﺣﺎakan kan) şeklinde
kayıtlanmıştır. Burada ittifakla ilk ayetteki lafzın esasında mukayyed olduğu kabul edilir. Zira
hüküm, yani kanın yenmesinin haramlığı aynı olduğu gibi hükmün sebebi de yani kanı yiyip
içmenin zararlı oluşu da aynıdır.
b. Hükümler Aynı Sebepler Farklı
Eğer iki ayrı nassta hükmün sebebi bir yerde mutlak diğerin mukayyed olarak
bulunursa Hanefi usulcülere göre mutlakın takyidi gerekmez. Örneğin fıtır sadakası ile ilgili
olarak Hz. Peygamber’den “Küçük, büyük, köle veya özgür velayetiniz altında olan her kişi
için yarım sa’ buğday yahut bir sa’ hurma ya da arpa veriniz”47 dediği rivayet edilir. Bir başka
rivayette ise “Velayetiniz altında olan hür ya da köle her Müslüman için veriniz”48 dediği
nakledilir. Birinci rivayette bir kayıt olmadığından Müslüman olsun olmasın herkes için fitre
verilmesi gerektiği anlaşılmakta; ikinci rivayette ise kendisi adına fitre verilecek kişinin
Müslüman olması kaydı yer almaktadır. Bu kayıt hükmün kendisinde değil sebebindedir. Zira
hüküm aynıdır ancak sebebi Müslüman olmak yahut olmamak şeklinde farklıdır. Bu durumda
45
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48
Muvatta, Zekat, 28.
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birinci rivayetteki genel anlamın ikinci rivayetteki kayıtla daraltılması gerekir mi sorusu
gündeme gelir. Buna çoğunluk usulcüler olumlu cevap verirken. Hanefiler hükümde bir
farklılığın olmamasını dikkate almış ve sebepteki farklılığı mutlakın mukayyede hamli için
yeterli görmemiş ve her iki rivayetle de amel edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Buna göre
sadece Müslüman kölesi olanlar onlar adına fitre verecek; Müslüman ve gayr-ı müslim
köleleri olanlar da her biri için fitre verecektir.
c. Hükümler Farklı Sebepler Aynı
Bu durumda ittifakla mutlak olan lafız mukayyed olan lafızla takyid edilmez. Örneğin
abdestle ilgili ayette “yüzlerinizi ve dirseklerinizle beraber kollarınızı yıkayın” 49 şeklinde
kollar dirseklerle sınırlanmaktadır. Ancak bir başka hüküm olan teyemmüm konusunda ise
“Su bulamadığınzda temiz bir toprakla yüzlerinizi ve kollarınız mesh edin”50 şekline mutlak
olarak yer almıştır. Burada her iki hükümde de sebep namaz öncesi yapılması istenen
temizliktir. Ancak hükümlerin biri yıkama diğeri ise toprakla mesh etme şeklinde
farklılaşmıştır. Bu nedenle abdest ayetindeki ifade teyemmüm ayetini takyid etmemektedir.
Bununla birlikte Hz. Peygamber’den gelen teyemmüm uygulamasını dikkate alan fakihler
abdest ayetindeki kayıttan bağımsız olarak bileklere kadar yahut dirseklere kadar teyemmüm
edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.
d. Hükümler de Sebepler de Farklı
Bu konuda da bir önceki örnekle ilişkili olarak abdest ayetinde elin sınırı olarak
dirseklerin belirtilmesi ise hırsızın elinin kesilmesini öngören ayetin ifadesi örnek verilebilir.
Abdest ayetinin hükmü ile hırsızın elinin kesilmesi hükmü farklı olduğu gibi sebepleri de
farklıdır. Bu nedenle abdest ayetindeki kayıt, hırsızın elinin hangi noktadan kesileceğine
ilişkin bir takyide elverişli değildir. Nitekim Hz. Peygamber’den gelen uygulama da kolu
dirsekten değil bilek kısmından kesilmesi gerekiğini gösterir.

4.7 Tahsis ve Takyid Arasındaki Farklar
Tahsisin amm lafzın içerdiği fertler bakımında daraltılması; takyidin ise mutlak lafzın
içerdiği bazı fertlere bir sıfat nedeniyle hamledilmesi olduğuna daha önce işaret etmiştik.
Öncelikle ifade etmek gerekir ki Hanefiler takyidi nassa bir ziyade olarak nitelemiş ve manen
bir çeşit nesh olarak telakki etmişlerdir. Bu bakımdan tahsis ile nesh arasındaki farkların
49
50
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tahsis ile takyid arasında da görürler. Burada maddeler halinde Hanefi usulcüler nezdinde
tahsis ile takyid arasındaki farkları somutlaştıracağız.
Hanefi usulcülere göre tahsis amm lafzın hass lafza dönüşmesidir; takyid ise hass olan
mutlak lafzın yine hass olan mukayyed lafza dönüşmesidir.
Tahsiste amm lafzın tahsis dışında kalan fertlerinde hüküm baki kalır; takyidde ise
sıfat ile ıtlak sona erdirildiğinden artık amel edilebilecek mutlak lafız kalmamış, mukayyed
lafızla amel etmek zaruri hale gelmiştir.
Tahsiste kat’i amm lafız zanni delil ile tahsis edilebilir; ancak Hanefilere göre takyid
bir nesh manasında olduğundan zanni delil kat’i delili takyid edemez. Örneğin bu nedenle
haber-i vahidle sabit olan namazda fatiha okumanın farziyetini Hanefiler reddetmiştir.

4.7 İlletin Tahsisi
Tahsis kavramıyla ilgili olarak usul eserlerinde tartışılan bir diğer konu da illetin
tahsisi meselesidir. İllet usulcüler nezdinde ‘kendisi olduğunda hükmün de olduğu,
olmadığında hükmün de bulunmadığı vasıf’ olarak tanımlanan bir terimdir. Yani illet şer’i
hükümdeki etkili olan vasıftır. İllet kavramı şer’i hükümlerin şari’in gözettiği bir maslahata
mebni olması bakımından kelamla ilişkili olsa da fıkıh usulünde özellikle kıyasın sıhhati
konusunda önem arz eder. Bu bakımdan şartları arasında zahir (açık ve anlaşılır) olması,
mundabit (şartlara göre değişmez) olması, hükme münasib olması ve muttarid (asıldan fer’e
geçebilir) olması zikredilir. Bunlar arasında konumuzla alakalı olan şart son şart olan
ittiraddır. İttirad illetin asla mahsus olmaması başka konulara da geçişken olması anlamına
gelir. Kıyas işlemi yapabilmek için illetin başka konulara da aktarılabilir olması gerekir. İşte
usulcülerin dilinde illetin tahsisi ile kastedilen konu illetin asla mahsus olması, fer’de illetin
bulunmasına rağmen hükmün bulunmaması halidir. Bu durumda bir kısım usulcüler bazı
konuların illetin tesir alanından çıkarılabileceğini iddia eder. Bu da illetin tesir alanının geri
kalan konularla sınırlamak anlamında illetin tahsisi anlamına gelmektedir. Her ne kadar
burada da illetin tesir alanından tıpkı umumun şümul alanından bazı fertlerin çıkarılması gibi
bir sınırlandırma yapılıyorsa da bu konu ammın tahsisi anlamında tahsis konusu ile doğrudan
ilgili bir konu değildir.
İlletin tahsisi ile ilgili olarak istihsan örnekleri akla gelmelidir. Arâyâ işlemi buna
örnek verilebilir. Araya ticaret maksadı gütmeksizin günlük gıda ihtiyaçları için taraflardan
birinin yaş hurma diğerinin ise kuru hurma vererek yaptığı trampa işlemidir. Şari esasında
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ticaret maksadını ve kuru hurmada eksilme olacağını göz önünde tutarak bu tür alış verişi
yasaklamıştır. Ancak daha sonra insanların ihtiyacı nedeniyle araya işlemine onay verilmiştir.
Burada malda fazlalık bakımından yasak illeti bulunmasına rağmen mezkur ihtiyaç nedeniyle
araya

çıkarılarak

diğer

işemlere

tahsis

edilmiştir.

İlleti

içeren

fer’de

hükmü

uygulanmamasının bir nedeni de hükmün illetin şartına uygun olmaması olabilir. Örneğin
hırsızın elinin kesilmesinde illet hırsızlıktır. Buna göre hırsızlığın olduğu her yerde bu hüküm
uygulanabilmelidir. Ancak nisap miktarından az çalması halinde yahut kıtlık dönemindeki
hırsıza bu hükmün uygulanmayacağı sonucu illetin tahsisi ile ortaya çıkar.
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SONUÇ
Lafızlar, biri lafızların ifade ettikleri anlam ve kapsam diğeri ise lafızlardan hükme
varma/ulaşma (delâlet) yöntemi bakımından iki ana başlık altında incelenir. Bu bölümde lafızlar
ifade ettikleri anlam ve kapsam bakımından incelenmiş özellikle bunların içinden hâss lafız çeşitleri
ile âmm, müşterek ve müevvel lafızlar üzerinde durulmuştur.
Türkçe’deki “sesteş” veya “eş sesli” diye adlandırılan kelimelerin usûldeki karşılığı
Müşterektir. Usûlde her biri ayrı vaz‘ ile olmak üzere birden fazla manaya sahip olan lafız
müşterek şeklinde tanımlanır. Müşterek bir lafız delil ile yorumlanıp tercihte bulunulunca
müştereklikten çıkar ve müevvel lafza dönüşür. Dolaysıyla müevvel, “zannî bir delil ile veya re'y-i
galib (ictihâd) ile manalardan biri tercih edilmiş olan müşterek lafza” denir.
Hâss lafız; “tek bir vaz’ ile bir tek veya sınırlı sayıdaki birden fazla varlığı ifade etmek için
konulmuş lafız” veya “tek bir ferde veya belirli sayıdaki bir topluluğa delalet eden lafız” şeklinde
tanımlanmıştır. Hâss kapsamına giren çok sayıda lafız vardır. Bunların en önemlileri mutlak,
mukayyed, emir ve nehiydir.
Âmm lafza gelince “tek vaz' ile bir mana ifade etmek üzere konmuş bulunan ve belirli bir
miktarla sınırlı olmaksızın manasının kapsamına giren bütün fertleri içine alan söz” şeklinde
tanımlanır. Bir delile dayanarak âmm lafzı umûm anlamından çıkarıp, kapsamında bulunan bir
kısım fertlere hasretme işlemine tahsîs denir.
Tahsis ile ilgili olarak temel ihtilaf konusu hangi delillerin genel kapsamı olan bir nassı
sınırlandırabileceği noktasındadır. Biz bu ünitede kitabın nassı, haber-i vahid, kıyas, icma ve akıl ile
tahsis konularını işledik. Bir diğer ilişkili konu da tahsis ile nesh arasındaki farktır. En temel farkın
tahsiste şari’in asıl beyanının tahsis ile ortaya konduğu; neshte ise önceki beyanının yeni bir beyan
ile kaldırılması olduğunu ifade ettik. Bunun yanısıra maddeler halinde farkları ele aldık.
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51

OKUMA PARÇASI

52

Tercüme

ÂMM (UMUM)
Amm, iki ya da daha çok şeyi kapsayan sözdür. ‘Zeydi ve Amrı bahşişte umumi kıldım’, ya da ‘herkesi
bahşişte umumi kıldım’ dendiğinde bu anlaşılır.
Umum ifade eden lafızlar dörttür:
1.Tarif lamı taşıyan müfret isimler,
2.Tarif lamı taşıyan cemi isimler,
3.Mübhem isimler (ismi mevsuller). Mesela insanlar için kullanılan ‘men’
akıllı olmayanlar için kullanılan ‘mâ’ her ikisi için de kullanılan ‘eyyu, mekan için kullanılan ‘eyne’
zaman için kullanılan ‘metâ’ soru, ceza (cevap) ve başka şeyler için kullanılan ‘mâ’ böyledir.

51
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el-Cüveyni, Metnü’l-Varakat, Riyad 1996, s. 11.
Beşer, Faruk, Varakat Tercemesi, birlikte, Kolay Usulü Fıkıh, İstanbul 2014, s. 175-176.
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4.Nekrenin başına gelen lâ, Umum, sözün özelliklerindendir, fiil ve benzeri şeylerde umum iddia
edilemez.
HÂS (HUSUS)
Hâs, âmmın mukabilidir.
Tahsı̂ s, bütünün bir parçasını ayırmaktır. Bitişik ve ayrı olmak üzere ikiye ayrılır.
Bitişik tahsis; istisna, şart ile kayıtlama, sıfat ile kayıtlama kısımlarına ayrılır.
İstisna; Bir şeyi çıkarmaktır, öyle ki, çıkarılmasaydı o şey de kelama dahil olurdu. İstisna ancak şu
şartlarla sahih olur:
1.Kendisinden istisna edilenden geriye bir şey kalmalıdır,
2. İstisna kelama muttasıl olmalıdır,
İstisnanın, kendisinden istisna edilenden önce zikredilmesi de caizdir,
Bir şeyin hem kendi cinsinden hem başka bir şeyden istisnası caizdir.
(İstisna-i muttasıl ve munfasıl).
Şartın da şart konusundan (meşruttan) hem önce gelmesi hem sonraya bırakılması caizdir.
Bir sıfatla kayıtlanmayan (mutlak), kayıtlanana (mukayyede) hamledilir.
Mesela rakabe, bir yerde mümin olmakla kayıtlanmış, bazı yerlerde de mutlak olarak zikredilmiştir.
Dolayısıyla mutlak olarak zikredilen, mukayyed olana hamledilir.
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5. AÇIKLIK-KAPALILIK VE DELÂLET BAKIMINDAN
LAFIZLAR

132

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde lafızlar, manaya delâletin açıklık-kapalılığı ve diğer delâlet yolları açısından
işlenecektir. Lafızlar manaya delaletin açıklık ve kapalılığı bakımında iki ana başlık altında
toplanır. Manaya delaleti açık olanlar Zâhir, Nass, Muhkem ve Müfesser, manaya delâletinin
kapalılığı bakımından ise Hafî, Müşkil, Mücmel ve Müteşâbih başlıkları altında ele alınır.
Lafızlar kullanıldığı mana bakımından ise Hakikat, Mecaz, Sarih ve Kinâye şeklinde taksim
edilir.
Nasslar harfî manası (ibâresi) ile bir mana ifade ederken bağlamıyla (siyâk ve sibâkı)
başka manalar da ifade edebilmektedir. İşte lafzın (ayet ve hadisin) sadece lafzıyla ne ifade ettiği
değil, sözün arka planı, söyleniş maksadı, işaret ve îma ettiği ikincil, üçüncül derecedeki
anlamları ve bunların hükme etkisi lafızların hükme delâlet yolları olarak adlandırılır. Dolaysıyla
bu bölümde ayrıca lafzın hükme delâletinin yol ve yöntemleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kur’an’da geçen bir lafzın anlamı kapalıysa nasıl bir anlama faaliyeti söz konusu
olabilir?
2) Anlamın kapalı olması ne demektir?
3) Anlam kapalılığının farklı dereceleri var mıdır?
4) Hanefiler ile Cumhur arasında lafzın manaya delaleti bakımından nasıl farklar
bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel dini metinlerde geçen bir
ifadenin manasının ne kadar açık
Temel dini metinlerde
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ve kapalı olduğunu, kapalı
açık anlam ve kapalı
ile konuların daha kolay
olması halinde nasıl
anlam.
anlaşılması sağlanacaktır.
anlaşılabileceği yönünde farklı
çözüm önerilerinin öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
•

Zahir

•

Nass

•

Müfesser

•

Muhkem

•

Hafi

•

Müşkil

•

Mücmel

•

Müteşabih
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5.1

Manasının Açıklığı ve Kapalılığı Bakımından Lafızlar

Usûl âlimleri lafzı manaya delaletinin açıklığı ve kapalılığı bakımından iki ana başlık
altında toplamışladır. Birincisi manaya delaleti açık olan lafızlar, ikincisi ise manaya delaleti
kapalı olan lafızlardır. Önce manaya delaleti açık olan lafızları daha sonra da manaya delaleti
kapalı olanları ele alalım.

5.1.1 Manaya Delaleti Açık Olan Lafızlar
Manaya delaleti açık olanlar ile, mananın anlaşılması için bir açıklamaya veya harici
karineye ihtiyaç duyulmayan lafızlar kastedilir. Hanefî usulcüler lâfızları açıklık derecesi
bakımından: 1) Zahir, 2) Nass, 3) Müfesser ve 4) Muhkem şeklinde sınıflandırmışlardır. Şimdi
bunları sırasıyla görelim:
A. Zahir
1. Zâhirin Tarifi ve Açıklaması:
Zâhir, söz o amaçla söylenmemiş olsa da, kedisi işitilince manası hemen anlaşılan, kök
ve sîgasında taşıdığı manaya açıkça delalet eden lafza denir. Zâhir lafzı bir sonra gelecek olan
nass lafızdan ayıran temel özellik sözün sevk amacıdır. Zâhirle anlaşılan mana sözün sevk sebebi
değilken nassla anlaşılan sözün sevk sebebidir.
ْ ُﻚ ﺑِﺄَﻧﱠﮭُ ْﻢ ﻗَﺎﻟ
Örneğin, " ﻮا إِﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟﺒَ ْﯿ ُﻊ ِﻣ ْﺜ ُﻞ
َ ِاﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُﻮنَ اﻟﺮﱢ ﺑَﺎ ﻻَ ﯾَﻘُﻮ ُﻣﻮنَ إِﻻﱠ َﻛ َﻤﺎ ﯾَﻘُﻮ ُم اﻟﱠ ِﺬي ﯾَﺘَ َﺨﺒﱠﻄُﮫُ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَﺎنُ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﻤﺲﱢ َذﻟ
ّ اﻟﺮﱢ ﺑَﺎ َوأَ َﺣ ﱠﻞ
ﷲُ ْاﻟﺒَ ْﯿ َﻊ َو َﺣ ﱠﺮ َم اﻟﺮﱢ ﺑَﺎ
“Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin davranışı gibi davranış gösterirler. Bu
onların, 'zaten alış-veriş faiz demektir' demeleri sebebiyledir. Oysa Allah alış-verişi helâl, faizi
haram kıldı"53 âyeti, aslında alım-satım ile faiz arasındaki farkı bildirmek üzere inmiştir. Yani
ayetin sevk sebebi budur. Bu yönüyle nasstır. Fakat bu âyetin ifadesinde alış-verişin helal, faizin
ise haram olduğu da anlaşılır. Bu yönüyle de zahirdir. Yani ayetin zahiri anlamı “alış-verişin
helal, faizin ise haram olduğudur”. Fakat asıl geliş nedeni bu değildir.
Konuya örnek olabilecek bir ayet de şudur:

53

Bakara, 2/ 275.

137

“” َو َﻣﺎ آﺗَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ُل ﻓَ ُﺨ ُﺬوهُ َو َﻣﺎ ﻧَﮭَﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋ ْﻨﮫُ ﻓَﺎﻧﺘَﮭُﻮا: Elçi size neyi verirse onu alın, neden nehy ederse
ondan kaçının” 54 âyetinin asıl geliş nedeni, ganimet taksiminde Peygamber'e (s.a.v.) itaat
edilmesi gerektiğini açıklamaktır. Ayet bu yönüyle nasstır. Yine bu âyet, resul sıfatıyla her
emrettiği ve her yasak ettiği şeyde Peygamber'e itaat etmenin gerekli olduğuna delalet eder ki bu
haliyle de zahirdir.
2. Zâhirin Hükmü:
(1). Zâhir lafızla amel etmek vaciptir. (2). Zâhir bir lafız, hâss ve âmm olabilir. Bu
yönüyle zahirin, te'vil ve tahsise ihtimali vardır. (3). Zâhir lafız, (kabul edenlere göre) Hz.
Peygamber zamanında nesh edilebilir.
B. NASS
1. Nassın Tarifi ve Açıklaması:
Çoğulu nusûs olan nass, sözlükte bir şeyi yükseltmek, açığa çıkarmada ve ortaya
koymada mübalağa etmek anlamını ifade eder. Usulcüler genellikle bu sözlük anlamını kabul
etmişler ve herkesin görmesi için gelinin üzerine konulduğu kürsünün adı olan ve aynı kökten
türeyen “minassa” kelimesini örnek vermişlerdir.55
Nass lügatte, ister kelime ister cümle olsun bir anlam taşıyan söz manasına gelir. Dini
edebiyatta Kur'ân ve Sünnetin metinlerine genelde nass denir. Ancak edebiyattaki bu kullanımla
fıkıh usûlünün lafızlar bölümünde özel olarak kullanılan nass kavramları birbirine
karıştırılmamalıdır. Çünkü fıkıh usulünde nass terimi ayrıca, lafzın hükme delâletinin açıklık
derecesini ifade etmek için de kullanılır. Dolayısıyla fıkıh usûlü ıstılahında nass “kendi lafzı ve
kendi sîgasıyla manaya delalet eden ve bu mana kelamın söylenmesinden asıl maksad olan lafız”
şeklinde tanımlanmıştır. Nass lafızdan ulaşılan mana, kelâmın siyakının (sözün söylenmesinin)
aslî gayesidir. Dolayısıyla nass, manasına delalet ediş açısından zahir lafızdan daha açıktır; daha
zahirdir (ve daha kuvvetlidir). Nassın bu açıklığının sebebi, sîgasından değil kelamın bu manayı
açıklamak için söylenmiş (sevk edilmiş) olmasındandır.
Örnekler için zahir bölümüne bakınız.
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Haşr, 59/ 7.
İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, “nss” md.; Firûzâbâdî, el-Kamûsu’l-Muhît, “nss” md.; Komisyon, el-Mu’cemu’l-Vesît,
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2. Nassın Hükmü: (1) Nass lafzın gereğiyle amel etmek vaciptir. (2) Nass lafzın
te'vile, tahsise ihtimali vardır. (3) Hz. Peygamber zamanında (kabul edenlere göre) neshe
ihtimali vardır.
C. MÜFESSER
1. Müfesser’in Tarifi ve Açıklaması:
Müfesser “te'vil ve tahsîs ihtimali bulunmaksızın hükme açık bir şekilde delâlet eden
lafız" şeklinde tanımlanır. Müfesser, açıklık bakımından zahir ve nasstan daha kuvvetlidir.
Çünkü onlarda te'vil ve tahsîs ihtimali vardır. Örneğin bir ayette şöyle buyurulur: “ ََواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَﺮْ ُﻣﻮن
ً◌ت ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ ﯾَﺄْﺗُﻮا ﺑِﺄَرْ ﺑَ َﻌ ِﺔ ُﺷﮭَﺪَاء ﻓَﺎﺟْ ﻠِﺪُوھُ ْﻢ ﺛَ َﻤﺎﻧِﯿﻦَ َﺟ ْﻠﺪَة
َ ْ" ْاﻟ ُﻤﺤNamuslu kadınlara zina isnadında bulunup,
ِ ﺼﻨَﺎ
sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun”56 âyeti, kâzife seksen
değnek vurulması gerektiğine, te'vil ve tahsise ihtimal vermeyecek açıklıkta ve kesin bir şekilde
delâlet etmektedir. Zira (seksen) kelimesi, sayıdır. Sayı ise, eksiklik ve fazlalık ihtimaline
kapalıdır. Ayrıca amm olan bir lafza tahsis ihtimalini ortadan kaldıracak bir ifade eklendiğinde
müfesser hale gelir.
Örneğin, “ ﻓﺴﺠﺪ اﻟﻤﻼﺋﮑﺔ ﻛﻠﮭﻢ اﺟﻤﻌﻮن: Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti” 57
ayetinde; ‘ ’اﻟﻤﻼﺋﮑﺔlafzı âmm ve cemî bir kelimedir, tahsise muhtemeldir; meleklerin bir kısmı
secde etti şeklinde anlaşılmaya müsaittir. Fakat ‘ ’ﻛﻠﮭﻢlafzı ile bu tahsis ihtimali ortadan
kalkmıştır. Fakat yine de, lafzın te’vile ihtimali vardır; çünkü meleklerin ayrı ayrı mı, topluca mı
secde ettikleri kesin değildir. ‘ ’اﺟﻤﻌﻮنlafzı ile bu te’vil ihtimali de ortadan kalkmış, böylece lafız
müfesser olmuştur.58
2. Müfesserin Hükmü:
Müfesserin hükmü şudur: Kesin olarak delâlet ettiği manaya uygun şekilde amel etmek
gerekir. Te'vile ve başka bir şekilde anlaşılmaya müsait değildir. Neshi kabil amelî hükümlerden
olması halinde (kabul edenlere göre) delâlet ettiği hüküm nesh ihtimaline açık olmakla beraber,
te'vil ve tahsisi kabul etmez. Fakat bu nesih ihtimali de Hz. Peygamber (s.a.v)'in hayatta
bulunduğu süre ile sınırlıdır. Rasülûllah'ın vefatından sonraki dönemler bakımından ise, Kur'ân
ve Sünnet'teki bütün nasslar (nesih konusunda) "muhkem" hükmündedir, nesih ve iptali kabul
56
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etmez.
D. MUHKEM
1. Muhkem’in Tarifi:
Muhkem lügatte “menetmek”, “sağlamlaştırılmış”, “sağlam” anlamlarına gelen h-k-m
kökünden mastar olan “ihkâm”dan türemiş olup lafız ve anlam açısından şüphe doğuracak yanı
olmayan söze denir. 59 Muhkem âyet, “şöyledir” veya “değildir” diye açık ve kesin hüküm
bildirir.
Muhkem de aynen müteşabih gibi Kur’an’daki kullanımı ile usûl ıstılahındaki kullanımı
birbirinden farklı olan kavramlardandır. Lafzın önce Kur’an-ı Kerim’deki kullanımına kısaca göz
atıp ondan sonra usûldeki kullanımını ele alacağız.
Muhkem “ihkâm” kalıbıyla Muhammed suresinin 20. âyetinde surenin sıfatı olarak
müfred halde geçmekte ve içinde muhkem âyet olan sure anlamı ile Kitabın bir suresini
nitelemektedir. Âl-i İmrân suresi 7 ve Hâcc suresi 52’de âyetlerin sıfatı olarak geçmekte ve
ayetleri nitelemektedir. Hûd suresinin 1. Ayetinde ise Kitabın tümünü nitelemektedir.
Hûd suresi’nin ilgili ayeti şöyledir:
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ّ ٰ ﯿﺮ اَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُﺪ ُۤوا اِ ﱠﻻ
ْ َﺖ ٰاﯾَﺎﺗُﮫُ ﺛُ ﱠﻢ ﻓُﺼﱢ ﻠ
ْ ۤاﻟ ٰﺮ ِﻛﺘَﺎبٌ اُﺣْ ِﻜ َﻤ
ﷲَ اِﻧﱠ ۪ﻨﻲ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻨﮫُ ﻧ َ۪ﺬﯾ ٌﺮ َوﺑَ ۪ﺸﯿ ٌﺮ
ٍ ﺖ ِﻣ ْﻦ ﻟَﺪ ُْن َﺣ ۪ﻜ ٍﯿﻢ ﺧ َ۪ﺒ
“Elif, Lâm, Râ. Bu, âyetleri hakîm ve habîr olan Allah tarafından muhkem kılınmış ve de
açıklanmış bir kitaptır. Böyle olması Allah’tan başkasına kulluk etmemeniz içindir. (De ki:) Ben
de O’nun tarafından size uyarı yapan ve müjde veren biriyim”.
ْ  ” ِﻛﺘَﺎبٌ اُﺣْ ِﻜ َﻤifadesi, kitabın bütün âyetlerinin muhkem olduğunu
Ayette geçen “ ُﺖ ٰاﯾَﺎﺗُﮫ
ْ َ ” ﺛُ ﱠﻢ ﻓُﺼﱢ ﻠifadesinin açılımı “  ” ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ اﯾﺎﺗﮫşeklinde olur. Bu da kitabın bütün
gösterir. “ ﺖ
âyetlerinin mufassal/açıklanmış olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kitabın bütün ayetleri hem
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muhkem hem de mufassal olduğu sonucu çıkar. 60 Çünkü “  ” ﺛﻢedatı, âyetler arasındaki iniş
açısından öncelik ve sonralığı değil, açıklananlarla açıklayanlar arasındaki sıralama önceliğini
gösterir.61 Âyette geçen “ﯿﺮ
ٍ  ” ِﻣ ْﻦ ﻟَﺪ ُْن َﺣ ۪ﻜ ٍﯿﻢ ﺧ َ۪ﺒifadesi, âyetlerin muhkem kılınıp açıklanma işinin
ّ ٰ  ” اَ ﱠﻻ ﺗَ ْﻌﺒُﺪ ُۤوا اِ ﱠﻻifadesi de açıklamayı yapanın Allah olduğunu,
Allah tarafından yapıldığını, “َﷲ
başkasının yapması halinde yanlışa düşülme ve böylece Allah’tan başkasının şâri’ kabul
edilmesine yol açabileceğini gösterir.
Buna göre muhkem âyetler mufassal ayetlerle detaylandırılan âyetlerdir. Açıklama Allah
tarafından yapıldığına göre bu, Kitab’ın diğer âyetleriyle olacaktır. Sonuç olarak Kur’ân âyetleri,
hepsinin hem muhkem hem de müteşâbih olmasının yanı sıra muhkem âyetler ve onlarla ilgili
tafsilat veren âyetler, yani müteşâbihler olmak üzere ikiye ayrılır.
Daha önce de belirtildiği gibi Kur’an-ı Kerim’de bu muhkem lafzı yerine göre Kitap,
yerine göre bir sûre yerine göre de ayetleri nitelemek için kullanılmış, bir yerde müteşabih’in
mukabili ayetler için gelmiştir. Dolayısıyla bu kavramın Kur’anda’ki kullanımı ile usûl
ıstılahındaki kullanımının birbirine karıştırılmaması gerekir. Usulde bu kavram, manaya delaleti
açık olan lafızlar bağlamında “manasına delâleti müfesserden daha fazla açık olan ve te'vil ve
neshi kabul etmeyen lafız” şeklinde tanımlanmıştır.
Tanımda muhkem lafzın te'vîl ihtimali taşımadığı vurgulanmıştır. Çünkü delaletinin
açıklığı öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, bu şekildeki bir delaletle te'vîl ihtimali ortadan
kalkmaktadır. Muhkem, nesh de kabul etmez. Çünkü muhkem, ya mahiyeti itibariyle tebdîl,
tağyir ve değiştirmeyi kabul etmeyen aslî (temel) bir hükme delalet eder ya da bir karine ile nesh
ihtimali ortadan kalktığına hükmedilen mahiyeti itibariyle tebdîl ve değiştirmeyi kabul eden bir
hükme delalet eder.
Mahiyetleri itibariyle neshi kabul etmeyen esâs ve aslî hükümler arasında Allah'a, Ahiret
Gününe, peygamberlere iman, zulmün haram, adaletin farz olduğunu bildiren ayetler sayılabilir.
Nesh ve tevile ihtimali olmakla birlikte, bir karinenin artık ebedi olduklarına delalet ettiği cüz'î
hükümler de vardır. Örneğin, evli, namuslu ve hür hanımlara zina iftirasında bulunanlar
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hakkındaki Yüce Allah'ın (...onların ebediyyen şahitliklerini kabul etmeyin..)62 şeklindeki emri,
Yüce Allah'ın Peygamber Efendimizden sonra, onun hanımlarıyla evlenmeyi haram kılan (Sizin
Allah'ın Rasulüne eziyet etmeniz ve kendisinden sonra onun zevcelerini nikahlamanız asla
olamaz...)63 şeklindeki buyruğu, ebedî olduklarına karinenin delalet ettiği cüz'î hükümlerdendir.
2. Muhkemin Hükmü:

Kesin olarak delâlet ettiği manaya uygun amel etmenin

gerekliliğidir. Zahirinden anlaşılan mananın başka bir manaya çekilebilme ihtimali
bulunmadığı gibi, nesih ve iptal ihtimaline de kapalıdır64.

5.1.2 Manaya Delaleti Kapalı Olan Lafızlar
Manaya delaleti kapalı olan lafızlar, kapalılık derecesine göre en azdan yukarıya doğru
Hafi, Müşkil, Mücmel ve Müteşabih şeklinde sıralanır.
HAFİ
Tarifi ve Açıklaması:
Hafi, “yapısı itibariyle manası açık olmakla birlikte, lafızdan kaynaklı olmayan herhangi
bir dış nedenle anlamında kapalılık oluşan lafza” denir. Başka bir ifade ile hafi lafız birden çok
ferdi kapsamına alır, fakat bu fertlerden bir kısmının gerçekten bu lafzın kapsamına girip
girmediği konusunda şüphe, kapalılık meydana gelir. Bu tür bir hafi lafzın, kapalı olan fertlere
ilişkin delaleti inceleme ve ictihadla tespit edilir. Bu lafız için usulde verilen en meşhur örnek
ُ ﱠﺎر
“nebbaş” ve “tarar” lafızlarıdır. Şöyle ki, "ﱠﺎرﻗَﺔُ ﻓَﺎ ْﻗﻄَﻌُﻮا أَ ْﯾ ِﺪﯾَﮭُ َﻤﺎ
ِ ق َواﻟﺴ
ِ  َواﻟﺴ: Erkek hırsız ile kadın
hırsızın ellerini kesiniz" 65 âyetindeki "ﺳﺎرق: hırsız" lafzının ne anlamda kullanıldığı sıyga
bakımından açıktır. Fakat bu lafız, tarrar (yankesici) ve nebbaş (kefen soyucu)'a da uygulanabilir
mi, uygulanamaz mı? İşte bu nokta tartışmalıdır, çünkü “ ”ﺳﺎرقlafzının bu anlamlara delaletinde
kapalılık vardır. Hırsız (sarık), başkasının koruması altındaki malı gizlice alan kimseye denir.
Yankesici (tarrar), insanların mallarını gözleri önünde, dalgınlıklarından faydalanarak çalan
kimsedir. Kefen soyucu (nebbaş), mezardan ölülerin kefenlerini çıkarıp, götüren kimsedir.
Fakihler, tarrarın sarık (hırsız) olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu sebeple ona hırsızlık cezasının
uygulanacağına hükmetmişlerdir. Nebbaş’ın durumuna gelince fakihlerden farklı görüşler
62
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nakledilmiştir. Ebu Hanife’ye göre kefen soyuculuk hırsızlıkla aynı mahiyetinde değildir, bu
nedenle kefen soyucuya hırsızlık haddi değil, ta'zir cezası uygulanmalıdır. Ebu Yusuf, İmam
Malik, İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel'e göre nebbaş da hırsızdır. Bu sebeple ona hırsızlık haddi
uygulanır.
Hafi’nin Hükmü: Hafinin hükmüne gelince, müctehidlere göre bu lafzın delâletinin
kapalı kaldığı hususlarda, ancak iyice inceledikten ve derinlemesine düşündükten (ictihadda
bulunarak) sonra amel edilebilir.
MÜŞKİL
1. Müşkil’in Tarifi ve Açıklaması:
Müşterek lafzı incelerken bu lafzın Türkçe’deki sesteş veya eş sesli diye adlandırılan
kelimelere karşılık geldiğini ve hass ve amm lafızların aksine birden çok mana için birden çok
kez vaz‘ edilmiş olduğunu belirtmiştik. İşte aynı harfler ve aynı kalıbı taşımasına rağmen birden
çok manaya kullanılabilen müşterek lafız manaya delaletinin açıklığı, netliği bakımından
problemlidir; işkallidir (müşkildir). Müşkil; kendisine benzeyen lafızlar arasına karışan ve bu
sebeple maksadın anlaşılması güçleşen lafızdır. Sonuç olarak müşkil’i “manasında kapalılık
bulunan veya birden fazla manaya geldiği için hangi manaya delalet ettiği açık olarak
bilinemeyen lafız” şeklinde tanımlayabiliriz.
Müşkil için genelde boşanmış kadınların beklemeleri gereken süreden bahseden
ayetteki 66 “ ”ﻗﺮءlafzı örnek verilir. Usülcülere gore bu lafız, hem âdet süresi hem iki âdet
arasındaki temizlik süresi manasına gelen "müşterek" bir lâfızdır. İşte bu âyette bu lâfızdan
maksadın ne olduğu hususunda işkâl ortaya çıkmıştır. İşkâlin giderilmesinin ve kastedilen
mananın belirlenmesinin yolu ise, haricî karineler üzerinde incelemede bulunmak ve ictihad
etmektir. Bazı fakîhler bu karineler üzerinde yaptıkları incelemeler sonunda, bundan maksadın
temizlik süresi olduğu, diğer bazıları ise âdet süresi olduğu sonucuna varmışlardır. Ancak konu
ilgili ayetler ve kelimenin lüğavi manalarından hareketle incelndiğinde bu lafızla bayanların
temizlik döneminin kastedildiği anlaşılır.
Müşkilin Hükmü: Müşkilin hükmü, müşkil lafızdan kastedilen mananın ne olduğunu
gösteren delil ve karineleri araştırıp tetkik etmek, araştırmanın sonucuna göre amel etmektir.

66

Bakara, 2/ 228.

143

MÜCMEL
Mücmel’in Tarifi ve Açıklaması:
Mücmel lügatte, kendisinde çeşitli manaların biriktiği/yığıldığı, tafsilatsız, kısa, öz, lafza
denir. Bu özelliğinden dolayı manaya yalnızca lafızdan ulaşılamaz. Fıkıh usulünde mücmel,
lügat anlamına yakın şekilde, “lafzı mücmel şekilde kullananın açıklaması olmaksızın manası
tam olarak anlaşılmayan, icmal edenin yani mücmilin beyan ve izahı ile kendisinden maksadın
ne olduğu anlaşılabilen lafız" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre mücmeldeki kapalılığın sebebi
lafzın kendisindendir; müşkil gibi başka sebepten değildir. Yani mücmel lafız, kendi sîgasıyla
kendisinden maksadın ne olduğuna delalet etmemektedir; kendisinden maksadın ne olduğunu
açıklayan lafzî veya hâlî karineler yoktur; lafızdan maksadın ne olduğunun anlaşılması için şâri’e
(sözün asıl sahibinine) müracaat etmek şarttır. Lafız taksiminde mücmel müfessere tekabül eder.
Mücmel’in Hükmü: Mücmel lafız sahibi tarafından açıklanıncaya kadar beklemek,
yeterli derecede açıklama yapılmadığı zaman da muradın ne olduğunu düşünmek ve
araştırmak ve ictihadda bulunmak gerekir. Mücmel lafız, söyleyen tarafından tam olarak
açıklanırsa, (lafızların bir çeşidi olan) müfesser adını alır ve onunla amel etmek vacip olur.
Meselâ, Peygamberimiz (s.a.v), "ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öyle kılın" buyurmuştur.
Ve bununla, mücmel olan "salât" lâfzını müfesser hale getirmiştir. Mücmel lafız, zannî bir
şekilde açıklanırsa ona da müevvel denir. Şayet açıklama, tam ve yeterli bir şekilde
yapılmazsa, mücmel, müşkile dönüşür; bu takdirde kendisinden kastedilen mananın ne
olduğunu araştırmak gerekir.
MÜTEŞABİH
Fıkıh usulünün lafızlar bölümünün en karmaşık konularından biri de müteşâbihtir. Çünkü
usulcülerin nahiv ilminden hareketle müteşâbihten kastettikleri ile Kur’an-ı Kerim’de müteşâbih
ile kastedilen mana birbirinden farklıdır. Kur’an-ı Kerim’de müteşâbih kelimesi incelendiğinde
bu kelimenin benzemek ve benzerlik anlamına gelen “şibh” veya “şebeh” kökünden geldiği ve
birbirine benzeyen iki şeye “müteşâbih”, aralarındaki benzerliğe “teşâbüh” dendiği görülür.67
Örneğin konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur:
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Lisânü’l-‘Arab, ş-b-h md.; Ferâhidî, Ebû Abdurrahman Halil b. Ahmed b.Amr (ö. 175/791), Kitâbü’l-‘ayn, ş-b-h
md.; Müfredât, ş-b-h md.

144

ُزﻗُﻮا ِﻣ ْﻨﮭَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ َﺮ ٍة ِر ْزﻗًﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ٰھ َﺬا
ٍ ت اَ ﱠن ﻟَﮭُ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎ
ِ َوﺑَ ﱢﺸ ِﺮ اﻟﱠ ۪ﺬﯾﻦَ ٰا َﻣﻨُﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِ َﺤﺎ
ِ ت ﺗَﺠْ ۪ﺮي ِﻣ ْﻦ ﺗَﺤْ ﺘِﮭَﺎ ْاﻻَ ْﻧﮭَﺎ ُر ُﻛﻠﱠ َﻤﺎ ر
ُز ْﻗﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َواُﺗُﻮا ﺑِ ۪ﮫ ُﻣﺘَ َﺸﺎﺑِﮭًﺎ
ِ اﻟﱠ ۪ﺬي ر
“İnanan ve iyi işleri yapanlara müjde ver; içinden ırmaklar akan cennetler onlar içindir.
Onlara ne zaman o cennetlerin ürünlerinden bir rızık verilirse, bu daha önce bize verilen rızıktır
diyecekler. Onlara o rızık dünyadakilere benzer (müteşabih) olarak verilecektir” (Bakara 2/25).
Kur’anda müteşabih kelimelerinin geçtiği diğer ayetlerde de benzer durum söz konusudur.
Ayetlerin tümü incelediğinde bu kelimenin Kur’an’da iki veya daha fazla şeyin birbirine
benzerliğini ifade etmek için kullanıldığı görülür. Nitekim Elmalılı, konuyla ilgili olarak şöyle
der: “İki şeyin birbirine karşılıklı ve eşit olarak benzemesine teşâbüh, benzeyenlerden her birine
müteşâbih denir ki, biri diğerinden seçilemez, zihin onları ayırt etmekten aciz kalır. Teşbih ve
müşabehette bir taraf eksik ve ikinci derecede, diğer taraf tam ve esas olur. (Tefâul babından
gelen) teşâbühte68 ise her iki taraf aynı kuvvette ve eşit benzerlikte olur, benzerlikler farklılıkları
örter de şu âyetlerdeki gibi seçilemez olurlar: “Bize göre, sığır sığıra müteşâbih oldu.” (Bakara,
2/70), “Kalpleri müteşâbih oldu.” (Bakara, 2/118), “…O rızık onlara müteşabih olarak verildi.”
(Bakara, 2/25) Demek ki teşâbüh seçilememeye sebeptir. Seçilememek bunun gerektirdiği bir
anlamdır.”69
Şimdi bu kavramın usülde nasıl incelendiğine bakalım:
Usûl-i Fıkıhta Müteşâbih Kavramı:
Hanefî usûlünde müteşabih, anlamına vakıf olunamayan lafız şeklinde yorumlanır ve şu
şekilde tanımlanır: “Kendisi ile kastedilen mananın, dünyada hiç kimse tarafından
bilinemeyeceği Kitap ve Sünnette tefsirine rastlanmayan ve manası sadece Allah tarafından
bilinen lafızdır”. Buna göre sözden kastedilen mâna, kendisini araştırma arzusu ve ihtimali sona
erecek derecede gizli ve karışık (müştebih) olup da geriye bunun doğruluğuna inanmaktan başka
yapılabilecek bir şey kalmayınca, bu lafza müteşabih denir. Mücmelde muradı anlama yolu az da
olsa muhtemeldir, müşkilin muradını anlama yolu ise kesindir, ortadadır. Müteşabihi anlama
yolu ise mevcut değildir, yapılacak şey ancak teslim olmak ve bunun doğruluğuna inanmaktır.
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Müteşâbih konusunda.
Metnin aslı şöyledir: “İki şeyin biribirine mütekabilen alettesavi benzemelerine teşabüh ve bunların her birine
müteşabih denilir ki yekdiğerinden seçilemez, zihin temyizlerinden âciz kalır. Teşbih ve müşabehette bir taraf feri'
ve nakıs, diğer taraf asıl ve tam olur. Teşabühte ise tarafeyn, ayni kuvvette mütesavi olurlar, teşabühleri,
ْ َ” ﺗَﺸَﺎﺑَﮭ, “” َواُﺗُﻮا ﺑِﮫ۪ ُﻣﺘَﺸَﺎﺑِﮭًﺎgibi. Demek ki
tefavütlerini setreder de iştibahü iltibas hasıl olur. “” اِ ﱠن ْاﻟﺒَﻘَ َﺮ ﺗَ َﺸﺎﺑَﮫَ َﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ, “ﺖ ﻗُﻠُﻮﺑُﮭُ ْﻢ
teşabüh seçilememeye sebebdir. Temyiz olunamamak bunun bir manayı lâzımîsıdır.”
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Müteşabihi Allah’tan başkasınca manası bilinemez kelime şeklinde tanımlayan usulcüler,
“Kitap ve Sünnet’in nasslarında müteşabih lafız var mıdır?” sorusuna, ahkâma ilişkin konularda
hayır, diğer –özellikle Allah’ın zatı ve ahiretle ilgili konularda -ise evet cevabını verirler. Çağdaş
usulcülere göre nasslar üzerinde tümevarım metoduyla yapılan incelemeler sonunda, şer'î-amelî
hükümleri beyân etmek üzere gelen âyet ve hadislerde bu manada müteşâbihin bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Usulcülerin müteşabih kavramı altında inceledikleri kelimeler ve dolayısıyla ilgili nasslar
aslında fıkhın değil kelâmın alanına girmektedir. Müteşabihe örnek olarak verilen lafızlar
kelâmın alanına girmekle birlikte, bu lafızlar usulcülerin müteşşâbaih tanımına da uymamaktadır.
Çünkü usulcülerin müteşâbihe örnek olarak verdikleri başlıca lafızlar huruf-i mukatta-a diye
adlandırılan sure başlarındaki harfler ve Allah’ın sıfatlarıyla ilgili ayetlerdir. Oysa Zeydan’ın da
belirttiği gibi, mukata-a harfleri insanların Kur'an’ın benzerini ortaya koymaktan aciz
kaldıklarını beyan içindir; Kur'anın âciz bırakıcılığının, Allah katından oluşunun bir delili
niteliğindedir. Sıfat ayetlerinin ise manaları bellidir. Bu ayetler Yüce Allah'a layık olan
manalarla yorumlanmalıdır. Yani bu sıfatlar Allah'ın sıfatlarıdır; fakat yarattığı mahluklarının
sıfatlarından farklıdırlar. Allah'ın zâtı diğer varlıklara benzemediği gibi, onun sıfatları da
kendisinin dışındakilerin sıfatlarına benzemez. Yüce Allah'ın (Onun (benzeri olmak şöyle
dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur. O, hakkıyla işiten, kemâliyle görendir) mealindeki ayeti70
bunu göstermektedir. Sonuç olarak usuldeki müteşâbih konusu bu bakış açısıyla yeniden
incelenmeli ve kavram Kur’an’da kullanılan şekliyle yeniden yorumlamalıdır.
Müteşâbih’in Hükmü: Usülcüler, müteşâbih’in manasına vâkıf olunup olunamayacağı
konusunda cereyan eden ihtilâfı ve bu konudaki görüş ayrılığının nereden kaynaklandığını
açıklamak için çaba sarf etmişlerdir. Tanımı konusunda bir ittifak olmadığı gibi, müteşabih’in
hükmü konusunda da ortak bir kanaat yoktur.
Lafızlar kullanıldığı mananın açıklığı ve kapalılığı bakımından Hakikat - Mecaz ve Sarih
- Kinâye şeklinde de taksim edilirler. Buna göre “asıl vaz’ edildiği anlamda kullanılan lafza”
hakikat; “bir "alâka", “ilişki” veya "kârîne"ye dayanarak (asıl, vaz‘ edildiği) hakikî manasının
dışında başka bir manada kullanılana” mecaz; “ister hakikat ister mecaz anlamında olsun, çok
kullanılmasından ötürü kendisi ile kastedilen mana açıkça anlaşılan lâfza Sarih; “kendisi ile
kastedilen mana, az kullanılmasından dolayı kapalı olan ve gerçek manası ancak bir karine ile
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Şûra, 42/11.
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anlaşılan lafza” da Kinaye adı verilir.

5.2

Lafzın Manaya Delalet Yolları

Geçen bölümlerde ayet ve hadislerin (nassların) yapı taşlarını oluşturan kelime farklı
açılardan incelendi. Kelimenin, tek bir mana için bir kez mi, birden çok mana için birden çok kez
mi vaz‘edildiği; ifade ettiği mana genel nitelikli mi, özel nitelikli mi olduğu; her hangi bir kayıtla
kayıtlı mı, kayıtsız mı olduğu; hangi kalıpta (kipte) olduğu ve kullananın onu asıl manasında mı
yoksa mecâzi manada mı kullandığı konuları üzerinde duruldu. Bu bölümde ise lafzın (ayet ve
hadislerin) manaya ve dolayısıyla hükme hangi yol ve yöntemlerle delâlet ettiği konusu üzerinde
durulacaktır.
Nasslar harfî manası; ibâresi ile bir mana ifade ederken bağlamıyla (siyâk ve sibâkı)
başka manalar da ifade edebilmektedir. İşte lafzın (ayet ve hadisin) sadece lafzıyla ne ifade ettiği
değil, sözün arka planı, söyleniş maksadı, işaret ve îma ettiği ikincil, üçüncül derecedeki
anlamları ve bunların hükme etkisi bu bölümde ele alınmaktadır. Kısaca bu kısımda lafzın
hükme delâletinin yol ve yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bu açıdan lafız dört kısma ayrılır: 1)
Lafzın İbaresi İle Manaya Delaleti, 2) Lafzın İşareti İle Manaya Delaleti, 3) Lafzın Delaleti İle
Manaya Delaleti, 4) Lafzın İktizası İle Manaya Delaleti.
Lafızların bu tarzda taksiminin gerekçesi şu şekilde izah edilmektedir: Lafızdan anlaşılan
mana ya lafzın bizzat ibâresi, ya işâreti, ya iktizâsı, ya da delâleti yoluyla olabilir. Bu taksim
Hanefi usulcülere aittir. Cumhûr bu konuyu 1) Mantuk’un delâleti, 2) Mefhûm’un delâleti başlığı
altında incelemiştir. Önce Hanefîler daha sonra da Cumhûr’un görüşlerine bakalım.

5.2.1 Hanefilere Göre Lafzın Manaya Delalet Yolları
Lafzın İbaresi İle Manaya Delâleti (Dâl Bi'l-İbâre):
İbare “ubûr” kökünden türetilmiş olup geçmek manasına gelir. Lafzın/sözün ibaresi
demek, onun sîgasını meydana getiren kelimeleri, cümleleri demektir. Lafzın/cümlenin
kelimeleri ve bu kelimelerin cümle içindeki dizilişinden manayı anlama, manaya geçiş
gerçekleştiğinden, sözün harfî manasına, “ubûr” kökünden “ibare ile delalet” adı verilmiştir.
Sözün ibaresinden anlaşılan, sîgasından (harf ve kelimelerin dizilişinden) ilk bakışta anlaşılan
manadır ki, bu sözün söylenişinin asıl gayesi olabilir de olmayabilir de. Fıkıh usûlü terimi olarak
ibarenin delaleti “lafzın, sevk edilişindeki asıl amaca ve ona bağlı olarak zikredilen hükme, ilk
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bakışta anlaşılacak şekilde delalet etmesidir” şeklinde tanımlanır. Bu delalet türü başka bir ifade
ile “cümledeki kelimelerden anlaşılanın tam aynısı” anlamında “nassın harfî manası” şeklinde de
tanımlanır. Dolayısıyla lafzın ibaresiyle delaletini “lafzın kendi sîgasından derhal anlaşılan
manaya delaleti” şeklinde tanımlayabiliriz.
Lafzın ibaresiyle manaya delaletine dair birkaç örnek:
(1) "“َأَﻗِﯿ ُﻤﻮا اﻟﺼ َﱠﻼةَ َوآﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎة: Namazı kılın, zekâtı verin"71 âyetinin lafzı, ibaresiyle namaz
ve zekâtın vücûbuna delâlet etmektedir. Ayet, bu hükmü ifade etmek üzere sevk edilmiştir.
 ” َوأَ َﺣ ﱠﻞ ﱠ:Oysa Allah alış-verişi helâl, ribayı haram kılmıştır”72 âyetinin
(2) “ﷲُ ْاﻟﺒَ ْﯿ َﻊ َو َﺣ ﱠﺮ َم اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ
lafzının ibaresi iki manaya birden delalet eder:
a. Alış-verişin helâl, faizin haram olduğu. Nassın bizzat ibaresinden bu mana anlaşılır.
b. Alış-veriş ile faiz arasında bir fark var olduğu. Lafzın sevk ediliş nedeni budur73.
Lafzın İşareti İle Manaya Delâleti (Dâl Bi'l-İşâre)
İşaret kelimesi lügatte, bir şeyi kaş, göz, el, parmak gibi organlarla gösterme, bir şeyi
doğrudan değil de hatırlatmayı sağlayacak bir alametle söyleme, ifade etme manalarına gelir.
Lafzın İşareti ile Delaleti fıkıh usulünde şu şekilde tanımlanır: “Lafzın sevk edilişi sırasında aslî
veya tabiî olarak kastedilmeyen ancak asıl olan mananın gerekli kıldığı ve fakat sözün doğru
anlaşılması kendisine bağlı olmayan bir hükme delalet etmesidir”. Başka bir ifade ile işaretle
delalet “lafzın ibaresinin dışında delalet ettiği şeydir ve ibarenin bir neticesi olarak meydana
gelir”. Yani kelâmdan dolaylı şekilde anlaşılır, bizzat ibareden değil. Lafız bu hüküm için sevk
edilmemiştir. Bu sebeple bazı usûl alimleri işaetin delaletini “konuşanın kastı olmaksızın lafızdan
anlaşılan mana olarak tanımlamışlardır” 74 . Debûsî, ibarenin delaleti ile işaretin delaleti
araısındaki farkı şu örnekle açıklar: Biri diğerine doğru yaklaşmakta olan iki kişiyi düşünelim.
Biri bakışlarını diğerine odaklamışken, onun sağında ve solundaki kişileri de görebilir. İşte bu
durum işaretin delaletine benzer. Metni anlamaya çalışan kişi lafzın harfi manasına
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Hacc, 22/ 78.
Bakara, 2/275.
Bkz. Atar, s. 226.
İltaş, Davut, Fıkıh Usûlünde Mütekellimîn Yönteminin Delalet Anlayışı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Ü.
S.B.E., Kayseri 2006, s. 253.
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odaklanmışken, bu mananın yanında başka manalar da görebilmektedir ki bu lafzın işaret ettiği
manalardır75.
Lafzın işareti ile manaya delaletine dair örnekler:
(1) "ُ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا إِ َذا ﺗَﺪَاﯾَ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺑِ َﺪﯾ ٍْﻦ إِﻟَﻰ أَ َﺟ ٍﻞ ُﻣ َﺴ ّﻤًﻰ ﻓَﺎ ْﻛﺘُﺒُﻮه:Ey iman edenler, birbirinize belli bir
süre için borçlandığınız zaman onu yazınız"76 âyeti, yazılı vesikanın hukukta bir delil olduğuna
işaret eder.
ُ َو ْاﻟ َﻮاﻟِﺪ
(2) " ﺿﺎ َﻋﺔَ َو َﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﻤﻮْ ﻟُﻮ ِد ﻟَﮫُ ِر ْزﻗُﮭ ﱠُﻦ َو ِﻛ ْﺴ َﻮﺗُﮭ ﱠُﻦ
َ ﺿ ْﻌﻦَ أَوْ َﻻ َدھ ﱠُﻦ َﺣﻮْ ﻟَﯿ ِْﻦ َﻛﺎ ِﻣﻠَﯿ ِْﻦ ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ َرا َد أَ ْن ﯾُﺘِ ﱠﻢ اﻟ ﱠﺮ
ِ َْات ﯾُﺮ
ُوف
ِ  ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ:Annelerin marufa göre (örf ve âdete göre) yiyeceği, giyeceği, çocuk kendisinin olan
(baba)'ya aittir.”77 âyeti çocuğun nesebinin babaya ait olduğuna işaret etmektedir.
Lafzın Delâleti İle Mana İfade Etmesi (Dâl Bid-Delâle)
Lafız, ibâresi ile bir manaya (murada) delalet ederken, genelde bu sözün niçin
söylendiğinin gerekçesi/illeti o anlam içerisinde zımnen yer alır. Bu illet müctehid seviyesinde
olmayı gerektirmeksizin, ortalama zekâ sahibi herkesin anlayabileceği niteliktedir. Örneğin, bir
doktor hastasına: “Soğuk su içme hasta olursun” dediğinde, hasta, doktorun bu ifadesinin sadece
soğuk suyu değil, hastalığa neden olabilecek diğer soğuk içecekleri de kapsadığını anlar. Burada
lafzın bizzat kendisinden/ibâresinden “soğuk su içme” anlamı; “soğuk su içme” anlamından da
“diğer soğuk içecekleri içme” anlamı çıkar. Lafızdan çıkan “soğuk su içme” anlamı lafzın ibaresi
ile manaya delaleti; “su dışında diğer soğuk içecekleri içme” ise bizzat lafızdan değil, manadan
yola çıkılarak ulaşılan diğer manalardır; yani lafzın manasının (delâletinin) başka manaya
delâletidir.
Lafzın manasıyla (delâletiyle) manaya delâleti usulcüler tarafından “Dâl bid-Delale”
şeklinde adlandırılır ve farklı şekillerde tanımlanır. “Lafızda (nassta) ifade edilen hükmün,
inceleme ve ictihada gerek kalmaksızın, illetteki ortaklık sebebiyle, nassta belirtilmeyen hükme
delâlet etmesine lafzın (nassın) delâleti denir”. Burada, lafızlar arasındaki gizlenmiş illeti tespit
edip lafzın hükmünün kapsamını genişletme durumu söz konusudur. Bu mana bizzat lafızdan
değil de lafızdaki gizli illetten anlaşıldığı için “lafzın delâleti” şeklinde adlandırılmıştır.
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Debûsî, Ebu Zeyd Abdullah M.b. İsa, Takvîmu’l-edille fi’l-Usûl, thk. Halil Muhyiddin el-Meys, Daru’l-Kütübi’l‘İlmiyye, Beyrut 2001. s. 130; İltaş, s. 252.
Bakara, 2/282.
Bakara, 2/ 233.
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Lafzın delâleti ile manaya delaletine nasslardan örnekler:
"  ﻓَ َﻼ ﺗَﻘُﻞْ ﻟَﮭُ َﻤﺎ أُفﱟ:Ana babana öf (bile) deme"78 ayeti ibâresiyle, ana babaya öf demenin
haramlığına delâlet etmektedir. Çünkü öf demekle ana-babaya eziyet edilmiş olur. Onlara öf
demek haram olduğuna göre, onları dövmek, onlara sövmek öncelikle haramdır. Çünkü öf
demenin haram oluşunun illeti eziyettir. Sövmek ve dövmekte de ezâ bulunmaktadır. O halde
onlar da haramdır. Bu nassı işiten herkes, ictihad ve tetkike ihtiyaç duymadan, ana-babayı
dövmenin ve onlara sövmenin haram olduğu hükmünü çıkarabilir. Burada; ana-babaya öf demek
mantûk; öf demenin hükmü haram; hükmün illeti ezâ; ana-babayı dövmek, onlara sövmek ise
meskûtun anhdır.
“ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُﻮنَ أَ ْﻣ َﻮا َل ْاﻟﯿَﺘَﺎ َﻣﻰ ظُ ْﻠ ًﻤﺎ إِﻧﱠ َﻤﺎ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُﻮنَ ﻓِﻲ ﺑُﻄُﻮﻧِ ِﮭ ْﻢ ﻧَﺎرًا: Yetimlerin mallarını haksız (ve
haram) olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş doldurmuş olurlar."79 âyeti ibâresiyle haksız
olarak yetimlerin mallarının yenmesinin haramlığını ifade etmektedir. Ayetten yetimlerin
mallarının yakılması, dağıtılması, telef edilmesinin haramlığı nassın delâletiyle anlaşılmaktadır.
Bu delâlet türü ile kıyas arasında büyük oranda benzerlik vardır ve bu sebeple bazı
fakihlerce “evlâ kıyas” şeklinde isimlendirilmiştir. Ancak kıyas ile ayrıldıkları temel nokta
şudur: Delâlettü'n-nass'da illet, inceleme ve ictihada ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından
kolayca anlaşılabilir nitelikte olurken, kıyas da ancak işin uzmanı olan müctehid tarafından
inceleme ve ictihadla anlaşılır niteliktedir80.
Lafzın İktizâsı İle Manaya Delâleti (Dâl Bi'l-İktizâ)
İktizâ kelimesi lugatte “gerekmek”, “gerektirmek”, “dilemek” ve “lâzım gelmek”
anlamlarına gelir. Bu delâlet türünün “iktizâ ile delâlet” şeklindeki adlandırılmasının nedeni,
iktizâ kelimesinin bu manalarından dolayıdır.
Nasslarda, belâğat veya başka nedenlerle bazı sözcüklerin gizlendiğine, açıkça
zikredilmediğine rastlanır. Bu tür lafızlara/cümlelere anlamlı manalar verebilmek için bazı
kelimelerin takdir edilmesi; mevcutmuş gibi varsayılması gerekir. Bu, ya konuşanın doğru
söylediği ya da konuşulanın doğruluğunun ortaya konulması için gerekli olur. İşte söyleyenin
veya söylenenin doğruluğunun/anlamlılığının gereği için lafzın takdirini gerektirdiği bir veya
78
79
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İsra, 17/ 23.
Nisa, 4/ 10.
Atar, s. 227; Şaban, s. 302-303.
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birkaç kelimeye nassın iktizâsı/muktezâsı, lafzın takdir edilen bu kelime ile birlikte bir manaya
delâlet etmesine ise lafzın iktizâsı ile delâleti denir. Nitekim Debûsi muktezâyı; “Kendisi
olmaksızın nassın manasının gerçekleşmediği bir ziyade” şeklinde tanımlamıştır81.
ْ أُ ِﺣﻠﱠ
ْ  ﺣُﺮﱢ َﻣ:Size anneleriniz haram kılındı”82; “ ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ِﮭﯿ َﻤﺔُ ْاﻷَ ْﻧ َﻌ ِﺎم
Bunun örneği ise “ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ أُ ﱠﻣﮭَﺎﺗُ ُﻜ ْﻢ
ْ ﺣُﺮﱢ َﻣ
 إِ ﱠﻻ َﻣﺎ ﯾُ ْﺘﻠَﻰ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ:Size okunacaklar dışında kalan hayvanlar helâl kılındı”83; ve “ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ ْاﻟ َﻤ ْﯿﺘَﺔُ َواﻟ ﱠﺪ ُم
: Size meyte(leş), kan haram kılındı” 84 ; vb. helâl ve haram kılmanın eyleme/fiile değil ilgili
nesnelere (mefûl’a) izafe edildiği lafızlardır. Bu tür ifadelerde sözün aklen doğruluğu için bir
takdir gereklidir ki, bu takdirin de birinci ayette “nikâh” olduğu, diğer iki ayette ise “yeme”
olduğu örfî kullanım yoluyla anlaşılır. Ayetler muktezaları ile birlikte şöyle olur:
ْ  ;”ﺣُﺮﱢ َﻣ2) “ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ )أﻛﻞ( ﺑَ ِﮭﯿ َﻤﺔُ ْاﻷَ ْﻧ َﻌ ِﺎم إِ ﱠﻻ َﻣﺎ ﯾُ ْﺘﻠَﻰ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ
ْ  ;”أُ ِﺣﻠﱠ3)“ (ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ)أﻛﻞ
ْ ﺣُﺮﱢ َﻣ
“ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ )ﻧﻜﺎح( أُ ﱠﻣﮭَﺎﺗُ ُﻜﻢ
ْ
...ُ”اﻟ َﻤ ْﯿﺘَﺔ
Buraya kadar anlatılan lafzın manaya delâlet yöntemleri Hanefî usulcülerin yapmış
oldukları taksîmat ve isimlendirmelerdir. Hanefîler dışında kalan başta Şafiîler olmak üzere
Cumhur lafzın manaya delâletini iki ana başlık altında incelerler. Şimdi bunları kısaca görelim.

5.2.2. Cumhura Göre Lafzın Manaya Delalet Yolları
Cumhuru temsil eden usûl alimlerine göre lafız (ayet ve hadis metinleri) manaya iki
yoldan biri ile delâlet eder. Bunlardan birincisi lafzın “mantuku” ile manaya delâleti ikincisi ise
“mefhumu” ile delâletidir. Usûlde bu “Mantûk’un Delâleti” ve “Mefhûm’un Delâleti” şeklinde
adlandırılır.
A. Mantûk’un Delâleti (Delâletü'l-Mantûk)
Nutk kökünden türetilen mantûk, sözlükte söylenen, lafza dökülen anlamına gelir.
Mantuk’un delâleti Cüveynî tarafından, “Söylenenden, açıkça zikredilenden, elde edilen şey”85
şeklinde tanımlamıştır. Kısaca mantûk’un delâleti, lâfzın, sözde/ibârede zikri geçen ve ifade
edilen bir şeyin hükmüne delâlet etmesi demektir. Bu, Hanefîlerdeki ibârenin, işâretin ve
iktizânın delâletini kapsar.
81
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Debûsî, s. 135-136.
Nisa, 4/ 23.
Maide, 5/ 1.
Maide, 5/ 3.
Cüveynî, Ebü'l-Meâlî İmamü'l-Harameyn Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdullah b. Yusuf et-Tâî en-Nîsâbûrî, elBurhân fi usûli’l-fıkh, thk. Abdülazim Mahmud ed-Dîb, Katar, 1399, I, 448.
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B. Mefhum'un Delâleti (Delâletü'l-Mefhûm)
"Delâletü'l-mefhûm" lâfzın, sözde/ibârede zikri geçmeyen ve ifade edilmeyen bir şeyin
hükmüne delâlet etmesi demektir. Bu da cumhura göre iki kısma ayrılır: a) Mefhûmü'lmuvâfaka, b) Mefhûmu'1-muhâlefe.
C. Mefhûmü'l-Muvâfaka
"Mefhûmü'l-müvâfaka", lâfzın, incelemek ve içtihada gerek duyulmaksızın sırf dil
unsuruna dayanarak anlaşılan illetteki ortaklık sebebiyle mantûk (sözde geçen durum)un
hükmünün meskût anh (sözde geçmeyen durum) için de sabit olduğuna delâlet etmesidir. Bu
Hanefilerdeki “Lafzın Delâleti ile Manaya Delâleti” başlığı altında incelenen konunun aynısıdır.
Buna "Fahve'l-hitâb", “Fahve’l-kelâm”, “Evlâ kıyas” veya "Lâhne'l-hıtâb" da denir.
Hanefilerdeki “Lafzın (nassın) delaleti ile manaya delâleti” başlığındaki örnekler bunun için de
geçerlidir.
Mefhûmü'l-Muhâlefe
"Mefhûmü'l-muhâlefe", sözün, mantûkun hükmünün, hükümde dikkate alınan kayıtlardan
birini taşımaması sebebiyle meskût anh hakkında geçerli olmadığına delâlet etmesidir. Bunun
mefhûmu'1-muhâlefe diye isimlendirilmesi, meskût anh olan hükmün mantûk bih olan hükme
muhâlif bulunmasından ötürüdür.
Hz. Peygamber “Sâime (senenin yarısından çoğunu otlaklarda geçiren) koyunda zekât
vardır”86 buyurmuştur. Burada “koyun” lafzı “sâime” sıfatıyla kayıtlanmıştır. Bu hadis ibaresi
(mantuku) ile, "sâime" vasfını taşıyan yani senenin çoğunu umuma ait otlaklarda beslenerek
geçiren koyunlardan zekât verilmesinin vacip olduğunu göstermektedir. Hadis, mefhum-ı
muhalifi ile de, besi koyunlarında zekâtın vacip olmadığına delâlet etmektedir. Çünkü mantûk
hakkındaki hükmün kayıtlandığı vasıf bu hayvanlarda bulunmamaktadır.
Mefhûm-i Muhâlif Konusunda Usûlcülerin Görüşleri
Usûlcüler, Kur'ân ve Sünnet nasslarında mefhûm-i muhâlife göre amel edilip
edilemeyeceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Cumhur (Şâfiîler ve diğerleri) Kur'ân ve Sünnet

86

Bazı lafız farklılıklarıyla bkz. Buharî, Zekât, 38; Nesâî, Zekât, 5, 10.
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nasslarında mefhûm-i muhâlifin huccet olduğu ve ona göre amel edilmesinin gerektiği
görüşündedir. Hanefîlere göre ise huccet değildir ve ona göre amel edilemez.
SONUÇ
Usûlde lafızlar manaya delâletinin açıklığı ve kapalılığı bakımından iki ana başlık altında
toplanır: Birincisi manaya delâleti açık olan lafızlar, ikincisi ise manaya delâleti kapalı olan
lafızlar.
Manaya delâleti açık olan lafızlar açıklık derecesine göre sırasıyla, Zâhir, Nass,
Müfesser ve Muhkem şeklinde sınıflandırılır. Manaya delâletinin kapalılığı bakımında ise,
kapalılık derecesine göre sırasıyla Hafî, Müşkil, Mücmel ve Müteşâbih şeklinde sınıflandırılır.
Lafzın başlangıçta hangi mana için konulmuşsa o mana için kullanılması Hakikat, bir karineye
dayanarak konulduğu mana dışında başka bir mana için kullanılmasına Mecâz adı verilir. Çok
kullanılmasından ötürü kendisi ile kastedilen mana açıkça anlaşılan lâfız Sarih, az kullanılması
sebebiyle kendisinden kastedilen mana kapalı olan ve gerçek manası ancak bir karine ile
anlaşılan lafız ise Kinâye olarak adlandırılır.
Lafzın, sevk edilişindeki asıl amaca ve ona bağlı olarak zikredilen hükme, ilk bakışta
anlaşılacak şekilde delalet etmesi lafzın ibaresi ile manaya delaleti; lafzın, ibaresinin bir
neticesi olarak ibarenin dışında manaya delalet etmesi ise lafzın işareti ile manaya delaleti
şeklinde isimlendirilir. Lafzın ifade ettiği hükmün, inceleme ve ictihada gerek kalmaksızın,
illetteki ortaklık sebebiyle, nassta belirtilmeyen başka bir hükme delâlet etmesine lafzın delaleti
ile manaya delaleti ve son olarak, lafzın takdir edilen bu kelime ile birlikte bir manaya delâlet
etmesine ise lafzın iktizâsı ile manaya delâleti adı verilir.
Cumhur’a göre ise lafız ya mantuku ya da mefhumu ile manaya delalet eder. Bu açıdan
bakıldığında, lâfzın ibârede zikri geçen bir şeyin hükmüne delâlet etmesine mantûk’un delâleti,
ibârede zikri geçmeyen bir şeyin hükmüne delâlet etmesine ise mefhum’un delaleti denir.
Mefhum’un delaleti ise mefhumu’l-muvafaka ve mefhum’l-muhalefe olmak üzere başlıca iki
kısma ayrılır.
Prof. Dr. Servet Bayındır
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87

OKUMA PARÇASI

Tercümesi88
Kelamın (anlamlı sözün) Kısımları
Bir kelam en az iki isimden veya bir isim ve bir fiilden veya bir fiil ve bir edattan, ya
da bir isim ve bir edattan oluşur.
Kelam; emir, nehiy, haber ve soru kısımlarına ayrılır.
Kelam ayrıca; temenni, arz (rica) ve yemin kısımlarına da ayrılabilir.
Kelam bir başka açıdan da hakikat ve mecaz kısımlarına ayrılır.
Hakikat: Vaz olunduğu şeyde (sözlük anlamında) kullanılan kelamdır.
Günlük konuşmalarda halkın ittifak ettikleri anlamda kullanılan sözdür diye de
tanımlanabilir.
Mecaz: Mevzuundan (sözlük anlamından) başka bir anlamda kullanılan sözdür.
Hakikat ya lüğavı̂ , ya şarı̂ ya da örfi olabilir.
Mecaz ya ziyade, ya noksan, ya nakil, ya da istiare ile yapılabilir.
Ziyade ile yapılan mecaza örnek, (( )ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠﮫ ﺷﯿﺊAllah’ın bir misli yoktur)(Şura, 11) ayeti
kerimesidir.
[Teşbih için olan kâf vurgu içindir]
87

88

el-Cüveyni, Metnü’l-Varakat, Riyad 1996, s. 9.
Beşer, Faruk, Varakat Tercemesi, birlikte, Kolay Usulü Fıkıh, İstanbul 2014, s. 174-175.
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Noksan ile yapılan mecaza örnek ( ( ) واﺳﺄل اﻟﻘﯿﺔKasaba halkına sorun) (Yusuf, 82)
ayetidir.
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6. SÜNNET: HABER KAVRAMI, MÜTEVÂTİR VE AHAD HABER
VE HADİSLERİN SIHHATİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sünnet ve Sünnetin Verilerinin Sıhhati Meselesi
a. Hadis Usulü ve İsnad
b. Sahabe, Ravi ve Rical İlmi
2. Sahih Hadis
3. Fıkıh Usulü ve Sıhhat Meselesi
4. Haber Kavramı
a. Mütevatir ve Âhâd Haberler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hadis usulü ile Fıkıh usulü arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) Bir hadisin sıhhat değeri nasıl tespit edilir?
3) Hadislere muhaddislerin ve fukahanın yaklaşımı nasıl farklılık arz
eder?
4) Sened tenkidi ve metin tenkidi nedir?
5) Mütevatir haber ve ahad haber nasıl tanımlanır ve ayırt edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hadislerin sıhhatine dönük
Fıkıh usulünde ve hadis muhaddisler ve fukahanın
ilminde haber kavramı. yaklaşımlarını; mütevatir ve
ahad haberi tanımlar.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Haber

•

Sened-İsnad

•

Metin tenkidi

•

Sahih Hadis

•

Ravi

•

Rical

•

Mütevatir

•

Ahad
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6.1 Sünnet ve Sünnetin Sıhhati Meselesi
İslam’ın birinci kaynağı olan Kur’an-ı Kerim, iki yol ve yöntemle koruma altına
alınmıştır. Hz. Peygamber Kur’an inmeye başladığı andan itibaren özel olarak seçtiği vahiy
katiplerine Kur’an’ı yazma görevi vermiştir; bu resmi yazıcılar yanında Allah Rasulü’nün
Arkadaşlarından bazıları da kendi şahsi kullanımı için onu yazmışlardır. Diğer yol ise
ezberleme/hafızaya alma şeklidir. Bedevi/ilkel toplumların temel özelliklerinden birisi, soy
ağaçları, kurucu mitler/efsanevi anlatılar ve benzeri kabile veya aşiretlerin ortak hafızası sayılan
geleneksel bilgilerin nesilden nesile sözel olarak aktarılmasıdır.
Peygamber Efendimizin gönderildiği 7. yüzyıl Arap toplumunda, eskilerin bilgileri
anlamında Eyyamü’l-Arab, soy ağaçları ve özellikle şiirlerin önemli olaylar ve günler sırasında
ezberden okunması sık rastlanılan yaygın bir olguydu. Dilsel Mucize olan Kur’an’ın
ezberlenmesi bu toplumun fertleri için doğal bir alışkanlık haline bir şekilde geldi. Bu aynı
zamanda çok gelişmemiş olan Arap yazısının doğurabileceği muhtemel okuma sorunlarına karşı
ikinci bir koruma tedbiri işlevi görüyordu. “Kurra” yani “Okuyucular” denilen bir grup böylece
İslam tarihindeki ilk ulema/bilginler topluluğunu oluşturdular. Ancak bunların bilgisi büyük
ölçüde Kur’an’ın okunması bilgisiyle sınırlıydı. Yazı geliştikçe Kurra’nın önemi azalacak ve
İslam toplumunda yeni tür bilgi uzmanlıkları gelişecektir.
Hz. Peygamber’in İslam Pratiğine ilişkin uygulamalarını içeren maddi veriler ve bilgiler,
Kur’an gibi, yazıya geçirilerek tespit edilmemişti. Hz. Peygamber 12/632 yılında vefat ettiğinde
onun İslam öğretisi, kendisinden bunu dinleyerek yahut birlikte yaşayarak öğrenen sahabe
topluluğunun hafızasında ve gündelik pratiğinde bütün canlılığıyla duruyordu. Mekke’deki ilk
peygamberlik yıllarından itibaren kendisiyle beraber olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz.
Osman, Zübeyr b. Avam, Hz. Aişe, Talha b. Ubeydullah ve Abdullah b. Mesud gibi isimler
yahut Medine’de kendisine katılan Ubade b. Samit, Ebu Eyyub el-Ensari gibi figürler İslam
toplumunun önderleri konumunda İslam’ın sağlıklı bir şekilde yaşanmasına katkıda
bulunuyorlardı. İslami bilgilerin toplumun yaşamsal pratiğinde doğal bir biçimde varlığını
sürdürdüğü bu aşamada söz konusu önder ve rehber isimler hayatta olduğu sürece sorun yoktu.
Ancak hayat hükmünü sürdürmekte ve vadesi gelenler yerlerini yenilere açmak üzere ebedi
istirahatgahlarına gitmekteydiler.
Diğer yandan yeni Müslüman toplum ne kadar sağlam temeller üzerinde kurulmuş olursa
olsun insan tabiatında mevcut zaaflar, insani hırslar ve iktidar tutkusu bu toplumu tehdit etmeye
başlamıştı. İlk sinyalleri Peygamberimizden sonra iktidarı kimin üstleneceğine ilişkin
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tartışmalarda görülen bu tehditler üçüncü Halife Hz. Osman’ın öldürülmesi ve arkasından Cemel
ve Sıffin savaşlarında Müslümanların düşman kamplara bölünmesi ile doruğa ulaşmıştı. Hz.
Ali’nin öldürülmesi ve ardından yönetimin bir hanedanın tekeline geçmesiyle sonuçlanan bu
süreç Müslümanlar arasında siyasi, ideolojik ve düşünsel farklılıkların ortaya çıkmasına yol
açmıştı.
Daha önce sözünü ettiğimiz Hicaz ölçeğindeki bir devletten imparatorluğa geçiş ve
dolayısıyla farklı din ve kültürlerle karşılaşma ise çok daha köklü soruların sorulmasını gerekli
kılmıştı. Müslümanlar fethettikleri topraklardaki siyasi hakimiyetlerini sosyal, kültürel ve
entelektüel düzeylerde kalıcı kılmak durumundaydılar. Kısaca yerel/bedevi kültürden medeni
kültüre geçişi mümkün kılacak düşünsel ve sosyal araçları geliştirmek zorundaydılar. Karşı
karşıya kaldıkları entelektüel bir meydan okumadan başka bir şey değildi.
İşte bu ve benzeri başka faktörler Müslümanları kendi birikimleri ve gelenekleri üzerine
düşünmeye sevketti. Müslümanların o ana kadar üzerinde çok düşünmeden kabul ettikleri ve
yaşadıkları gelenek ve birikimlerini, kurucu unsurlarına ayırmak durumundaydılar. İşte bu kendi
üzerine düşünme etkinliği şimdiye kadar doğal bir şekilde yaşanan İslami hayat tarzının bir
araştırma ve inceleme nesnesi haline getirilmesini gerektirmişti. Zira bilginin hafızasında yer
aldığı bireyler topluluğu (sahabe) birer birer hayata veda ediyordu; zaten fetihler yoluyla
merkezden çevreye dağılmışlardı. İslam’ın ana kaynağı olan Saadet Asrı gittikçe daha uzaklarda
kalıyordu. İslam toplumunun, sis bulutunun arkasında kaybolmaya her geçen gün biraz daha
yaklaşan dini bilgi kaynaklarını kayıt altına alması zamanı gelmişti.
Başta Mekke ve Medine olmak üzere önemli şehir merkezlerinde bilgi faaliyetleri ortaya
çıktı. Bu bilgi faaliyetlerinin gerçekleştirmek istediği hedeflerin başında, İslam’ın öngördüğü
ideal hayatın prototipi olan Hz. Peygamber’in hayatını yani “Sünneti” doğru bir şekilde tespit
etmek ve kayda geçirmekti. Bilgi faaliyetleri ilerledikçe ve oluşan bilgiler düzenli bir şekilde
organize edildikçe “ilim” denilen özel faaliyet alanı ortaya çıktı.
İlk Ünitede de belirtildiği gibi ilk ortaya çıkan ilimler ilk neslin Kur’an’a dair algılarını
derleyen Tefsir, Efendimizin yaşamına dair bilgileri toplayan Siyer ve gündelik yaşam akışı
içinde Peygamberimizin dahil olduğu olayları derleyen Hadis ilmiydi. Bunların içinden
sonuncusu yani Hadis ilmi, Peygamberimizin dahil olduğu olayların tümüyle ilgilendiği için
diğer ikisinin ilgi alanlarını da kapsamaktaydı. Dolayısıyla Hadis ilmi İslam düşünce ve ilim
tarihinde ilk Müslüman toplumun, başka bir ifadeyle başta Saadet Asrı ve Raşid Halifeler çağı
olmak üzere İslam’ın ilk yüzyılında yaşanan şekliyle Peygamberi öğretinin peşine düştü. Böylece
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nebevi öğretiyi ilgilendirdiği ölçüde her türlü bilgi parçasının peşine düşerek onu sağlıklı bir
şekilde tespit ve kayıt altına alma etkinliğinin adı hadis ilmi oldu.

6.2

Hadis Usulü ve İsnad

Hadis ilmi nebevi öğretiyi sağlıklı ve doğru bir şekilde tespit etmek için özel bir yöntem
geliştirmiştir. Bu yönteme isnad adı verilmektedir. İsnad temelli hadis ilmi yöntemi, bir bilginin
“sahih” bir biçimde aktarılabilmesi için, onun Peygamberimizin zamanından kayda geçirilip
yaygınlaştığı döneme kadar kimlerin elinden geçtiğini tespite çalışır ve bu kişilerin söz konusu
bilgiyi sağlıklı bir biçimde aktarabilecek asgari kapasite ve güvenilirliğe sahip olup olmadıklarını
araştırır.
Yöntemin odak noktası olan isnad, bilginin kesintisiz (muttasıl) bir biçimde aktarılmış
olmasını temin edebilmek için, bu bilgiyi aktaran kişinin onu kimden aldığını belirtmesini ister;
başka bir ifadeyle söz konusu bilgiyi birbirlerinden alan kişiler arasında kopukluk olmaması
önemlidir. Bilgiyi aktaran kişilerin (ravi, çoğ. raviler) tespit edilmesinden sonra ikinci aşamada
bu kişilerin iki açıdan incelenmesine geçilir. Birincisi bu kişiler, dürüstlük (adalet) testine tabi
tutulurlar; dürüstlük bir kişinin din ve dünya işlerinde samimi, dürüst ve doğruluk üzere olması
demektir. Tabii ki aktarılan bilgi dini nitelikli bir bilgi olduğu için, dürüstlük Müslüman olmayı
da ön şart olarak içerir.
Bilgiyi aktaranların tabi olduğu ikinci test ise, kişinin kendisine ulaşan bilgiyi doğru bir
şekilde alıp kavrayabilecek, gerektiği şekilde koruyacak ve aktarıncaya dek onu sağlıklı bir
biçimde muhafaza edecek zihinsel kapasiteye sahip olmasıdır (zabt). Bu testleri başarılı bir
biçimde uygulayabilmek için hadis ilmiyle uğraşanlar (muhaddisler), “rical” veya “cerh ve tadil”
ilmi89 adını verdikleri kapsamlı bir kişi tanıma (yahut ravi inceleme) programı geliştirmişlerdir.

6.2.1 Sahabe, Ravi ve Rical İlmi
Sözel kültürde yaşayan ve yaşatılan Peygamber mirası böylece sistematik bir derleme
etkinliğine

kavuşmuştur.

Nebevi

bilgiler

tek

bir

kaynaktan

gelmemektedir;

aksine

Peygamberimizin etrafında bir şekilde bulunmuş olan kişilerin hafızasından diline ve yaşamına
dökülmektedirler. Bu yüzden hadis ilmi öncelikle bu ilk nesli tanımlamakla işe başlamaktadır.
Sahabe (arkadaş manasına gelen sahabi kelimesinin çoğulu) adı verilen ilk nesil Müslümanlar

89

Rical, sözlükte adamlar manasına gelir ve burada kastedilen erkek olsun kadın olsun nebevi bilgiyi aktaranların
listesinin çıkarılmasıdır. Cerh ve tadil ise, sözlükte yaralamak ve iyileştirmek yahut düzeltmek manasına olup bilgi
aktarıcısının testler sonucunda geçersiz not alarak hadis aktarımına elverişli olmadığına ya da geçerli not alarak
güvenilir biri olduğuna karar verme sürecine işaret eder.
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nebevi bilgi zincirinin altın halkasını temsil/teşkil etmektedir. Çünkü Peygamber’e ait bilgilerin
birinci elden alınacağı başka bir yol yoktur.
Sahabe kimdir? Hadis ilmi, çok kısa bir süre bile olsa, Hz. Muhammed’le görüşen ona
inanmış herkesi sahabe kabul etmektedir. Çünkü o kısa anda bile Peygamberimiz o kişiye bir
bilgi vermiş olabilir. Amaç Peygamberimize ait tüm verileri toplamak olduğuna göre en küçük
bir olasılık bile devre dışı bırakılmamalıdır. Hadis ilminin sahabe nesli için yaptığı ikinci
değerlendirme isnad sisteminin bilgi aktarıcılarında aradığı kriterlerden biri olan adalet (doğruluk,
dürüstlük) kriteriyle ilgilidir; buna göre sahabi ismini alan bir kimse güvenilirlik sorgulamasına
tabi değildir. Bu genel değerlendirmenin nedeni Hz. Peygamber’in etrafındaki ilk neslin dini
açıdan özel bir konuma sahip olmalarıdır. Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde Allah Rasulü’nün
arkadaşlarını öven, onlara özel bir konum veren pasajlar mevcuttur. Efendimizin pek çok
hadisinde de sahabeyi öven ifadeler yer almaktadır. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle
buyurmuştur:
“Arkadaşlarıma dil uzatmayın. Canım elinde olana (Allah’a) yemin olsun (sizden) biri,
Uhud dağı kadar altın sadaka verse, onlardan birinin sadaka olarak verdiği bir müdde (ölçüye)
hatta yarım müdde bedel olmaz.” (Müslim, Fedailü’s-Sahabe, 54 [221/2540]).
Ayrıca sahabe neslinin birinci el bilgiye sahip olması onları Peygamberimizle ilgili
bilgiler açısından vazgeçilmez kılmaktadır; bu nedenle onların aktardıkları bilgilerin bir şekilde
değerlendirilmesi zarureti vardır. Dolayısıyla sahabe tabakasında isnad aranmamaktadır; yani bir
sahabinin ilgili bilgiyi doğrudan Hz. Peygamber’den alıp almadığını önemli görmemektedir.
Çünkü güvenilirlik testinin onlar açısından gereksiz olması sebebiyle o bilgiyi bir başka
sahabiden almış olmasının bir önemi kalmamaktadır.
O halde Hadis ilmi, isnad sistemini ikinci nesil adı verilen Tabiin (sözlükte izleyenler,
yani sahabeden sonra gelenler) tabakasından başlayarak sonraki nesillerde tam olarak
uygulamaya sokmaktadır. Yani tabiin tabakasında veya daha sonraki tabakalarda bir insan
Efendimizi ilgilendiren bir bilgi aktardığında bu aktaran kişinin dürüstlük ve bilgiyi hafızasına
alarak koruma kapasitesi açısından güvenilir olup olmadığı sorgulanır. Bu sorgulamanın
yapılabilmesi için söz konusu bilgi aktarımına katılmış olan kişilerin (ravilerin) tanınması
gerekmektedir. Bu alanda uzmanlık arttıkça kişi tanıma programının ana hatları ortaya çıkmış ve
bu birikim “rical ilmi” adı verilen bir disiplin çerçevesinde olgunlaşmıştır.
Hadis ilminin amacı “sahih” bilgiye ulaşmaktır dedik. Başka bir ifadeyle amaç,
Peygamberimizden aktarılan bilgilerin gerçekten ona ait olup olmadığını tespit etmektir.
164

Kuşkusuz her tabakada yüzlerce ismin dahil olduğu ve toplamda binli rakamlarla ifade
edilebilecek, çoğunluğu da ölmüş olan bir bilgi aktarıcıları (raviler) topluluğunun aktardığı
bilgiler içinde çelişkiler, eksikler, kasıtlı veya kasıtsız yanılmalar ve uydurmalar olması
kaçınılmazdır. Çünkü en azından Tedvin Çağı adı verilen Hicri 2. yüzyılın başlarına kadar
sistematik bir yazıyla kayıt altına alma girişiminden söz etmek mümkün değildir.
Bilgiler belirttiğimiz tabakalar arasında sistematik olmayan aktarım yollarıyla ve
çoğunlukla şifahi (sözel) yollarla nakledilmekteydi. Yukarıda işaret ettiğimiz üç faktör yani
Peygamber Efendimizin vefatından sonra arada geçen zamanın uzaması, Müslümanlar arasında
ideolojik ayrılıkların ortaya çıkması ve İslam’ın farklı kültürlerle karşılaşması olguları, tüm bu
nedenler kasıtlı yahut kasıtsız bir çok yanlışın aktarılan bilgilerin (rivayetlerin) içine sızmasına
yol açmıştı. Hadis ilminin isnad temelli yöntemi işte bu sızmaları yahut hataları fark etmeye
yönelik bir programdır.
Muhaddis adı verilen Hadis ilminde uzman özel bir bilginler sınıfı sözünü ettiğimiz kişi
tanıma programını geliştirebilmek için kolektif bir seyahat etkinliğine giriştiler. Hz. Peygamber’e
ait bilgilere ulaşabilmek için Tedvin Çağı boyunca muhaddisler sınıfı İslam dünyasını bir uçtan
öbürüne karış karış dolaştılar. Rihle adı verilen bu ilim arama (talebü’l-ilim) yolculuğu bir
taraftan nebevi bilgilerin hızla derlenmesini sağlarken diğer yandan bilgileri aktaran kişiler
hakkında bir bilgi birikiminin oluşması sağlandı. Yolculuğun ana hedefi Peygamberimizle bilgiyi
toplayan kişi (muhaddis) arasındaki mümkün olan en kestirme, kısa aktarım zincirini (âlî isnad)
bulmaktı. Örneğin Hicri 2. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan bir muhaddis, kendisine ulaşan
bilgiyi, Hz. Peygamber’le kendisi arasındaki üç aktarıcı ile sınırladığında bu oldukça değerli bir
isnad olmaktadır. Hadis ilminin “altın isnad” adı vererek ideal kabul ettiği bir isnad şu şekildedir:
179/796 yılında vefat etmiş olan İmam Mâlik-117/735 yılında ölen Nafi‘-73/693 yılında ölen
Abdullah b. Ömer. 3./9. yüzyılın başından itibaren kişi tanımaya dönük bilgiler kapsamlı
eserlerde toplanmaya başlamıştır.

6.2.2 Sahih Hadis
Kuşkusuz yöntemin temelinde isnad ve kişi tanıma programı olsa bile hadis ilmi
bilgilerin doğruluğunu tespitte bunu yeterli görmüş değildir; aksine bir bilginin aynı zamanda
başka bilgilerle karşılaştırılmasını önemsemiş ve içerdiği bilgilerin, yani hadisin isnadı değil de
metninin aynı türden başka bilgilerle çelişkili olması durumunda hangisinin doğru olduğunu
tespit için başka kriterlere de başvurmuştur. Ama son noktada bir isnadın sağlam olması yani
isnadın belirtilen testleri başarıyla geçmesi, bu isnada dayalı bilginin (metnin) “sahih”
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nitelemesini alması için yeterli kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar 3./9. yüzyılda
meyvesini verecek ve bir önceki bölümde saydığımız Hz. Peygamber’in hadislerini derleyen
hadis mecmuaları, ya da sahih hadis koleksiyonları ortaya çıkacaktır.
Bu mecmualarda mevcut hadisler hadis uzmanlarınca en temelde sahih ve zayıf şeklinde
sınıflanır. Sahih hadis, güvenilir, dürüst ve zihinsel kapasitesi yerinde en az bir kişinin kendisi
gibi en az bir kişiden işittiği/aldığı ve bu şekilde arada kopukluk olmaksızın Peygamberimize
kadar ulaşan şaz ve muallel olmayan hadislerdir.90 Zayıf hadis nitelemesi ise sahih hadis için
aranan şartların yetersiz kalması durumunda kullanılır. Sahih ve zayıf nitelemeleri arasında bir
dizi hiyerarşik niteleme mevcut olup, hadis uzmanları bunları hadis usulü eserlerinde ayrıntılı
olarak tanımlamışlardır.
İsnad zincirindeki mevcut bilgi aktaran kişilere ravi denmektedir. Ravilerde aranan
dürüstlük ve zihinsel yeterlilik şartlarının kişi tanıma programını uygulamada çok ciddi ve hassas
bir yaklaşımı gerektirdiği açıktır. Yazı kültürünün henüz sahteciliğe çok kolay bir zemin
hazırladığı, matbaa, bilgisayar ve internet gibi imkanların olmadığı şartlarda bilgileri aktaranların
bu iki kriter açısından taranmasının son derece zor ve karmaşık bir durum yaratacağı açıktır.
Hadis uzmanları bu zorluğu aşmak için geliştirdikleri rical ilmi sayesinde hadis aktarıcılarının
çetelesini tutmuşlardır. İslam kültür ve medeniyetinde hem biyografi hem de tarih
araştırmalarının temelini ve arka planını teşkil eden bu çabalar sayesinde Tedvin Çağı ile Saadet
Çağı arasında yaşayan ve hadis aktarma işine bir şekilde dahil olan binlerce kişi hakkında
toplanan bilgiler hadis uzmanları arasında tedavül etmiş ve bu bilgilere dayalı olarak isnad
zincirinde yer alan ravilere en güvenilirden (sika, mutkin) yalancıya (kezzab, metruk) kadar
uzanan bir dizi niteleme iliştirilmiştir. İslam tarihi için zengin malzeme içeren bu bilgiler, bir
çoğu hacimli eserler halinde günümüze ulaşan kitaplarda mevcuttur.
İsnad sistemi kişi tanıma programına bağlı olduğundan isnadın kopuk olmaması gerekir.
Bu açıdan hadisler müsned, mürsel, muallak, munkatı, mu‘dal gibi değişik isimler alırlar. Hadis
usulüne göre sahih hadis öncelikle müsned olan hadistir; zira müsned hadiste, isnad zincirindeki
tüm isimler belirtilmiştir ve bu sayede hadis uzmanları zengin kişi-tanıma programı sayesinde o
kişilerle ilgili değerlendirme yapabilme şansı elde etmiş olurlar. Amaç her uzmanın kendi
yargısını oluşturma imkanına kavuşmuş olmasıdır. Ancak hadislerin aktarımında her zaman
isnadı tam yani kesintisiz bulmak mümkün olamamaktadır. Bazen isnada kopukluklar olmaktadır
ki buna mürsel veya munkatı adı verilmektedir. Bazen de isnaddaki isim bilinse bile hakkında
90

Şaz, ravileri güvenilir olmakla beraber tek bir isnadla aktarılan yahut isnadı daha güçlü bir başka isnada aykırı olan
hadistir. Muallel ise, görünüşte sağlam olan bir isnadın gizli bir zaaf taşıması halidir.
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bilgi olmaz ya da olan bilgiler olumsuzdur. Bu durumda da o hadis kesintili bir isnada sahip
kabul edilerek zayıf sayılır. Ancak aşağıda göreceğimiz üzere Tedvin Çağı öncesi bilgi
aktarımındaki kesintili aktarım yöntemi bazen farklı değerlendirmelere de konu olabilmektedir.

6.3

Fıkıh Usulü ve Sıhhat Meselesi

Fıkıh, yukarıda geçtiği üzere, başlangıçta nakli bilgileri anlatmak için kullanılan ilim
kavramından farklı olup onu aşan bir başka bilişsel faaliyetin adıdır. İlk ortaya çıktığında re’y ile
eş anlamlı kullanılan fıkıh, kısaca, bu nakli bilginin uzman bireyin (müçtehit) zihin süzgecinden
geçerek Müslümanların hayatını yönlendiren normatif/kural koyucu bir bilgiye dönüştürülmesi
etkinliği olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle fıkıh, Hz. Peygamber’in sünnetinde somutlaşan
İslami pratiği yeni zaman ve mekanlarda tekrar tekrar okuma ve yorumlama ve onu bu değişen
şartlara uyarlama faaliyetinin adıdır. Zira Hz. Peygamber'in Medine perspektifiyle hayata
geçirdiği İslami ideallerde normlar önemli bir yer tutmaktaydı.
O halde fıkıh İslam’ın evrensel söylemine paralel olarak İslami pratik olan sünnetin
evrenselleştirilmesi için Müslümanlarca geliştirilmiş bir bilgi ve yorum sisteminden başka bir
şey değildir. İslami pratiğin evrenselleştirilmesi nasıl başarıldı? Fıkhın buna cevabı fıkıh usulü
disipliniyle olmuştur; fıkıh usulü fıkhın dayandığı temellerin ve yöntemin açıklandığı ve
anlatıldığı bir yöntem-bilimdir.
Fıkıh usulü, Hz. Peygamber’den aktarım yoluyla bize gelen bilgilerin sağlıklı bir biçimde
gelip gelmediğini denetleyecek bir kriter ve ölçü geliştirmiştir. Hadis usulü bir hadisin
Peygamberimizle irtibatını isnad, yani onu aktaranların oluşturduğu silsile çerçevesinde kurmaya
çalışmakta ve bu silsilenin sağlam olup olmamasıyla ilgilenmekteydi. Dolayısıyla her bilgi adeta
diğerinden bağımsız olarak arkasındaki isnad zinciri ile sahih yahut zayıf olarak nitelenmekteydi.
Fıkıh usulünün yöntemi ise bilginin içerdiği normatif değer (hüküm) açısından bu irtibata
yaklaşır. Biraz daha açmak gerekirse fıkhî düşünmenin amacı müslüman bireyin inanç, amel ve
ahlak dünyasını yöneten “İslamî” normu ya da şer‘î hükmü bulmaktır. Tabii ki bu normların ilk
somut ifadesini bulduğu yer Peygamberimizin sünnetidir.
İşte fıkıh usulü bu normların ilk somut ifadeleri olan sünnet ya da hadis malzemelerinin
(ki buna ilk neslin pratiklerinin de dahil olduğunu birinci bölümde belirtmiştik) sağlıklı bir
zeminde nakledilmesi meselesiyle ilgilenirken evrensel bir çerçeve oluşturur. Bu çerçeve bilgi
aktarımını kuramsal bir zemine oturtmayı amaçlamaktadır. Bunun anlamı sadece Müslümanlariçi bir akıl yürütme ve yorumlama çerçevesi yerine dinlerden bağımsız bir şekilde salt akıl
açısından kabul edilebilir bir kuramsal zemin oluşturmaktır.
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6.4 Haber Kavramı
Bu bağlamda fıkıh usulü kendisi gibi rasyonel temelli kardeş disiplin olan Kelam’la
birlikte haber (aktarılan bilgi) kavramını geliştirmişler. Geçmişte olan veya şimdi ama doğrudan
tanıklık etmediğimiz olaylar hakkında bize aktarılan bilginin doğruluğunu tespitte insan akıl ve
deneyimi hareket noktası olarak alınmaktadır. Aktarılan bilgiler gündelik hayatımızda yer
alabildiği gibi tarih gibi tamamıyla aktarılan bilgilere dayalı disiplinler de mevcuttur.
İnsan aklı ve deneyimleri göstermektedir ki, bizler bazı aktarılan bilgilerin doğruluğunu
asla sorgulama ihtiyacı hissetmeyiz; örneğin bir çocuğun çevresinden kendi geçmişiyle ilgili
aldığı bilgiler ya da yetişmesi sırasında okulda veya yaşadığı çevrede görmediği yerler hakkında
edindiği bilgiler bu türden bilgilerdir. Amerika kıtasının varlığı, anne-babası ve akrabalarıyla
ilgili bilgiler vs. tüm bunlar eğer aksi bir bilgi o toplumda mevcut değilse, o bilgileri doğrudan
müşahede etmemiş olmasına rağmen, doğruluğundan asla kuşku duymadığı kesin bilgilerdir.91
Diğer bazı bilgilerin ise yanlış veya yalan olduğuna dair hiçbir kuşku yoktur. Örneğin bir
kimse (bir Mucize fikri olmaksızın) annesiz bir çocuk dünyaya geldiğini, ya da bir binanın
ustaları olmadan kendi kendine inşa edildiğini haber verdiğinde insan deneyimi ve aklı bu
bilgilerin yanlışlığı konusunda hiçbir tereddüt taşımaz.
Ama aktarılan bilgilerin çoğunluğu bu iki türe dahil olmayıp diğer bir kategoride yer alır;
bu, yanlış veya doğru olduğu konusunda aklımızla hemen ve o anda karar verme imkanına sahip
olmadığımız bilgi kategorisidir. Tarih, haberler, çevremizdeki kişilerin görmediğimiz olaylarla
ilgili aktardığı bilgiler çoğunlukla bu kategori içinde yer alır. İşte insan deneyimindeki aktarılan
bilgiye ilişkin bu üçlü sınıflama fıkıh usulünün Hz. Peygamber’den aktarılan bilgilerin
doğruluğunu tespit için esas aldığı kuramsal zemini oluşturmuştur.

6.4.1 Mütevatir ve Âhâd Haberler
Fıkıh usulünün bu doğrultuda yaptığı ilk sınıflama bilgilerin öncelikle kesin ve kesin
olmayan şeklinde ikiye ayrılmasıdır. Kesin bilgi ya yanlışlığı kesin olan bilgidir ki, aktarılan dini
bilgiler açısından buna (Ortaçağ Hıristiyan metinlerinde iddia edildiği gibi) Hz. Muhammed´in
haşa puta tapıcı/pagan olduğu bilgisi örnek verilebilir. Böyle bir bilginin yanlışlığı apaçıktır; zira
onun ana hedeflerinden biri puta tapıcılığı ortadan kaldırmaktı. Ya da doğruluğu kesin olan
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Burada büyük bir komplo imkanından söz edilebilir; ancak yakın zamanlarda Hollywood´da çekilen Truman Show
adlı bir sinema filminde de işlendiği gibi bir kimsenin hayatının bütününün yapay bir çevrede kurgulanması
şeklindeki komplo bir şekilde açığa çıkar yani komplo ilelebet sürdürülemez.
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bilgidir. Kesin yanlış bilgiyi bir tarafa bırakırsak Peygamberimizden aktarılan bilgileri iki sınıfta
toplayabiliriz:
1.

Birincisi doğruluğu açık ve kesin olanlar;

2. ikincisi ise doğruluğu hakkında doğrudan aklımızla kesin kanaat belirtme imkanımız
olmayan bilgilerdir.
Birincisine mütevatir ikincisine ise âhâd yahut vâhid haber denmektedir. Tevatür
kelimesinden
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isim olan mütevatiri İslam alimleri şu şekilde tanımlamışlardır: Hz.

Muhammed´e ulaşıncaya kadar her aşamada yalan söylemek üzere bir araya gelerek bir komplo
kurma imkanı olmayacak kadar çok ve çeşitli insanlardan oluşan büyük bir topluluk tarafından
nakledilen bilgi. Tıpkı geçmişimizle ilgili aldığımız bilgiler yahut görmediğimiz şehir ve
ülkelerin varlığıyla ilgili bilgilerimiz gibi mütevatir haber asla şüpheye yer bırakmayan kesin
bilgilerdir. Muhammed diye bir insanın yaşadığı, Kur'an diye bir kitap getirdiği, namaz kılmayı,
oruç tutmayı vs. dini emir olarak vazettiği gibi bilgiler mütevatir bilgilerin en açık örnekleridir.
Müslüman olmayan biri bile bu türden bilgilerin doğru olduğundan kuşku duymaz. Çünkü bu
bilgiler aklımızın zorunlu olarak doğru olduğunu söylediği bilgilerdir.
İslam'ın temel öğretileri mütevatir haber aracılığıyla tespit edilmiştir. Kur'an'ın
korunması, namazın, orucun, haccın ve zekatın esasları kısaca Kur’an’da belirtilen ve Peygamber
Efendimizin sünnetiyle uygulaması yapılan tüm dini normların aslı ve esası mütevatir haber
şeklinde bize ulaşmıştır. Bir sünnet bilgisinin mütevatir olması için aranan temel kriter söz
konusu bilgi hakkında öncelikle sahabe neslinde ve ondan sonraki nesillerde farklı bir ses veya
fikrin olmamasıdır. Eğer sahabe arasında aktarılan bir bilginin doğruluğu hakkında en ufak bir
kuşku mevcutsa (ki bu bir kişinin karşı çıkması bile olabilir) bu durumda fıkıh usulü bu bilgiye
mütevatir nitelemesi yapmaz.

6.4.2 Âhâd Haber
Diğer

yandan

bu

şekilde

aklımızla

kesin

doğru

veya

yanlış

olduğunu

söyleyemeyeceğimiz nakli bilgiler de mevcuttur ve bunlar gündelik hayatta ve tarihsel
anlatılarda en çok karşımıza çıkan haber türleridir. Bir haber kanalının yahut gazetenin verdiği
bilgilerden tutun da geçmişte olan biten olaylarla ilgili olaya tanıklık edenlerin ağzından yapılan
anlatıları bilimsel bir çerçevede ele alan tarih bilimine kadar pek çok sahada karşımıza çıkan
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Türkçe’de tevatür burada kullanıldığından farklı bir şekilde negatif anlamı ön planda olarak kullanılmaktadır. Bu
kullanımda tevatür söylenti yahut doğruluğu yanlışlığı düşünülmeden halk arasında yaygın bilgiler manasına
gelmektedir. Ancak fıkıh usulü literatüründeki kullanım insanların ortak sahip olduğu doğruluğundan asla şüphe
edilemeyecek yaygın bilgi manasınadır.
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bilgiler bizim hemen ve işittiğimiz anda “sahih/doğru” zorunsal nitelemesini yapmamıza imkan
vermeyen türden bilgilerdir. İşte bu tür bilgilere İslam alimleri “âhâd” yahut “vâhid haber” adını
vermektedirler.
Sözlükte “tek”, “bir” yahut “tekler” anlamına gelen bu kelimenin teknik tanımı
“Mütevatir haberi oluşturan asgari sınıra ulaşmamış bir veya birkaç kişi tarafından aktarılan ve
kesinlik taşımayan bilgi” şeklindedir. Gündelik hayatımızda görmediğimiz bir olayla ilgili olaya
tanıklık eden bir kişinin verdiği haberi biz eğer bilgiyi aktaran kişiyle ilgili bir kuşku
taşımıyorsak yanlış olma ihtimali olmakla beraber “doğru” kabul ederiz. Ancak bu doğruluk
nitelemesi mütevatir haberlerde olduğu gibi kesin ve zorunlu bir yargı olmayıp ihtimal içerir;
yani bu, teknik tabiriyle “zann-ı galib-i re’y” yani “zihnimizde oluşturduğu doğruluğuna ilişkin
baskın kanaat” anlamında bir doğruluktur.
Bize anlatılan bir haber yahut mahkemede yapılan bir şahitlik ya da gündelik
alışverişimizde ürünler üzerine iliştirilen etiketlerin tümü aslında bizim tanıklık etmediğimiz bir
olay veya süreci bize haber vermektedir; bu tür bilgilerde kesin doğruluk aramak yerine
doğruluğuna ilişkin “baskın kanaat” oluşması esas alınmaktadır. Aksi halde gündelik yaşamımız
kesin doğrular arama peşinde sağlıklı akışını kaybedebilir. Toplumsal yaşamın temeli güven olup
insanların beyanlarına güvenmek hayatı sürdürmek için gereklidir. Fıkıh usulü alimleri haber
(aktarılan bilgi) teorisini hayatımızın her alanında hakim olan işte bu güven temelli ilişkilerden
soyutlayarak oluşturmuşlardır.

Prof. Dr. Murteza Bedir
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OKUMA PARÇASI

Hz. Peygamber’e İttisâl Açısından Haberler
Haberlerin Hz. Peygamber’e ittisâli (ulaşma) üç mertebede ele alınmaktadır: a) Şüphe
içermeyen tam ittisâl, b) sûreten şüphe içeren ittisâl ve c) hem sûreten hem de manen şüphe
içeren ittisâl.
Mütevâtir haberler birinci kısma girmektedir. Bunlar, bizzat kendisinden görülmüş ve
duyulmuşçasına hiçbir şüphe içermeksizin Hz. Peygamber’den bize ulaşan haberlerdir. Bu da
haberin sayıya gelmeyecek kadar kalabalık ve çoklukları, adil oluşları, farklı bölgelerde
bulunmaları sebebiyle yalan üzerinde anlaşmaları mümkün görülmeyen bir grup tarafından
rivayet edilmesiyle olur. Ayrıca, bu şartların bütün tabakalar için gerçekleşmesi, ilk tabaka
nasılsa diğer tabakaların da öyle olması gerekmektedir. Kur’ân, beş vakit namaz, rekât sayıları
ve zekâttaki miktarların nakli mütevatirin örnekleridir.
Bu kısma giren haberler bizzat görme gibi zarûrî kesin bilgi ifade eder… Bunun nedeni
insanların değişik karakter ve tabiatlarda yaratılmaları ve bunun sonucunda işlerinin farklı
farklı olmasıdır. O halde bir haberin nakli hususunda aralarında ittifak söz konusu olduğunda
bu bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu sebep ya işitme ya da uydurma olabilir. Râvilerin
adalet vasfını taşımalarının yanı sıra farklı bölgelerde bulunup sayıya gelmeyecek kadar çok
olmaları haberin uydurulmuş olma ihtimalini devre dışı bırakmakta, böylece işitme tek
seçenek haline gelmektedir.
Meşhur haber, aslen âhâd olduğu halde daha sonra yaygınlık kazanıp yalan üzerine
anlaşmaları düşünülemeyecek bir grup tarafından nakledilir hale gelen haberlerdir. Burada
sözü edilen grup sahabeden sonra gelen iki nesildir. Bunlar güvenilir bir grup ve haklarında
ithamın söz konusu olmadığı imamlardır. Meşhur haber bunların şehadeti ve tasdiki sayesinde
mütevatir haber gibi hüccet olmuştur… Recim uygulaması, mestler üzerine mesih ve yemin
kefareti olarak tutulan oruçların peş peşe tutulmasına dair haberler bu kısmın örnekleridir…
Meşhur haberin mütevâtirden ayırt edilmesi oldukça zordur. Bununla birlikte bunların şu
şekilde ayırt edilebileceği söylenebilir: Mütevatirle elde edilen bilginin doğruluğu haberin
kendisinden kaynaklanmakta, bu nedenle söz konusu bilgi yakîn olarak adlandırılmaktadır.
Meşhur ise başlangıcıyla ilgili gaflet söz konusu olsa da ittisali hususunda kişiye güven telkin
etmektedir. Bundan dolayı, mütevatirle elde edilen bilgi ilm-i yakîn olarak adlandırılırken
zikredilen nitelikteki haberle elde edilen bilgi ilm-i tume’nîne adını almaktadır.
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Haber-i vâhid bir, iki ya da daha fazla sayıda kişi tarafından rivayet edilen haberdir.
Bu tür haberlerde mütevatir ve meşhurda aranan vasıflar bulunmadığı için ravi sayısının bir
önemi yoktur. Bize göre haber-i vahid ameli gerektirir, kesin bilgi ifade etmez… Zira bir
haber doğru olması sebebiyle hüccet olur. Haber- vahid ise doğru olabileceği gibi yanlış da
olabilir. Haber verme ehliyetine sahip âdil bir ravi tarafından rivayet edilmesi durumunda
doğruluk tarafı ağır basarken ravinin fasık olması halinde yanlış olma ihtimali daha baskındır.
Bu durumda, doğru olma ihtimalinin daha baskın olmasını dikkate alarak haber-i vahidi amelî
konularda hüccet kabul etmek gerekmektedir. Öte yandan, bu kısma giren haberlerdeki
yanılma ve yalan ihtimali tamamen göz ardı edilmeyerek bunların ilm-i yakîn ifade etmediği
söylenmektedir.
(Pezdevî, Kenzü’l-vusûl)93

93

Pezdevî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. Abdilkerîm (482/1089), Kenzü’l-vusûl ilâ
ma‘rifeti’l-usûl (Keşfü’l-esrâr içinde), Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1997, II, 521-524, 534-538, 547.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde klasik usulcülerin ortaya koydukları haber teorisi ele alındıktan
sonra sünnetin mütevatir ve ahad kategorilerinin, bu haber teorisinin neresinde yer
aldıkları incelenmiştir.
Hadis usulünde haberin sıhhatini kontrol adına geliştirilen isnad teorisi ortaya
konmuş, sahih hadisin tespitinde hadisçiler ve usulcülerin geliştirdikleri yöntemler
mukayeseli olarak analiz edilmiştir.
Son olarak fıkıh usulünde mütevatir ve ahad haberin konumu, bilgi değerleri ve
ahad haberin ameli gerektirmesi için taşıması gerekli görülen şartlar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Klasik fıkıh usulü ilminde geliştirilen haber teorisini kısaca anlatınız.
2. Mütevatir haberin mahiyetini açıklayınız.
3. Ahad haberin sıhhatini tespitte hadisçilerin geliştirdikleri isnad teorisini
anlatınız.
4. Hanefi mezhebinde ahad haberin delil değerini tartışınız.
5. Mütevatir haberin bilgi değerini belirtiniz.
6. Ahad haberin bilgi değerini belirtiniz.
7. Rical ilminin fonksiyonunu haber teorisi üzerinden anlatınız.
8. İslamın temel kaynaklarının yazıya geçirilme sürecini anlatınız.
9. Raviyi tanımlayıp, ravide bulunması gerekli görülen şartları belirtiniz.
10. Sahih hadisin tespitinde hadisçiler ve usulcülerin geliştirdikleri yöntemleri
tartışınız.
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7. HABER-İ VAHİD, EF‘AL-İ NEBİ ve TEÂRUZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.

2.

SÜNNET VE HABERLER
a.

Kesin ve İhtimalli Bilgi

b.

Hadis Usulü ve Fıkıh Usulü

c.

Haber-i Vahidin Kabul Şartları

EF’AL-I NEBI (ALLAH RASULÜ’NÜN SÖZLERINDEN BAĞIMSIZ FILLERININ
HÜKMÜ)

3.

NASLAR ARASINDA ÇELIŞKI GÖRÜNTÜSÜ (TE‘ARUZ) VE GIDERME YOLLARI
(TERCIH)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fıkıh usulünde kesin bilgi nedir?
2) İhtimalli bilginin değeri nedir?
3) Haber-i vahidin kabul şartları nelerdir?
4) Resulullahın sözlerinden bağımsız fiileri nasıl yorumlanmalıdır?
5) Dini metinler arasında çelişki görüntüsü nasıl çözümlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Haber-i vahid,
resulullahın fiilleri ve
dini metinler arasında
çelişki.

Kazanım
Fıkıh usulü literatüründe
işlendiği şekliyle kesin ve
ihtimalli bilgi; haber-i vahidin
kabul şartlarını, resulullahın
fiillerinin ne ifade ettiğini ve
dini metinler arasında çelişki
görüntüsünün nasıl te’lif
edileceğine ilişkin farklı
önerileri tanır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Yakin

•

Zann

•

Haber-i vahid

•

Ef’al-i nebi

•

Tearuz

•

Te’lif
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7.1

Sünnet ve Haberler

Sünnetin aktarımı meselesine bir önceki derste gördüğümüz haber teorisini uygularsak,
Hz. Peygamber’in sünnetinde somutlaşan İslam’ın temel esaslarının ve özünün mütevatir
haberler aracılığıyla güvence altına alındığını ve sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarıldığı
görülmektedir. Kur’an’ın derlenmesi, namaz, oruç, hac, zekat vs. gibi temel İslam ritüellerinin
uygulama şekilleri ve kuralları ümmetin tümü tarafından Sahabe neslinde Efendimizden
devralınmış ve onlardan Tabiin nesline ve sonra Tebe-i Tabiin nesline aktarılmış ve nihayet
Tedvin Çağı’nda sistematik yazı ile koruma ve güvence altına alınmıştır.
Ümmet içinde mevcut tüm dini akımlar ve mezhepler mütevatir bilgilerle gelen bu temel
uygulamaların ümmetin müşterek mirası olduğunda bir tereddüt taşımazlar. Bugün yaşayan
Sünni, Şii, Vahhabi, İbadi, hasılı tüm İslam mezhep ve yorumları İslam’ın esasları konusunda
aynı fikri paylaşmaktadır. Bu tek ve birleşik İslam anlayışı ve algısı İslam’ın çok sesliliğe ve
farklı yorum ve uygulamalara izin vermeyen “monist (tekilci)” bir felsefe üzerine oturduğu gibi
bir yanlış sonuca bizi götürmesin. Aksine İslam’ın öz ve esaslarını oluşturan birinci halkanın
yanında ikinci ve üçüncü halkaları daha mevcut olup bu alanda yoruma açık oldukça geniş bir
esnek alan vardır. Zaten İslam alimleri ve ilimlerince kabul edilen en temel epistemolojik ayırım
bu birinci halka ile diğer halkaları ayırmak ve tanımlamak için geliştirilmiştir.
İslam'ın Özü ve
Rüknü
(mütevatir dışında bir
yol olmaz)
İslam'ın iç kabuğu
(Mütevatir ve meşhur
dışında bir yolla
ispatlanamaz)
İslam'ın tamamlayıcı
hükümleri
(Ahad haber de
geçerli olabilir)

7.1.1 Kesin ve İhtimalli Bilgi
Bilginin kesin-doğru (kat‘î) ve olasılıklı-doğru (zannî) şeklinde iki kategoriden oluştuğu
fikri İslami epistemolojinin yaptığı köklü bir ayırımdır. Buna göre dini (şer‘î) bilgi en başta
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aktarılan bilgidir ve bunlar da ya doğruluğu kesin olan ya da doğruluk ihtimali yüksek olan iki
sınıftan oluşur. İşte sünnet söz konusu olduğunda sünnetin mütevatir yolla aktarılan bilgileri,
doğruluğu kesin olan bilgilerdir. Ama sünnet sadece mütevatir yolla aktarılan bilgilerden
oluşmamıştır.
Efendimiz yirmi iki yıllık peygamberlik hayatı boyunca İslam’ı öğretirken temel esasları,
yani İslam’ın değişmezlerini herkese, her zaman ve her mekanda kararlı bir biçimde öğretirken
bunların yanında esasa ilişkin olmayan ama o esası koruma, olgunlaştırma, tamamlama vs. gibi
çeşitli amaçlarla pek çok emir tavsiye ve öğütler vermiş, vaazlarda bulunmuş, kıssalar ve
anlatılar yapmıştır. Ama bunlar esasa ilişkin olmadığından Efendimiz bunları herkese, her yerde
ve her zaman anlatmak yerine değişik kişilere, farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda özel veya
genel olarak anlatmıştır. Başka bir ifadeyle bu anlatı bazen bir topluluk önünde olabilirken bazen
de bir kişiye özel olabilmekteydi.
İşte bu türden öze ilişkin olmayan tamamlayıcı bilgilerin aktarım süreçlerine işaret etmek
amacıyla âhâd haber adı verilmiştir; yani asgari bir kişinin aktarımıyla nakledilen bilgi; ancak
âhâd haber her zaman bir kişinin aktardığı bilgi demek değildir. Mütevatir derecesine
ulaşmadıkça onlarca kişi tarafından aktarılsa bile böyle bir haber pekala âhâd adını
alabilmektedir. Âhâd haberler kendi aralarında çeşitli tasniflere konu edilmektedir. Aşağıda
bunun ayrıntılarını vereceğiz ama ondan önce âhâd haberlerin niçin bir dini bilgi aktarım yolu
olarak belirlendiği üzerinde biraz daha duralım.
Efendimizden aktarılan bir bilgi eğer sahabe neslinde yaygın olarak bilinmesine rağmen
sahabeden bir kısmı yahut biri böyle bir bilginin olmadığını iddia eder ama sahabe neslinden
sonra bu bilgi ümmet içinde yaygınlaşarak ikinci nesilde mütevatir haber haline gelirse böyle bir
bilgiye meşhur haber adı verilmiştir. Ama bir bilgi (şifahi kültürün hakim olduğu ilk asır
Müslüman nesilleri olan) sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin neslinde yaygınlaşmadan özel ve bireysel
isnad kanallarıyla aktarılmış ve ancak Tedvin Çağında hadis derleme çabaları sonucu yazıya
geçirilerek yaygınlık ve şöhret kazanmış ise böyle bir bilgi gerçek anlamda âhâd haber sayılarak
meşhur haberlerden ayrı tutulmuştur.
Özetlemek gerekirse Hz. Peygamber’in sünnetinin taşıyıcısı olan aktarılmış bilgiler
Hanefiler dışındaki usulcülerce iki ana sınıfta toplanmıştır: Mütevatir ve âhâd haberler. Hanefiler
ise üç haber sınıfı kabul ederler: Mütevatir, meşhur ve âhâd. Meşhur haber aslında diğerlerine
göre âhâd haberin bir alt dalıdır. Ama Hanefiler mütevatir ile âhâd arasında kalan bir üçüncü
kategorinin daha kabul edilmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünmüşlerdir. Meşhur salt-âhâd
haberden daha güçlü kabul edildiği için biraz önce sözünü ettiğimiz kelam ve fıkıh ilimlerinde
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delil kabul edilmiş ve kurucu bir role sahip olmuştur. Aşağıda haberlerin fıkıh usulündeki tasnifi
şema olarak verilmiştir (şema 2):
Şema 2:

Haber
Mütevatir
haber

MeşhurÂhâd haber

Salt-Âhâd
haber

Fıkıh usulü bu şekilde tasnif ettiği haberlerin her birisine epistemolojik bir değer de
vermiştir. Buna göre mütevatir haberler kesin ve zorunlu bilgi (ilm-i yakîn) üretir ve daha önce
de belirtildiği gibi dinin ana çatısı ve çerçevesi bu tür bilgiler üzerine oturur. Bu yüzden de
mütevatir bir haberi kabul etmemek dinin bir esasını kabul etmemek anlamına geleceğinden
böyle bir kişi İslam dairesinden çıkmış sayılır. Kur’an-ı Kerim’in elimizde bulunan metinden
ayrı başka bir metin olduğunu söylemek, Hz. Peygamber’in öğrettiği şekilde İslam’da namaz
kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek vs. gibi emir ve uygulamalar olmadığını ileri sürmek İslam
alimlerince kişiyi Müslüman olmaktan çıkaran düşünceler olarak görülmüştür. Zira mütevatir bir
haber kesin bir bilgi içerir ve onu inkar eden kimse görmesine rağmen gördüğü şeyi inkar eden
kişi gibi sayılır.
Ahâd haberler kesin bilgi (ilm-i yakîn) üretmezler; onlara dayalı olarak elde edilen bilgi
ihtimalli bilgidir. Bu sebeple de âhâd habere dayalı bir dini hükmü inkar eden kimse din
dairesinden çıkmış olmaz. Ancak âhâd haberin meşhur olanı salt-âhâd haberden bilgi değeri
bakımından ayrılmaktadır.
Meşhur haberler sahabe neslinde bir tereddüt içermekle beraber sonra mütevatir niteliği
kazandıklarından doğruluğu hakkında “kalbi yatıştıran bir bilgi veya kanaat (ilm-i tuma’nîneti’lkalb)” taşıdıkları düşünülmüş ve bunları inkar etmenin insanı dinden çıkarmasa bile günaha açık
hale getireceği belirtilmiştir. Meşhur haberin bu niteliği ona fıkıh alanında ayrıntının ötesinde bir
otorite kazandırmakta ve hatta salt-âhâd haberlerin otorite sayılmadığı kelam ilminde bile
meşhur haberler kullanılabilmektedir. Son olarak salt-âhâd haberin bilgi değeri ise “doğruluk
ihtimali baskın bir bilgi (ilm-i gâlib-i zann)” olarak tanımlanmıştır. Bu bilgiler fıkıh usulünün
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belirlediği dini bilgi kaynakları şemasında kesin olmayan bilgi kaynakları arasında ve bir içtihat
yöntemi olan kıyasa paralel bir bilgi kaynağı olarak sıralanmıştır.

7.1.2 Hadis Usulü ve Fıkıh Usulü
Fıkıh usulünün sünnetin verileri olan aktarılan bilgilere dair bu tasnifinden sonra şimdi
kısaca hadis usulünün sıhhat tespit yöntemiyle fıkıh usulünün yöntemini kısaca karşılaştırabiliriz.
Öncelikle her ikisinin de sahih bilgiyi aradıklarını belirtmemiz gerekir. Ancak aynı arayış içinde
olsalar da amaç açısından bir fark söz konusudur. Hadis usulü Peygamberimize ait bir bilginin
sahih formunu bulmayı amaçlamakta ve bu sebeple de bilgiyi aktaranlar üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Diğer yandan fıkıh usulü ise bir bilginin Hz. Peygamber’le ilişkisini kurarken
söz konusu haberin içerdiği normun/hükmün Peygamberimizin öğretileri içerisinde durduğu yeri
ve konumu da belirlemeye çalışır. Başka bir ifadeyle söz konusu haberin ihtiva ettiği kural veya
tavsiyenin dini hükümler hiyerarşisi içindeki yerini belirlemeye çalışır. Bu sebeple de bir açıdan
fıkıh usulü hadis usulünün bıraktığı yerden başlar; yani isnad açısından sahih olarak nitelenen bir
haber fıkıh usulü için ilk veri olmaktadır.
Böyle bir haberin ihtiva ettiği hükmün dinin açık ve bilinen temel esaslarına nazaran
konumunun ne olduğu, dini değerler hiyerarşisi açısından makul ve tutarlı olup olmadığı, daha
güçlü bir normla çelişip çelişmediği gibi soruları sormak fıkıh usulünün bir haberin sıhhatini
tespit için dikkate aldığı temel unsurlardır. Bu sebeple de hadis usulü yöntemince “sahih” kabul
edilen bir haberin fıkıh usulü yöntemine göre kabul edilirliği sorgulanabilmektedir.
Buna göre isnadın sorunsuz olması hadisin ihtiva ettiği hükmün doğrudan bağlayıcı bir
dini norm oluşturması için yeterli değildir; isnad bilimsel incelemeden geçirildiği gibi, ihtiva
ettiği hüküm de fıkıh (ki buna kelam ve tasavvufu da ekleyebiliriz) gibi dini hükümleri beyan
eden disiplin uzmanlarının içtihadıyla değerlendirilmelidir. Bu özellikle mütevatir ve meşhur
dışında kalan salt-âhâd adını verdiğimiz haber kategorisi için doğrudur. Çünkü bu tür haberlerin
biraz önce değindiğimiz gibi doğruluğu kesin olmayıp sıhhati belirli bir kanaate dayanmaktadır.
Ayrıca bu tür haberler dinin esası ve temel prensiplerinden çok, ayrıntılarına ilişkin
olduğundan bunların ihtiva ettiği bilgilerin vazettiği hükümlerin dinin genel esasları ve temel
prensipleri ışığında yorumlanması gerekmektedir. Bu da fıkıh ve benzeri disiplinlerce sistematik
bir biçimde yapılır ve söz konusu haberlerin sıhhati meselesi ancak bu ikincil yorumlama
sonrasında kesin sonuca bağlanır.
Diğer yandan fıkıh usulünün hadis usulünden farklı amaç taşıyor olması, isnada bakışta
da bir farklılık ortaya çıkarmaktadır. Şifahi aktarımın esas olduğu ilk nesil Müslümanlar arasında
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bir dini bilginin ifadesi genellikle doğrudan Peygamberimizin dilinde aktarılabiliyordu, başka bir
ifadeyle isnadın kopuk olduğu (mürsel) rivayetler ilk nesillerde yaygın bir olguydu. Ancak isnad
temelli hadis usulü yöntemi, hadis aktarcılarının kimliğini tanımlamak durumunda olduğu için
bu tür rivayetleri ve bilgileri zayıf haber kategorisinde görür. Ama fıkıh usulü doğrudan Hz.
Peygamber’e atfedilen dini bilginin aktarıcısının önde gelen bir din alimi olması durumunda bu
tür bilgilerin sadece kopukluğa bağlı olarak zayıf şeklinde nitelenmesini kabul etmezler.
Zira dinin esaslarını vazeden mütevatir ve kısmen meşhur haberler Peygamber
Efendimizin Medine pratiği içinde yaygınlık kazanmış ve vazedildikleri bağlam sahabe
tarafından kavranmıştı. Yaygın aktarım bu bağlamın sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamıştır. Ancak özel kanallarla rivayet edilen salt-âhâd haberler çoğu kez
bağlamından kopuktur ve sadece bir anekdot, söz veya hikaye olarak aktarılmışlardır.
Bu durumda söz konusu bağlamdan kopuk hadislerin İslam değerler sistemi içinde
anlamlı bir yere oturtulması gerekmektedir; başka bir ifadeyle onların genel esaslar ve temel
prensipler karşısındaki konumunun belirlenmesi yoluyla bağlamlarının tespit edilmesi lazımdır.
İşte bu süreç fıkıh usulü dilinde içtihat adını almaktadır; içtihat bu anlamda özel kanallarla
bağlamlarından kopuk aktarılan bilgilerin konunun uzmanı müçtehitlerce bağlamlarına
yerleştirilmek üzere incelenmesi demektir. Ama hadis usulünün amacı söz konusu bilginin
bağlamından çok kendisidir; o bilginin Peygamberimizle ilişkisini tespit için, aktarıcıların
(ravilerin) dürüstlüklerinin ve birbirleriyle irtibatlarının tespit edilmesi yeterlidir ve bundan sonra
o bilginin İslami değerler hiyerarşisi içindeki yerini ayrıca tespit etmek hadis uzmanlarının
birinci gündemi değildir.

7.1.3 Haber-i vahidin kabul şartları
Mütevatir ve meşhur haberler konusunda fıkıh usulü ile hadis usulü ana hatlarıyla aynı
kanaati paylaşır; ancak söz konusu haber-i vahid ya da salt-ahad haber ise bu iki ilim dalının
yaklaşımı başkalaşır. Bunu en iyi haber-i vahidin kabul şartlarında görebiliriz. Bu haber zanni bir
bilgi ürettiğinden onun dini alanda hüküm inşa etmede kullanılması hadis usulündeki sahih hadis
için aranan şartların ötesinde bir ihtiyat ve sorgulamayı gerektirmiştir. Aslında tüm müçtehitler
haber-i vahidin sıhhatini sistematik düşünceleri ışığında içtihada tabi kılarlar. Başka bir ifadeyle
haber-i vahid hüküm icra edebilmek için içtihad sürecine en başta tabidir.
Bu içtihatlar neticesinde özellikle Hanefi ve Malikilerin belirli kriterler geliştirdikleri
bilinmektedir. Malikiler açısından en önemli kriter Amel-i Ehl-i Medine’ye herhangi bir hadisin
aykırı olmamasıdır. Ancak bu testten geçtikten sonra bir hadisle amel vacib olur.
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Hanefilerin Arz Yöntemi. Hanefiler ise bir hadisin zahiren yani isnad açısından sahih
görünse bile manevi anlamda Peygamberimize ulaşımında sorun olabileceğini söylerler ve bu
amaçla arz adını verdikleri bir yönteme başvururlar. Bu yöntem herhangi bir isnadlı hadisin
(haber-i vahidin) içerdiği bilginin İslam’ın temel esaslarını vazeden Kur’an, mütevatir ve meşhur
sünnet ışığında incelenmesini esas alır.
Bunun anlamı şudur: Biz Hz. Peygamber’den beri İslami hükümlerin ne olduğunu Sahabe
ve Tabiin arasında bilinen yaygın bilgi olarak biliyoruz; ama haber-i vahid gibi yaygın değil de
‘özel’ kanallarla (ilk dönem İslam literatüründe haber-i vahide haber-i hassa, yani özel kişilerce
rivayet edilmiş haber de deniyordu ve bununla toplumun geneli tarafından aktarılan haber-i
ammenin karşısında yer alan haber kastediliyordu) gelen bir hadisin doğruluğunu öncelikle bu
‘ilk nesil Müslümanlar (Selef-i salihin)’ arasındaki ahkam-ı şer’iyyeye ilişkin yaygın bilgi içinde
anlamlı olup olmadığını araştırmak gerekir. Çünkü özel bilgiler doğası gereği hataya açık olup
bunların din gibi hassas bir alanda kullanılması İslam’ın temel esasları çerçevesinde test
edildikten sonra olmalıdır.
Umum Belva. Bu sebeple mesela Hanefiler umum belva adını verdikleri ‘olaya arz’
yöntemiyle bu yaklaşımlarını pekiştirirler. Buna göre eğer bir haber-i vahid uygulaması yaygın
bir olay hakkında ise ona kuşkuyla bakılması gerekir, zira herkesin hayatına dokunan bir konuda
izole/özel bir bilginin gelmesi şaşırtıcıdır.
Olaya Arz. Aynı şekilde Hanefiler, olaya arz yaklaşımı çerçevesinde bir özel rivayetin
(haber-i vahidin) ilk nesil Müslümanlar arasında şer’i ahkam konusunda yaşanan ihtilaf ve
dolayısıyla tartışmalarda kullanılmamış olmasını o haberin güvenilirliğinin zedeleyen bir durum
olarak görürler. Bunun yanında Hanefiler sahabenin alim ve fakihlerince rivayet edilmiş olmasını
önemsemişler ve bu şekilde olmayan rivayetlere biraz daha ihtiyatla bakmışlardır.

7.2

Ef‘al-i Nebi (Allah Resulünün Sözlerinden Bağımsız Fiilleri)

Allah Rasulü’nün dini tebliğ ve irşad çerçevesindeki sözleri vahy-i gayri metlüvv
(Namazda ve namaz dışında ibadet olarak tilavet edilmeyen vahiy) kabul edildiğinden Kur’an
gibi delildir. Sözden farklı olarak fiil ve davranışın ne manaya geldiği, onunla ne kastedildiği
açık değildir. Bu sebeple Allah Rasulü’nün fiillerinin hükmünün ne olacağı konusu sözlerinin
hükmünden ayrı olarak ele alınır. İbn Nüceym’den fiil kavramına ilişkin bir alıntıyla başlayalım:
“İnsan fiili ikiye ayrılır: birincisi, varlığına ilave bir özellik olmayan fillerdir,
mesela uyuyanın veya dalgın olanın yaptığı bir fiil gibi, bunlar iyi veya kötü şeklinde
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nitelenmez. İkincisi ise varlığına ilave bir özellik olan fiillerdir, mükelleflerin diğer
fiilleri gibi. Bunlar iyi (hasen), kötü (kabih) şeklinde sınıflanır. İyi olan da mubah,
müstehab, vacib ve farz kısımlarına ayrılır; kötü olan ise haram ve mekruh kısımlarından
oluşur. Kötü yani kabih hariç yukarıdaki fillerin tamamı Peygamberler ve Peygamber
olmayanlardan sadır olabilir. Kötü yani kabih ise sadece Peygamber olmayanlardan sadır
olur. Peygamberler (a.s.) Müslümanların çoğunluğuna göre büyük günah işlemeye karşı
korunmuşlardır (masum).
Bize (Hanefilere) göre küçük günahlardan da masumdurlar. Ama zelle yani
kasıtsız yaptıkları küçük günahlardan masum değildirler. Zelle işlediklerinde insanlar tabi
olmasın diye mutlaka ona dikkat çekilmiş olması gerekir…Peygamberlerin ismet sıfatları
akli bir zorunluluk olmayıp vahyin bildirdiği bir şeydir; Mutezile akli bir zorunluluk
olduğunu da düşünmektedir. Peygamberlikten önce küfür de dahil onların büyük günah
işlemeleri aklen imkansız değildir, Mutezile’ye göre ise imkansızdır; Şia’ya göre üçük
günah işlemeleri de aklen imkansızdır. Ancak gerçekte vaki olan ve bilinen şudur: hiçbir
Peygamber bir an bile olsa asla Allah’a şirk koşmamıştır, ya da çirkin ve ahmakça bir
hayat yaşamamıştır.”94
İbn Nüceym’in bu özetinden sonra Rasulullah’ın (a.s.) fiillerinin hükmüne dönecek
olursak zelle dışındaki fiiller dörde ayrılır. Allah Rasulü’nün fiili bizim açımızdan:
1. ya mubah,
2. ya müstehab,
3. ya vacib,
4. ya da farzdır.
Eğer fiil kurbet yani ibadet niteliğinde değilse bu bizim açımızdan mubahtır. Kurbet
şeklinde yapılmış fillerde eğer biz Peygamberimizin o fiili hangi hüküm niteliğinde yaptığını
biliyorsak ve bu niteliğin ona özel olduğuna ilişkin bir başka delilimiz de yoksa bu durumda o
fiil o nitelikle bize örnek olur. Zira Allah Teala Ahzab 21’de “Andolsun size Rasulullah’ta pek
güzel bir örnek vardır” buyuruyor.
Ayrıca Rasulullah’ın o fiili sürekli ya da ara sıra yapmasına bağlı olarak müstehab,
mendub ve hatta bazı alimlere göre vacib derecesine ulaşır. Yapıp terkettiklerine müstehab ya da
sünnet-i gayr-i müekkede de denir. Sık yapıp az terk ettiklerine sünnet-i müekkede denir. Bir
kere bile terk etmedikleri ise Debusi ve Serahsi gibi önce gelen Hanefi usulcülere göre vacibdir.
94

İbn Nüceym, Fethu’l-ğaffar, II, 150-1.
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Vitir, kurban gibi ibadetlerin vacib olmasını bu usulcülere Rasulullah’ın bu fiilleri hiç terk
etmemiş olmasına bağlarlar.
Farz ise Rasulullah’ın o fiili farz sıfatıyla yaptığını bildiğimiz fiilleridir, mesela
Rasulullah “Namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurmaktadır.” Namazın bildiğimiz şekliyle
ana çatısı yani farzları (rükünleri ve şartları), her bir farz hakkında ayrı yrı Kur’ani ve Nebevi
ifadeler olsa da, uygulama şekli Allah Rasulü’nün fiiliyle bilinmektedir.

7.3

Naslar Arasında Çelişki Görüntüsü (Tearuz) ve Giderme

Yolları (Tercih)
İslam hukuk düşüncesi nasslar arasında gerçek anlamda bir çelişki olacağını kabul etmez,
aksi halde haşa nassın sahibinin çeliştiği sonucu çıkar. Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim’in 22 yıl
gibi uzun bir sürede peyderpey inmesi ve hükümlerin bu süre boyunca yavaş yavaş vaz edilmesi
ve Hz. Peygamber’in hükümleri beyan ve uygulamasının da aynı şekilde bu uzun süreçte
meydana gelmiş olması, nasslar arasında bir çelişki ve çatışma görüntüsü ortaya
çıkarabilmekteydi.
Bu çelişki ve çatışma görüntüsünün İslam’ın kesin (kat’i) alan olarak kabul ettiği Kur’an,
mütevatir ve meşhur sünnet sahasında değil de zanni bilgi alanı olarak kabul ettiği haber-i vahid
alanında olduğunu unutmamak gerekir. Başka bir ifadeyle ilim ifade eden deliller arasında değil
zan ifade eden deliller arasında tercih söz konusudur. İlim ifade eden deliller çatışırsa sonra
geldiği bilinen öncekini nesheder. Eğer tarihleri bilinmiyorsa başka bir delile başvurulur, o da
mümkün değilse tavakkuf edilir, yani hüküm verilmez.
Zan ifade eden delillere gelince, Müslümanlar, Sahabe ve selefin icması gereği, Kur’an’ın
te’vile açık (nass, müfesser ve muhkem olmayan) ayetlerinde ve haber-i vahidle gelen bilgiler
alanında ihtilafı meşru görmüş ve bu deliller arasında tercih yapmanın sahih ve sağlam bir yol
oluğunu kabul etmişlerdir; adeta bunun ilahi bir takdir olduğu düşünülmüştür. “İhtilaf rahmettir”
sözünü de işte bu alanla sınırlı kabul etmişlerdir. Bu sebeple de rivayetler ve Kur’an ayetleri
arasındaki çelişki görüntüsünün gidermek, yani esasında hiçbir şekilde çelişki olmadığını
göstermek için kurallar vaz emişlerdir.
Bu kuralların esasını şu ilke teşkil eder: Herhangi bir delil kendisinden daha güçlü bir
delil karşısında hüküm ifade etmez.
Buna göre mesela mütevatir ve meşhur haber çatışıyor gibiyse mütevatir delil esas alınır.
Mütevatir veya meşhur haber karşısında -eğer tam bir çelişki görüntüsü varsa- haber-i vahidin
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hiçbir hükmü yoktur. Aynı şekilde ayetlerin muhkem, müfesser, nass ve zahir gibi açık olanları
hafi, müşkil, mücmel ve müteşabih gibi kapalı olanlarından üstündür. Hanefiler amm lafzı hass
lafza hüküm ifade etme bakımından eşit görürken diğer usulcüler hass lafzın hüküm ifade
etmede daha kesin olduğu, buna karşılık amm lafzın ifadesinin zanni olduğunu kabul ederler.
Ancak Hanefiler amm lafız tahsis edilmişse geriye kalan fertler açısından hüküm ifade etmesini
zanni kabul ederler.
Cumhura göre amm lafız her halükarda hass lafız tarafından tahsis edilirken, Hanefilere
göre ise tahsise uğramış amm lafzı hass lafız tahsis ederken, tahsise uğramamış amm lafız hass
lafızla hüküm ifade etme bakımından eşittir, dolayısıyla bunlar arasında da tearuz mümkündür.
Bu şekilde deliller arasında kuvvet farkı olduğunda tearuzu gidermek kolaydır; güçlü olan delil
zayıf olan delili bertaraf eder. Bunu şu formülle ifade etmişlerdir: deliller sübut ve delalet
açısından ele alınır; sübut delilin bize kadar ulaşmasındaki güvenilirliği, delalet ise bir sözün
manasını ifade etmedeki açıklığı ifade eder. Buna göre delillerin:
1. Hem sübutu hem de delaleti kat’i olabilir;
2. Sübutu kat’i delaleti zanni olabilir;
3. Sübutu zanni delaleti kat’i olabilir;
4. Sübutu da delaleti de zanni olabilir.
Buna göre en güçlü delil ilki yani her iki açından kat‘i yani kesin olandır; ardından
diğerleri yukarıdaki sıraya göre derecelenir. Ancak her durumda sadece güçlü ve zayıf deliller
arasında tearuz meydana çıkmaz; bazen sübut ve delalet bakımından eşit olan iki delil tearuz
edebilir. Bu durumda eğer söz konusu olan tearuz iki ayet arasındaysa sünnete başvurulur ve
sünnetin desteklediği alınır. Eğer sünnetten iki delil çatışırsa bu durumda sahabe kavline bakılır
ve onların desteklediği tercih edilir. Sahabe kavli yoksa ya da iki çatışan kavil varsa o zaman
kıyasa uygun olan alınır. Eğer bu tercih dayanaklarından hiç biri mümkün olmuyorsa o zaman
asılla amel edilir, yani eşyada asıl olan neyse ona göre davranılır.

Prof. Dr. Murteza Bedir
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OKUMA PARÇASI: İnkıtâ‘-ı Bâtın
Haber-i vâhidin görünürde muttasıl olmasına rağmen başka bir problem içermesi
durumunda söz konusu olan bu inkıtâ (kopukluk) türü iki sebeple ortaya çıkar: 1) Râvîde
aranan şartların yokluğu, 2) daha kuvvetli bir delile aykırılık.
Eğer inkıtânın sebebi râvîdeki bir noksanlık ise kâfir, fâsık, sabi ve muğfelin (sık sık hata
yapan, dalgın ravi) rivayetinin kabul edilmemesi gibi geride zikrettiğimiz kurallar geçerlidir.
Haber-i vâhidin asıllara arzı neticesinde munkatı olduğunun ortaya çıkması (yani daha
kuvvetli bir delile aykırı bilgiler içermesi) çeşitli şekillerde olabilir. Bunlardan birincisi
Kitâb’la çelişen bir hüküm getirmesidir. Mesela, “Fâtiha’sız namaz olmaz”
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hadisi

“Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun” (Müzzemmil, 73/20) ayetiyle, “Zekerine dokunan
abdest alsın” 96 hadisi zekere dokunmayı gerektiren su ile istincâyı alışkanlık edinmiş bir
topluluk hakkında nazil olup onlardan övgüyle söz eden “Orada temizlenmeyi seven adamlar
vardır” (Tevbe, 9/108) ayetiyle çelişmektedir.
Asıllara arz neticesinde ortaya çıkan inkıtâ Ebû Hüreyre tarafından rivayet edilen,
namazda besmeleyi aşikâr çekme uygulamasını bildiren hadiste olduğu gibi, hadisin meşhur
sünnete aykırı olması sebebiyle de olabilir. Bu hadiste inkıta vardır. Zira namaz sürekli
tekrarlanan ve binlerce kişinin katıldığı bir ibadettir. Dolayısıyla namaz esnasında çekilen
besmeleyi yalnızca Ebû Hüreyre’nin duyması gariptir.
İnkıtâ-ı bâtının diğer bir türü ilk nesildeki imamların hadisi kullanmamasıyla ortaya
çıkar. Daha açık bir ifadeyle, sahabe neslinin bir tartışmada reyleriyle fikir beyan edip ilgili
hadise iltifat etmemesi o hadisin munkatı olduğunu gösterir. Sahabe, çocuğa zekâtın
vücubuyla ilgili tartışmada reylerini ifade edip, “Yetimlerin mallarıyla ticaret yapın ki zekât
onların malını yiyip bitirmesin” 97 hadisine değinmemişlerdir. Bu da mezkûr hadisin sabit
olmadığına veya hadiste geçen “sadaka” sözcüğünün, “Kişinin kendisi için yapmış olduğu
harcamalar sadakadır” 98 hadisinde olduğu gibi, yetime yapılacak harcamalar anlamına
geldiğine işaret etmektedir. Zikredilen bu durumların tümünde, birinci kısımda olduğu gibi,
haber reddedilmektedir. (Molla Cîven, Nûru’l-envâr)99
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ﻻﺻﻼة اﻻ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ
97
اﺑﺘﻐﻮا ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﯿﺘﺎﻣﻲ ﺧﯿﺮا ﻛﻲ ﻻﺗﺄﻛﻠﮫ اﻟﺼﺪﻗﺔ
98
ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﺻﺪﻗﺔ
99
Molla Cîven, Ahmed b. Ebî Saîd b. Abdillâh (Ubeydillâh) el-Leknevî (1130/1718), Şerhu Nûri’lenvâr ‘ale’l-Menâr, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, t.y., II, 45-46.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde haber-i vahidin kabul şartlarını, kesin ve ihtimalli bilgi ayrımını,
hadis usulü ile fıkıh usulünde haber-i vahide yaklaşım farklılıklarını, Peygamberin
sözlerinden bağımsız fiillerinin nasıl yorumlanacağını ve nasslar arasındaki çelişki
görüntüsünün nasıl te’lif edileceğini öğrendik.

192

Bölüm Soruları
1) Haber-i vahid nedir nasıl tanımlanır?
2) Sünneti kapsayan haberlere ilişkin hadis usulü ile fıkıh usulü yaklaşımlarının
farkları nelerdir?
3) Kesin bilgi ile ihtimalli bilgiyi karşılaştırınız.
4) Allah resulünün sözlerinden bağımsız fiilleri fıkıh usulünde nasıl bir tartışma
konusu edilmiştir.
5) Haber-i vahidin kabul şartlarında fıkıh usulü ile hadis usulü nasıl farklılık
arzeder?
6) Hanefilerin arz yöntemini tartışınız.
7) Malikilerin haber-i vahidi Kabul şartlarında cumhurdan ayrıldığı ilke nedir
ve bu konu üzerindeki temel fıkıh usulü tartışmaları nasıl cereyan etmiştir?
8) Nasslardaki çelişki görüntüsü durumunda takip edilen sübut ve delalet
temelindeki yöntemi özetleyerek bir örnekle açıklayınız.
9) Zanni bilginin değeri fıkıh usulünde nasıl tartışılır?
10) Çelişki görüntüzü arz eden bir ayet metni ile bir hadis metni nasıl te’lif
edilebilir?
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8. NESİH, TEARUZ VE TERCİH
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukukunda bazen deliller arasında ilk bakışta zıtlıklar var gibi görünebilir.
Buna “teâruz” denir.
Usulcüler, nasslar arasında görünürdeki bu teâruzun giderilmesi için bir takım
kurallar

belirlemişlerdir.

Hanefilere

göre

teâruzun

giderilmesinde

izlenecek

yöntemlerden şunlardır: Nesih, tercih, cem ve tevfîk ve tesâkut.
Şer’î bir hükmün daha sonra gelen şer’î bir delille kaldırılmasını ifade eden
nesih ise şer’î bir hüküm uygulamaya konulduktan sonra gelen bir nass ile tamamen
veya kısmen kaldırılmasıdır.
Neshin belli şartları vardır. Bunlar; nesheden yani önceki hükmün kalktığını
gösteren delilin şer’î bir delil olması, neshedilen hükmün şer’î bir hüküm olması,
hükmün kalkmış olduğunu gösteren delilin, kalkan hükmün delilinden zaman
bakımından sonra ve ondan ayrı gelmesi, mensuh ve nâsih hükümler arasında her biriyle
ayrı ayrı amel etmeye imkân vermeyecek derecede çelişki (teâruz) bulunması, nâsih
hükmün delilinin mensuhunki ile aynı güçte veya ondan daha güçlü olmasıdır.
Aşağıda neshin tanımı ve mahiyeti, şartları, hikmeti, tahsisten farklı olan yönleri,
türleri, konusu ve neshi bilme yollarının yanında, tearuz ve tercih konularına
değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Nesih nedir?
2) Hangi şartlarda neshin söz konusu olduğu sonucuna varılabilir?
3) Nesih ile yakın anlamlı diğer kavramlar beda’ ve tahsis arasında nasıl farklar
bulunur?
4) Neshi bilme yolları nelerdir?
5) Dini metinler arasında çelişki görüntüsü halinde (tearuz) nasıl tercih yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Nesih, Tearuz ve tercih.

Neshin mahiyeti, şartları, türleri,
bilinme yolları ve diğer
kavramlarla farkını öğrenir, dini
metinler arasında görüntüde
ortaya çıkabilen tearuz
durumunda nasıl tercih
yapılabiilr.

Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Nesih

•

Beda’

•

Tahsis

•

Tearuz

•

Tercih

•

Te’lif
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GİRİŞ
İslam hukukunda bazen deliller arasında ilk bakışta zıtlıklar var gibi görünebilir. Buna “teâruz”
denir. Usulcülerin çoğunluğuna göre şer’î deliller arasında gerçek manada bir teâruz, tasavvur
edilemez. Çünkü böyle bir durum İslamî hükümlerin kendi içinde çelişki bulunduğu sonucuna götürür.
Çelişki ise acziyet ve bilgisizlik, kendi içinde tutarlı bir sistem kuramama belirtisidir. Bunun Yüce
Allah hakkında düşünülmesinin imkânsız olduğu açıktır. Nitekim Kur’â’ın Allah’tan başkası
tarafından indirilmiş olması halinde onda birçok çelişki bulunacağı ifade edilmiştir. (Nisâ, 4/82)
Ayrıca Yüce Allah şer’î delilleri insanlar akl-ı selimle ölçüp tartsınlar, ikna olup kabullensinler ve
gereğini yapsınlar diye bildirmiştir. Şayet teâruz olsaydı insanlar nasıl davranacaklarını bilemezlerdi.
Bu takdirde şer’î hükümlerin konması ve bunların insanlığa tebliği için peygamberler gönderilmesi
anlamsız olurdu. Yüce Allah anlamsız işlerle uğraşmaktan münezzehtir.
Dinin itikad, ibadet, ahlak gibi temel konularıyla ilgili olarak Kitap ve Sünnet’te teâruz olmaz.
Teâruz bir meselenin ancak detayı ile ilgili olur.
Âyetler, belli bir zaman diliminde nazil olduğu gibi Sünnetler de aynı sürede vârid olmuşlardır.
Birbirine zıt iki delilin birden nüzulüne/vürûduna imkân yoktur. Ancak şer'î deliller arasında
müctehidin zannına göre bir teâruz bulunabilir ki, bu da gerçek anlamda değil, görünürdeki bir
teâruzdur.
Usulcüler, nasslar arasında görünürdeki teâruzun giderilmesi için bir takım kurallar
belirlemişlerdir. Hanefi fakihleri, aralarında teâruz bulunan nasslarda, nassların nüzûl ve vürûd
tarihleri bilinebiliyorsa önce inen nassın mensûh, sonrakinin ise nâsih kabul edilerek tearuzun
giderileceğini belirtirler. Nassların nüzûl ve vürûd tarihlerinin bilinmediği durumlarda başvurulacak
yol ise tercihtir. Şayet tercih de mümkün olmazsa, cem' ve te’lif metodu uygulanır ve her iki nassla da
amel etme yoluna gidilir. Bu yöntemle de sonuca ulaşılamazsa her iki nass da yok hükmünde kabul
edilir ve her ikisiyle de amel edilmez. Dolayısıyla fukahâ metodunu benimseyen usulcülere göre
tearuzu giderme sırası şöyle olmaktadır: a) Nesh, b) Tercih, c) Cem' ve tevfîk, d) Tesâkut (terk).
Kelamcı fakihler ise iki nassın birbiriyle teâruzu halinde önce cem' ve tevfîk sonra tercih daha sonra
nesih en son olarak da tesâkuta başvururlar.
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8.1

Neshin Tanımı ve Mahiyeti

8.1.1 Nesh Kelimesinin Sözlük Anlamları
Nesih, "n-s-h" kökünden türetilmiş bir mastar olup sözlük anlamıyla ilgili olarak aşağıdaki
görüşler öne sürülmüştür:
a)

Yok etmek, gidermek: Arapça’da “ ”ﻧﺴﺨﺖ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻈﻞdenildiğinde “Güneş gölgeyi yok etti, güneş
gölgenin yerine geçti” manası anlaşılır. Kur’ânı Kerim’in “ ﻓﯿﻨﺴﺦ ﷲ ﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ اﻟﺸﯿﻄﺎنŞeytanın karıştırmaya
çalıştığını Allah derhal yok eder”100 ayetinde nesih kelimesi bu anlamda kullanılmıştır.

b)

Bir şeyi bir yerden başka bir yere nakletmek: Bu manada Araplar; “ = ﻧﺴﺨﺖ اﻟﻜﺘﺎبderler ve kitabı
başka bir yere aktardım, kopyaladım” anlamını kastederler. Kur’ânı Kerim’deki إﻧﺎﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺴﺦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن
“Çünkü biz sizin yaptıklarınızı yazıyorduk”
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ayetinde geçen nesih kelimesi de bu manaya

gelmektedir.
c)

Tebdil etmek, değiştirmek: Serahsî, nesih kelimesin tebdîl ile açıklamanın daha uygun olduğu
kanaatindedir. Çünkü nesih kelimesi şu ayette tebdil kelimesi ile ifade edilmiştir. واذا ﺑﺪﻟﻨﺎ آﯾﺔ ﻣﻜﺎن آﯾﺔ وﷲ
“أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺰل ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻤﺎ أﻧﺖ ﻣﻔﺘﺮ ﺑﻞ أﻛﺜﺮھﻢ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮنBiz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz (tebdil

ettiğimiz) zaman Allah neyi indirdiğini gayet iyi bilirken, onlar: Sen sadece uyduruyorsun derler.
Hayır, onların çoğu bunu bilmezler.”102 Yüce Allah her şeyin içyüzünü bildiği ve en küçük bir şey bile
ona gizli kalmadığı için nesih, Şâri’ açısından önceki hükmün süresinin dolduğunu beyan; mükellef
açısından da önceki hükmün başka bir hükümle değiştirilmesi olur.
Nesih kelimesinin tebdil dışındaki diğer anlamları mecazdır. Zira tebdil, bir şeyin kendisi için
söz konusu olursa bu izale ve iptal (yok etmek, gidermek) kelimeleriyle, o şeyin yeri için söz konusu
olursa bu da nakletmek kelimesiyle ifade edilir. Yazıda “nesih” mirasta “münâsaha”, iddia edenlere
göre ruhların bir bedenden başka bir bedene göç etmesi anlamındaki “tenâsüh” terimleri de bu
manadan alınmıştır. Nesih kelimesi izale ve nakil gibi anlamlarda müşterek gibi kullanılsa da hepsinin
aslı tebdil manasıdır.
Gazzali’ye göre neshin hakikati kaldırmak ve izale etmektir. Nesih ile önceki şer’î hüküm
kaldırılmış olmaktadır. Kaldırma ile kastedilen ise kelamın mükellef ile ilişkisini kesmektir yoksa
indirilen şeyin kaldırılması değildir. Çünkü indirilenin kaldırılması ve değiştirilmesi mümkün değildir.

100
101
102

Hacc, 22/52
Câsiye 45/29
Nahl,16/101.
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Nahl suresinin 101. Ayetinde geçen ﺑﺪﻟﻨﺎsözü hem kaldırmak hem de getirmek anlamını içermektedir.
Sonuç olarak bir kaldırma söz konusudur.

8.1.2 Neshin Terim Anlamı
Usulcülerin terminolojisinde neshin iki meşhur tanımı vardır.
Birinci tanım Râzi ve Beyzâvî’nin tanımlarıdır: “Nesih, şer’î bir hükmün vaktinin sona
erdiğini, ondan sonra gelen şer’î bir delille açıklamaktır.” Burada geçen sona erme ifadesi ile
neshedilen hükme Allah tarafından sona ereceği bir zaman sınırı belirlenmiş olduğu kastedilmiştir.
İkinci tanım İbn Hacib’e aittir. “Nesih, Şer’î bir hükmün, daha sonra gelen şer’î bir delil ile
kaldırılmasıdır.”
Bu iki meşhur tanımından başka Gazzâlî nesih için şöyle bir tanımı vermektedir: “Nesih,
zaman bakımından daha sonra gelen ve önceki hitapla sabit olan hükmün kalktığına delalet eden
hitaptır. Şayet bu hitap olmasaydı hüküm ilk hitap ile sabit olarak kalacaktı.” Burada geçen “Şayet
bu hitap olmasaydı hüküm ilk hitap ile sabit olarak kalacaktı” cümlesi bir tekrardır. Çünkü “zaman
bakımından daha sonra gelen” ifadesi bu ziyadeye ihtiyaç bırakmamaktadır.
Sadruşşeria b. Mes’ûd’un nesih tanımı ise şöyledir: “Nesih, Şer’î bir delilden sonra, onun
içerdiği hükmün aksini gerektiren başka bir Şer’î delilin gelmesidir.”
Birbirine yakın bu farklı tanımların, şer’î bir hükmün daha sonra gelen şer’î bir delille
kaldırılması noktasında birleştikleri söylenebilir. Nesih ile şer’î bir hüküm uygulamaya konulduktan
sonra gelen bir nass ile tamamen veya kısmen kaldırılmış olmaktadır. Kaldırılan hüküm veya bu
hükmün deliline mensuh, daha sonra gelen ikinci hüküm yahut bu hükmün deliline de nâsih,
denilmektedir.
Bir nassın hükmünü tamamen kaldırmaya (külli neshe) kıblenin değiştirilmesi örnek
gösterilir.
Bilindiği gibi önceleri namaz Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya doğru kılınıyordu. Sonra şu
ayet-i kerime ile Mescid-i Haram’a yönelme emredildi.
ْ ﻮا ُوﺟ ُِﻮھَ ُﻜ ْﻢ َﺷ
ْ ﻚ َﺷ
ْ ْﺚ َﻣﺎ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﻓَ َﻮﻟﱡ
ُ ْﺠ ِﺪ ْاﻟ َﺤ َﺮ ِام َو َﺣﯿ
َ َﺿﺎھَﺎ ﻓَ َﻮلﱢ َوﺟْ ﮭ
َ ﻚ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﻓَﻠَﻨُ َﻮﻟﱢﯿَﻨﱠ
َ ﺐ َوﺟْ ِﮭ
َ ْﻚ ﻗِ ْﺒﻠَﺔً ﺗَﺮ
َ ﻗَ ْﺪ ﻧَ َﺮى ﺗَﻘَﻠﱡ
ُﻄ َﺮه
ِ ﻄ َﺮ ْاﻟ َﻤﺴ
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“(Ey Muhammed) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu (vahiy beklediğini)
görüyoruz. Elbette seni memnun olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram
tarafına çevir. (Ey mü’minler siz de nerede olursanız olun (namazda) yüzlerinizi o yöne çevirin”103
Bir nassın hükmünü kısmen kaldırmaya (cüz’î neshe) da zina iftirasıyla ilgili ayetin genel
hükmünün liân ayeti ile neshi örnek gösterilir.
َﺎﺳﻘُﻮن
َ ِت ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ ﯾَﺄْﺗُﻮا ﺑِﺄَرْ ﺑَ َﻌ ِﺔ ُﺷﮭَﺪَاء ﻓَﺎﺟْ ﻠِﺪُوھُ ْﻢ ﺛَ َﻤﺎﻧِﯿﻦَ َﺟ ْﻠﺪَة َو َﻻ ﺗَ ْﻘﺒَﻠُﻮا ﻟَﮭُ ْﻢ َﺷﮭَﺎ َدةً أَﺑَﺪًا َوأُوْ ﻟَﺌ
َ َْواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَﺮْ ُﻣﻮنَ ْاﻟ ُﻤﺤ
ِ َﻚ ھُ ُﻢ ْاﻟﻔ
ِ ﺼﻨَﺎ
“Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere
seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin”104 Bu ayette geçen َ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦkelimesi
âmm bir lafızdır. Hem kocayı hem de başka erkekleri kapsamına alır. Aynı şekilde ت
َ ْ ْاﻟ ُﻤﺤkelimesi de
ِ ﺼﻨَﺎ
âmm bir lafızdır. Zevce olsun başka kadınlar olsun namuslu bütün kadınlara içine alır. Şu halde bu ayet
bir kimse ister kendi karısına ister başka bir kadına zina iftirasında bulunan herkesi kapsar.
Daha sonra nazil olan aynı suredeki başka bir ayetle karılarına zina isnad edip iddialarını şahitle
ispat edemeyen kocalar hakkında bu ayetin hükmü neshedilmiştir.
ت ﺑِ ﱠ
َِ إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ِﻤﻦَ اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﯿﻦ£ﺎ
ٍ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَﺮْ ُﻣﻮنَ أَ ْز َوا َﺟﮭُ ْﻢ َوﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠﮭُ ْﻢ ُﺷﮭَﺪَاء إِ ﱠﻻ أَﻧﻔُ ُﺴﮭُﻢ ﻓَ َﺸﮭَﺎ َدةُ أَ َﺣ ِﺪ ِھ ْﻢ أَرْ ﺑَ ُﻊ َﺷﮭَﺎدَا

“Karılarına zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince,
onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına
yemin ederek şahitlik etmesi (şeklinde) dir”.
Görüldüğü gibi bu ayet, önceki ayetin umumunu neshetmiş, onun hükmünü zevceden başka
kadınlara yapılan zina isnadı ile sınırlandırmıştır. Oysa bu ikinci ayetin nüzulünden önce birinci ayet
kendi karısına zina iftirasında bulunanları da kapsamına alıyordu. Son ayet kendi karısına zina
isnadında bulunanlar için liân hükmünü getirmiştir.

8.1.3 Neshin Şartları
1-Nesheden yani önceki hükmün kalktığını gösteren delil şer’î bir delil olacak. Dolayısıyla
Şer’î hükmün mükellefin ölmesi sebebiyle veya acziyet gibi aklî bir sebeple sona ermesine yahut
Şer’î hükmün süreli bir hüküm olup bu sürenin dolması veya iletinin ortadan kalkması nedeniyle
son bulmasına nesih denmez. Zira bu durumlarda önceki hükmü kaldıran ilahî hitap değildir.
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Mesela “Orucu geceye kadar tamamlayın” 105 ayeti böyledir. Gece olunca oruç tutma hükmü
kendiliğinden kalkar.
2-Neshedilen hüküm şer’î bir hüküm olacak. Şer’î hükümlerin gelmesinden önce aklen veya
örfen sabit olan bir hükmün şer’î bir delille kaldırılmasına nesih denmez. Mesela farz kılınmasından
önce biz aklen namazla mükellef değildik. Çünkü berâet-i zimmet borçlu ve yükümlü olmamak
kuraldır. Yüce Allah ayet-i kerime ile namazı farz kılınca bu, aklen sabit olan önceki hükmü
ortadan kaldırdı ve biz namazı eda etmekle yükümlü hale geldik. Fakat önceki hüküm akli bir
hüküm olduğu için bunun şer’î bir delille kaldırılması nesih sayılmaz. Bu cumhurun görüşüdür.
Hanefilerin çoğunluğuna göre ibaha-i asliyyeyi kaldırmak nesihtir. Çünkü ibaha-i asliye de şer’î bir
hükümdür ve bunun şer’î bir delille kaldırılması da nesihtir. Yine Şer’î hükmün gelmesinden önce
örfen mubah olan şeylerin ayetle yasaklanması da nesih değildir. Zira önceki hüküm şer’î bir
hüküm değil örfe göre sabit olmuş bir hükümdür.
3-Hükmün kalkmış olduğunu gösteren delil, kalkan hükmün delilinden zaman bakımından
sonra ve ondan ayrı gelmiş olacak. Bir cümlede bulunan ve bir hitapla aynı zamanda ifade edilmiş
olan şart sıfat ve istisna gibi kayıtlar nâsih sayılmaz. Buna göre bir hükmü istisnâ, şart, sıfat veya
gaye ile kayıtlamak aradan bir zaman geçmiş olmadığı için nesih kabul edilemez. Birinci hitaba
bitişik olarak getirilen kayıtlar önceki hükmü kaldırıcı değil onu açıklayıcı, tamamlayıcı onun için
süre ve şart bildirici niteliktedir. Oysa nesih bir hükmü sabit olduktan sonra kaldırmaktır.
4-Mensuh ve nâsih hükümler arasında her biriyle ayrı ayrı amel etmeye imkân vermeyecek
derecede bir çelişme (teâruz) olacak. Şer’a uygun bir tevil ve tefsir ile olsa da bu iki delil uzlaştırılır
ve ikisi birden yürürlükte bırakılabilirse neshe gidilmez.
5-Nâsih hükmün delili mensuhunki ile aynı güçte veya ondan daha güçlü olacak. Şayet daha
zayıf olursa, zayıf güçlü olanı ortadan kaldıramaz.

8.1.4 Neshin Hikmeti
Nesih İslam’da genel bir kural olarak benimsenen tedrîc ilkesi çerçevesinde bir uygulamadır.
Çünkü insanların öteden beri benimsedikleri inanç, örf ve adetleri bir anda terk edip yeni dinin
hükümlerini benimsemeleri kolay değildir. Fıtratı gereği insan dinin yüceliğini tanıyıp kabullendikten
sonra ameli hükümleri uygulaması kolaylaşır.
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Tedric ilkesi, insanlara meşakkat verecek veya onlar tarafından isteksizlikle karşılanacak
hükümleri birdenbire koyup muhataplarda şaşkınlığa yol açmamayı ve teklifi hükümlerde
muhatapların durumlarına uygun değişiklikler yapmayı gerektirir. Şer’î hükümlerin bir anda değil
yavaş yavaş konulması gerektiği zaman bazı değişikliklerin yapılması, İslam’a yeni girenlerin onları
isteyerek kabulünü ve gereğince amel etmelerini kolaylaştırır. Onları ileriki düzenlemelere hazırlar. Bu
nedenle Kur’ân-ı Kerim’in nüzûlü 23 yıllık bir zaman diliminde tamamlanmıştır. Namazın farz
kılınmasında yine tedric kuralı gözetilmiştir. Önceleri namaz sabah ve akşam ikişer rekât olarak farz
kılındı. Bu yeni Müslüman olanlar için bir kolaylıktı ve onların da böyle bir kolaylığa ihtiyaçları vardı.
Zira Hz. Peygamber’le beraberlikleri çok eski olmadığı gibi henüz namazın zevkini yeterince tatmış
değillerdi. Namaza alışıp Allah’a sığınmanın verdiği hazzı tadınca ve bu ibadet onların gönüllerinde
yer edince günde beş vakit halinde farz kılındı. İçkinin haram kılınması da bir defada değil dört
aşamada tamamlanmıştır. Sarhoş edici içkiler hakkında süreç içkinin çirkin gösterilmesi ile başlamıştır.
İlk nazil olan ayet şöyledir: “O ikisinden (Hurma ve üzüm) hem aklı baştan alan bir içki hem de güzel
bir rızık edinirsiniz”106 Bu ayetle içki haram kılınmamış fakat güzel rızka mukabil zikredilerek kötü bir
şey olduğu anlatılmak istenmiştir. İkinci aşamada içkinin zararının, ticaretinden elde edilecek faydadan
baskın olduğuna dikkat çekilmiştir. “İçki ve kumarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım
faydalar vardır, fakat günahları faydalarından daha büyüktür” 107 Üçüncü aşamada içkinin namaza
engel olmaması için gündüzleri içilmesi yasaklanmıştır. “Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar
namaza yaklaşmayın”108 Dördüncü aşamada artık içki kesin olarak haram kılınmıştır. “İçki, kumar,
sunak taşları, kısmet ve şans oyunları şeytan işi pis bir şeydir. Artık bunlardan kaçının ki felah
bulasınız”109 Görüldüğü gibi eski din ve âdetlere sıkı sıkıya bağlı bir toplumda, yepyeni ve bambaşka
bir dinin bütünüyle hazmedilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi tedric kanununu, tedric kanunu
ise neshi zorunlu kılmaktadır.
Şer’î hükümlerin konulmasındaki asıl gaye insanlar için faydalı ve hayırlı sonuçları (mesâlihi)
gerçekleştirmektir. Bunlar ise zamandan zamana bir durumdan diğer duruma değişiklik gösterebilir.
Bir maslahatın gerçekleştirilmesi için bir hüküm konulduktan sonra o maslahat ortadan kalkarsa o
maslahat için konulmuş olan hükmün de kalkması gerekir.
Rivayet edildiğine göre bir bedevi topluluk kurban bayramı günlerinde Medine’ye gelip
konaklamıştı. Dışarıdan gelen bu insanların yardım ve desteğe ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Yüce Şari’,
elçisi vasıtasıyla kurban etlerinin ileride tüketilmek üzere saklanmasını yasakladı. Bu durum sona erip,
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daha sonra böyle muhtaç bir kafile gelmeyince hüküm de değişti ve saklama yasağı kaldırıldı.
Saklamanın mubah kılındığını ifade etmek üzere Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Kurban etlerini
saklamanızı sadece (o sırada) gelen kafileden dolayı yasaklamıştım. Artık yiyiniz ve saklayınız.”
Şarap ve diğer sarhoş edici içkiler kesin olarak yasaklandığı halde insanların içinde bunları
içme meyli tamamen yok olup gitmemişti. O zamanlar sarhoş edici içkileri saklamak için hazırlanmış
özel kaplar vardı. Hz. Peygamber müslümanları harama çekebilecek vasıtalardan uzaklaştırmak
amacıyla bu kaplara mubah içeceklerin konulmasını da yasakladı. Bir müddet geçtikten sonra bazı
Müslümanlar bu yasağın kendilerine sıkıntı vermeye başladığından yakındı. Bunun üzerine Hz.
Peygamber yasağı kaldırıp o kapların kullanılmasına izin verdi.
Serahsî neshin hikmetlerinden birinin de Allah’ın kullarını imtihan etmek olduğunu
belirtmiştir. Nesih ile mükellefin imtihan edilmesi amaçlanmış olabilir. Eğer yeni emri yerine
getirmeye karar verip o işi yapmaya hazırlanırsa sevap kazanır. Azmetmez ve hazırlanmazsa cezaya
maruz kalır.

8.1.5 Nesih İle Bedâ’ Arasındaki Fark
Bedâ’ gizli bir şeyin ortaya çıkması, önceden mevcut olmayan bir bilginin sonradan meydana
gelmesi ve bu yeni bilgiye göre karar değiştirilmesi anlamlarına gelir. Kişinin önceden bilmediği bir
şeyin sonradan farkına varması ve o konuda fikir değiştirmesi demektir. Bedâ’ da sanki bir hüküm
verilip sonradan pişman olunmuş ve vazgeçilmiş gibi bir durum söz konusudur. Bu manasıyla bedâ’nın
Yüce Allah’a nisbeti imkânsızdır. Çünkü yerde ve gökyüzünde bulunan hiçbir şey Allah’a gizli
değildir. O’nun ilmi olmuşları ve olacakları kuşatıcıdır, hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalamaz. Şu
ayetler bu gerçeği apaçık ifade etmektedir: “Her şeyi hakkıyla bilen O’dur” 110 “O, görünen ve
görünmeyen her şeyi bilendir” 111 “Bilinmezlerin (gaybın) anahtarları Allah’ın yanındadır. Onları
ancak O bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. Bir yaprak düşse onda kesin O bilir. Yerin
derinliklerindeki bir tohum ve yaş-kuru ne varsa hepsi, her şeyi açık-seçik bildiren (ana) kitapta (levh-i
mahfuzda) dır”112 “Gerek yeryüzünde gerekse sizin kendinizde meydana gelen bir musîbet, daha biz
onu yaratmadan önce bir kitapta yazılıdır”113
Nesihte ise durum şöyledir. Yüce Allah ezelden, emrettiği fiillerin belirli bir zaman diliminde
maslahatı gerçekleştireceğini, neshinin de başka bir zaman diliminde maslahatı gerçekleştireceğini
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bilir. Yüce Allah yine belirli bir vakitte mefsedetinden dolayı yasakladığı şeyin, başka bir vakitte
devam ettirilmesinin mefsedet, neshedilmesinin maslahat olacağını da bilir. O halde nesih, Allah’ın
bilgisinde değişiklik olması, önceden fayda ve zararını bilmediği bir şeyi sonradan öğrenip buna göre
hükmünü değiştirmesi değildir. Emredilen şey belli bir zaman içinde maslahatı gerçekleştirirken daha
sonra aynı şeyin maslahatı gerçekleştirmeye elverişli olmaması nedeniyledir.

8.1.6 Nesih İle Tahsis Arasındaki Fark
Bazı durumlarda mesela âmmın tahsisi ile âmmın bazı fertlerinin neshi (kısmî nesih) arasında
bir benzerlik görülebilir. Her ikisinde de hüküm âmmın bazı fertleriyle sınırlı tutulmuş olmaktadır.
Fakat bunlar arasında başka bir yönden fark vardır. Nesihte hüküm baştan bütün fertler için sabitken
daha sonra nâsih delilin gelmesiyle bu hüküm bazı fertler açısından kaldırılır diğer fertler hakkında
baki kalır. Tahsiste ise hüküm baştan itibaren âmmın bir bütün fertlerine şamil olarak değil onların bir
kısmıyla sınırlı olarak gelmiştir. Bu temel farktan başka bazı farklar çıkar. Bunları şöyle sayabiliriz:
1-Tahsis, tahsis edilen nasstan sonra veya onunla eşzamanlı bir lafızla olabilir. Oysa nesih
sadece zaman bakımından mensuhtan sonra gelen bir lafızla olabilir.
2-Tahsis naklî delil (Kitap-Sünnet), akıl ve örfle de olabilir. Halbuki nesih ancak naklî delille
olur.
3-Tahsis, âmm lafzı hüccet olmaktan çıkarmaz fakat nâsih mensuhu hüccet olmaktan çıkarır.
4-Hanefilere göre haberlerde nesih söz konusu değildir. Oysa haberlerde tahsis olabilir. Burada
haberden kasıt, geçmişte şimdi veya gelecekte meydana gelecek olaylardır. Çünkü haberlerin neshi
Yüce Allah’a yalan veya cehalet nisbet edilmesi gibi sakıncalı bir sonucuna götürür.

8.1.7 Nesih Hakkında İleri Sürülen Görüşler
İslam’ın ilk asırlarında Kur’ân’da neshin varlığı herkes tarafından kabul edilirken hicrî
dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde vefat eden Mutezilî âlim Ebû Müslim el-Isfahânî’nin (v.322) neshe
karşı çıkmasından sonra konu tartışılır olmuştur. Aslında Isfahânî şeriatler arasında neshin varlığını
kabul ederken Kur’ânda hükmü mensuh ayet bulunmadığını söylemektedir. Ona göre Kur’ânda varlığı
ileri sürülen nesihler tahsis mahiyetindedir.
Ebû Müslim el-Isfahânî ise görüşüne şu ayeti delil getirir: ﻻﯾﺄﺗﯿﮫ اﻟﺒﺎطﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﮫ ﺗﻨﺰﯾﻞ
“ ﻣﻦ ﺣﻜﯿﻢ ﺣﻤﯿﺪOna (Kur’â’na) ne önünden ne ardından batıl yol bulamaz. O her şeyi yerli yerince
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yapan ve her yaptığı övgüye layık olan Allah’tan indirilmedir”114 Şayet Kur’ân’da neshin varlığı kabul
edilecek olursa batıl ona yol bulmuş olur. Mensuh hükmün geçersiz sayılmasını gerektiren nesih
batıldır. Çünkü nesihle Allah’ın verdiği bir haber yalanlanmış olmaktadır. Allah’ın haberinde yalan ise
muhaldir. Bu yaklaşım şöyle eleştirilmiştir:
a) Yüce Allah’ın “ ”ﻻﯾﺄﺗﯿﮫ اﻟﺒﺎطﻞsözünde geçen zamir Kur’ân’ın tamamına racidir. Şayet ayeti onun gibi
yorumlayacak olsak “Kur’ân’ın tamamında nesih yoktur” anlamı çıkar. Bütün İslam âlimlerine
göre Kur’ân’ın tamamında nesih yoktur.
b) Ayetin manası: “Bu kitap daha önce gelen hiçbir ilâhî kitap tarafından iptal edilmediği gibi
bundan sonra onu iptal edecek hiçbir kitap da gelmeyecektir” şeklindedir. Bu mana Kur’ân’ın
kendi içinde bazı ayetleri iptal eden ayetlerin gelmesine aykırı değildir. O halde ayette ileri sürülen
iddiayı destekleyici nitelikte bir delil yoktur.
c) Nesih batıl anlamında değil iptal etmek anlamındadır. Nesih batıl değil haktır. Batıl hakkın
zıddıdır. Nesihle sadece neshedilen hüküm amel alanından kaldırılmış olmaktadır. Bu sebeple
ayette el-Isfahânî’nin vardığı sonuca delalet eden bir dayanak yoktur.
Ayrıca el-Isfahânî, cumhurun neshe delil gösterdiği ayetleri önceki şeraitlerin neshini gösteren
deliller kabul etmektedir.
Çoğunluğu teşkil eden İslam bilginleri neshin aklen mümkün ve fiilen vaki olduğunu kabul
eder. Buna aklî ve naklî deliller ileri sürer:
a) Aklî delil olarak özetle, tedrîc ilkesinin ve insanlara ait maslahatların değişken oluşunun
hükümlerde de değişikliği kaçınılmaz kıldığını söylerler.
b) Naklî delil olarak şu ayetleri gösterirler:
“ ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ آﯾﺔ أو ﻧﻨﺴﮭﺎ ﻧﺄت ﺑﺨﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ أو ﻣﺜﻠﮭﺎBiz bir âyeti (ilahi buyruğu) nesheder yahut
unutturursak ondan daha iyisini veya onun benzerini getiririz”115 Elmalılı bu ayetin tefsirinde “Neshin
meşruiyetini isbat eden bu ayet, sevk edilme sebebi önceki kitapların neshinin caiz olduğu hakkında
nass ise de  ﻣﻦ آﯾﺔifadesi âmm olduğu için zahir olarak bazı Kur’ân ayetlerine de şamildir. Bu bakımdan
Kur’ân ayetlerinde de nâsih ve mensuh vardır. Bunun aksini iddia etmek zahiri nassı inkâr olur”
demektedir.
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“ “ واذا ﺑﺪﻟﻨﺎ آﯾﺔ ﻣﻜﺎن آﯾﺔ وﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺰل ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻤﺎ أﻧﺖ ﻣﻔﺘﺮ ﺑﻞ أﻛﺜﺮھﻢ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮنBiz bir ayetin yerine başka bir
ayet getirdiğimiz zaman Allah neyi indirdiğini gayet iyi bilirken, onlar: Sen sadece uyduruyorsun
derler. Hayır, onların çoğu bunu bilmezler.” 116 Bir ayetin yerine başka bir ayeti getirmek nesihtir.
Müşrikler bazı ayetlerin neshedildiğini görünce bunun Hz. Muhammed’in peygamberliğinde bir şüphe
kabul edip şöyle demek istemişlerdir: “Sen peygamber değilsin. Kur’ân’ı sen uydurup onu Allah’a
iftira ediyorsun. Kur’ân Allah kelamı olsaydı onda tebdil=nesih olmazdı”. Bu durum Kur’ân’da nesih
varlığına delalet etmektedir.
“ ﯾﻤﺤﻮﷲ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء وﯾﺜﺒﺖ وﻋﻨﺪه أم اﻟﻜﺘﺎبAllah dilediğini siler, dilediğini yerinde bırakır. Ana kitap
O’nun katındadır” 117
c) Neshin fiilen vaki oluşuna da şu örnekler verilir:
1-Hz. Muhammed’in şeriatının önceki bütün şeraitleri neshettiği konusunda sahabe ve selef
âlimleri arasında görüş birliği vardır. Çünkü Hz. Muhammed’e inandığı halde önceki şeraitlerin
neshedilmediğini söylemek bir çelişkidir.
2-Namazda Beytü’l-makdis’e yönelmenin, Kâbe’ye yönelme emri ile, ana-baba ve
akrabalara vasiyetin miras ayetleriyle, Âşûra orucunun Ramazan orucuyla, Hz. Peygamber’le özel
görüşme yapmak isteyenlerin görüşmeden önce sadaka vermeleri hükmünün bir sonraki ayetle,
kocası ölen kadının bir yıl ölüm iddeti beklemesinin sonraki ayetle neshedildiği konusunda icma
vardır. Ölüm iddeti bir yıldan dört ay on güne düşürülmüştür.
3- Tevrat’ta ve başka kitaplarda Âdem (A.S.) ın şeriatında kız kardeşin erkek kardeşiyle
evlenmesi mubah iken bu hüküm bütün şeraitlerin ittifakıyla neshedildiği bilgisi yer almıştır.

8.1.8 Neshin Türleri
Neshin şartları konusunda da belirtildiği gibi nesih, nesheden delilin neshedilen delil gücünde
veya ondan daha güçlü olmasını gerektirir. Güçlü bir delil kendisinden daha zayıf bir delil tarafından
neshedilemez. Kur’ân’ın Kur’an’la, mütevâtir sünnetin mütevâtir sünnetle, âhâd sünnetin âhâd ve
mütevâtir sünnetle neshi ittifakla caizdir. Hanefiler meşhur sünneti de mütevâtir gücünde görürler.
Buna göre:
1-Kur’ân nassları, delalet bakımından eşit olmaları halinde birbirlerini neshedebilirler. Çünkü
Kur’ân nassları sübût bakımından aynı güçtedirler. Bu konuda neshi kabul eden bütün âlimler ittifak
halindedir. Kur’ân’ın Kur’ân’la neshine, Mekkî sureler içinde yer alan ve müşriklerin eziyetlerine
116
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sabretmeyi, onlara ilişmemeyi emreden ayetlerin müşriklerle savaşmayı emreden ayetle (Tevbe, 9/5)
mensuh sayılması örnek gösterilebilir. Mensuh kabul edilen ayetlerin sayısı ihtilaflıdır. Mutlakın
takyidi, âmm bir lafzın tahsisi, mübhem ve mücmelin beyanı ve istisnâ ile getirilen sınırlama ve
uygulamadan kaldırılan hükümler nesih kapsamında düşünülerek ilk dönemlerde yazılan eserlerde
mensuh âyet sayısı 300 civarında gösterilmiştir. Neshin tahsis, takyid, mübhemi beyan mücmeli tafsil
gibi terimlerden farkı ortaya konulmaya ve nesih kapsamına girmeyenler ayıklanmaya başladıktan
sonra mensuh kabul edilen âyet sayısı azalmıştır. Süyûti kendi dönemine kadar yazılan eserlerdeki
bilgileri değerlendirerek bu sayıyı yirmiye indirmiştir. Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ise bu yirmi âyeti
tek tek incelemiş ve sadece beşinin mensuh olduğu sonucuna varmıştır.
2- Hanefilere göre Kurân nassı, aynı kuvvette oldukları için mütevâtir ve meşhur sünnetle
neshedilebilir. Zira yaklaşık olarak meşhur sünnet mütevâtirle aynı güçtedir. Âhâd sünnet ise kuvvet
bakımından daha aşağı derecede bulunduğu için Kurân nassını neshedemez. Bu nesih çeşidi aklen caiz
ise de naklen sabit değildir. Bu tür neshe örnek gösterilen bazı ayetleri âhâd sünnet değil başka
ayetlerle mensuhtur. İbn Hazm, Sünnet gibi Kur’ân’ın da vahye dayandığını ileri sürerek Kur’ân’ın
âhad sünnetle nesini caiz görür ve bu tür neshin fiilen vaki olduğunu savunur. İmam Şafi’î ise
mütevâtir veya meşhur olsa bile Kurân’ın sünnetle neshine karşı çıkar. Ona göre Kitap ancak kitapla,
sünnet de ancak sünnetle neshedilebilir.
3-Sünnetin Kur’ânla neshini İmam Şafi’î dışında bütün müctehit imamlar kabul eder. İmam
Şafi’î Yüce Allah’ın “Bu kitabı (zikri) sana insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıklayasın diye
indirdik” 118 ayetiyle sünnetin en temel işlevinin beyan olduğunu eğer sünnet Kur’ân’ı neshedecek
olursa beyan işlevinden çıkarılmış olur ki bu caiz değildir diyor. Cumhura göre sünnet Kurân
tarafından neshedilebilir. Kur’ân vahye dayandığı gibi sünnet de vahye dayanır. Vahyin bir başka
vahiyle neshine herhangi bir engel yoktur. Hatta sünnetin Kurân tarafından neshi fiilen vuku
bulmuştur. Başlangıçta namaz kılarken Beyt-i makdis’e yönelmek sünnetle sabit olmuşken bu hüküm
“Artık yüzünü Mescid-i haram tarafına çevir”119 ayeti ile neshedilmiştir. Ayrıca sünnetle sabit olan
âşûrâ orucu yükümlülüğü de “O halde sizden her kim bu aya (ramazan) yetişirse onu oruçlu
geçirsin”120 ayeti tarafından kaldırılmıştır.
4-Sünnet nassları delâlet bakımından eşit olmaları halinde birbirlerini neshedebilir. Hanefilere
göre mütevâtir sünnet mütevâtir veya meşhur bir sünnetle, âhâd sünnet, âhâd sünnetle neshedilebilir.
Âhâd sünnet, kendisinden daha güçlü oldukları için mütevâtir veya meşhur sünnetle de neshedilebilir.
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Nitekim Hz. Peygamber “Kurban etlerini saklamanızı sadece (o sırada) gelen kafileden dolayı
yasaklamıştım. Artık yiyiniz ve saklayınız” buyurarak önce kurban etlerinin ileride yenilmek üzere
saklanmasını yasaklamış sonrada bu hükmü neshederek saklamayı mubah kılmıştır. Yine Hz.
Peygamber şu hadis-i şerifiyle “Size kabir ziyaretini daha önce yasaklamıştım, şimdi ise onları ziyaret
ediniz. Çünkü o âhireti hatırlatır” buyurarak önce kabir ziyaretini yasaklamış sonra bu yasağı
kaldırarak kabir ziyaretine izin vermiştir.

8.1.9 Neshin Konusu
Neshin konusu şer’î hükümlerdir. Ancak şer’î hükümlerin hepsi neshe elverişli değillerdir.
Bunlar arasında neshi kabul edenler bulunduğu gibi kabul etmeyenler de vardır. Şimdi neshi kabul
etmeyenleri sırayla ele alalım.
1- Yüce Allah’ın isim ve sıfatları, Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe
iman gibi tevhid inancının temelini teşkil eden konular, adalet, doğruluk, iffet, emanete riayet ve
bunların zıddı olan zulüm, yalancılık fuhşiyat ve emanete hainlik gibi toplumdan topluma ve
durumdan duruma değişmeyen fazilet ve rezilliklere dayanak teşkil eden hükümler neshe konu
olmazlar.
2- Şâri’in ebediliğini beyan ettiği hükümler de neshedilmezler. Kur’ân’da “kıyamete kadar” ve
“orada ebedi olarak kalacaklar” gibi ifadelerin geçtiği ayetler bu kısma girer. Burada ebedilikten
kasıt, dünya devam ettiği sürece konulan hükmün devam etmesidir. Mesela Hz. Peygamberin
“Cihat kıyamete kadar geçerlidir” buyruğu ile Allah yolunda cihadın dünya durdukça devam
edeceği hükmü getirilmiştir. Bu hükmün daha sonra neshedilmesi, Şâri’i verdiği hükümden cayma,
söylediğini geri alma konumuna (bedâ’) düşürür.
3- Kur’ân’ın geçmişte meydana geldiğini, şimdi veya ileride meydana geleceğini haber verdiği
olaylar da neshe konu olamaz. Çünkü bunların neshedilmeleri Şâri’in yalancı duruma düşmesi,
hata yapması veya işin doğrusunu bilmemesi gibi (bedâ’) sakıncalı bir sonuca götürür ki bunların
hepsi Allah hakkında muhaldir.
4- Süre belirlenen hükümlerde de nesih vaki olmaz. Mesela Şâri’in “Size bir seneye kadar şöyle
yapma izni verdim” dediğini varsayalım. Henüz verilen bu süre dolmadan önce hükmün
neshedilmesi caiz olmaz. Zira böyle bir hüküm ancak süresinin dolmasıyla sona erer. Bu süreden
önce hükmün neshedilmesinin önceki iznin bir yanılgı ve işlerin sonuçlarını bilmemekten
kaynaklandığı (bedâ’) şeklinde anlaşılır. Yüce Allah verdiği hükümden caymış, önce bilmediği bir
şeyi yeni bilmiş ve ona göre karar değiştirmiş konumuna gelir. Oysa Yüce Allah bütün bu
noksanlıklardan münezzehtir.
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Bunların dışında insanların içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak şer’î hükümlerin amelî
boyutunda bazı değişiklikler yapılması mümkündür.

8.1.10 Neshi Bilme Yolları
Aralarında uzlaştırılması veya ikisiyle birden amel edilmesi mümkün olmayacak şekilde teâruz
bulunan iki nass ile karşılaşıldığı zaman sonrakinin öncekini neshettiğine hükmedilir. Çünkü şer’î
deliller arasında teâruz söz konusu olamaz. Fakat birbiriyle teâruz eden bu iki nastan hangisinin önce
hangisinin sonra olduğunu bilmek gerekir. Bu bilgiye ulaşmanın yolu sadece nakildir. Naklin ise çeşitli
yolları bulunmaktadır.
1-Nassta önceliğe delalet eden bir ifadenin yer alması. Savaşta bir müslümanın on kişiye karşı
sebat etmesini emreden ayetten sonra “Allah size yükümlülüğünüzü hafifletti. Şimdi arıtık sizden
sabreden yüz kişi onların 200 üne yeter”121 buyrulmuştur. Hafifletme ağır bir yükümlülükten sonra
olur. Bu ayetle savaşta sebat etme ve direnme yükümlülüğü bire ondan bire ikiye düşürülmüş
olmaktadır.
2-Hz. Peygamber neshi açıkça belirtmiş olabilir. Nitekim aşağıdaki hadis-i şerifte bu
görülmektedir. “Size kabir ziyaretini daha önce yasaklamıştım, şimdi ise onları ziyaret ediniz.” Bu
hadis ziyaret yasağının ziyaret emrinden önce olduğunu ifade etmektedir. O halde emir daha önceki
yasağı neshetmiş olur.
3-Sahabenin nâsih ve mensuh üzerinde icmaı meydana gelmiş olabilir. Âşûrâ orucunun
Ramazan orucuyla neshedilmesinde sahabenin icmaı vardır.
4-Sahabe neslinden olan râvinin birbiriyle çelişen iki hükümden birinin önce diğerinin sonra
olduğunu nakletmesi. Mesela şu âyet, şu âyetten sonra nazil oldu demesi gibi.
Özet olarak bir hükmün mensuh olduğunu bilmenin iki yolu vardır. Ya nesih açıkça belirtilecek
ya da teâruz ile birlikte öncelik ve sonralık bilinecek.

8.1.11 Neshin Zamanı
Nesih sadece ilahî vahiy yoluyla olacağı için ancak Hz. Peygamber hayatta iken gerçekleşebilir.
Çünkü vahiy Hz. Peygamber hayatta olduğu sürece gelebilir. Onun vefatından sonra vahiy
gelmeyeceği için nesih de vuku bulmaz. Buna göre Hz. Peygamber zamanında uygulanıp yerleşik hale
gelen ve neshedildiğini gösterin herhangi bir delil de bulunmayan bütün hükümler muhkemdir. Yani
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bundan sonra nesih, iptal ve tebdile ihtimali yoktur. Zira Yüce Allah “Bugün dininizi en mükemmel
şekle getirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı seçtim” 122 buyurur.
Müslümanın artık Allah tarafından seçilen bu dine uyması gerekir. Yeni bir peygamber de
gelmeyecektir. Çünkü Hz. Muhammed’in son peygamber olduğu bildirilmiştir. “Muhammed sizin
erkeklerinizden birinin babası değil, fakat Allah’ın Rasûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur”123 Şu
halde o son peygamber, getirdiği din de semavi dinlerin sonuncusudur. Artık bu dinin hükümlerinde
değişiklik ve nesih ihtimali kalmamıştır. O bütün beşeriyet için ilahî gerçeğin sesi olarak kalmaya
devam edecektir.

8.2

Tearuz ve Tercih

8.2.1 Teâruzun Tanımı
Teâruz, sözlükte iki şeyin birbiriyle karşılaşması, çatışması ve birbirine ters düşmesi demektir.
Usûl-i fıkıh terimi olarak, bir mesele hakkında iki eşit delilden her birinin diğerinin gerektirdiği hükme
aykırı bir hükmü gerektirmesidir.
Mesela Kur’ân’ı Kerimde iki âyet-i kerime vardır. Bunlardan biri, kadın hamile olsun veya
olmasın ölüm iddetinin dört ay on gün olduğunu, diğeri hamile kadının ister boşanmış ister kocası
ölmüş olsun iddetinin doğumla sona ereceğini bildirmektedir. Kocası ölmüş olan hamile kadının iddet
süresi hakkında bu iki ayet arasında teâruz vardır.
Yine fâizle ilgili iki hadis vardır. Bunlardan birincisi Hz. Peygamberin “Faiz ancak nesî’e
(vadeye bağlama) durumundadır” buyruğu, ikincisi

“Buğdayı buğday karşılığında ancak eşit

miktarlarda olmak şartıyla satınız” sözüdür. Birinci hadis haram kılınan faizin sadece alacağın vadeye
bağlanması halindeki faizle sınırlı olduğunu kabul etmiştir. Bundan “ribâ’l-fadl”ın fazlalık faizinin
mubah olduğu sonucu çıkmaktadır. İkinci hadis ise“ribâ’l-fadl”ın haram olduğuna delalet etmektedir.
Şu halde bu iki hadisin ifade ettiği hüküm “ribâ’l-fadl” konusunda birbiriyle çelişmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi şer’i deliller arasında gerçek manada değil, ancak görünürde bir
teâruz bulunabilir. Görünürdeki bu teâruzun giderilmesi için Usûl bilginleri bir takım yöntemler
belirlemişlerdir. Şimdi Hanefilere göre teâruzun giderilmesinde izlenecek yöntemlerden söz edelim.

122
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8.2.2 Teâruzun şartları
Tercih yönteminin uygulanabilmesi için tercihe konu olan delilde şu şartların bulunması
gerekir:
1- Deliller kuvvet bakımından birbirine eşit olmalıdır. Eğer iki delilden biri diğerine göre daha
güçlü ise bu duruma teâruz denmez. Zayıf olan yok hükmünde kabul edilir ve âilmlerin ittifakıyla
güçlü olan alınır. Mütevâtir bir haberle âhâd bir haber arasında teâruz olmaz, mütevatir haberle amel
edilir. Buna tercih değil teraccüh=delilin ağır basması denir.
2- Deliller arasında konu, zaman ve yön birliği ve hüküm zıtlığı bulunmalıdır. Mesela Cuma
ezanı sırasında alış verişi yasaklamakla başka zamanlarda serbest bırakmak arasında teâruz yoktur.
Çünkü yasakla serbes bırakmanın zamanı ayrıdır.
3- İki delili birden işletmenin herhangi bir şekilde mümkün olmaması. Delillerin her biriyle
amel etme imkânı bulunursa tercihe yoluna gidilmez. Zira tercihte delillerden birini terk vardır.
4- Tercih için bir delilin bulunması. Usulcülerin çoğu tarafından ileri sürülen bu şart “Tercîh
bilâ muraccıh câiz değildir” şeklinde ifade edilmiştir.

8.2.3 Teâruzun Giderilmesinde İzlenecek Yöntemler
İki nass arasındaki tearuzu gidermede izlenecek sırasıyla dört yöntem vardır.
1-Nesih: Teâruz halinde müctehidin ilk başvuracağı yöntem iki nassın da geliş tarihlerini
araştırmaktır. Bu araştırma sonucunda ikisinden birinin önce diğerinin sonra geldiğini belirleyebilirse
bu iki nassın eşit güçte olmaları şartıyla sonrakinin öncekini neshettiğine hükmeder. Mesela iki âyet,
bir ayetle mütevâtir yahut meşhur sünnet veya iki âhâd sünnet birbirine eşit güçte delillerdir. Bunlar
arasında nesih ilişkisi bulunabilir. Ölüm iddetinden bahseden âyetle hamilelik iddetinden bahseden
âyet buna örnek verilebilir. Önce nazil olan ayette şöyle buyrulmaktadır: “İçinizden ölenlerin geride
bıraktıkları zevceleri kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler”124 Bu ayet Hamile olsun
veya olmasın kocası ölen kadının iddetinin dört ay on gün olduğunu bildirmektedir. Sonra nazil olan
ayetin meâli ise şöyledir: “Hamile olanların bekleme süreleri ise yüklerini bırakmalarına kadardır”125
Bu ayet de ister boşanmış ister kocası ölmüş olsun hamile kadının iddetinin doğum ile sona ereceği
hükmünü ifade etmektedir. Bu iki âyet görünürde kocası ölen hamile kadının iddeti konusunda
birbiriyle çelişmektedir. Sonra gelen ikinci ayet çeliştiği noktada birinci ayeti nesheder. İster kısa ister
124
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uzun olsun kocası ölen kadının iddeti doğurmakla sona erer. Nitekim İslam hukukçularının çoğunun
görüşü de budur.
2- Tercih, ()اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ: Tercih, birbiriyle teâruz eden delillerden birini diğerinden üstün tutmak
anlamınadır. Tercih edilen delile râcih ()اﻟﺮاﺟﺢ, terk edilene mercûh ()اﻟﻤﺮﺟﻮح, delillerden birine güç
veren ilave özelliğe muraccıh ( )اﻟﻤﺮﺟّﺢdenilir. Müctehit birbiriyle teâruz eden iki nassın geliş tarihlerini
belirleyemezse, mümkün olduğu takdirde tercih yollarından biriyle birini diğerine tercih yöntemine
başvurur. Mesela muhkemi müfessere, ibareyi işarete, haram kılan delili mubah kılan delile, ravisi
adâlet ve zabt bakımından daha güçlü ve fakîh olmasından dolayı iki âhad haberden birini diğerine
tercih eder.
Hanefiler tercihi uzlaştırma yönteminin ( )اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖönüne almışlardır. Çünkü makul olan
râcihi mercûha üstün tutmaktır. Cumhura göre teâruz eden delilleri uzlaştırma mümkün olmadığı
takdirde tercih yöntemine başvurulur.
3-Uzlaştırma ()اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ: Birbiriyle teâruz eden iki nastan birini diğerine üstün hale getiren
bir muraccıh olmaz ve bu yüzden müctehit tercih imkânı bulamazsa uzlaştırma yöntemini uygular.
Uzlaştırma yöntemi aralarında teâruz bulunan nassların durumuna göre değişiklik gösterir. Nassların
ikisi de âmm ise birinin diğerinden farklı bir neviye delalet ettiği şeklinde yorumlanır. Mesela bir
hadisi şerifte “Size şahitlerin en hayırlısının kimler olduğunu haber vereyim mi? Evet yâ Rasûlallah
dediler. Şöyle buyurdu: Şahitlik etmesi istenmeden kişinin şahitlikte bulunmasıdır” buyrulur. Diğer bir
hadisi şerifte de “En iyileriniz benim çağımdakiler, sonra onların ardından gelenler, sonra onların
ardından gelenlerdir. Daha sonra öyle bir toplum gelir ki, şahitlik etmeleri istenmediği halde şahitlikte
bulunurlar” buyrulur. Birinci hadis hak sahibi şahitlik etmesini istemeden şahitlik yapan kişinin
şahitliğinin kabul edilmesini haber vermektedir. İkinci hadis ise buna cevaz vermemektedir. Bu iki
hadis, birincisi Allah hakları nevinde şahitliğe, ikincisi kul hakları nevinde şahitliğe yorumlanarak
uzlaştırmıştır.
İki nass da hâss ise birinin diğerinden farklı bir duruma delalet ettiği kabul edilir. Söz gelimi bir
kimse bir defasında “Fakir ver” başka bir defada “Fakire verme” demiş olsun. Verme emri fakirin
iffetli olma durumuna verme yasağı da fakirin dilenmesi durumuna hamledilerek uzlaştırılır.
Biri âmm diğeri hass ise, hassın ilgili olduğu kısımda hass ile onun dışında kalan kısımda âmm
ile amel edilir. Bir âyet-i kerimede “Boşanan kadınlar kendi başlarına (evlenmeden) üç kur’ süresi
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iddet beklerler” 126 buyrulur. Bu âyet ister zifaftan önce ister zifaftan sonra boşanmış olsun bütün
boşanmış kadınların iddet beklemeleri gerektiğini ifade etmektedir. Bu ayette geçen “ = اﻟﻤﻄﻠﻘﺎتbütün
boşanmış kadınlar” kelimesi âmm bir lafızdır. Bir başka suredeki “Ey iman edenler! Mü’min kadınları
nikâhladıktan sonra henüz onlara el sürmeden boşarsanız, sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet
(bekletme) hakkınız yoktur” 127 ayeti zifaftan önce boşanmış kadının iddet beklemesi gerekmediğini
belirtmiştir. Bu ikinci ayet  اﻟﻤﻄﻠﻘﺎتlafzının kapsamını daraltmış ve el sürülmeden boşanan kadınları
onun kapsamından çıkarmıştır. Şu halde birinci ayetin hükmü sadece zifaftan sonra boşanmış olan
kadınlar için geçerli olacaktır.
İki nasstan biri mutlak diğeri mukayyed ise mutlak mukayyede hamledilir. Mutlaktaki
maksadın mukayyetteki ile aynı olduğu yönünde yorum yapılır. Şu iki ayeti bu duruma örnek
gösterebiliriz. Bir ayette “Meyte (murdar et), kan….size haram kılındı”128, başka bir ayette “De ki:
bana vahyolunanda, meyte

(murdar et),ve akıtılmış kan….dan başka….haram kılınmış bir şey

bulamıyorum” 129 buyrulur. Birinci ayette geçen mutlak “ ”اﻟﺪمkan kelimesi ikinci ayette yer alan
mukayyed lafza yani akıtılmış kana hamlolunur. Böylece haram kılınmış olan kanın, akıtılmış kan
olduğu hükmüne varılır.
4-Tesâkut: Teâruz eden iki delil arasında uzlaştırma mümkün olmazsa bunlar yok sayılarak
onlardan daha aşağı derecedeki delille istidlal yoluna gidilir. Teâruz iki ayet arasında ise bunlar terk
edilip sünnetle istidlal edilir. Teâruz iki hadis arasında ise bunlar delil olarak kullanılmayıp sahabe
kavliyle istidlal edilir. Sahabi kavli hüccet sayılmıyorsa kıyas ile istidlal edilir.
Müctehid teâruz sebebiyle amel etme imkânı olmayan daha üst derecedeki delili bırakıp alt
derecedeki delille amele yönelir. Çünkü birbiriyle teâruz eden iki nasstan birin tercih etmek tercîh bilâ
muraccıh = gerekçesiz bir tercihtir. Şayet hakkında birbirine teâruz eden iki nassın bulunduğu konuda
başka bir delil yoksa o zaman fıkıhtaki yerleşik kurala göre amel ed6ilmesi yani olan olduğu hal üzere
bırakma prensibinin uygulanması gerekir.

Doç. Dr. Abdüsselam Arı

126

Bakara, 2/228
Ahzâb, 33/49.
128
Mâide 5/3.
129
En’âm, 6/145.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Neshin tanımını, mahiyetini, şartlarını ve hikmetini öğrendik. Nesih ile bedâ ve nesih
ile tahsis arasındaki farkları gördük.
Şer’î bir hükmün daha sonra gelen şer’î bir delille kaldırılmasını ifade eden nesih ise
tanımı, mahiyeti, şartları, hikmeti, tahsisten farklı olan yönleri, türleri, konusu ve bilinme
yolları gibi başlıklar altında açıklığa kavuşturuldu.Nesih hakkında ileri sürülen görüşleri
öğrendik. Neshin konusunu ve neshin türlerini öğrendik.
Neshi bilme yolları ve neshin zamanı üzerinde durduk.
Tearuz ve tercih kavramlarını öğrendik. Nasslar arasında var gibi görünen tearuzun
giderilmesinde usulcülerin ortaya koyduğu yöntemleri üzerinde durduk.
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Bölüm Değerlendirme Soruları
1. Usulcülerin çoğunluğuna göre şer’î deliller arasında gerçek manada bir teâruz tasavvur
edilemez. Böyle düşünen usulcüler bu düşüncelerini hangi argümanlara
dayandırmıştır?
2. Usulcüler nasslar arasında görünürdeki teâruzun giderilmesi için bazı kurallar
belirlemişlerdir. Bu kuralları kısaca açıklayınız?
3. Nesih İslam’da genel bir kural olarak benimsenen tedrîc ilkesi çerçevesinde bir
uygulamadır. Usulcülerin bu ilkeye örnek olarak zikrettiği örneklerden birini
açıklayınız?
4. Nesih ile tahis arasında hangi farklar bulunmaktadır?
5. Isfehani’nin nesihle ilgili görüşlerini yazınız?
6. Hanefilere göre sünnet Kur’an nassını neshedebilir mi? Mütevatir, meşhur ve ahad
sünnet açısından açıklayınız?
7. Hangi hususlarda nesih meydana gelmez?
8. Neshi bilme yolları nelerdir. Maddeler halinde sıralayınız?
9. Tearuzun gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartları belirtiniz.
10. Hanefilerin tearuzu giderme yollarını sırasıyla yazınız.
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9. DELİL III: İCMA YA DA İSLAM ÜMMETİNİN HAKKI TEMSİL
ETME ZARURETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

İcma Delilinin Bağlamı

2.

İcmanın Delil Değeri (Hucciyeti)

3.

İcmanın Türleri

4.

İcma’da çağın inkırazı meselesi

5.

İcma ehliyeti

6.

İcma’nın İmkanı meselesi

7.

İcmanın hükmü

8.

İcma deliliyle ilgili son asırlarda yapılan bazı mülahazalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İcmanın mahiyeti nedir?
2) İcmanın bir delil oluşunun kaynağı (hüccet değeri) fıkıh usulü literatüründe nasıl
tartışılmştır?
3) İcmanın türleri nelerdir ve bu türlerin tarihsel gelişimi nasıldır?
4) İcma deliline çağdaş yaklaşımlar nelerdir?

221

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İcmanın
tanımı,
mahiyeti, türleri ve
icmaa
çağdaş
yaklaşımlar.

Kazanım
Fıkıh usulü literatüründe
tartışılduğı şekliyle icma
konusunu kavrar ve icmaa
çağdaş yaklaşımları öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

İcma-İttifak

•

İcma-Tevatür

•

Ümmet

•

Sahabe icmaı

•

Çoğunluk icmaı

•

Bölgesel icma
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9.1

İcma Delilinin Bağlamı

Klasik fıkıh usulü eserlerinin hemen hemen tamamı İslam ahkamının (normlarının) dört
dayanağı (edille-i şeri‘iyye-i erbaa) olduğunda hemfikirdirler. Bu dört delilin üçüncüsü olarak
klasik fıkıh teorisi icmayı sayar. İcma sözlükte birleşmek, azim ve kararlılık göstermek
manalarındadır. Şer‘-i şerifteki teknik tanımı ise “şer’i ameli bir meselenin hükmü konusunda
belirli bir çağdaki Müslüman alimlerin ittifak etmeleridir”. Bu tanımda “ameli” kaydı bazı
tanımlarda zikredilmeyip “şer’i bir meselede” şeklinde mutlak bırakılsa da her zaman
varsayılmaktadır, çünkü bilindiği gibi fıkhın tanımında “ameli-şer‘i hükmü bilmek” kaydı zaten
yer almaktadır; icma fıkıh alanında kullanılan bir delil olduğuna göre tabiatıyla ameli meselelerle
sınırlı olması doğaldır. Tanımda yer alan “alimler” kaydı da aynı şekilde fıkıh sahasındaki
alimleri işaret etmektedir, zira icma konusunda uzmanlığına başvurulan alim bilginin herhangi
bir sahasında değil fıkıh sahasında yani fıkıh meselelerinde alim olandır. Kelam, tasavvuf
sahasında derin alim olup da fıkıh sahasında yeterli olmayan bir alim, bir fıkhi meselede icmayı
tespit ederken dikkate alınmaz.
Bu teknik bilgilerden sonra icma teorisinin fıkıh usulü eserlerinde ele alınan temel
konularına geçebiliriz. Ancak bundan önce icmanın arka planını teşkil edecek bazı mülahazaları
serdetmek uygun olur. İcma Kur’an ve Sünnet delilinden sonra gelen üçüncü bir delildir; üçüncü
sırada gelmesi salt bir teknik sıralama olmayıp gerçekten de Kur’an ve Sünnet’in yani vahyin
Hz. Muhammed’in (sav) vefatıyla tamamlanmasından sonra işlev görmeye başlayan bir delildir.
Kur’an bilindiği gibi İslam ahkamının özünü ve kalbini teşkil eder; Kur’an adeta İslam’ın teorik
çerçevesidir; teoriktir zira bir sözdür, İslami ahkamın, İlahi iradenin sözsel/metinsel ifadesidir.
Sünnet ise bu özün insan hayatına dokunan ilk somut ve pratik halidir. Sünnet aslında Hz.
Aişe’nin “Hz. Peygamber’in ahlakı nasıldı?” diye soran sahabiye “Kur’an’ı okumuyor musun? o
yaşayan bir Kur’an’dı” şeklindeki cevabında da ifade edildiği gibi Kur’an’ın pratik halidir.
Dolayısıyla Sünnet Kur’an’ı ihtiva eden bir mahiyete doğal olarak sahiptir. Ancak Kur’an
ahkamı somut olarak ortaya koymadığı için bu rol Sünnet’e bırakılmıştır. Sünnet, uygulamayı
yönetmek amacıyla ahkamı tam ve eksiksiz göstermek zorundaydı. Bu sebeple Hz. Muhammed
(sav)

peygamberlik

gereği

ısmet

sıfatı

taşımakta

yani

Allah’ın

koruması

altında

risaletini/nübüvvetini icra etmekte idi. Sünnet Kur’an’ı beyan emektedir; ancak bu beyan bizim
anladığımız anlamda salt bir sözün açıklaması tarzında beyan olmayıp, biz insanlar açısından
bakıldığında Sünnet Kur’an’da olmayan pek çok unsur da ihtiva eder. Ancak Müslümanlar,
Kur’an’ın teorik olarak beyanı kabul edilse bile, meşhur ve sabit olan Sünnet’in Kur’an’dan
gelmeyen pek çok unsur ihtiva ettiğini kabul etmektedirler. O kadar ki Kur’an metlüvv vahiy
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(vahy-i metlüvv) iken Sünnet metlüvv olmayan vahiy (vahy-i gayr-i metlüvv) olarak
adlandırılmıştır. Ontolojik olarak yani varoluşsal konumu açısından Kur’an ile Sünnet aynı
statüde olmasa bile şer‘i ahkamı tespit açısından Müslüman alimler Kur’an ile Sünnet’in yani
Kur’an vahyiyle bildirilen hükümle Kur’an dışında Hz. Muhammed’in diliyle tebliğ edilen
hüküm arasında epistemolojik seviyede bir statü farkı gözetmemişlerdir.
İcma ise İslam alimlerince Hz. Muhammed’in (sav) ısmet (yanılmazlık) sıfatının İslam
ümmetinin şahs-ı manevisinde devam etmesi olarak yorumlanmaktadır. Kur’an ve Sünnet’e göre
üçüncü sırada gelse de alimlern büyük çoğunluğu icma delilinin statüsünü Kur’an ve Sünnet’e
denk kabul ederler. Meşhur deliller sınıflaması ve hiyerarşisine göre fıkıh usulünde deliller kat‘i
ve zanni deliller olarak ikiye ayrılmaktadır. Kat‘i yani kesin deliller üç tanedir: Kur’an’ın
yoruma kapalı (muhkem) ayetleri, mütevatir sünnetin yoruma kapalı ifadeleri ve icma. İcma’nın
Kur’an ve mütevatir sünnet yanında kesin hüküm üreten deliller içinde yer alması fikrini bazı
İslam alimleri sorgulamıştır; ama dört mezhebin çoğunluğu icmanın kesin deliller içinde yer
aldığı konusunda ısrarcıdırlar. Modern dönemlerde icmanın, mezheplerin sözde taassubunu
yıkmak amacıyla kesin deliller arasında sayılmasına karşı çıkılmıştır. Bu konuya döneceğiz;
ancak bilebildiğimiz kadarıyla Mutezile ve Ehl-i Sünnet arasında birkaç marijinal itiraz dışında
(mesela Nazzam gibi) icmanın hucciyeti (delil olması) konusunda farklı fikir ileri süren
çıkmamıştır. Ehl-i Sünnet içinde Fahruddin er-Razi el-Mahsul adlı klasik eserinde icmanın kesin
hüküm üreten bir delil olmasına, onu temellendirecek yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kuşkulu
yaklaşmıştır; ama son kertede o da icmanın diğer zanni delillere göre daha güçlü bir delil olduğu
konusunda çoğunluğun kanaatini paylaşmaktadır.
İcma ile ilgili temel meselelere geçmeden önce üzerinde durulması gereken bir başka
nokta da icma delilinin başlıkta da belirttiğimiz gibi “mutlak hakikati temsil” anlamında daha
kuramsal bir çerçeveye sahip olduğudur. Başka bir ifadeyle icmayı klasik usul alimleri ilahi
hakikatin yeryüzünde Hz. Peygamber’den sonraki dönemde temsili bağlamında ele
almaktadırlar. İster Sünni ister Mutezili olsun icmayı bir delil olarak vazederken usulcüler bu
delilin İslam ümmetine verilmiş bir lütuf ve keramet olduğu üzerinde dururlar. Öyle anlaşılıyor
ki, İcma bunu delil kabul eden Ehl-i Sünnet ve Mutezile alimlerce kendileri dışındaki diğer Şia,
Hariciler, Batıniyye gibi ehl-i heva ve ehl-i dalalet dedikleri gruplara karşı ileri sürülen bir
delildir. Nitekim, icma delilini temellendirme konusunda elimize ulaşan en eski iki metin Hanefi
Ebu Bekr er-Razi el-Cessas’ın el-Fusul fi’l-usul’ü ile İsmaili Kadı Numan’ın İhtilafü usuli’lmezahib adlı eserinde icma ile imametin temellendirilmesi hemen hemen aynı ayet grubuna
yapılan atıflarla gerçekleşmektedir. Diğer bir ifade ile İcma için Cessas’ın ileri sürdüğü deliller
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ve özellikle Kur’an ayetleri Kadı Numan için imametin ispatı için ileri sürülmektedir. İmamet,
Hz. Peygamber’den sonra ilahi hakikatin temsili krizine karşı Şia’nın bulduğu bir çözümdür ve
hakikati ümmetin temsil ettiğini söyleyen Ehl-i Sünnet’e karşı ileri sürülmektedir. Ehl-i Sünnet’e
göre hakikat ümmetin şahs-ı manevisinde kıyamete kadar temsil edilmeye devam ederken Şia en
azından gaybubet-i kübraya kadar hakikatin İmam’ın şahsında temsil edildiği görüşündedir. Ehl-i
Sünnet açısından bu önemli bir fark yaratmaz zira, Ehl-i Sünnet Şia’nın İmamlarını onların
anladığı manada imam olarak görmese de büyük müçtehit imamlar olarak dikkate almakta ve
icmanın oluşumunda onların görüşlerine değer vermektedir. Dolayısıyla şer‘i bir meseleye dair
Şia’nın imamları tarafından dile getirilen bir ictihadi hüküm, Ehl-i Sünnet açısından –nakil
güvenilirliği açısından herhangi bir sorun olmadığı sürece- onsuz icmanın oluşamayacağı bir
içtihat sayılır.

9.2

İcmanın Delil Değeri (Hücciyeti)

Bu iki mülahazadan sonra icmanın temel konularına dönebiliriz. İlk olarak üzerinde
duracağımız husus yukarıdaki iki mülahaza ile bağlantısı sebebiyle icmanın hucciyeti (delil
olarak temellendirilmesi) meselesi olacaktır. Klasik fıkıh usulünün kelam ilmiyle paylaştığı
temel hususiyetlerinden (karakterisik) birisi akli delillere şer‘i deliller kadar bir rol atfetmesidir.
Pek çok delilin meşruiyeti ve hucciyeti nakli/şer‘i deliller kadar akli delillerle de
savunulmaktadır. Kur’an’ın delil olması Kelam ilminde temellendirilen bir husustur; aynı şekilde
Sünnet delili de kelam’ın nübüvvet bahisleri içinde tartışılan bir mevzudur bu sebeple Kur’an’ın
delil olarak konumu akli bir temelde tartışılsa da fıkıh usulünde doğrudan işlenen bir mevzu
değildir. Sünnet delili de usul-i fıkıh sahasında ilk eser olan Şafii’nin er-Risale’si haricinde fıkıh
usulü eserlerinde işlenen standart bir mevzu değildir. Ancak haber-i vahidin (hadisin) ya da
kıyasın delil olup olmadığı fıkıh usulünde uzun uzun tartışılır ve akli ve nakli delillerle onların
delillikleri temellendirilir. İcma deliline gelince, icma teknik olarak içtihatların birleşmesi
demektir; islam hukuk düşüncesinde içtihatla ulaşılan bir hükmün zanni (kesin olmayan) bir
karaktere sahip olduğu konusunda yaygın bir kabul vardır. Bu durumda “icmanın bir delil olarak
vaz edilmesi aklen mümkün müdür?” sorusu İslam alimlerince tartışılmıştır. Tek tek zann-ı galib
(baskın kanaat) ürettiği kabul edilen içtihatlar bir araya geldiklerinde bu zan derecesi değişse de,
ortak fikir beyanının zanniliği kat‘iliğe (kesinliğe) dönüştüremeyeceği konusunda hemen hemen
tüm İslam alimleri müttefiktirler. Cessas bunu şöyle ifade eder: “akıl, herhangi bir ümmetin hata
üzerinde birleşme ihtimalini reddetmez; tıpkı Yahudiler ve Hıristiyanların durumunda olduğu
gibi.” Diğer bir ifadeyle icmanın ürettiği hükmün kesinliğini akıl açısından iddia etmek
mümkünde değildir. Bu sebeple İslam alimleri, icmanın hangi dine mensup olurlarsa olsun ortak
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akıl temelinde insanlar-arasında savunulacak bir delil olmadığını aksine sadece Müslümanlararası bir temellendirme demek olan şer‘i delillendirmeye konu olabileceğini belirtirler. Mesela
kıyas akli bir delil olarak savunulabilir, ya da mütevatir ve ahad haberlerin delil olması akli
düzlemde tartışılabilir ve hatta gayrimüslimlere karşı da mantıklı bir biçimde savunulabilirken
icma sadece ve sadece Müslümanların kabullerine referansla savunulabilecek bir delildir. Bunu
Cessas, Ebü’l-Hüseyin el-Basri ve Cüveyni gibi alimler “Allah’ın bu ümmete lütfu ve kerameti”
olarak nitelerler; yani “bu ümmetin icması (dini bilgi sahasındaki ortak kanaati) hak ve
hakikattir, yanılmaz” şeklindeki bir iddia ancak bu lütfu verenin beyanıyla açıklanabilir. İcmanın
ameli sahada fonksiyon icra ettiğini hatırlarsak gerçekten de zaten sadece Müslümanlar içi bir
referans kaynağından söz ettiğimiz açıktır. Zira iman etmemiş olan gayrimüslimler açısından
ameli ahkam pratikte bir şey ifade etmemektedir; dolayısıyla icma gibi ameli bir sahada işlev
gören bir delilin temellendirilmesinde akli istidlale gerek yoktur.
İcmanın akli olarak temellendirilmesi mümkün olmayan bir delil olması onun “kat‘i bir
delil” olmasını engeller mi? Ya da eğer akli olarak temellendiremiyorsak icma kat‘i delil olma
özelliğini nereden almaktadır. Bu konunda Gerek Mutezile ve gerekse Ehl-i Sünnet alimleri iki
düzeyde bir temelledirme yapmaktadırlar. Birincisi Kur’an ayetleri, ikncisi ise Sünnet’ten
hadisler. Ancak Gazzali ve daha pek çok alimin de dikkat çektiği gibi icma için Kur’an’dan atıfta
bulunulan ayetlerin hepsi usulcülerin “zahir” dedikleri kategoridedir, yani “nas” veya “muhkem”
değildir. Zahir lafızlar ise çoğunluğa göre kat‘i delil olarak kabul edilmezler. Gerçekten de
Kur’an’da yukarıda tarif edilen icmanın adı konularak delil olduğu ya da ümmetin teknik
anlamda icma ettiği şeyin hatalı olmayacağı ifadesi açık seçik bir biçimde hiçbir ayette yer
almaz. Bu sebeple Gazzali ve bazı alimler bu konuda Sünnet’e başvurmanın daha güvenli bir
istidlal olacağını söylerler. Sünnet’te ise tam da konuşulan konuda yani ümmetin yanılması
mevzuunda açık seçik (sarih) bir hadis nakledilir: “Ümmetim hata üzerinde birleşmez”. Fakat bu
ve benzeri içerikli başka hadisler teknik açıdan usulcülerin haber-i vahid dediği kategoride yer
alır; haber-i vahid ise İslam alimlerinin kahir ekseriyetince zanni bir delil kabul edilir. O halde
zanni bir delille kat‘i hüküm ürettiği söylenilen icma delilini temellendirmek tutarlı
olmayacaktır. Cessas ve Gazzali’nin bu itiraza cevabı şu şekildedir: evet bu ve benzeri içerikli
hadisler tek tek ele alındığında haber-i vahidirler; ama lafızları farklı olsa da ümmetin
yanılmazlığını ve ümmete sarılmanın İslam’ın güvenilir limanı olduğunu belirten o kadar çok
hadis mevcuttur ki, bunların ortak paydası bir hakikati ifade etmektedir. Böylece bu alimler
manevi mütevatir adını verdikleri bir delil temelinde icmanın kesin delillerden olduğunu iddia
eder. Belki de burada altını çizmemiz gereken önemli bir husus şudur: temelini nasıl koyarlarsa
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koysunlar İslam alimleri icmanın huccet olduğu gerçeğini tartışmaya asla açmamaktadırlar.
Onların tartıştığı delil olduğundan kuşku duyulmayan bu icmanın nasıl temellendirileceğidir.
Her ne kadar Gazzali ayetlerin zahir olduğu için delaletlerinin kat‘i olmadığını söylese de
Hanefi-Mutezili gelenekte icmanın temellendirilmesinde daha çok üzerinde durulan Kur’an
ayetleri olmuştur. Serahsi ve Pezdevi’nin ifadesiyle İcma Kitap’tan ve Sünnet’ten bile daha
güvenilir bir delildir. Herhalde onların kasdı, Sünnet’in Kur’an’ı zaten ihtiva etmesi gibi
İcma’nın da zaten Kur’an ve Sünnet’i ihtiva etmesidir. Başka bir ifadeyle Kur’an’ın hak ve
hakikatleri ve Sünnet’in hikmetleri zaten İcma’nın da öncelikli sahasıdır. Burada Hanefi
gelenekte özellikle Sahabe’nin icma ettiği konuların birinci derecede üzerinde durulduğunu
belirtelim. Hatta Zahiriler gibi Hanefiler de, esas olarak sadece Sahabe icmasını kesin deliller
arasında görürler; ümmetin sonraki nesilleri de bu sahabenin icma ettiklerine icma etmeye devam
etmektedirler. Hanefi gelenekte örneğin Serahsi ve Pezdevi usulleri gibi bu geleneğin iki
klasiğinde icma, Kitab, Sünnet ve bir nevi akıl delili ile temellendirirler.

9.2.1 Kur’an Delili. Kitab yani Kur’an’dan deliller ümmeti tebcil ve tazim eden ve
ona özel bir misyon yükleyen, bir nevi ümmetin ‘seçilmişliğine’ ve Allah’ın İslam ümmetine bir
lütuf verdiğine vurgu yapan ayetlerdir. Alimlerin üzerinde durduğu ayet grubundan bazıları
şunlardır:
Ayet I: Bakara Suresi, 2/143:
.وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ أ ّﻣﺔ وﺳﻄﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﮭﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎس وﯾﻜﻮن اﻟﺮّﺳﻮل ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺷﮭﯿﺪا
Meali: “Ve böylece sizi orta (denge) ümmeti kıldık ta ki insanlara tanık olasınız ve Resul
de size tanık olsun.”
Cessas’a göre bu ayet aynı zamanda Resul ile ümmeti yan yana getirerek ümmetin özel
konumu ile Resul’ün herkesçe kabul edilen özel konumu arasında bir analoji (benzerlik, kıyas)
kurmaktadır. Bu alimlerin “Şer-i şerif ümmetin ısmet sıfatı taşıdığını vaz etmiştir”130 sözüne de
temel teşkil etmiştir.
Ayet II: Nisa, 4/115:
.وﻣﻦ ﯾﺸﺎﻗﻖ اﻟﺮّﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﯿّﻦ ﻟﮫ اﻟﮭﺪى وﯾﺘّﺒﻊ ﻏﯿﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻮﻟﱢﮫ ﻣﺎ ﺗﻮﻟّﻰ وﻧﺼﻠﮫ ﺟﮭﻨّﻢ وﺳﺎءت ﻣﺼﯿﺮا
Meali: “Her kim hidayet (hak) kendisine apaçık olduktan sonra Resul’e karşı çıkar ve
müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu benimsediği o şeyde bırakır ve Cehennem’e
atarız; o ne kötü bir sondur!”
130

Cüveyni, Varakat,
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Bu ayet müminlerin yolunu takip etmeyi emretmekte ve dolayısıyla ümmetin otoritesini
vaz etmektedir. Başka türlü müminler topluluğuna katılmak emrini nasıl savunabiliriz? Zira eğer
İslam ümmetinin hata edebileceğini kabul edersek bu hataya uymayı emretmek anlamına gelir.
Bu ayette dikkat çeken bir başka olgu da diğer ayetteki gibi Peygamberle ümmeti yan yana
koyması ve bir önceki ayette dikkat çeken analojinin vurgulanıyor olmasıdır.
Ayet III: Al-i Imran, 3/110:
.£ﻛﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ أ ّﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨّﺎس ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺗﻨﮭﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎ
Meali: “Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz, marufu (iyiyi) emreder
münkerden (kötüden) sakındırırsınız ve Allah’a iman edersiniz.”
Bu ayetlerde Ümmetin öncelikle vasat yani adalet ve denge ümmeti olduğu ve Resul’ün
ümmetine tanıklık etmesi gibi ümmetin de diğer ümmetlere tanıklık vazifesi olduğu
söylenmektedir. Ayrıca emr-i bilmaruf ve nehy-i anil-münker vazifesiyle sorumlu olduğu için
ümmetin en hayırlı ümmet olduğu belirtilmiştir. Kur’an’ın bir anlamda ümmete özel bir misyon
yüklediği bu ayetlerde ve Kur’an’ın başka yerlerinde çok açık ve aşikar bir hakikat olarak
durmaktadır. Bütün bu Kur’ani hakikatler alimlere göre ‘ümmetin ısmeti, masumluğu’ ilkesini
vaz etmiştir.

9.2.2 Sünnet delili. Sünnet’ten atıfta bulunulan haber-i vahidlerin/ hadislerin manevi
mütevatir oluşturduğu mülahazası Hanefiler ve diğer mezhep alimlerinin

ikinci derecede

üzerinde durdukları bir husustur. Yine Cessas’ın atıfta bulunduğu hadis grubundan bazılarını
aktaralım:
Hadis I: Hz. Ömer’in bir hutbesindeki şu ifadesi:
“Allah Rasulü benim şu anda sizin aranızda durduğum gibi aramızda durdu ve buyurdu:
en iyi topluluk benim zamanımda yaşayan nesildir, sonra onların ardından gelenler, sonra da
onların ardından gelenler. Bu sonunculardan sonra kişi istenmeden şahit olacak, yemin etmesi
söylenmeden yemin edecektir. Cennetin ortasını memnun etmek isteyen cemaate sarılsın, çünkü
Şeytan tek kalanladır, iki kişiden uzaktır.”
Hadis II:
“Ümmetimin bir bölümü hak üzere devam edecektir, o kadar ki İlahi emir gelinceye kadar onlara
düşmanlık yapan onlara hiçbir zarar veremeyecektir.”
Hadis III:
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“Benim ümmetim hatada birleşmeyecektir.”
Ümmete/cemaate tutunmayı emreden bu ve benzeri daha pek çok hadisi nakleden
alimlere göre bunlar, Kur’an’ın ümmete yüklediği özel misyonun tekrar etmekten ve ayetlerin
ortaya koyduğu ümmetin yanılmazlığı (ısmeti) ilkesinin dile getirmekten başka bir şey
yapmamaktadır. Bu hadisler ancak yukarıdaki Kur’an ayetleriyle birlikte okunduğunda anlam
bulurlar.

9.2.3 Bir nevi akli delil. Hanefi gelenekte yukarıda işaret ettiğimiz gibi, üçüncü bir
delile daha atıfta bulunulur: “bir nevi akli delil”. Neden doğrudan “akli delil” demeyip “akli
delile benzer bir delil” ya da “bir nevi akli delil” ifadesini tercih ettiklerini yukarıda açıklamıştık:
icmanın esasında pür akli bir delille temellendirilemeyeceği kabulü. Bununla birlikte Hanefi
alimler Kur’an ayetleri ve hadisler ışığında, İslam’ın Allah’ın gönderdiği son ve en mükemmel
din olması ve kıyamete kadar hükmünü icra edeceği gerçeğinden zorunlu olarak bir tür akli
delilin de çıkarılabileceğini söylerler. Bu delilin esası şudur: Kur’an-ı Kerim’in anlattığı
peygamber kıssaları insanların tarih içerisinde İlahi hakikati yozlaştırdıkları/bozdukları ve bu
sebeple Yüce Yaratıcının her seferinde insanlara bu hakikati bir peygamber göndererek
hatırlattığı ve yozlaşmayı ortadan kaldırdığını bize anlatır. Ancak Hz. Muhammed’le birlikte
peygamberlik halkası sona ermiş ve bundan sonra artık vahiy denilen doğrudan İlahi mesajın
müdahalesi söz konusu olmayacaktır. Son vahiy olan Kur’an ve son peygamber olan Hz.
Muhammed (sav) İslam’ı tebliğ etmiş, böylece “din tamamlanmıştır”. Bundan sonra İlahi
hakikatin yozlaşmasına karşı İlahi koruma doğrudan değil dolaylı bir biçimde hükmünü icra
etmektedir. İşte “Ümmetin yanılmazlığı” ya da hatadan korunmuşluğu Allah Teala’nın vadi olan
Kur’an’ın ve İslam’ın temel esaslarının (Zikr’in) korunması hakikatinin zorunlu sonucudur.
Kur’an ve İslam’ın korunmuşluğu ancak ve ancak Sahabe’den itibaren ‘ümmetin bütününün’
yanılmazlığını kabul edersek bir anlam ifade edecektir. Kur’an’ın korunmuşluğu somut olarak
ümmetin korunmuşluğuyla bağlantılıdır. Son din olan İslam’ın kıyamete kadar hükmünü icra
edebilmesi ve ümmetin tanıklık görevini yerine getirebilmesi bu dinin mensuplarının toplu halde
yanılmazlığını varsaymayı zorunlu kılmaktadır. Zikr’i korumayı vadeden ilahi hitabın anlamı da
budur, yani korunmuşluk somut olarak ümmet vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Gerçekten de bu
delil saf bir akıl delili değildir, zira öncelikle Kur’an’ın ilahi hakikat tasavvuruna iman etmeyi
şart koşmaktadır. Saf akli delil ise bir imanı öncelemeden yapılan delile denir; ancak nihai
anlamda saf akli delilin olup olmadığı da tartışmalıdır.
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9.3

İcmanın Türleri

İcmanın gerçekleşme usulü iki tür icmadan söz etmeyi zorunlu kılmıştır. Birincisi ve en
mükemmel haliyle icma sarih icmadır. Sarih icma, icmaya taraf olan müçtehitlerin tümünün
görüşlerini açık seçik bir biçimde ve sözlü olarak bildirmeleri ya da belirli bir hüküm yönünde
fiilde bulunmaları halinde ortaya çıkan ortak kanaate denir. Bu icmanın azimet kısmıdır, yani asıl
icma budur; ‘mutlak kemaline masruftur’ fehvasınca icma denilince bu anlaşılır (Burada sözlü
olanın fiili olana üstün olduğuna da dikkat çekmek gerekir; hatta öğlen namazının ilk sünnetinin
dört rekat olduğuna dair icma fiili icma olduğu için vacibe değil sünnete delalet etmiştir). Ancak
icmanın mutlaka sarih bir biçimde oluşması şart değildir. İkinci tür icma, bir konuda bir veya
daha fazla müçtehidin sözleri veya davranışlarıyla görüş bildirip diğer müçtehitlerin -bu görüşün
bilinmesine ve yaygınlaşmasına ve onları görüş bildirmekten alıkoyacak herhangi bir durumunun
bulunmamasına rağmen- susmaları yoluyla oluşan ittifaktır. Buna sükuti icma denir. Sükuti icma
Hanefiler’e sarih icma gibi delildir; Şafiiler arasında ise farklı görüşler mevcuttur (zanni delil
olduğunu söyleyenler olduğu gibi delil olmadığını düşünenler de vardır). Aşağıda icmanın
hükmünden söz ederken icmanın türleri konusuna tekrar döneceğiz.

9.3.1 İcma’da çağın inkırazı meselesi. İcmanın gerçekleşebilmesi için ictihat
ehline sahip olan aynı çağdaki alimlerin görüşlerinin bir ve aynı olması şarttır. “Aynı çağ (asır)”
ifadesi bazıları açısından çağın inkırazı yani sona ermesi şartı olarak yorumlansa da böyle bir şart
anlamsızdır; zira o durumda icmanın hiç tamamlanamaması durumu ortaya çıkar. Bu sebeple
alimler icmanın gerçekleşmesini belirli bir dönemdeki alimlerin tümünün bir şekilde
ittifaklarının oluşmasını esas almışlardır; belirli bir çağdan kasıt icmaya konu olan mesele
etrafında tartışmanın yapıldığı ve kanaatlerin belirginleştiği andır. Eğer belirli bir çağda yaşayan
alimler ittifak ettikten sonra ittifaka katılan herkesin dar-ı bekaya irtihali şarttır dersek, bu
durumda her zaman yeni müçtehitlerin o çağa girmesi dolayısıyla çağın hiç sona ermemesi
durumu söz konusu olur.

9.3.2 İcma ehliyeti. İcmaya ehil (yetkili) olanların fıkhi meselelerde müçtehit sıfatını
taşıyanlar olduğunu belirtmiştik. Bu müçtehidin adalet ve istikamet üzere olması yani fasık
olmaması şarttır. Ancak bazılarının dediği gibi icmaya ehliyet şartları arasında, Zahiri İbn
Hazm’ın dediği gibi sahabi olmak, Şia’nın dediği gibi Ehl-i Beyt’ten olmak ya da Malikilerin özel bir icma türünde söyledikleri gibi- Medine ehlinden olmak yoktur (Malikiler genel icma
yanında sadece Medine ehlinin ittifakını da İcma saymaktadırlar). Burada icma teorisini anlatan
alimler tarafında önemli bir konu daha gündeme getirilmiştir: acaba Ehl-i Sünnet dışında kalan
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fakihlerin/müçtehitlerin görüşleri icmanın teşekkülünde dikkate alınmalı mıdır? Bu soru
‘ümmetin ısmeti (yanılmazlığını)’ ilkesi gereği önem arz etmektedir; Allah (cc) eğer bu ümmete
bir lütuf ve ihsan olarak ısmet sıfatı bahşettiyse bu özellik, ümmet içindeki -ne kadar çoğunluk
olurlarsa olsunlar- sadece belirli bir gruba mı hastır. Ehl-i Sünnet alimleri bu soruya mümkün
olduğunca ümmetin dairesini geniş tutan geleneksel Sünni çerçevede bir cevap vermişlerdir.
Buna göre Şii, Mutezili, Harici, vb. fırak-ı dalle ya da ehl-i ehva olarak adlandırdıkları Ehl-i
Sünent dairesi dışında kalan fırkaların alimlerini/müçtehitlerini de prensip olarak icmaya ehil
(yetkili) görürler; başka bir ifadeyle onlarsız icma gerçekleşmez. Ancak bu prensip çok önemli
bir kayıt içerir: Ehl-i Sünnet dışındaki müçtehitlerin görüşlerinin icmada muteber sayılabilmesi
için bu müçtehitlerin, ‘Sünnet ve Cemaat yolundan’ ayrı tuttukları mezhebi/görüşü propaganda
edecek derecede tarafgir olmamaları şartı aranır. Başka bir ifadeyle mezhebinin görüşüne
partizanca yani mutaassıp bir biçimde bağlanmamış olması gerekir. Çünkü böyle bir tutumda
olan kişinin içtihadın mahiyeti olan ‘hakkı aramak’ yerine kendi grubunun görüşünü doğrulama
noktasında aşırılığa düşebileceği, dolayısıyla tarafsızlığını yitirebileceği düşünülmüştür.

9.3.3 İcma’nın İmkanı meselesi. Bir çağdaki bütün müçtehitlerin görüşünü
öğrenmek mümkün müdür? Bu soru icma deliline karşı çıkanların yönelttiği yaygın bir
eleştiridir. Özellikle sarih icma için daha çok geçerli olan bu itiraza alimler bunun teorik olarak
mümkün olduğu şeklinde cevap vermişlerdir. Pratikte ise ‘Sahabe asrında’ bunun gerçekleştiğine
dikkat çekmişler ve bu dönemden sonra gerçekleşmesini daha zor görmüşlerdir. İlginç olan
modern dönemde de icma karşıtları, icmanın gerçekleşmesi mümkün olmayan bir delil olduğu
argümanına en fazla sarılmışlardır. Ancak İcmanın esas olarak Ehl-i sünnet mezheplerinin şeriat
alanında ortak payda olarak benimsedikleri bir çerçeveye işaret ettiğini unutmamak gerekir; bu
çerçeve zaman içerisinde görüşlerin istikrar bulmasıyla icma edilen ve edilmeyen konuların
ortaya çıkması sonucunda belirlenmiştir. Nitekim Serahsi’nin el-Mebsut’u, Kuduri’nin etTecrid’i, Maverdi’nin el-Havi’l-kebir’i, Nevevi’nin el-Mecmu’u, İbn Rüşd’ün Bidayetü’lmüctehid’i, İbn Kudame’nin el-Muğni’si gibi ansiklopedik fıkıh eserleri ve bir de icma veya
ihtilaf kitapları hangi konularda icma edildiğini vermektedir.

9.3.4 İcmanın hükmü
Genel hatlarıyla delil sınıflamasında icma kat‘i yani kesin deliller arasında sayılır; yani
icma ile ulaşılan hükmün kesin hakikat olduğu ve ona kaşı çıkmanın kişinin imanını
zedeleyebileceği kabul edilmiştir. Ancak kişiyi küfre düşürecek icma beş vakit namaz gibi açık
seçik hükümlerdeki icmadır; bunun dışındakilerde küfre düşürme meselesi ihtilaflıdır. Ancak bu
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teorik olarak böyle olmakla birlikte pratikte icmanın hükmü konusunda mezhepler daha esnek bir
tutum izlerler. Zahirilerden İbn Hazm icmayı delil kabul eder ama icmayı sahabe icmasıyla
sınırlı tutar. Mezhep ve re’y söz konusu olduğuna iyi bir selefi olan İbn Hazm’ın bu tutumu
şaşırtıcı değildir. Onun fıkıh düşüncesinin temelinde yerleşik mezheplere karşı bir mücadele fikri
mevcuttur. Diğer yandan Hanefilerin icmanın hükmüne dair yaptıkları tasnif de aslında İbn
Hazm’ı kısmen desteklemektedir. Hanefiler icmayı dörde ayırırlar:
1.

Sahabe’nin Sarih (sözle) İcması: Bu mütevatir haber gibi kesin delildir; buna

karşı çıkmak kişinin imanını zedeler. Kur’an ve hadisler farklı yorumlanabilirken, sahabenin
ortak görüşü bize Hz. Peygamber’den tevarüs edilen temel İslami hükümlerin mahiyeti ve
sınırlarını çizerler. Bu sebeple bizler namaz, oruç, hac, zekat gibi temel hükümlerde ihtilaf
etmiyoruz. Eğer sahabenin icması olmasaydı bizler Kur’an’ın ve hadislerin metinlerini farklı
şekillerde yorumlayarak Hz. Peygamber’in bile ulaşmadığı sonuçlara varabilirdik. Kur’an ve
Sünnet’in ne dediği ve neyi hüküm olarak vaz ettiğini biz sahabenin bu ortak kanaatinden
alıyoruz. Hatta sahabenin sadece ittifakı değil ihtilafı da bizim için önemlidir.
2.

Sahabe’nin Sükuti İcması. Bazı sahabilerin görüşlerini bildirip diğerlerinin buna

karşılık susmaları ile gerçekleşen icma. Bu da aslında kesin bir hüküm üretir, ama bir önceki
icma gibi karşı çıkıldığında imana zarar vermez. Bu kesinlik Hanefiler’in nasların umumi
ifadelerinin (‘amm lafızların) delaletinde belirttikleri kesinlik gibidir. Bununla birlikte bu icmaya
karşı çıkmak kişiyi dalalet (haktan sapma) ve hata suçlamasına maruz bırakır.
3.

Tabiin ve daha sonraki nesillerin daha önce tartışılmayan bir konudaki

icması. Bu icma’nın hükmünü Hanefiler meşhur haberin hükmüne benzetirler. Nasıl ki, meşhur
haber kesin bilgi üretmediğinden onu inkar etmek kişinin imanını zedelemez ama inkar eden, bir
önceki icmada olduğu gibi, ehl-i heva ve delalet (Sünnet ve Hak yolundan sapmış) suçlamasına
açık hale gelir.
4.

Sahabe’nin ihtilaf ettiği konuda Tabiin ve daha sonrakilerin icması: Sahabe

arasında bir meselede iki veya üç görüş mevcut olup bu görüşlerden biri lehine Tabiin arasında
veya daha sonraki bir çağda icma gerçekleşmişse bu icmanın hükmü daha önce geçen bir ihtilaf
sebebiyle zan içerir; buna karşı çıkmak tadlil ve hata suçlamasını haklı kılmaz. Bunun hükmü
haber-i vahidin hükmü gibidir. Herhangi bir dönemde icma gerçekleştikten sonra icmaya
katılanlardan biri bu görüşünden vazgeçer ve yeni bir içtihada yönelirse bu da zan içeren 4. tür
icma sınıfına dahil olur. Bu tür icmalar zan içerdiğinden değişime konu olabilirler; yani aynı
güçteki bir başka icma ile bu icma değişebilir. Ancak çoğunluk alimlere göre üç icma
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değiştirilemez; ama Hanefi usulcü Pezdevi teorik olarak tüm icma türlerinin kendi ayarında bir
icma ile değiştirilebileceğini düşünmektedir ki tutarlılık açısından bu daha doğru gibi görünüyor.

9.3.5 İcma deliliyle ilgili son dönemlerde türeyen bazı düşünceler
18. Yüzyıl ve sonrasında İslam dünyasında ortaya çıkan bazı yeni şartlar İslam
dünyasının dini hükümleri ve onların dayandıkları delilleri algılama biçiminde önemli
değişiklikler meydana getirmiştir. Geleneksel anlayışımızı yenilemek (ıslah ve tecdid)
isteyenlerin önlerinde engel olarak gördükleri en temel usul ilkesi icma olduğundan bu dönemde
icmanın delil oluşuna dair klasik usul eserlerinde dile getirilen tereddütlü ifadelerin abartılarak
yeniden gündeme getirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda Şevkani’nin öncülük ettiği icma karşıtı
bir hareket oluşmuştur. Ancak Şevkani herhalde ulemanın tartışmasız kesin huccet kabul ettiği
sahabe icmasına karşı değildi. Ancak icma karşıtlığı bir söylem olarak bir kez dile getirildikten
sonra bunu sınırlamak artık mümkün olamazdı. Nitekim günümüz ‘yenilikçi’ İslam düşüncesinde
İcma ile ilgili genel algı bu delilin ‘vazgeçilebilir’ olduğu şeklindedir. Haddizatında böyle bir
yaklaşım Sahabe’den beri gelen klasik İslam düşüncesi açısından kabul edilebilir bir şey değildir.
‘Yenilikçi’ İslam anlayışının İslam toplumlarında ciddi bir yer edinememesinin belki de en
önemli nedeni klasik fıkıh usulü teorisini aşan bir ‘aydınlanmacı/akılcı’ yaklaşıma sahip
olduğunu zannetmesidir; halbuki klasik fıkıh usulü felsefe ve yöntem olarak bugünkü
aydınlanmacı olduklarını söyleyen ‘yenilikçi’ hareketten çok daha hesabını veren bir akılcılığa
sahipti. İcma söz konusu olduğuna usul alimleri ‘akli’ olarak neleri iddia edip edemeyeceklerini
çok iyi analiz etmişlerdi; bugün yeni bir şey söylemek isteyenlerin bu analizi bilmeden onu
aşmaya gayret etmeleri, günümüz İslam düşüncesinin akli analiz açısından klasik düşüncenin
gerisinde kaldığını göstermekten başka bir anlamı olamaz.
İcma ile ilgili bir başka değerlendirme Batı etkisinde ortaya çıkan ‘yeni’ dönemde icmaya
yüklenen anlam ve role ilişkindir. Son çağlarda ortaya çıkan yükselen halk ve halkın siyaseti
(demokrasi) vurgusunu İslam düşüncesi açısından temellendirmek isteyenler icma fikrinden
yararlanmak istemişlerdir. Ancak mahiyet olarak iki farklı şeyden söz ettiğimizi akılda tutmak
kaydıyla böyle bir ilişkilendirmeye gidilebilir. Zira icma ümmetin bütününün ortak kanaatine
işaret ederken, demokrasi ‘çoğunluk’ fikrini esas alır. İcma’da çoğunluk hiçbir şey ifade etmez,
sözü muteber bir kişi bile karşı çıksa icma geçersiz olur. Ama diğer yandan icma fikrini
temellendirirken alimler merfu veya mevkuf bir hadis olduğu tartışılan “Müminlerin güzel
gördüğü şey Allah katında da güzeldir” sözüne atıfta bulunurlar. Gerçekten de İslam hukuk ve
siyaset düşüncesinde bu ifade pek çok doktrinin temellendirilmesinde önemsenen önemli bir
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ilkedir. Eğer ümmet topyekun olarak bir yöne yönelmişse bu çok önemli bir delil/dayanak olarak
görülür.
Son bir mülahaza da icma ile ittihat fikrinin karıştırılmasıdır. İttihad ya da İttihad-ı İslam
bir siyasi tavır olarak güzel bir şey olsa da Müslümanların fıkıh sahasında ihtilaf etmeleri meşru
ve hatta İlahi iradenin bilinçli bir tercihidir. Siyasi birlik oluşturmak adına fıkıhtaki ihtilafların
yok edilmesi, ya da mezheplerin birliğe değil de ayrışmaya neden oldukları için ortadan
kaldırılması ve bir nevi icma/ittihad kurulması şeklindeki düşünceler doğru değildir. Zira icma
sınırlı bir alanda işevini icra eder; fıkhın dairesi ise çok geniştir ve çoğunluk ihtilaflardır. Bu
sebeple “ihtilaf rahmettir” sözünün icma ile çelişen bir tarafı yoktur. İhtilaf, fıkıh gibi zanni
ilimler alanında düşünceyi geliştiren, yenilik ve farklılıklara tolerans gösterme kültürü oluşturan
ve ameli hayatta bir esneklik sağlayan bir olgudur. İcma ile ihtilaf arasında bir karşıtlıktan çok
birbirini tamamlama söz konusudur.

Prof. Dr. Murteza Bedir
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OKUMA PARÇASI
İcmânın Hücciyeti
Bil ki, icmâ Allâh’ın Muhammed ümmetine lütfu sebebiyle kesin bilgi ifade etmektedir,
aklın bu ümmetin dalâlet üzere ittifakını mümkün görmemesi nedeniyle değil. Zira Yahudiler,
Hristiyanlar ve Mecûsîler sayıca bizden çok olmalarına rağmen onların dalâlet üzerine ittifakı
vâkidir. Ayrıca, ittifak, delil olmaksızın atalara uyma yoluyla da olabilir. Nitekim Allâh bir
ayette kâfirlerin, “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzere bulduk” (Zuhruf, 43/22) dediğini
haber vermekte, başka bir ayette ise Ehl-i kitap hakkında, “Onlar Allâh’ı bırakıp hahamlarını
ve bilginlerini rab edindiler” (Tevbe, 9/31) buyurmaktadır. Dolayısıyla bu ümmetin icmâının
Allâh’ın lütfu sonucu şeran hüccet kılındığı anlaşılmaktadır. Kelâmcıların çoğunluğunun ve
fukahânın görüşü budur.
… Bunu teyit eden bir tür aklî delil şudur: Allâh Hz. Muhammed’i son peygamber
kılmış, onun şeriatının kıyamete kadar geçerliliğini sürdürmesine ve ondan sonra peygamber
gelmemesine hükmetmiştir. Nitekim Hz. Peygamber, “Her zaman ümmetimin içinde hak
üzere olan bir grup bulunur. Bunlar galiptirler, düşmanlarının muhalefeti onlara zarar
veremez” hadislerinde buna işaret etmektedir. Buna göre, onun şeriatinin kıyamete kadar
insanlar arasında bâkî olması gerekmektedir. Oysa Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte vahiy
kesilmiştir. Şu halde biz şeriatin bekasının Allâh (c.c.)’ın İslam ümmetini dalâlet üzere ittifak
etmekten koruması yoluyla gerçekleşeceğini zarureten biliriz. Zira ümmetin dalâlet üzere
ittifakı şeriatin ortadan kalkması anlamına gelmektedir ki, bu da süreklilik vaadiyle
çelişmektedir. Ümmetin tamamının dalâlet üzere ittifak etmeyeceği sabit olduğuna göre, bu
durumda onların icmâ ettiği hususlar Hz. Peygamber’den işitilen şeylere benzemekte, onlar
gibi kesin bilgi ifade etmektedir. İttifak halinde tek tek fertlerde söz konusu olmayan yeni bir
durum ortaya çıkar, derken kastettiğimiz şey budur. Bu açıdan icmâ ile kadının hükmü
arasında benzerlik bulunmaktadır. Kadı içtihadıyla bir hüküm verdiği zaman bu hüküm
bozulamayacak şekilde bağlayıcı olur. Kadının verdiği hükmün içtihadın üzerinde olması
şeriatın devamını temin eden sebeplerden biri olan kadılık müessesesini koruma amacına
matuftur. Bu durumda, dinin aslını korumaya yönelik olan iddiamızın (icmânın kesin bilgi
ifade etmesi/ümmetin ismeti) evleviyetle kabulü gerekmektedir.
(Serahsî, Usûlü’s-Serahsî)131
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Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî (483/1090), Usûlü’sSerahsî, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1993, I, 295, 300.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İcmanın tanımını ve mahiyetini öğrendik. İcmanın delil değeri üzerinde durduk.
İcmanın türlerini öğrendik. İcmada çağın inkırazı meselesini tartıştık. İcma ehliyeti
üzerinde durduk.
İcmanın gerçekleşmesinin önündeki zorlukları tartıştık.
İcmanın hükmünü ve Hanefilerin bu açıdan icma tasnifini öğrendik.
İcma delili ile ilgili son asırlarda ifade edilen düşünceleri öğrendik.
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Bölüm Değerlendirme Soruları
1. İcmanın edille-i şer´iyye içindeki konumunu kısaca açıklayınız?
2. İcmanın akli olarak temellendirilmesi mümkün olmayan bir delil olmasının onun
“kat‘i bir delil” olmasını engellemeyeceğine dair ehli sünnet alimleri nasıl bir
temellendirme yapmıştır. Kısaca açıklayınız?
3. İcmanın gerçekleşmesinin önünde hangi zorluklar bulunmaktadır. Belirtiniz?
4. Hanefiler hükmü açısından icmayı dörde ayrımaktadırlar. Bu dört maddeyi
hükümleriyle birlikte kısaca yazınız?
5. İcma ile ilgili olarak son dönemlerde ortaya çıkan düşünceleri kısaca yazınız?
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10. DELİL IV: KIYAS (KAVRAMSAL ÇERÇEVE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kıyas Delilinin Bağlamı ve Ortaya Çıkışı
Kıyasın Tanımı ve Mahiyeti
Kıyasın Hücciyeti
Kıyas Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kıyas nedir?
2) Fıkhi kıyas ve mantiki kıyas nasıl ayrılır?
3) Kıyasın delil oluşunun kaynakları nelerdir?
4) Kıyası kabul etmeyenlerin gerekçeleri nelerdir?
5) Kıyasın türleri nelerdir?
6) Fıkhi kıyasın aşamaları nelerdir ve bu aşamalar nasıl uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fıkhi kıyası ve üzerindeki
Fıkhi kıyasın tanımı,
tartışmaları tanır. Kıoyasın
mahiyeti ve türleri..
türlerini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Kıyas

•

Fıkhi Kıyas

•

Mantıki Kıyas

•

Celi Kıyas

•

Hafi Kıyas

•

Evla Kıyas

•

Müsavi Kıyas

•

Edna Kıyas
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10.1 Kıyas Delilinin Bağlamı ve Ortaya Çıkışı
Fıkıh usulü eserlerinde şer‘î delillerin Kur’ân, sünnet, icma ve kıyas şeklinde bir
sıralamaya tabi tutulması büyük ölçüde kabul görmüştür. Hiyerarşik olarak yapılan bu
sıralamada ilk üç delilden sonra kendisine müracaat edilen kıyas, İslam hukukunda bir ictihad
türü ve yöntemi olarak kabul edilmiştir. Kur’ân ve sünnet nasları ile İslam ümmetinin bu nasların
nasıl anlaşılacağı yönünde ortaya koyduğu yaklaşımı yansıtan icma delili dururken neden
bunların altında yer alan bir delile, kıyasa ihtiyaç duyulmuştur? Başka bir ifadeyle, daha güçlü
deliller dururken neden hiyerarşik olarak bunların altında yer alan bir delile müracaat edilmiştir?
Kıyasın tanımına geçmeden önce bu mevzu üzerinde durmak yararlı olacaktır.
Kıyasa şer‘î delil olma vasfını kazandıran özellik, bir yöntem olarak İslam hukukunun
kıyamete kadar uygulanabilmesini sağlama potansiyeline sahip olmasıdır. Nasların sınırlı
olması ve insanların sürekli yeni hadiseler ile karşılaşması, sınırlı olan nasların sonradan
ortaya çıkan hadiselere uygulanmasını sağlayan bir delile ihtiyaç duyulmasını zorunlu hale
getirmiştir. Bu durum, sınırlı olan nasların sınırsız olaylara tatbik edilmesine olanak sağlayan
kıyasın İslam hukukuna evrensellik ve dinamizm katan bir delil olduğunu göstermektedir.
Burada şöyle bir soru gündeme gelebilir: Şer‘î ameli meselelerin tamamının hükmü
Kur’ân ve sünnette mevcut değil midir? Kur’ân bizzat kendisi her şeyin hükmünün Kur’ân’da
açıklandığını beyan etmesine rağmen böyle bir şey nasıl tasavvur edilebilir? Felsefi olarak her
şeyin hükmünün Kur’ân’da var olması ile karşılaşılan her somut olayın hükmünün Kur’ân’da
bulunması aynı şeyler değildir. Örneğin kredi kartı ile ilgili somut bir hükmün Kur’ân’da
aranması doğru olmadığı gibi böyle bir arayış içerisine giren kişi belirli bir neticeye de
varamayacaktır. Dolayısıyla Kur’ân özellikle şer‘î amelî konular ile ilgili hüküm koyarken
kendi indiği toplumun ihtiyaçlarını esas alarak bir düzenleme yapmıştır. Bu durum,
Kur’ân’daki ibadetler, hadler, miras ahkâmı gibi belirlenmiş hükümlerin o toplumu
ilgilendirdiği anlamına gelmemektedir. Zira bu tür hükümler insanlık var oldukça devam
edecek olan hadiselere yönelik olup kıyamete kadar da muhataplarını bağlayıcı özelliğe sahip
hükümlerdir. Kur’ân’ın bu şekilde ortaya koyduğu hükümler Hz. Peygamber (a.s)’ın
hayatında müşahhas hale gelerek insanlar tarafından uygulanabilirliği test edilmiş olur.
Kur’ân ile sünnetin sahip olduğu bu ilişkinin yanı sıra Hz. Peygamber (a.s)’ın bizzat
kendisinin de Kur’ân’da yer almayan bazı hükümler vaz ettiği görülür. Dolayısıyla fıkıh
usulünün ilk iki kaynağı olan bu deliller sınırlı sayıda hadiseye yönelik somut hükümler
koymuşlardır. Bu iki kaynağın şer‘î amelî konularda koydukları somut hükümlerin illetleri,
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amaç ve hikmetleri bunlardan hareketle benzer olaylarda aynı hükmün verilmesine olanak
sağlamaktadır ki burada kıyas delili devreye girer.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, insan fiillerinde tahdid edilemeyecek şekilde bir
gelişme söz konusu olup Kur’ân ve sünnette geçenlerle sınırlı değildir. Nitekim Hz.
Peygamberin (a.s) vefatından hemen sonra karşılaşılan yeni meseleler bunu açıkça
göstermektedir. Değişme ve gelişmeye bağlı olarak insanların hayatında ortaya çıkacak yeni
hadiselerin kıyamete kadar devam edeceği de açık olduğuna göre burada ne tür bir çözüm
üretileceği ile ilgili olarak Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra yeni olaylarla karşılaşan
sahabenin tutumuna bakmak, ortaya konacak yöntemin sıhhati açısından önem arz etmektedir.
Ashab-ı kiramın, karşılaştıkları yeni meselelere çözüm üretmeye çalıştıkları ve bunu yaparken
dinin iki temel kaynağı olan Kur’ân ve sünnete başvurduklarını kaynaklardan öğrenmekteyiz.
Ancak buralarda hükmünü bulamadıkları yeni konuları bu iki kaynaktaki hükümlerden
hareketle çözüme kavuşturdukları bilinmektedir. İşte burada daha çok kıyas yaparak ictihad
ettiklerine dair birçok örnek bulunmaktadır. Hz. Ebubekir’e biat etmek için hilafeti namazda
imamete kıyas ederek “Rasûlullah (a.s) Ebubekir’den dinimiz için razı oldu, biz dünyamız için
razı olmayacak mıyız?” demişlerdir. Dolayısıyla sahabenin yaptığı gibi Kur’ân ve sünnete
uygun yaşamak isteyen Müslümanların da karşılaştıkları meseleleri bu iki delilin ışığında
çözüme kavuşturmaları gerekmektedir. Tarihsel tecrübe bunu gösterdiği gibi kıyas olmadan
hayatın Kur’ân ve sünnete uygun bir biçimde İslam’ın ortaya koyduğu ilkelere göre
yaşanmasının mümkün olmaması, bundan sonra da bunun ahirete kadar böyle devam
edeceğini ortaya koymaktadır.
Son olarak ictihad faaliyetinin en üstün derecesi olan kıyas yönteminin zanniliği ile
ilgili bir hususu açıklamak faydalı olacaktır. Kıyas işlemi yapılırken naslarda mevcut olan
olayın hükmü tespit edilip bunun, karşılaşılan yeni hadisede de olup olmadığını belirlemeye
çalışmak netice itibariyle bir ictihad faaliyeti olup zanni bir süreçtir. Yani Kur’ân’ın açık
ayetleri ve sünnetin mütevâtir haberleri gibi kat‘î değildir. Kur’ân’ın delalet itibariyle zanni ve
sünnetin sübut ve bazen delalet bakımından zanni olan haber-i vahidlerinde olduğu gibi zanni
bilgiye nasıl itibar ediliyorsa, kıyasla ulaşılan zanni bilgiye de aynı şekilde itibar etmek
gerekir. Burada müctehidlere düşen, ellerinden gelen çabayı göstererek bir sonuca varmaya
çalışmaktır.
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10.2 Kıyasın Tanımı ve Mahiyeti
Kıyasın tanımına geçmeden önce usûl ve fürû‘ kaynaklardaki kullanımı esas alınarak
kendisiyle kastedilen anlamlar üzerinde durmak gerekir. Bu çerçevede kıyasın ilk kullanıldığı
anlam re’y ve ictihattır. İmâm Şâfi‘î’nin de belirttiği üzere kıyas ictihad faaliyetinin adıdır. Bu
aynı zamanda kıyasın, hakkında açık bir nas bulunmayan ve ictihadi alana giren akıl yürütmeler
anlamına geldiğini de göstermektedir. Ayrıca kıyasın fürû‘ fıkıh eserlerindeki kullanımı esas
alındığında mezhebin dayanmış olduğu kâide ve ilkeler anlamına geldiği de görülmektedir.
Kıyas işlemi temelde iki meselenin şer‘î hükmü arasında yapıldığından bu meselelerden
hükmü bilinmeyen, birincisine ilhak edilerek bir hüküm tespitine gidilir. Bu nedenle kıyas,
hakkında nas bulunan bir olayın hükmünün, aralarındaki ortak illet sebebiyle naslarda hükmü
geçmeyen bir olaya aktarılması işlemi olarak tarif edilir. Başka bir ifadeyle, mantukun bih olan
bir olayın hükmünün, aralarındaki ortak illet sebebiyle hakkında nas bulunmayan yani meskutun
anh olan olaya verilmesidir. Bu nedenle kıyas, bazen “iki hadisenin arasını hükümde müsavi
kılmak” bazen de “hükmün bir olaydan başka bir olaya geçirilmesi” olarak da ifade edilmiştir.
Bu sebepten olsa gerek kaynaklarda kıyas işleminin ilhak, tasviye ve ta‘diye anlamlarına geldiği
belirtilmiştir.
Tanımda belirtilen şekliyle kıyas işlemi, en basit şekliyle Kur’ân ve sünnette hükmü
belirtilen olayın hangi gerekçe ile konulduğunun tespiti ile başlar. İkinci aşamada, tespit edilen
bu gerekçenin yeni karşılaşılan olayda da bulunup bulunmadığı ortaya konulmaya çalışılır. Son
olarak, tespit edilen gerekçe yeni olayda bulunuyorsa, esas alınan olayın hükmü yeni karşılaşılan
meseleye uygulanır. Bu nedenle usul alimleri “kıyas, hükmü müsbit değil müzhirdir” derler. Yani
karşılaşılan yeni hadisenin hükmü heva ve hevese göre değil, Kur’ân ve sünnetteki hüküm ile
ilişkisi kurularak tespit edilir. Bu bir anlamda Kur’ân ve sünnette potansiyel olarak mevcut olan
hükmün açığa çıkarılmasına yönelik bir ictihad faaliyetini ifade ettiği gibi, karşılaşılan yeni
hadiselerin naslarla irtibatını kurarak nasları merkeze alan bir ictihad çabası anlamına da
gelmektedir. Dolayısıyla müctehid kıyas ile yoktan yeni bir hüküm ortaya koymaz, beyan ettiği
vakte kadar gecikmiş olan mevcut hükmü illet vasıtasıyla açığa çıkarır, izhar eder.
Kıyas tanımında geçen unsurlar dikkate alındığında kıyasın dört temel unsuru olduğu
görülür. Aşağıda konu incelenirken bu kavramlara atıfta bulunulacağı için bunları kısaca
açıklayıp detaylı incelemeyi bir sonraki üniteye bırakalım.
Asıl (makîs ‘aleyh), aslın hükmü, fer‘ (makîs) ve illet.
Asıl: Nassın hükmünü açıkladığı hadisedir
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Aslın hükmü: Bu da asıl hakkında varid olan ve fer‘e nakledilmek istenen şer‘î hükümdür
Fer‘: Hükmü bilinmeyen, başka bir ifadeyle hükmü nasta belirtilmeyen konu.
İllet: Asılda mevcut olup, fer‘de de bulunması sebebiyle aslın hükmünün fer‘e
nakledilmesini sağlayan vasıftır.
Kıyas işlemi sonucu elde edilen hüküm kıyasın semeresi olup erkânı arasında yer almaz.

10.3 Kıyasın Hücciyeti
Usul âlimlerinin neredeyse tamamı kıyası bir delil olarak kabul ederler. Buna karşılık
Basra Mutezilesine mensup İbrahim en-Nazzâm (v. 231/845) başta olmak üzere, Zâhiriler ile
İmâmiyye ve İsmâiliyye Şia’sı kıyas karşıtları olarak öne çıkmaktadırlar. Fakat kıyası kabul
etmeyenler farklı isimler ile kıyas delilini işletmek zorunda kalmışlardır. Nitekim Şia akıl,
Zâhiriler de delil kavramını üreterek bu boşluğu doldurmuşlardır. Kıyası kabul etmeyenler naklî
ve aklî deliller ile kendi görüşlerini temellendirmişlerdir. Debûsî’nin ifade ettiği üzere kıyas
karşıtlarının görüşleri şu noktalarda yoğunlaşmaktadır:
a. Kur’ân’da her şey açıklandığından, insanların hayatlarını sürdürebilmesi için bu kitap
yeterlidir. Dolayısıyla kim Kur’ân dışında bir delil ararsa “Biz sana her şeyi açıklayan
kitabı indirdik” (Nahl: 16/89) gibi Kur’ân’da her şeyin açıklandığı, her şeyin Kur’ân’da
bulunduğu yönündeki ayetlere muhalif davranmış olur. Ayrıca Allah’ın indirdiği dışında
bir delil arama çabasına girdikleri için “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin
ta kendileridir” ayetinde belirtilen durum ile karşı karşıya kalabilirler.
b. Kıyasın zan ifade edip, kat‘î ilim ve yakîn ifade etmemesi sebebiyle onunla amel etmenin
“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme” (İsra: 17/36) ayetine muhalif olacağı ve
dolayısıyla nehyedilen bir şey ile amel edileceği anlamına gelmektedir. Kıyas zan ifade
ettiği için kıyas ile ulaşılan sonuçlar üzerinde ümmet ihtilaf edecektir. Bu nedenle
naslarda zemmedilen ihtilafın ihtilafın kaynağının kıyas ve rey olduğunu belirtmişlerdir.
Onların bu görüşlerini temellendirmek amacıyla geliştirdikleri argümanlara karşı, kıyası
hüccet kabul edenler genellikle naklî ve aklî deliller ile bu konuyu izah etmeye çalışmışlardır.
Burada hemen belirtmek gerekir ki kıyasın en önemli delili, yukarıda ifade edildiği üzere,
insanların ortaya çıkan sınırsız ihtiyaçlarının sınırlı naslar esas alınarak çözüme kavuşturulma
zaruretidir. Dolayısıyla usul eserlerinde kıyas temellendirilirken her ne kadar kitap, sünnet, icma
ve akli delil şeklinde bir sıralama yapılsa da esasında hayatı İslam’ın koymuş olduğu ilkelere
göre yaşamanın ortaya koyduğu zaruretin doğurduğu bir delil olan kıyasın akli bir zorunluluk
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olduğu ve diğer delillerin de bunu desteklemeye yönelik olduğu görülür. Nitekim kıyasın
hücciyeti ile ilgili zikredilen ayetler, kıyası temellendirip onu bir delil olarak vaz etmekten
ziyade onu destekleyen bir yapıya sahiptirler. Usul eserlerinde kıyasın meşruiyetine dair
aşağıdaki deliller üzerinde durulur.

10.3.1 Kur’ân’dan Delil: Kıyasın hücciyeti ile ilgili neredeyse bütün usul eserlerinde
aşağıdaki ayetler zikredilir:
“ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﯾﺎ أوﻟﻲ اﻷﺑﺼﺎرEy akıl sahipleri ibret alın.” (Haşr Suresi: 59/2). Debûsî ve Serahsî
gibi Hanefî usulcüler başta olmak üzere usul alimlerinin önemli bir kısmı buradaki ibret alma
ifadesinin bir şeyin benzerine kıyas edilmesi anlamına geldiğinden hareketle ayette kıyasa teşvik
olduğunu söylerler. Zira bu ayet Benî Nâdir Yahudilerinin inkârcı tutumlarından, Allah’ın
Resulüne ve müminlere verdikleri sıkıntılar sebebiyle başlarına gelen durumu bildirdikten sonra
ibret alınmasını emretmiştir. Özellikle onların sahip oldukları nimetler sebebiyle başlarına bir şey
gelmeyeceği yönündeki yanlış kanaatleri sonucunda karşılaştıkları bu durumun müminlerin de
başına gelmemesi için durumlarını onlara kıyas ederek kendilerine çekidüzen vermeleri
istenmiştir.
“Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün” (Nisa: 4/94) ayeti
de bu konuda delil getirilmektedir. Buna göre bu ayet, insanların anlaşmazlığa düştüğü her şey
naslarda bulunmayacağına göre, hakkında nas bulunmayan meselenin hükmünün hakkında nas
bulunan bir meseleye ilhak edilmek suretiyle Allah’a ve Resulüne havale edileceğine delalet
etmektedir ki bu da kıyas anlamına gelmektedir.

10.3.2 Sünnetten Delil: Sünnetten getirilen delilleri iki grupta incelemek
mümkündür: Kavlî delil ve fiili delil. Kaynaklarda Hz. Peygamber’in Muaz b. Cebel’i Yemen’e
kâdı olarak gönderirken aralarında geçen diyalog kavlî delil olarak zikredilir. Hz. Peygamber
Muaz’a “sana bir mesele geldiğinde neyle hükmedersin?” diye sormuş, o da “Allah’ın kitabı ile”
diye cevap verir. Ardından Hz. Peygamber “Peki orada bulamazsan?” diye sorunca
“Resulullah’ın sünneti ile” demiş. Bunun üzerine Efendimiz (a.s) “orada da bulamazsan neyle
hükmedersin?” diye sorunca Muaz “reyime göre ictihad ederim” şeklinde cevap vermiştir. Bu
cevabı alan Hz. Peygamber “Resulünün razı olacağı cevaba resulünün resulünü muvaffak kılan
Allah’a hamdolsun” diyerek memnuniyetini dile getirmiştir. Muaz b. Cebel’in Kur’ân ve
sünnette delil bulunmaması halinde rey ile ictihad etmesinin ancak kıyas ile mümkün olabileceği
ifade edilmiştir.
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Kaynaklarda Hz. Peygamberin bizzat kendisinin birçok konuda kıyas yaptığına dair
rivayetler aktarılmaktadır. Bunlar arasında Hz. Ömer’in oruçlu bir kimsenin eşini öpmesi halinde
orucunun bozulup bozulmayacağı yönündeki sorusuna Resulullah’ın “oruçluyken ağzına su alıp
çalkaladıktan sonra onu döksen bozulur mu?” şeklinde cevap vererek Hz. Ömer’in bu durumun
orucu bozmayacağı kanaatine varmasını sağlaması eşini öpmek ile su çalkalamayı birbirine kıyas
ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Aynı şekilde babası çok yaşlı olduğu için hacca gidemeyen birisi
Hz. Peygambere babasının yerine hac edip edemeyeceğini sorunca “babanın bir kimseye borcu
olsa ve sen onun yerine ödesen borç ödenmiş olur mu?” şeklinde cevap vererek hacca
gidebileceğini ima etmesi de yine bir kıyas örneği olarak aktarılmaktadır. Buna benzer başka
örnekler zikreden usulcüler Hz. Peygamberin kendisinin bizzat kıyas yapmasının, kıyasın meşru
bir delil olduğunu gösterdiğinin önemli delillerinden olduğunu belirtmişlerdir.

10.3.3 İcmadan Delil: Hz. Peygamberin vefatını müteakip sahabenin ictihad ederek
kıyas yapmaları bunun bir yöntem olarak kabul edildiğini gösterdiği gibi içlerinden kimsenin
buna itiraz etmemesi, Lâmîşî’nin ifade ettiği gibi sahabenin bu konuda icma ettikleri anlamına
gelmektedir. Sahabenin bu konuda itirazının olmaması, kıyasın onlar tarafından kabul edildiğini
manevi tevatür şeklinde kabul edildiğini göstermektedir. Hz. Ebubekir’in halife seçiminde onun
devlet başkanlığını Hz. Peygamberin onu namaz imamı tayin etmesine kıyas eden sahabenin bu
yaklaşımına itiraz edilmemesi onların bu konudaki ittifakının somut bir göstergesi olması
bakımından önemlidir. Ayrıca Muaz hadisinde geçen rey ile ictihad olduğu ve bunun da kıyas
yaparak mümkün olduğu hususunda selef alimlerinin ittifakını da burada zikretmek gerekir.

10.3.4 Aklî Delil: Daha önce ifade edildiği üzere nasların, insanların yaşamlarını
İslam’a göre sürdürmeleri için yeterli olduğu hususunda âlimler arasında bir görüş ayrılığı
bulunmamaktadır. İhtilaf edilen husus, nasların ele almadığı yeni hadiseler ile karşılaşılınca
kıyas deliline müracaat edilip edilmeyeceği ile ilgilidir. Bu çerçevede usulcüler dini hükümlerin
insanların maslahatını gerçekleştirmek amacıyla konulduğunu ve bunların anlaşılır olduklarını
ifade ederler. Bu nedenle maslahatın tespit edilmesinde zann-ı gâlibe göre hareket ederek
hükümlerin talil edilebileceğini ve bundan hareketle hükümlerin başka meselelere aktarılmasının
akli bir zorunluluk olduğunu belirtirler. Aksi halde yaşam insanlar için çekilmez bir hal alır ki,
bu durum dinin hedeflediği amaçlar ile çelişmektedir.
Naslarda her zaman hükümler mutlak olmadığı ve çoğu zaman müctehidin istinbat
yöntemlerine müracaat ederek doğru sonuca ulaşmaya çalıştığı dikkate alındığında, ulaşılan
birçok şer‘î ahkâm gibi kıyas da zan ifade edecektir. Dolayısıyla kıyas karşıtlarının kıyasın zan
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ifade ettiği, bu nedenle şer‘î bir delil olamayacağı yönündeki eleştirileri, usulcülerin önemli bir
kısmı tarafından zann-ı gâlibin hüccet olduğu, müctehidin ulaştığı bu zan ile amel etmesinin hem
maslahaten hem de aklen vacip olduğundan hareketle reddedilmiştir. Maslahaten kıyas kabul
edilmelidir, çünkü kıyasın bir delil olarak kabul edilmemesi ve sınırlandırmaya gidilmesi halinde
şeriatın hedeflediği maslahatın gerçekleştirilmesi tehlikeye düşer. Örneğin içki yasağının
Kur’ân’da belirtilen hamr ile sınırlı tutulup kıyas yoluyla diğer alkollü içeceklere teşmil
edilmemesi, bu yasağın hedeflediği maslahat ve hikmeti gerçekleştirmeme durumu ile karşı
karşıya kalınması sonucunu doğurur. Bu durum ise hem şer‘an hem de aklen kabul edilemez.
Kıyasın zannî bilgi ifade ettiğini kabul eden usulcüler, kıyas sonucu elde edilen bilginin zannî
olması sebebiyle ihtilafa yol açtığını, ancak yine de kıyasa göre hüküm vermenin aklen zorunlu
olduğunu kabul ederler. Zira deliller hiyerarşisi içerisinde Kur’ân, sünnet ve icmadan sonra gelen
kıyas, karşılaşılan bir mesele ile ilgili olarak bu ilk üç delilde bir hüküm bulunmadığı takdirde
işletilmiş. Kıyasa müracaat edilmediği takdirde söz konusu meselenin hükümsüz bırakılması
ihtimali gündeme gelecektir ki bu durum dinin gerçekleştirmek istediği dünyevi ve uhrevi
hedefler ile örtüşmemektedir.

10.4 Kıyas Türleri
Usul eserlerinde birbirlerinden farklı kıyas türlerinden bahsedilmektedir. Kıyasın sahip
olduğu özellikler dikkate alınarak yapılan kıyas tasniflerinde daha çok farklı mezheplerin
yaklaşımlarına göre bir ayırıma gidildiği görülür. Bu çerçevede tard, aks ve istidlal kıyası; illet,
delalet ve şebeh kıyası; şer‘î ve aklî kıyas gibi ayırımlara rastlanır. Biz burada bu ayırımlardan
ziyade başka bir ayırımı esas alarak iki tür kıyastan bahsedeceğiz. Kaynaklarda kıyas
taksimlerinde iki hususun göz önünde bulundurulduğu görülür. Bunlardan birincisi, kıyasın
açıklık derecesine göre yapılan taksim olup buna göre kıyas celî ve hafî olmak üzere ikiye ayrılır.
İkinci taksim ise kıyas işlemine esas alınan asıldaki illetin fer‘de de bulunup bulunmamasına
göredir. Bu tür bir taksimde evlâ, müsâvî ve ednâ olmak üzere üç türlü kıyastan söz edilir. Bu iki
taksimdeki alt başlıklar birbirinden kesin sınırlarla ayrışmayıp iç içe geçebilmektedirler. Şimdi
her iki bakış açısıyla yapılan taksimi kısaca inceleyelim.

10.4.1 Açıklık ve kapalılık bakımından kıyas çeşitleri: Bu taksimde esas
alınan husus illetin hemen anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Buna göre kıyas celî ve hafî olmak üzere
ikiye ayrılır.
a. Celî Kıyas: İlletin açık olması sebebiyle ilk görüldüğünde hemen anlaşılan ve aklın kabul
ettiği kıyastır. Burada illetin anlaşılması için herhangi bir ilave delile ihtiyaç duyulmaz.
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Buna örnek olarak Kur’ân-ı Kerîm’deki şu ayet gösterilebilir: “Rabbin, yalnız kendisine
kulluk yapmanızı ve anaya babaya iyilik etmenizi emretti. İkisinden birisi veya her ikisi
senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara ‘Öf!’ deme, onları azarlama!
Onlara güzel söz söyle.” (İsrâ: 17/23) Bu ayette geçen anne babaya öf dememe emrinin
illetini anlamak için uzun tetkiklere ihtiyaç duyulmaz, herkes bunu kolay bir şekilde
anlayabilir.
b. Hafî Kıyas: İlletin hemen anlaşılmadığı, araştırma ve muhakemeye ihtiyaç duyulan
kıyastır. Hanefi fakihler hafî kıyası isithsan olarak ifade ederler.

10.4.2 Asıldaki illetin fer‘de bulunup bulunmamasına göre kıyas türleri:
Bu bakış açısıyla yapılan taksimde kıyas evlâ, müsâvî ve ednâ olmak üzere üçe ayrılır.
a. Evlâ Kıyas: Kıyas işlemi yapılırken aslın hükmünün fer‘e verilebilmesi için kıyasın
unsurlarından biri olan illettin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede asıldaki
hükmün illetinin hangi oranda fer‘de bulunduğu ortaya konmaya çalışılır. Eğer asıl için
tespit edilen illet fer‘de daha kuvvetli bir şekilde bulunuyorsa bu durumda evlâ kıyastan
bahsedilir. Yani fer‘, asıl ile aralarındaki illet dikkate alındığında hükmün kapsamına
dahil olma bakımından asıldan daha evlâdır. Yukarıda aktarılan İsrâ suresi 23. ayette
geçen anne babaya öf dememe ve onları azarlamama emrinden, onlara şiddet
uygulamama evleviyetle anlaşılmaktadır. Burada hükme temel teşkil eden onlara eziyet
vermeme illeti, fer‘de daha yoğun bulunduğu için ikisi arasındaki kıyas işlemi evlâ kıyas
olarak kabul edilir.
b. Müsâvî Kıyas: Asıl ile fer‘ illet açısından birbirine eşit olduğu takdirde müsâvî kıyastan
bahsedilir. Yani hükmün illeti asıl ile fer‘de aynı derecede bulunuyorsa aralarında bir
müsâvât olacağından aslın hükmü doğrudan fer‘e de verilebilecektir. Mesela “Muhakkak,
yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş doldurmuş
olurlar.” (Nisa: 4/10) ayetinde yetimin malının haksız yere telef edilmesi yasaklanmıştır.
Bu yasaktaki itlaf vasfı esas alındığında yetimlerin mallarını haksız yere yağmalamak
veya hibe etmek gibi durumlarda illet haksız yere yemek ile eşit olacağı için hüküm
bunlara da aktarılmış olur.
c. Ednâ Kıyas: Fer‘deki illet vasfının, asılda illet olan vasıftan daha az açık olduğu kıyastır.
Burada her ikisi illette birleşmekle beraber fer‘in asla ilhak edilebilmesi için esas alınan
vasfın daha zayıf olması ve tetkik edildikten sonra karşılaşılan meseleye hükmün
verilmesi durumu söz konusudur. Kıyasların önemli bir kısmının bu tür kıyasa girdiğini
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ve bunun bir maharet gerektirdiğini söylemek mümkündür. Zira ilk iki kıyas türünde illeti
tespit edip asıl ile fer‘ arasında ilişki kurmak kolay olmakla beraber burada ictihad etmek
gerekmektedir. Fer‘deki illet vasfının ednâ olması, kıyasın doğruluğuna engel teşkil
etmez. Çünkü asıl olan ve hakkında nas bulunan meselenin hükmün, illete delalet
bakımından her zaman daha açık olması tabiidir. Mesela şaraptaki sarhoş edicilik vasfının
viski ve bira gibi içkilerde de bulunmasını tespit etmek illet olan ve olmayan durumlar ile
uygun olan illetin tespit edilmesini gerektirmektedir. Bu ise önemli bir çaba
gerektirmektedir. İşte burada viski ve biranın şaraba kıyaslanarak haram kılınışı ednâ
kıyastır.

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya
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OKUMA PARÇASI
Kıyasın Hücciyeti: Alimlerin çoğuna göre kıyas bir delil ve akılla bilinebilecek konularda
bir yöntemdir. Melâhide, Müşebbihe, Havâric, Şianın İmâmiyye kolu bunun aksi görüştedir.
Kıyas hüccettir, çünkü akıl sahibi kimseler eserden hareketle müessirin varlığına hükmetmenin
sıhhati hususunda ittifak etmişlerdir. Hatta dumandan hareketle ateşin varlığı, alemin
yaratıcısının alem olmadığı hakkında ittifak etmişlerdir. Alimler bunu, istidlal ve kıyas yoluyla
söylemişlerdir. Zira onların her biri alemin bir mislini yaratmada acizdir; bunu da kendileri gibi
olanların alemi yaratmadaki acziyetlerine kıyasla temellendirmişlerdir. Böylece kıyasın bir delil
olduğu ortaya çıkmış oldu. Allah en doğrusunu bilir.
Şer‘î kıyasın ise öne alınmasına ihtiyaç duyulur.
Nasların ta‘lîl edilebilir mi edilemez mi?
Zâhiriler nasların ta‘lîl edilemeyeceği görüşündedirler. Kıyası kabul edenlerin çoğunluğu
ve İmâm Şafi‘î şöyle demişlerdir: “Naslar ta‘lîl edilebilirdir, ancak ta‘lîl edilme imkânı
olmadığına dair delil bulunduğunda bu mümkün değildir. Çünkü kıyas bir delildir ve kendisiyle
amel etmek vaciptir ve bu da imkân olduğu takdirde söz konusu olur. İmkânın olması da aslın
ta‘lîl edilebilir olmasıyla olur.”
Meşâyihimizden bazıları şöyle demişlerdir: “Naslar aslında ta‘lîl edilebilirdir. Ancak
mu‘allil, ilgili olduğu aslın ma‘lûl olduğu hususunda nas veya icmadan ziyade bir delile ihtiyaç
duyar. Çünkü naslarda ta‘lîl edilemeyenler de bulunmaktadır.”
Bunu ortaya koyduktan sonra şöyle deriz: Şer‘î kıyas ki, hakkında nas olmayan
hadiselerin ahkâmında geçerlidir, fakihler ile mütekellimin çoğuna göre hüccettir. Ancak
Zahiriler ile Mutezile’den bazılarına göre hüccet değildir.
Çoğunluğun bu konudaki delili Allah Te‘âlâ’nın şu sözüdür: “Ey akıl sahipleri ibret
alın.” Cenâb-ı Hak ibret almayı emretmiştir. İbret almak da mevcut olana bakıp hangi mana için
sabit olmuşsa benzerinin ona ilhak edilmesi demektir. Bir şeyin benzerine itibar edilmesi ise
kıyasın kendisidir.
Bunu kabul etmeyenlere karşı delil Nebî (a.s)’ın İbn Mes‘ûd (r.a)’ı kâdı olarak
gönderdiğinde söylediği şu sözdür: “Bir konunun hükmünü kitap ve sünnette bulduğunda
bunlarla hüküm ver. Bunlarda hüküm bulamazsan kendi re’yinle ictihad et.”
Nebî (a.s) Muaz (r.a)’ı Yemen’e Kâdı olarak gönderdiğinde şöyle söylemiştir: “Neyle
hüküm vereceksin?”, Muaz “Allah’ın kitabı ile”, “Peki orada bulamazsan?”, “Resulullah’ın
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sünneti ile” demiş. Nebî (a.s) “ya orada da bulamazsan?” diye sormuş, Muaz da “reyime göre
ictihad ederim” demiştir. Nebî (a.s) “Resulünün razı olacağı cevaba resulünün resulünü
muvaffak kılan Allah’a hamdolsun” demiş ve Muaz’ın kendi re’yiyle amel etmesini uygun
görmüştür. Çünkü Resulullah (a.s), Muaz’ı re’y ile amelin gerekliliğini bilmeye muvaffak
kılması sebebiyle Allah’a hamd etmiştir. Bu da kıyasın, üzerinde bir delil bulunmadığı takdirde
kendisiyle amelin vacip olduğuna bir delildir.
Kıyası kabul etmeyenlere karşı delil sahabenin birçok konuda ihtilaf etmiş ve her biri
kendi re’yiyle amel etmiştir. Bu ise inkâr edilemeyecek kadar bilinen bir husustur. Bu da
sahabenin kıyasın hüccet olduğu hakkındaki icmasıdır.
Eğer denilirse ki, re’ye tabi olmak heva ile amel etmek anlamına gelir ve heva ile amel
ise hüccet değildir. Çünkü kıyas zan ile amel etmektir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Zan ise
haktan hiçbir şey ifade etmez.” Biz deriz ki, durum sizin iddia ettiğiniz gibi değildir. Çünkü
heva, hakkında delil olmayan durum ile ilgilidir. Re’y ise kalbin şer‘î delillere bakmasıdır. Bu
nedenle heva ile re’y arasında fark vardır.
Kıyasa karşı çıkanların, kıyasın zan ile amel anlamına geldiği yönündeki görüşleri ile
ilgili olarak şunu söyleriz: Hayır! Bilakis kıyas gâlib-i re’y ve zan ile amel etmektir, mutlak zan
ile amel anlamına gelmez. Bu ise bir delidir. Çünkü kim istidlal şartlarını gözetir ve hakkında nas
olan meselenin vasıfları hakkında yeterince düşünür ve kıyasa etki edeni etmeyenden ayırır veya
hissi belirtilere bakarak bunlara yol açan faktörü bilirse bununla akli konularda kat‘î bilgiye, şer‘î
konularda ise gâlib-i re’y ve zan bilgisine ulaşır.
Her ne kadar biraz ihtimal barındırsa da gâlib-i re’y ve baskın zan ile amel etmek, aklen
ve şer‘an vaciptir. Aklen vacip olmasına gelince, muhtemel hırsızdan, öldüren vahşi hayvandan
korunmak ve yıkılmak üzere olan eğik duvardan kaçınmak, her ne kadar emniyette olma ihtimali
bulunsa da aklen vaciptir. Şer‘an vacip olmasına gelince, araştırma ve beyyine ile amel etmek,
şüphe ve ihtimal bulunmasına rağmen şer‘an vaciptir.
Aynı şekilde nasların zahiri, tahsise uğramış olan ‘âmm lafız, haber-i vâhidler ile amel
etmek, bu durumların hepsinde şüphe ve ihtimal bulunmasına rağmen şer‘an vaciptir. Allah en
iyisini bilir.
(Lâmişî, Usûl, 178-183)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde fıkıh usulünün temel delillerinden olan kıyasın kavramsal çerçevesi anlatıldı.
Kıyas delilinin bağlam ve ortaya çıkışı detaylı bir şekilde açıklandı. Bunlara ek olarak kıyasın
tanımı, mahiyeti, hücciyeti ve türlerinden bahsedildi. Bununla ilgili olarak kıyasın tanımı,
mahiyeti ve hücciyeti ile ilgili tarihte yapılmış tartışmalar anlatıldı. Farklı görüşlere sahip
ekollerin temel argümanları örneklerle izah edilmeye çalışıldı. Kıyas delilini kabul edenlere göre
kıyasın türleri ve bunun fıkhî bilgi üretimindeki rolü geniş bir şekilde izah edildi.
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Bölüm Soruları

1. Hz. Peygamber’in, babasının yerine hac edip edemeyeceğini sorun bir kişiye “babanın
bir kimseye borcu olsa ve sen onun yerine ödesen borç ödenmiş olur mu?” şeklinde cevap
vermesi aşağıdaki delillerden hangisini temellendirmektedir?
a. İstihsan
b. Mesalih-i mürsele
c. Kıyas
d. Örf
e. Sedd-i zerayi
2. Aşağıdakilerden hangisi kıyasın kullanıldığı anlamlardandır?
a. İnkıraz
b. İctihad
c. İhtilaf
d. İstikra
e. İttifak
3. Aşağıdakilerden hangisi kıyasın temel unsurları arasında yer alır?
a. Kaziyye-i külliye
b. İnkıraz-ı asr
c. Makisun aleyh
d. İcmayı ümmet
e. Delaleti nas
4. İlletin hemen anlaşılmadığı, araştırma ve muhakemeye ihtiyaç duyulan kıyast
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Celî
b. Hafî
c. Müsavî
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d. Ednâ
e. Kaziyye
5. Kıyas karşıtlarının kıyası inkar ederken kullandıkları argümanlar aşağıdaki şıkların
hangisinde verilmiştir?
a. Sınırlı nasların sınırsız olaylara tatbik edilmesine olanak sağlar
b. Kur’ân’ın âmm lafızlarının tahsis edilme ihtiyacı karşılar
c. Zanni bilgi ifade ettiği için zemmedilen ihtilafa neden olur
d. İslam alimlerinin birçok konuda ihtilaf etmesi rahmettir
e. Hükümlerin illetleri naslarda zaten açık bir şekilde bulunmaktadır
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kıyas bütün mezheplerce kabul edilen bir delildir
b. Kıyas hiyerarşik olarak icmadan önce yer alır
c. Kıyasın işlevlerinden biri de def-i mefasittir
d. Kıyas naklî deliller sınıfına girer
e. Şartlarına uygun yapılmış bir kıyas zannî bilgi ifade eder
7. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?
a. Celî kıyas-örf
b. Hafî kıyas-istihsan
c. Müsavî kıyas-icma
d. Ednâ kıyas-sünnet
e. Müsavî kıyas-sahabe fetvası
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kıyasın hücciyeti üzerinde ittifak yoktur
b. Kıyasla elde edilen şer‘î hüküm zan ifade eder
c. Naslarda kıyasa aykırı bir hüküm var ise kıyasla ulaşılan hüküm geçersiz olur
d. Zahiriler akla fazlaca önem verdikleri için kıyasa sıkça müracaat ederler

258

e. Aslın hükmünün illeti müteaddi olmazsa kıyas muteber değildir
9. “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme” (İsra: 17/36) ayeti aşağıdaki
argümanlardan hangisi için kullanılmış olabilir?
a. Kıyasın ilk dört şer‘î delilden biri olduğu
b. Kıyasın zan ifade edip, kat‘î ilim ve yakîn ifade etmemesi sebebiyle onunla amel
edilemeyeceği
c. Kıyasın hücciyeti üzerinde ittifak olduğu
d. Şartlarına uygun yapılmış kıyasın bağlayıcı olduğu
e. Kıyasın sahabe icmasına denk olduğu
10. Sahâbenin, “Rasûlullah (a.s) Ebubekir’den dinimiz için razı oldu, biz dünyamız için razı
olmayacak mıyız?” şeklindeki sözlerini delil olarak getiren birinin asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kıyasın zannî bir delil olduğu
b. Kıyasa göre hüküm vermenin farz olduğu
c. Kıyasın ilk asırlardan itibaren hüccet olduğu
d. Kıyasın rükünlerinin sahabe tarafınan belirlendiği
e. Kıyasın sahabe icmasıyla şer‘î bir delil olduğu

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) e, 7) b, 8) d, 9) b, 10
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11. DELİL IV: KIYAS (RÜKÜN VE ŞARTLARI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kıyasın Rükün ve Şartları
1. Asıl
2. Aslın Hükmü
3. Fer‘
4. İllet
İlleti Belirleme Yolları
a. İlletin Naslarda Bulunması
b. İlletin İcmada Bulunması
c. İlletin Sebr ve Taksîm Yoluyla Belirlenmesi
d. İlletin Münâsebet Yoluyla Belirlenmesi
Tenkîhu’l-menât
Tahrîcu’l-menât
Tahkîku’l-menât
Okuma Parçası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kıyasın rükün ve şartları nelerdir?
2) İllet ne demektir ve kıyastaki değeri nedir?
3) İllet nasıl belirlenir? Tahkiku’l-menat, tenkıhiu’l-menat, tahricu’l-menat
aşamaları nasıl uygulanır?
3) Kıyas uygulama aşamalarında asıl ve fer’ ilişkisi nasıl te’sis edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kıyasın şartları
rükünleri.

Kazanım

ve

Fıkhi kıyasın uygulanışının
şartları ve rükünleriyle
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
sorular ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

263

Anahtar Kavramlar
•

Asıl

•

Fer‘

•

İllet

•

Tahkiku’l-menat

•

Tenkihu’l-menat

•

Tahricu’l-menat
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GİRİŞ
Kıyasın rükünleri, bir kıyas işleminin olması için bulunması gereken temel
unsurlardır. Bir önceki ünitede geçtiği üzere kıyas, hakkında nas bulunan bir olayın
hükmünün, aralarındaki ortak illet sebebiyle naslarda hükmü geçmeyen bir olaya
aktarılması işlemi olarak tarif edilmektedir. Bu tanım analiz edildiğinde hakkında nas
olan bir olay, bu olayın hükmü, hakkında nas bulunmayan bir olay ve her iki olay
arasında ortak olan bir illetin varlığının tanımın temel unsurları olarak öne çıktığı
görülür. Dolayısıyla kıyasın rükünlerinin bu tanımda yer alan dört unsur olan asıl
(makîsun ‘aleyh), aslın hükmü, fer‘ (makîs) ve illetten müteşekkil olduğu usulcülerin
neredeyse tamamı tarafından kabul edilmektedir. Kıyas işleminin asıl amacı olan yeni
meselenin hükmü, kıyasın rükünlerinden olmayıp semeresi kabul edilmektedir.
Bu kavramları bir örnek ile açıklamak konunun daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmuştur: “Ey iman edenler! Şarap, kumar,
dikili taşlar (putlar) ve şans okları, birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan kaçının ki
kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak,
sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil
mi?” (el-Mâide, 5/90-91) Bu ayette şarabın haram olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.
Usul âlimlerinin neredeyse tamamı bu şarabının haram kılınma illetini onun sahip
olduğu sarhoş edicilik (iskar) özelliği olarak tespit etmişlerdir. Günümüzde mevcut olan
viski, votka, rakı gibi alkollü içeceklerin hükmü ile ilgili naslarda doğrudan bir hüküm
bulunmamaktadır. Bu tür içeceklerin hükmünü araştıran fakih, bunları şaraba kıyas
ederek bunların da şarapla aynı olan iskar vasfı taşımalarından hareketle haram
oldukları sonucuna varır. İşte bu kıyas işleminde;
Asıl şarap,
Aslın hükmü haramlık,
Fer‘ viski, votka ve rakı gibi alkollü içecekler,
İllet ise iskar, yani sarhoş ediciliktir. Bu işlemde elde edilen fer‘in hükmü, yani
günümüzde kullanılan alkollü içeceklerin haram oluşu ise bu kıyas işleminin sonucudur.
Dolayısıyla basit bir kıyas işleminde bu dört unsurun bir arada bulunması
gerekmektedir. Aşağıda kıyasın her bir rüknü detaylı bir şekilde incelenecektir.
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11.1 Asıl
Kıyas işleminde esas alınan ve nassın hükmünü açıkladığı hadisedir. Yeni
karşılaşılan bir meselenin hükmü araştırılırken kendisine dayanılan asıl olaydır. elMakîs ‘aleyh ( )اﻟﻤﻘﯿﺲ ﻋﻠﯿﮫve el-müşebbeh bih ( )اﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫolarak da isimlendirilir. Usul
bilginlerinin çoğunluğuna göre asıl, nas veya icma ile sabit olmalıdır. Deliller
hiyerarşisinde bunlardan sonra gelen bir delil ile elde edilen hüküm kıyas işleminde asıl
olarak kabul edilmez. Bu nedenle kıyas ile elde edilen bir hüküm üzerine başka bir
meselenin kıyas edilemeyeceği genel olarak kabul edilmektedir. Bunun temelinde İslam
hukukuna ait hükümlerin naslar ile irtibatının kurulmasını sağlama gayreti yer
almaktadır. Zira İslam hukukunun temel kaynaklarını Kur’ân ve sünnet nasları teşkil
etmektedir. Bunlar dışında kalan kaynaklar ile elde edilen hükümler kaynak olma
bakımından kıyasa eşit olduklarından makîsun ‘aleyh olamazlar.
Naslara ilave olarak icma sonucunda elde edilen bir hüküm üzerine de kıyasın
yapılacağı kabul edilmektedir. Usul âlimlerinin icma ile elde edilen hükmün başka
olaylara uygulanabileceği kanaatine sahip olmalarının temelinde, senedi açıklanmamış
bile olsa üzerinde icma edilen konunun bir nassa dayanış olması fikri yatmaktadır.
Örneğin babanın, küçük çocuğunun malı üzerindeki velayeti icma ile sabit olmuştur.
Küçüğü evlendirme velayeti de buna kıyas edilerek babanın onu evlendirebileceği kabul
edilmiştir. Küçüklük illeti her iki durumda da söz konusu olduğu için icma ile varılan
netice başka bir meseleye asıl teşkil etmiştir.

11.2 Aslın Hükmü
Kıyasın ikinci rüknü olan aslın hükmü, asıl hakkında varid olan ve fer‘e
nakledilmek istenen şer‘î hüküm olarak tanımlanır. Kıyas işleminin en temel unsurlarının
başında gelmesi sebebiyle usul eserlerinde genellikle asıldan bahsedilirken aslın hükmü
üzerinde durulur. Zira hükmü tespit edilmediği sürece, aslın bizzat kendisinin mevcut
olmasının kıyas işlemi yapmak için bir önemi yoktur. Usul eserlerinde aslın ve aslın
hükmünün kıyasa esas alınabilmesi için bazı şartlar ileri sürülmüştür. Bunları şu şekilde
sıralamak mümkündür
- Yukarıda ifade edildiği üzere asıl, Kur’ân, sünnet veya icma ile sabit olmalıdır.
- Asıl sadece bir konuya tahsis edilmiş olmamalıdır. Yani hükmü fer‘e verilmek
istenen aslın istisnaî bir durum teşkil etmemesi ve kendi mahalline mahsus olmaması
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gerekir. Kıyasın yapılabilmesi için aslın hükmünün fer‘e intikal edebilmesi gerekir.
Eğer aslın hükmünün sadece asla mahsus olduğu başka bir delil ile anlaşılıyorsa bu
durumda fer‘in asla kıyas edilmesi mümkün olmaz. Bununla ilgili olarak ashaptan
Huzeyme’nin tek başına şahitliğinin kabul edilmesi zikredilebilir. Hz. Peygamber (a.s)
“Huzeyme kime şahitlik yaparsa bu yeterlidir” buyurarak ona bir imtiyaz tanımıştır. Bu
örnekten hareketle, bir kişinin şahitliğinin kabul edilmesine kıyasla başka bazı
insanların da tek başlarına şahitlik yapabilecekleri sonucu çıkarılamaz.
- Aslın kıyas yoluyla idrak edilebilecek bir illetinin bulunması gerekir. Yani
hükmün manası, akıl ile kavranabilir bir şey olmalıdır. Çünkü aslın hükmünün fer‘e
geçirilebilmesi için aslın illetinin akıl ile kavranabilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
kıyas yapmak mümkün olmaz. Nitekim usul âlimlerinin tamamı, bu gerekçeden
hareketle teabbudî hükümlerde kıyas yapılamayacağını kabul etmektedirler. Namaz
vakitleri, namazların rekatları, hadd-i kazfin seksen değnek olması, mestin altının değil
de üstünün mesh edilmesi bunlara örnek verilebilir. Bu tür ibadetlerin illetlerinin tespit
edilememesi, bunların bir hikmete binaen emredildikleri hakikatini ortadan kaldırmaz.
- Aslın hükmü kıyasa ve umumî kâidelere muhalif bir şekilde sabit olmamalıdır.
Genel ilkelere aykırı bir şekilde sabit olan hükümler üzerine başka meseleler kıyas
edilemez. Örneğin oruçluyken unutarak yiyip içmek oruçla ilgili genel kurala aykırı bir
şekilde sabit olmuştur. Bu nedenle oruçluyken hataen yiyip içmek unutarak yiyip
içmeye kıyas edilemez. Aynı şekilde oruçta asıl olan ramazan ayı boyunca oruç
tutmaktır. Ancak yolculuk halinde oruç tutmamak bu genel kuraldan istisna edilerek
oruç tutmamayı meşru kılan bir sebeptir. Bu nedenle, zor işlerde çalışmak yolculukta
oruç tutmama ruhsatına kıyas edilerek bunun oruç tutmamak için bir mazeret olduğu
ileri sürülemez.
- Aslın hükmünün mensûh olmaması ve zorunlu bir şekilde fer‘in hükmünden
önce gelmesi gerekmektedir. Mensûh olan veya fer‘den sonra meşru kılınan bir
durumun başka bir konuya zemin teşkil etmesi düşünülemez.

11.3

Fer‘

Hükmü hakkında nas bulunmayan yeni mesele. Başka bir ifade ile asla kıyas
yapılarak hükmü belirlenmek istenen meseledir. Buna aynı zamanda el-makîs ()اﻟﻤﻘﯿﺲ
veya el-müşebbeh ( )اﻟﻤﺸﺒﮫde denir. Bir önceki ünitede ifade edildiği üzere, insanların
ihtiyaçları her zaman farklılık gösterdiğinden yeni çıkan bütün olayların hükmünü
267

naslarda bulmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda yeni hadiselerin
naslarla ilişkisinin kurulması ve buna bağlı olarak çözüme kavuşturulmaları gerekir ki
kıyas yönteminin esas amacı da budur. Burada ortaya çıkan yeni mesele fer‘ olarak
ifade edilmektedir. Bunu bir ağaca benzetirsek naslar kök, fer‘ ise kıyamete kadar
karşılaşılacak yeni hadiselerdir. Kaynaklarda fer‘ ile ilgili iki temel özellik üzerinde
durulmaktadır:
- Fer‘in illeti aslın illetine eşit olmalıdır. Asılda bulunan illet ile fer‘de bulunan
illet birbirine benzer olmalı ki hükümde eşitlik sağlansın. Aksi takdirde fer‘ ile asıl denk
olmadıkları için birbirlerine kıyas edilemezler. Asıl ile fer‘in illetleri arasında bir
denklik ve benzerlik bulunmadığı halde yapılan kıyasa, farklı iki olay arasında kıyas
yapmak anlamına gelen kıyas ma‘a’l-fârık ( )ﻗﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرقdenir. Buna hatanın unutmaya
kıyas edilmesi örnek verilebilir. Zira unutarak yemek içmek orucu bozmamaktadır.
Hâlbuki hata ile yemek içmek orucu bozar. Bu durumda nisyan hakkında sabit olan
hükmün unutmaya aktarılması illet bakımından denk olmayan iki durum arasında kıyas
olacağından kıyas ma‘a’l-fârık olarak kabul edilir. Çünkü hatada dikkatsizlik, unutmada
ise iradenin ortadan kalkması söz konusudur. Başka bir örnek de Hanefiler ile diğer
mezhepler arasında şuf‘a hakkının farklı paylara sahip müşterek malikler arasında hangi
ölçü esas alınarak taksim edileceği ile ilgili tartışmadır. Buna göre yarım, üçte bir ve
dörtte bir gibi farklı hisselerle bir mülkte ortak olan kişilerin şuf‘a hakkıyla elde ettikleri
bir mülk taksim edilirken bunların payları mı yoksa sayıları mı esas alınacaktır?
Hanefilere göre bu ortakların sayıları esas alınır ve ortaklar bu mülkten pay oranlarına
bakılmaksızın eşit bir şekilde istifade ederler. Diğer mezheplerin çoğuna göre sahip
olunan bir mülkün geliri ve semeresine kıyas edilerek ortaklara hisseleri oranında
taksim edilir. Hanefîlere göre şuf‘a hakkının elde edilen gelir ve semereye kıyas
edilmesi kıyas ma‘a’l-fârıktır. Çünkü gelir ve semerenin kaynağı mülktür. Hâlbuki şuf‘a
hakkıyla elde edilen şey mülkün geliri değildir. Bu yüzden ortaklar hisselerine göre
değil eşit taksim etmelidirler.
- Naslarda veya icmada fer‘e mahsus bir hüküm bulunmamalıdır. Başka bir
ifadeyle, naslarda veya icmada fer‘ hakkında kıyas ile ulaşılan sonuca aykırı düşen bir
hüküm bulunmamalıdır. Fer‘in hükmü nas veya icma ile belirtilmişse, deliller
hiyerarşisinde daha sonra gelen kıyasa gerek kalmayacağı açıktır. Bu şekilde elde edilen
hükmün nas ve icma ile çatışacağı da ortadadır. Kıyasın nas ve icma ile çatışması
durumu geçersiz sayılan kıyas anlamına gelen kıyas fâsidü’l-i‘tibâr ()ﻗﯿﺎس ﻓﺎﺳﺪ اﻹﻋﺘﺒﺎر
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olarak ifade edilir. Hanefî fakihlerin katil kefaretine kıyasla yemin kefaretinde de azat
edilecek kölenin Müslüman olmasının şart koşulmasının kıyas fâsidü’l-i‘tibâr olduğunu
belirtirler. Buna göre Kur’ân’da “yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin müm’min bir
köle azat etmesi… gerekir” (en-Nisâ, 4/92) buyrulmaktadır. Buna göre adam öldürme
kefareti olarak azat edilecek kölenin Müslüman olması gerekir. Bu ayette belirtilen
hüküm kıyas yoluyla yemin kefaretine de aktarılmak istenirse, bu durumda kıyas
fâsidü’l-i‘tibâr, yani geçersiz sayılan kıyas işlemi yapılmış olur. Çünkü yemin kefareti
ile ilgili doğrudan bir nass bulunmaktadır. Cenâb-ı hak şöyle buyurmaktadır: “Allah,
kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. Fakat
bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize
yedirdiğinizin orta hallisinden on fakiri yedirmek veya onları giydirmek, ya da bir köle
azat etmektir.” (el-Mâide 5/89) Bu ayette köle kelimesi herhangi bir kayıt
koyulmaksızın mutlak olarak zikredilmiştir. Bu tür bir nas bulunduğu takdirde azat
edilecek kölenin Müslüman olmasını söylemek kıyas fâsidü’l-i‘tibâr olarak kabul
edilmiştir. Aynı şekilde oruçlunun unutarak bir şeyler yemesi bilerek oruç bozmaya
kıyaslanamaz. Çünkü oruçlunun unutarak bir şeyler yemesi hakkında nass
bulunmaktadır. Dolayısıyla bununla bilerek yemek-içmek arasında bir kıyas yapılması
doğru olmayıp kıyas fâsidü’l-i‘tibâr yani geçersiz kıyastır. Burada verilen her iki
örnekte görüldüğü üzere hakkında nass varid olan bir olay fer‘ kabul edilip başka bir
olaya kıyas edilmektedir. Hâlbuki hakkında nass bulunan bir olay fer‘ olmayıp ancak
başka bir olaya asıl olabilir.

11.4 İllet
Asılda mevcut olup, fer‘de de bulunması sebebiyle aslın hükmünün fer‘e
nakledilmesini sağlayan vasıftır. Başka bir ifadeyle illet, hükmün amacını gerçekleştirdiği
kabul edilen açık ve istikrarlı/munzabıt vasıftır. Bu açıdan illet, hakkında hüküm bulunan
bir meselenin neden o hükmü aldığını açık ve objektif bir şekilde açıklayan ve benzeri her
durumda geçerli olan vasıftır. Buraya kadar anlatılan ilk üç rükün kendi başlarına müstakil
olarak bulunabilirler. Yani nass tarafından düzenlenmiş bir olay (asıl), bu olayın hükmü
(aslın hükmü) ve insanoğlunun her gün karşılaştığı yeni hadiseler (fer‘). Bunların bir kıyas
işlemine tabi tutulması veya kıyas işleminden söz etmek için illetin mutlaka bulunması
gerekir. Bu nedenle illet, kıyas işleminin üzerine bina edildiği esas olarak kabul
edilmektedir.
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İslam hukukçularının neredeyse tamamı şer‘î hükümlerin taabbudî ve ta‘lilî olmak
üzere ikiye ayrıldığını ve bunların önemli bir kısmının da ta‘lilî olduğunu kabul ederler.
Yani hükümlerin kahir ekseriyetinin akıl ile kavranabilecek bir gerekçesi bulunmaktadır.
Buna karşılık taabbudî hükümlerde illet aranmaz, çünkü Allah bir şeyi öyle istediği ve
emrettiği için bunlarla olduğu gibi amel etmek gerekir. Taabbudî hükümlerin başında
ibadetler ile ilgili meseleler, naslarla belirlenmiş cezalar ve kefaretler gelmektedir. Örneğin
namazların vakitleri, rekâtları, hac menâsiki ile ilgili meseleler; cezaların miktarları,
uygulanma şekilleri ile kefaret miktarları taabbudî olup bunlarda illet belirlenmez.
Cenâb-ı Hakk’ın koymuş olduğu her hükmün bir hikmetinin bulunduğu, kulların
maslahatını gerçekleştirmek veya onlardan bir mefsedeti kaldırma amacı taşıdığı âlimler
tarafından kabul edilmektedir. Bu durum hikmetin de kıyas işleminde esas alınıp
alınmayacağı tartışmasını doğurmuştur. Bazı âlimler, hükümlerin hikmete göre ta‘lîl
edilebileceğini söylemişlerdir. Onlara göre Kur’ân ve sünnetteki fıkhî hükümler
incelendiğinde pek çok hükmün, bir işten doğacak fayda veya zarara bağlı olarak, yani
hikmet esas alınarak ta‘lîl edilmiştir. Bu da hikmet ile ta‘lîlin mümkün olduğuna delil
olarak zikredilmiştir. Buna karşılık usulcülerin neredeyse tamamı hikmet ile ta‘lîlin
yapılamayacağı kanaatindedir. Bu usulcülere göre illetin tespit edilmesinin gerekçesi asılda
gerçekleşen hükmün fer‘e aktarılması olduğuna göre illetin şahıslara ve durumlara göre
farklılık arz etmeyen açık ve munzabıt bir vasıf olması gerekir. Hâlbuki hikmet birçok
hükümde gizli olduğu için varlığı ve yokluğunun tespit edilmesi çoğu zaman mümkün
değildir. Ayrıca hikmet şahıslara ve durumlara göre değişiklik arz edebilir. Dolayısıyla
hikmet esas alınarak kıyas işlemi yapmak doğru değildir. Bunu bir örnek üzerinden
açıklayalım: Yolculukta namazların kasredilmesinin veya oruç tutmamanın hikmeti
yolculuğa çıkan kişinin karşılaşacağı meşakkati gidermek, illeti ise yolculuktur. Özellikle
günümüzde yapılan her yolculukta meşakkatin bulunduğunu söylemek zordur. Ayrıca kimi
insanlar için meşakkat olan durum, başkaları için meşakkat teşkil etmeyebilir. Bu nedenle
fıkıh âlimleri yolculukta namazları kasretmenin veya oruç tutmamanın hikmeti esas
alınarak yapılacak bir kıyas işleminin kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık
göstereceğini ve bunun da hukukî açıdan bir istikrarsızlık olacağını kabul etmektedirler.
Buna karşılık yolcuya tanınan bu ruhsatların illeti olan yolculuğun bizzat kendisi kişi ve
duruma göre değişmeyen açık ve munzabıt bir durumdur. Buna binaen yolculuk ile ilgili
ruhsatlarda yolculuğun kendisi illet olarak alınmakta ve yolculuğa çıkan herkesin
namazlarını kısaltılması gerektiği ifade edilmektedir.
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İlletin şartlarına geçmeden önce son olarak üzerinde durulması gereken bir konu da
illet ile sebep arasındaki ilişkidir. Usul âlimlerinin çoğuna göre sebep, varlığı hükmün
varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınan durum olup, bu durum ile hükmün
teşri‘ kılınması arasında açık bir uygunluk yoktur. Bu yönüyle sebep hükmün varlığını
gösteren emaredir ve hüküm ile arasında mantıkî bir münasebet bulunmamaktadır. Örneğin
vakit namazın vacip olmasının sebebidir. Öğle vakti güneş tam tepeden batıya doğru
meylettiğinde öğle namazının vakti girmiş olur. Burada vakit ile hüküm arasında mantıkî
bir ilişki kurulamaz. Buna karşılık illet ile hüküm arasındaki ilişki akıl ile kavranabilir.
Örneğin sarhoş edicilik içkinin haram kılınmasının, yolculuk namazları kasretmenin ve
ramazan ayında oruç tutmamanın illetidir. Bu illetler ile hüküm arasındaki ilişki akıl ile
kavranabilmektedir.
Bir kıyas işleminin ilk rüknü olan ve hakkında nas bulunan asıl meselenin
hükmünün fer‘e, yani yeni karşılaşılan hadiseye aktarılabilmesi için aslın sahip olduğu
vasıfların tespit edilmesi gerekir. Bu vasıflar birden fazla olabilir ve bunların tamamının
illet olmak için uygun oldukları söylenemez. Dolayısıyla aslın vasıfları içerisinde illet
olmaya elverişli olan bir vasfın tespit edilebilmesi için birtakım şartların bulunması
gerekmektedir. Buna usul eserlerinde illetin şartları başlığı altında değinilmektedir. Bu
çerçevede usulcüler illetin dört şartından bahsetmektedirler:
- İllet, varlığına ve yokluğuna hükmedilebilecek şekilde açık (zâhir) olmalıdır.
Kıyas yaparken aslın hükmünün fer‘e geçirilebilmesi için illetin tespit edilmesi gerektiği
daha önce ifade edilmişti. İllet, tespit edilemeyecek şekilde kapalı olursa kıyas yapmak
mümkün olamayacağından illetin hem asıl hem de fer‘de anlaşılabilecek derecede açık
bulunması gerekir. Örneğin çocuk üzerinde velayetin sabit olması için yaşın küçüklüğü
açık bir vasıftır, sarhoş edicilik vasfı alkollü içeceklerin haram kılınması için açık bir
vasıftır. Eğer illet gizli olursa veya akılla kavranamayacak derecede kapalı olursa, hükmün
fer‘e aktarılmasına zemin teşkil edecek vasfın var olup olmadığının tespit edilmesi
mümkün olmayacağından hükmün onunla ta‘lîl edilmesi doğru olmayacaktır. Örneğin
nesebin sübutu için illet, nikâh akdidir cima değildir. Aynı şekilde akit rızaya dayanan ve
mülkiyetin intikalini sağlayan hukukî bir muameledir. Fakat rıza insanların kalbinde
bulunan ve açık olmayan bir vasıf olduğu için illet sayılmaz. Bunun yerine rızaya delalet
eden ve onun yerine geçen icab ve kabul illet sayılmıştır.
- İllet, kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılıklar göstermeyen istikrarlı
(munzabıt) ve muttarid bir vasıf olmalıdır. Kıyas, asıl ile fer‘ arasında hükmün illeti
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bakımından eşitliğe dayalı olduğundan illet, insandan insana ve durumdan duruma
değişiklik göstermeyen mahdut ve munzabıt bir vasıf olmalıdır. Aksi takdirde her yeni
hadise için aynı asıl üzerinden yeni illetler tespit etmek gerekecektir ki bu durum kıyasın
ruhuna aykırıdır. Dolayısıyla şartların ve şahısların değişmesine bağlı olarak farklılık
gösteren vasıflara dayanarak hüküm ta‘lîl edilemez. Örneğin ortaklık şuf‘a hakkına sahip
olmanın illeti olarak tespit edilmiştir. Bunun yerine şuf‘a hakkının komşudan gelebilecek
zarara bağlanması, bu zarar kişiden kişiye ve durumdan duruma değişeceğinden doğru
değildir. Aynı şekilde yolcunun namazı kasretme illeti herkes ve her durumda geçerli olan
yolculuk olarak tespit edilmiştir. Buna karşılık kişilere ve durumlara göre değişebilen
meşakkate bağlanmamıştır. Buna ilaveten illet muttarid olmalıdır, yani illet bulunduğunda
hüküm, hüküm bulunduğunda da illet bulunmalıdır. Aynı şekilde bir şey bulunmadığında
diğeri de bulunmuyorsa buna inikâs denir, yani illet yoksa hüküm de yoktur. Buna sarhoş
edicilik örnek verilebilir. Sarhoş edicilik vasfı hangi içecekte varsa onda hüküm vardır;
hangisinde de yoksa onda hüküm yoktur.
- İllet müteaddî olmalı kâsır olmamalıdır. Yani illet başka meselelere de
geçirilebilecek bir vasıf olmalı, sadece asla ait bir vasıf olmamalıdır. Kıyas yapmadaki
temel amaç aslın hükmünün benzer durumlara da aktarılması olduğundan nasta hükmü
belirtilen meselenin illetinin çeşitli hallerde tahakkuku mümkün olan ve aslın dışında da
karşılaşılabilen bir vasıf olması gerekir. Dolayısıyla illet, sadece asılda mevcut olan ve
başka olaylarda görülmeyen bir vasıf ise bununla ta‘lîl yapılamaz. Örneğin şarabın haram
olmasını onun keskinleşen ve köpüren üzüm suyu olmasıyla ta‘lîl etmek doğru değildir.
Böyle bir ta‘lîl yapıldığında üzüm suyu dışında kalan alkollü içeceklere hüküm intikal
ettirilemez. Aynı şekilde Resulullah’ın (a.s) hanımlarının onun vefatından sonra
başkalarıyla evlenememeleri ona ait özel bir hükümdür. Bundan hareketle ölen bir
kimsenin hanımının başka biriyle evlenmesinin caiz olmadığı söylenemez. Çünkü
Resulullah’ın (a.s) hanımları ile ilgili hükmün illeti kâsırdır, başka olaylara aktarılamaz.
- İllet münâsib bir vasıf olmalıdır. Yani illet, hükmün konulmasındaki hikmet olan
kulların dinî ve dünyevî maslahatlarını gerçekleştirmek ve onlardan bir kötülüğü gidermek
olmalıdır. Eğer illet, bunu sağlayamıyorsa sahih bir kıyastan söz etmek zordur. İllet ile
hüküm arasında aklen makbul bir ilişkinin bulunması gerekir. Bununla beraber hükümlerin
konulmasındaki hikmetin tahakkukunu her zaman kesin bir şekilde tespit etmek mümkün
olamayacağından bu konuda zann-ı gâlib ile hareket edilir. Örneğin yolculuk namazın
kasredilmesi ve ramazanda orucun tutulmaması hükmü için münâsib bir vasıftır. Bu hüküm
ile yolculuğa çıkan insanlara kolaylık sağlanmış ve onlardan bir meşakkat giderilmiş
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olmaktadır. Buna karşılık alkolün haram kılınmasını onun sarı bir sıvı olmasına, yolculuk
ile ilgili ruhsatları yolcunun yaya veya motorlu taşıtlar dışında bir bineğe binmesine
bağlamak münâsib olmayan vasıflar olup bunlarla ta‘lîl yapılamaz.

11.4.1 İlleti Belirleme Yolları
İlleti belirleme yolları müctehidin, hükmün üzerine bina edildiği illete ulaşmak
için kullandığı yollardır. Bunları dört başlık altında toplamak mümkündür.
a. İlletin Naslarda Bulunması: Herhangi bir vasfın aslın hükmü olduğuna dair
Kur’ân ve sünnette nass varid olmuşsa, müctehid bunu hükmün illeti olarak kabul eder
ve bu hükmü fer‘e aktarırken nasta belirlenen illeti esas alır. Nassın bir vasfı illet olarak
belirlemesi bazen sarih bazen de imâ ve işaret şeklinde olabilmektedir. Hz.
Peygamber’in (a.s), kedinin artığının temiz olduğunu ifade ettikten sonra “kedi
aramızda dolaşan hayvanlardan biridir” demesi sarih illete örnek verilebilir. İlletin imâ
ve işaret yoluyla bilinmesi, nasta geçen vasfın illet olduğunun bir karine vasıtasıyla
tespit edilmesidir. “Katil mirasçı olamaz” hadisi katlin, “hakim öfkeliyken hüküm
vermesin” hadisi ise öfkenin hükmün illeti olduğunu imâ yoluyla ortaya koymaktadır.
b. İlletin İcmada Bulunması: Âlimlerin, aslın hükmünün dayanmış olduğu bir
vasfın hükmün illeti olduğu yönünde ittifak etmesi illetin icma yoluyla tespiti anlamına
gelmektedir. Velinin çocuğun malı üzerindeki velayet illetinin küçüklük olduğu
üzerinde âlimlerin icma etmesi buna örnek verilebilir.
c. İlletin Sebr ve Taksîm Yoluyla Belirlenmesi: İlletin naslarda belirtilmesi
durumunda illete mansûs illet denir. Eğer illet naslarda bulunmayıp akıl yürütme
yoluyla elde ediliyorsa müstenbat illet adını alır. Müstenbat illetlerde akıl yürütme
yapılırken müracaat edilen yöntemlerden biri de sebr ve taksîmdir. Bu yöntemde, asılda
illet olduğu düşünülen vasıflar önce bir araya getirilir, daha sonra bunlar teker teker
gözden geçirilerek illet olması uygun olan vasıf tespit edilir. Müctehid, uygun olan vasfı
tespit edene kadar illet olmayacak vasıfları ayıklar ve en sonunda zâhir, munzabıt,
müteaddî ve münâsib vasfı tespit ederek onun illet olduğunu söyler. Şarabın haram
kılınma illetini araştıran müctehid, şarabın illet olabilecek vasıflarını bir araya getirir ve
onları sebr ve taksîm yoluyla inceler. Buna göre onun haram kılınması, ya üzüm
suyundan yapılmış olması, ya sıvı olması veya sarhoş edicilik özelliğine sahip
olmasından kaynaklanabilir. Bu vasıfların ilk kâsırdır, müteaddî değildir; ikinci vasıf
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her sıvı için söz konusu olduğu için münâsib değildir. Geriye sarhoş edicilik vasfı kalır
ki bunun illet olduğuna karar verir.
d. İlletin Münâsebet Yoluyla Belirlenmesi: İlletin istinbat yoluyla belirlendiği
yollardan biri de münâsebettir. Buna göre, hüküm ile vasıf arasında bir uygunluk ilişkisi
bulunmalı ve bu ilişki hükmün gerçekleştirmek istediği amacı gerçekleştirmek isteyen
bir ilişki olmalıdır. Yani o vasıf ile şer‘î bir maslahat elde edilmeli veya bir mefsedet
giderilmelidir. Bu da hükmün hikmetinin, yani amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
anlamına gelmektedir. Babanın velayet hakkı için küçüklüğün illet olması münâsebeye
örnek verilebilir. Çünkü küçüklük, çocuğun kendi maslahatını anlamaktan, leh ve
aleyhinde olanı bilmekten aciz olduğu bir yaştır. Velayet de bu acziyet sebebiyle
gelebilecek muhtemel zararı giderme amacı taşımaktadır. Bu da şeriatın amaçladığı bir
maslahattır. Dolayısıyla burada hüküm ile illet arasında açık bir münâsebetten söz
etmek mümkündür.
Burada bahsi geçen münâsebetin hangi durumlarda dikkate alınacağı ve hangi
münâsebet çeşitlerinin muteber olduğu kaynaklarda detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Buna göre, şeriatın itibar etmediği ve münâsib olduğuna dair delil bulunmayan
münâsebet ta‘lîl için elverişli değildir. Usul eserlerinde münâsib vasfın bu özelliği
dikkate alınarak dört çeşit münâsebetten bahsedilmektedir. Burada kısaca bunlar
üzerinde durmakta fayda vardır:
- Müessir münâsib: Şâri‘in hüküm için illet olarak kabul ettiğine dair
delil bulunan vasıftır ve bu vasıfla ta‘lîl yapılacağı üzerinde ittifak vardır.
Müessir illetler özellikle nasların anlamına vâkıf olan sahabenin bir meselenin
illetine yönelik yapmış oldukları tespit şeklinde tezahür etmektedir. Onların bir
konudaki kabulleri, daha sonra gelen kuşaklar tarafından da benimsenerek
benzer meselelerde etkili bir şekilde kullanılmıştır. Yukarıda geçen, katilin
mirasçı olamayacağı ile ilgili hadiste katlin münasip vasıf oluşu buna örnek
verilebilir.
- Mülâyim münâsib: Bir hükmün illetinin nass veya icma ile
belirlenmediği, ancak o hükmün cinsinden bir hükmün illetinin belirtildiği vasfa
mülâyim münâsib denir. Küçük yaştaki çocuğu evlendirme velayetinin baba
hakkında sabit olmasının illetinin küçüklük olduğu yukarıda ifade edilmişti.
Müctehid, küçüğün malı üzerindeki velayeti ile ilgili olarak şeriatın küçüklük
vasfına itibar ettiğini belirler. Gerek malî velayet ve gerekse nikah velayetinin
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her ikisi de kişi üzerindeki velayetlerden olmaları hasebiyle küçüklüğün
mülâyim münâsib vasıf olduğu sonucuna ulaşılır.
- Mülğâ münâsib: Müctehidin ilk bakışta illet olabileceğini düşündüğü
bir vasfın Şâri‘ tarafından açık veya dolaylı bir şekilde ilğâ edilmesi durumunda
mülğâ münâsibten bahsedilir. Bununla ta‘lîl yapılamayacağı hususunda alimler
ittifak etmişlerdir. Vefat eden kişiye yakınlıkları dikkate alınarak kız ve erkek
çocuklarının mirasta eşit oranda paylara sahip olduğunu iddia etmek buna örnek
verilebilir. Zira böyle bir vasfa itibar edilmediği “Allah size çocuklarınız
hakkında erkeğe kadının payının iki mislini emreder” (Nisa, 4/11) ayeti ile
sabittir.
- Mürsel münâsib: Ne itibar edildiğine ne de ilga edildiğine dair şer‘î
delil bulunmayan vasıftır. Bunun kıyas işleminde kullanılabilmesi hususunda
fakihler arasında ihtilaf vardır.

Özellikle Hanefî fakihlere göre buna itibar

edilerek ta‘lîl yapılamaz. Çünkü Şâri‘in buna itibar ettiğine dair delil
bulunmamaktadır. Dolayısıyla mürsel münâsebe üzerine hüküm bina edilemez.
Mürsel münâsib, daha sonra gelecek olan mesâlih-i mürsele konusunda daha
geniş bir şekilde incelenecektir.
İlleti belirleme yollarını bu şekilde inceledikten sonra bazı usulcüler tarafından
illeti belirleme yöntemlerinden sayılan, bazıları tarafından da böyle bir yöntem olarak
görülmeyip illet ictihadı olarak ifade edilen üç kavram üzerinde duracağız. Bunlar:
Tenkîhu’l-menât, tahkîku’l-menât ve tahrîcu’l-menât. Bu üç kavramı diğer illeti
belirleme yollarından ayıran en temel özellik mansûs veya müstenbat illetin yeni
karşılaşılan hadiseye uygulanması ve hükmün asılda mevcut olan diğer vasıflardan
ayıklanmasını ifade etmeleridir. Bunları kısaca incelemek uygun olacaktır.
a. Tenkîhu’l-menât: Tenkîhin ayıklama ve temizleme manasından da anlaşılacağı
üzere tenkîhu’l-menât, nasta yer alan vasıflardan illet olarak kabul edilemeyecek
olanları ayıklamak ve böylece nassın göstermek istediği esas illeti belirlemek
demektir. Özellikle naslarda hükümlerin illetleri açıklanırken bazen illet ile
birlikte hükme tesiri olmayan başka vasıflara da yer verilmektedir. Bu durumda
müctehidin illeti tespit etmek için alakası olmayan vasıfları ayıklama işlemine
tabi

tutması

gerekmektedir.

İşte

bu

durum

tenkîhu’l-menât

olarak

isimlendirilmektedir. Buna örnek olarak Ramazan ayında karısıyla cinsel ilişkiye
giren bedeviye Hz. Peygamber tarafından tayin edilen keffâret örnek
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gösterilebilir. Müctehid bu olayı incelediğinde hükmün illeti olma bakımından
rolü olmayan bazı vasıflar tespit eder. Örneğin bu fiili yapan kişinin bedevi
olması, cinsel ilişkiye girdiği kişinin kendi hanımı olması gibi vasıflar belirlenir.
Müctehid bu vasıfları ayıklayıp bunların illetle ilgilerinin bulunmadığına kanaat
getirince, keffâret hükmünün ramazan günü cinsel ilişkiye girmek olduğunu ve
bu vasfın hükmün illetini teşkil ettiğini belirler. Tenkîhu’l-menât ile sebr ve
taksîm birbirlerine benzemekle beraber aralarında bir fark bulunmaktadır:
Tenkîu’l-menât, hükmün illetine bir nassın delalet ettiği, sebr ve taksîm ise
hükmün illeti hakkında herhangi bir nassın bulunmadığı durumlarda söz
konusudur. Ayrıca sebr ve taksîm illet olacak vasfı diğerlerinden ayıklamak için
değil illetin ne olduğunu belirlemek için yapılır.
b. Tahrîcu’l-menât: Nass veya icmada bulunan bir hükmün bu kaynaklarda
belirtilmeyen illetini tespit etmektir. Başka bir değişle, bu kaynaklarda geçen bir
hüküm için münâsib vasfın tespit edilmesidir. Örneğin kısası gerektiren öldürme
fiili, normalde öldürücülük niteliğini taşıyan bir aletle kasten adam öldürme
suçundan ibarettir. Buna kıyasla günümüzde silah gibi öldürücülük niteliği
taşıyan başka aletlerle kasten adam öldürmenin de cezası kısastır hükmü ortaya
çıkarılır.
c. Tahkîku’l-menât: Bir hadise ile ilgili hükmün illeti ister nass ve icma ile ister
istinbat yoluyla tespit edilsin, bu illetin aynısının başka olaylarda da bulunup
bulunmadığını tespit etmek için yapılan araştırma ve incelemedir. Burada
özellikle asla kıyas edilmek istenen fer‘î meselelerde illetin var olup olmadığını
anlamaya çalışma gayreti söz konusudur. Örneğin hayız halinde kadınlardan
uzak durulmasının illeti olan ezânın nifas halinde de bulunup bulunmadığını
incelemek tahkîku’l-menâttır.

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya
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OKUMA PARÇASI
Kıyasın Rüknü
Yani kıyas kendisiyle kâim olan
1) Asıl
2) Fer‘
3) Hükm-i asıl
4) İllet-i câmi‘adır.
Mesela biz mütefâdilen darının darı ile mübadelesini hintaya kıyas ettiğimiz vakit
hinta (asıl) darı (fer‘) ve fazlın hürmeti (hükm-i asıl) ve (illet-i câmi‘a) …. keyl me‘a’lcinsdir. Keyl me‘a’l-cins öyle bir illettir ki asıl ile fer‘ beynini câmi‘dir, asıl ile fer‘i
topluyor. Bu illet asıl ile fer‘ beyninde müşterektir.
Asla makîs ‘aley ve müşebbeh bih ıtlak olunur. Fer‘e makîs veya müşebbeh
tesmiye edilir. Hükm-i asıl, ya Kitab veya sünnet ve icmâ‘ veya istihsan ile sabit olur. İlleti câmi‘a dahi nassın ehass evsafından olmalıdır. Nasıl ki bir racül-i şücâ‘î arslana teşbih
(şecâ‘at) sıfatıyledir ki bu onun ehass evsafındandır. Yoksa başı büyük bir adam arslana
teşbih edilemez. Zira bu vech-i şebeh arslanın ehsan evsafıdır. Velhasıl kıyas asıl, fer‘,
hükm-i asıl ve illet-i câmi‘a olan dört şeyin vücudiyle kâimdir.
Kıyasın Hükmü
Hükm-i kıyas bi’l-ittifak ta‘diyedir. Yani asıldaki hükmün fer‘a naklidir. Şu kadar
ki bu hükmün kendisi değil misli ta‘adî ediyor. Nasıl ki ta‘addî eden fer‘a giden asıldaki
illetin kendisi değil mislidir –illetini yukarıda söylemiştik-.
Bununla beraber bizim kıyas ile yapacağımız şey fer‘de o hükmü izhardır yoksa
ispat değildir. Fer‘de zaten o hüküm mevcud imiş amma mestur bulunuyormuş. Kıyas ve
ta‘lîl ile biz o hükmü meydana çıkarıyoruz.

(Büyük Haydar Efendi, Usul-i fıkıh dersleri, s. 368-369)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kıyasın rükün ve şartları anlatıldı. Kıyasın rükünleri olan asıl, aslın
hükmü, fer‘ ve illet detaylı bir şekilde açıklandı. Özellikle kıyas bahislerinde geniş
tartışma alanı olan illet üzerinde duruldu. İlleti belirleme yolları ve konu ile ilgili temel
kavramlar örnekler üzerinden anlatıldı. Bu konuda klasik usul alimlerinin farklı
yaklaşımları belirli bir sistem dahilinde incelendi.

279

Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünleri arasında yer almaz?

1.

a)

İllet

b)

Asıl

c)

Fer‘

d)

Aslın hükmü

e)

Hikmet

Bir hadise ile ilgili hükmün illetinin aynısının başka olaylarda da bulunup
bulunmadığını tespit etmek için yapılan araştırma ve incelemeye ne ad verilir?

2.

a)

Tahkîku’l-menât

b)

Tahrîcu’l-menât

c)

Sebr ve taksîm

d)

Tenkîhu’l-menât

e)

Fâsidu’l-i‘tibâr

İllet naslarda bulunmayıp akıl yürütme yoluyla elde ediliyorsa ............. illet adını
alır.
Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Mansûs

b)

Celî

c)

Müstenbat

d)

Müşkil

e)

Müsavî
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3.

Bir hükmün illetini tespit etmeye çalışırken ne itibar edildiğine ne de ilga edildiğine
dair şer‘î delil bulunmayan vasfa ne ad verilir?

4.

a)

Mülâyim münâsib

b)

Mülğâ münâsib

c)

Muallel münâsib

d)

Mürsel münâsib

e)

Müessir münâsib

Usul eserlerinde aslın ve aslın hükmünün kıyasa esas alınabilmesi için bazı şartlar
ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlar arasında yer almaz?

5.

6.

a)

Asıl, Kur’ân, sünnet veya icma ile sabit olmalıdır

b)

Asıl sadece bir konuya tahsis edilmiş olmalıdır

c)

Aslın idrak edilebilecek bir illetinin bulunması gerekir

d)

Aslın hükmünün fer‘in hükmünden önce gelmesi gerekir

e)

Aslın hükmünün mensûh olmaması gerekir

Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünleri arasında yer almaz?
a)

Asıl

b)

Fer‘

c)

Aslın hükmü

d)

İllet

e)

Münasib

el-Makîs ‘aleyh aşağıdaki kavramlardan hangisi için kullanılmaktadır?
a)

Fer‘
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7.

8.

9.

b)

Asıl

c)

İllet

d)

Aslın hükmü

e)

Fer‘in hükmü

el-Müşebbeh aşağıdaki kavramlardan hangisi için kullanılmaktadır?
a)

Aslın hükmü

b)

Asıl

c)

Fer‘in hükmü

d)

Fer‘

e)

İllet

Aşağıdakilerden hangisi illeti belirleme yolları arasında yer almaz?
a)

İlletin naslarda bulunması

b)

İlletin icmada bulunması

c)

İlletin kıyasta bulunması

d)

İlletin sebr ve taksim yoluyla belirlenmesi

e)

İlletin münâsebet yoluyla belirlenmesi

“Ne itibar edildiğine ne de ilga edildiğine dair şer‘î delil bulunmayan vasıftır”.
Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mürsel münâsib

b)

Mülğâ münâsib

c)

Müessir münâsib

d)

Mülâyim münâsib
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e)

Merdud münâsib

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) e, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a
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12. TÂLÎ DELİLLER: İSTİHSAN VE ÖRF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İslam hukuk usulünde tali deliller içerisinde üzerinde en çok durulan ve
tartışma gerçekleşen delillerden biri istihsan diğeri de örf olmuştur.
İstihsan hakkındaki ihtilaflar incelendiğinde bunun çok önemli bir kısmının
istihsanın mahiyeti ve istihsana verilen anlamla ilgili olduğu görülür. İstihsanı kabul
edenlerin tasviri ile reddedenlerin ona verdiği anlam çoğunlukla birbiriyle uyumlu
olmamıştır.
Bu duruma bağlı olarak istihsanın delil olması da en çok münakaşa edilen
konulardan biri olmuştur. İstihsanı kabul edenler onun farklı türleri olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunlar; nas sebebiyle, icma sebebiyle, örf sebebiyle, maslahat sebebiyle,
zaruret sebebiyle istihsan ve hafii kıyas istihsanı olarak sayılmıştır.
Örfe gelince; örf de istihsan kadar olmamakla birlikte özellikle detayları ve
geçerli olmasının şartları bakımından ve İslam hukukuna dinamizm kazandırması
yönüyle çok önemli bir delil sayılmıştır.
Aşağıda örfün türleri, örfün kaynak değeri, örfle amel etmenin şartları ve
hükümlerin örfün değişmesi ile değişip değişemeyeceği ile ilgili görüşlere yer
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İstihsan nedir?
2) İstihsanın delil değeri üzerindeki tartışmalar nelerdir?
3) İstihsan hangi fıkıh çevrelerinde uygulanan bir delildir?
4) Örf hangi durum ve şartlarda delil olarak kullanılabilir?
5) Hükümlerin değişmesi ile örf arasındaki ilişki nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İstihsan ve örfün tanımı,
mahiyeti, türleri, üzerindeki
Fıkıh
usulünde tartışmaları öğrenir. Bu
istihsan ve örf.
delillere hangi şartlarda
başvurulabileceğine ilişkin
tartışmalara muttali olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Metinler, alıştırmalar ve
sorular ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İstihsan

•

Nass istihsanı

•

Maslahat İstihsanı

•

Zaruret istihsanı

•

Hafi kıyas istihsanı

•

Örf

•

Genel örf

•

Özel örf

•

Sahih örf

•

Fasit örf
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GİRİŞ
İslam hukuk usulünün aslî ve fer’î olmak üzere başlıca iki tür delili
bulunmaktadır. Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas’tan oluşan delillere, aslî deliller; istihsan,
mesalih-i mürsele, örf, şer’u men kablena, seddü’z-zerîa ve ıstıshap gibi ikincil derecede
öneme sahip ve delil olduğu hususunda daha çok ihtilaf bulunanlara ise fer’î deliller
denir.
Bu ünitede Kıyas delilinden sonra çokça kullanılan ve İslam hukuk tarihinde
üzerinde oldukça yoğun tartışmaların bulunduğu istihsan delili üzerinde duracağız.
Burada istihsanın tanımı, türleri, delil oluşu farklı örneklerle ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
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12.1 İstihsan
12.1.1 İstihsanın Tanımı
İstihsan, “hüsn” kelimesinden türetilmiş Arapça bir kelime olup “bir şeyi
iyi ve güzel saymak” anlamlarına gelir.
Bir fıkıh usulü terimi olarak ise istihsan şöyle tanımlanabilir:
İstihsan, herhangi bir fıkhî meselede, o konunun benzerlerine verilmesi
gereken hükümden, bunu gerektiren nass, icma, zaruret, hafii kıyas, maslahat veya
örf gibi daha güçlü bir delil sebebiyle dönmek (udûl) ve böylece başka bir hükme
ulaşmaktır.
İstihsan delili ile ya genel nitelikli nas veya genel fıkıh kaidesinden bir
istisna ya da söz konusu meselede böyle nas veya genel kaide bulunmadığı halde
birisi celî (açık), diğeri hafii (gizli) olmak üzere iki farklı kıyas imkanından hafii
olanın tercihi söz konusu olmaktadır.
Bu durumu biraz açmak yerinde olacaktır:
a.

Bir meselede genel nas veya genel hükümden (kıyas) istisna:

Bu tür istihsanda istihsanla verilen hükmün, genel kıyastan istisna edilmesi
söz konusudur. Ne var ki burada kıyas ile kastedilen fıkıh usulünde zikredildiğinde
ilk anda akla gelen kıyas değil, genel kural anlamıdır.
Bu sebeple burada öncelikle “kıyas” kelimesinin hangi anlamlarda
kullanıldığını zikretmek yerinde olacaktır:
i. Asıldaki hükmün, illet birliği sebebiyle illete de taşınması
anlamındaki kıyas:
Bu, kıyas kelimesinin en meşhur ve en çok kullanılan anlamıdır.
ii. Genel nitelikli nas:
Örneğin Ebu Hanife, muhsan olan zina eden kişiye recm cezası verilmesi
konusunda istihsan delili ile bu hükme ulaştığını ve söz konusu hükmün kıyasa
aykırı olduğunu söylemiştir.
Burada kastedilen “kıyas” Nur suresi 2. Ayetinde geçen “Zina eden kadın
ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun” ifadesidir. Buradaki ifade
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muhsan olan ve olmayan bütün zina edenleri kapsamaktadır. Dolayısıyla muhsan
kişilere de celde (değnek) cezasının verilmesini öngörmektedir.
Halbuki Ebu Hanife kendisinde bulunan “özel bir delil” sebebiyle “kıyas”
(genel nitelikli nas) gereği verilmesi gereken celde cezası hükmünden vazgeçerek
(udûl), recm cezası görüşüne ulaşmıştır.
Bu konudaki özel delil ise şudur: Hz. Peygamber’den ve sahabilerden gelen
birçok rivayette onların muhsan olarak zina eden kişiye değnek yerine, recm
cezasını vermiş olmalarıdır.
iii.

Fıkıhta yerleşmiş genel kural:

Fıkıhta yerleşik genel kurallardan biri şöyledir:
“Bir şeyin rüknü ortadan kalkınca kendisi de kalmaz.” Buna göre oruçlu
iken unutarak da olsa bir şey yiyen ve içen kimsenin, orucun rükünlerinden biri
olan, “hiçbir şey yememe veya içmeme” ihlal edilmiş olacağından orucunun
bozulduğuna hükmetmek gerekecektir.
Ebu Hanife işte bu hususa vurguda bulunarak şöyle demiştir: “Rivayet
olmasaydı kıyasa göre hükmederdim.”
Ebu Hanife’yi yerleşmiş genel kural anlamındaki kıyastan vazgeçmeye
götüren sebep ise böyle bir kimsenin orucunun bozulmayacağına dair rivayet edilen
hadistir.
b.

Bir meselede celi kıyas yerine hafii kıyasın tercih edilmesi:

Bazı durumlarda hakkında nas bulunmayan bir meseleyi aynı anda iki ayrı
nassa kıyas etme imkanı doğmaktadır. Bunlardan hafii olanı celi olana tercih etme
durumunda istihsan yapılmış olur. Aşağıda istihsanın türleri başlığında bu konuda
daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

12.1.2 İstihsanın Delil Olması
İstihsan, fer’i deliller içerisinde ilk dönemden itibaren en çok tartışılan ve
hakkında lehte ve aleyhte birçok söz sarf edilen bir istidlal yöntemi olmuştur. En
başta Hanefiler sonra da Malikilerin istihsanı hüccet kabul ettiği, Şafiilerin ise
şiddetle karşı çıktığı görülmüştür.
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Tartışmanın büyüklüğünü ortaya koyması bakımından İmam Şafiî’ye nispet
edilen, “Kim istihsan ederse kendi başına din koymuş olur” sözünü nakletmek
yeterli olacaktır. O, el-Ümm adlı meşhur eserinde “istihsanı iptal” anlamına gelen
ayrı bir bölüm ayırmış ve özetle şu görüşü savunmuştur:
Şer’î hükümlerin kaynağı ya nastır ya da kıyastır. İstihsanı kabul edenlerin
verdiği hüküm, nas veya kıyas kapsamında ise buna yeniden “istihsan” diye yeni bir
ad vermeye gerek yoktur. Yok eğer nas ve kıyas dışında bir hüküm veriliyorsa bu
durum, Yüce Allah’ın, insanların bazı hükümler bakımından başı boş bırakıldığı
anlamına gelir ki, bir ayette; “İnsan başı boş bırakıldığını mı sanır”
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buyurulmuştur.
Diğer yandan Kur’an’daki birçok ayette, Allah’a ve Peygambere itaat
emredilip nefse uyma yasaklanmakta; ihtilaflı bir konu ortaya çıktığında bunun
Kitap ve Sünnet’e götürülmesi emredilmektedir. İstihsanda, bunların hiçbiri
yapılmayarak nefse uygun olan görüşe göre hüküm verilmektedir.
Ayrıca Hz. Peygamber, kendisine sorulan birçok konuda bizzat görüş
açıklamamış, vahiy inmesini beklemiştir.
Örneğin; zıhar yapan, yani karısına “Sen bana anamın sırtı gibisin” diyen
kimseye verilecek hüküm konusunda görüş açıklamamış ve zıhar ayeti nazil olana
kadar beklemiştir. Yine karısını başka bir erkekle birlikte gören koca ile kendi
rengine benzemediği için çocuğun nesebini inkar eden baba hakkında sükût etmiş ve
lian ayetinin inmesini beklemiştir.
Şafii ayrıca, kendi görüşüne göre fetva veren sahabilere yönelik Hz.
Peygamber’in eleştirilerini dile getirmiştir. Örneğin ağaca sığına müşriki öldüren ve
kılıçtan korktuğu için kelime-i tevhid getiren kişiyi öldüren sahabileri tasvip
etmemiştir.
Görüldüğü gibi istihsana yöneltilen eleştiriler daha çok, onun, nassa aykırı
ve hiçbir delil bulunmadığı halde kişinin, nefse ve hevasına uygun olarak bir hükmü
güzel görmesi olarak yapılan tasvir üzerine kurgulanmıştır.
Buna karşın Hanefiler istihsanın hüccet olduğunu şöyle savunmaktadır:
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Kıyame, 36.
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Öncelikle istihsan kesinlikle hiçbir delil olmaksızın nefse ve hevaya uygun
bir delil getirme yöntemi değildir. Aşağıda türleri üzerinde durulacağı üzere,
istihsanın geçerli olabilmesi için mutlaka bir müstenedi (dayanağı) bulunması
gerekmektedir.
İstihsan türlerinden nas ve icma sebebiyle istihsanda zaten müçtehidin
istihsan yaparken delil olarak getirdiği bir başka nas bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
tür bir istihsanının Hanefilere göre delilsiz görüş olarak kabul edilme imkanı yoktur.
Diğer yandan zaruret ve örf sebebiyle yapılan istihsana gelince, Şari’nin, zarureti ve
örfü dinde hüküm verilirken muteber kabul ettiğine dair birçok ayet ve hadis
bulunmaktadır. İstihsanın diğer bir türü olan hafii (gizli) kıyas istihsanında ise
sadece ilk başta akla gelen celî kıyastan, müçtehide göre geçerli ve önemli başka bir
delil sebebiyle vaz geçilerek, biraz daha derin bir düşünme ile anlaşılan hafii (gizli)
kıyasa müracaat edilmektedir.
Ayrıca bizzat İmam Şafii’nin kimi hükümlerde “istihsan” kelimesini de
kullanarak cevaz hükmüne ulaştığı bilinmektedir. Örneğin;
“Müt’anın otuz dirhem olmasını güzel görüyorum (estahsinü)”, “Şüf’a
hakkına sahip olan şüf’adârın bu hakkı üç gün içinde kullanmasını güzel
görüyorum” vb. hükümleri bunun açık delili sayılmıştır.
Öte yandan diğer mezhep imamları yanında İmam Şafii de bazı konulara
istihsanen cevaz vermiştir. Bunun en meşhur örneği olarak, hamam sahibi ile,
kullanılacak su ve kalınacak süre hususunda anlaşılmadığı halde hamamların
kiralanmasını caiz görmesi sayılabilir. Çünkü örfe göre bu tür konularda detaylı bir
belirleme hoş karşılanmamaktadır. Kira ve satım akdinde satılan ve kiralananın tam
olarak belirli olmaması halinde akdin fasit olması gerekirken, istihsana göre caiz
hükmü verilmiştir.
Dolayısıyla istihsana şiddetle karşı çıkan Şafiiler ile istihsanı savunan ve
delil kabul edenlerin gerçekte bu delil ile tam olarak aynı şeyi kastetmedikleri
söylenebilir. Şafiiler dinin özünü koruma ve onu yabancı dış unsurlardan koruma
güdüsüyle istihsanın her türüne ve her şekilde karşı çıkmışlar, karşı grup ise, kıyasa
göre verilmesi gereken hükümden vazgeçmeyi gerektiren önemli ve geçerli
dayanaklardan biri bulunması halinde, dinin asıl maksatlarını dikkate alarak
istihsana göre hüküm vermeyi tercih etmişlerdir.
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12.1.3 İstihsan Türleri
1. Nas Sebebiyle İstihsan
Bir konuda fıkıhtaki yerleşik kurala ya da genel nitelikli bir nassa göre bir
hüküm verilmesi gerekirken, aynı husustaki başka bir nas, söz konusu hükümden
vazgeçmeyi (udûl) ve başka bir hükme ulaşmayı gerektirebilmektedir. İşte bu
durumda “nas sebebiyle istihsan”dan söz ediliir. Örneğin;
Rükün ve şartlarına uygun olarak yapılan karşılıklı bedeli bulunan ve
bağlayıcı akitlerde, taraflardan birinin akit meclisi sona erdikten sonra tek taraflı
olarak ve karşı tarafın rızasını aramaksızın sözleşmeyi feshetmesi caiz değildir. Bu
konudaki genel kural böyle olduğu gibi, akidleri ve ahitleri yerine getirmeyi
emreden birçok ayet ve hadis de bunu gerektirmektedir.
Halbuki fıkıh literatüründe “şart muhayyerliği” olarak terimleşmiş olan,
akit sırasında veya sonrasında, taraflardan birinin veya ikisinin, belirli bir süre
içerisinde akdi bozma yetkisine sahip olmayı şart koşması ve karşı tarafın da kabul
etmesi halinde ilgili tarafa akdi bozma konusunda seçimlik hak verildiği sabittir. Bu
hükme, aşağıda zikredilen bir olay üzerine Hz. Peygamber’in söylediği bir hadis
sebebiyle istihsanen ulaşılmıştır. Hadis şöyledir:
Hz. Peygamber, alış verişlerinde sık sık aldanan Hıbbân b. Munkız’a şöyle
buyurmuştur: “Alış veriş yaptığın zaman ‘Aldatma yok! Ve benim için üç gün
muhayyerlik hakkı vardır” de”.
İşte genel nas ve genel kural gereği verilmesi gereken hükümden
vazgeçmek burada yukarıda zikri geçen nas sebebiyle olmuştur.
2. İcma Sebebiyle İstihsan
Genel kural (kıyas) gereği, akit sırasında mevcut olmayan malları konu
alan satışın geçersiz olması gerekmektedir. Halbuki varit olan icma sebebiyle istisna
akdi bu hükümden istisna edilerek istihsanen caiz kabul edilmiştir. Zira istisna
akdinde, bir üretici ile, sözleşme günü mevcut olmayan bir malı ürettirmek ve
ürettikten sonra teslim etmek üzere bir anlaşma yapılmaktadır. İnsanların bu
konudaki yoğun ihtiyaçlarından dolayı bu akdin caiz olduğu hususunda icma
oluşmuş ve buna dayanarak da istisna akdine cevaz verilmiştir.
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3.

Örf Sebebiyle İstihsan

Bazı durumlarda genel kurala göre bir hüküm verilmesi gerekirken, o
hususta yerleşmiş genel bir örf sebebiyle başka bir hükme ulaşmak gerekebilir.
Hanefi mezhebi kitaplarında bu konuda birçok örnek bulunabilir:
Kıyasa (genel kural) göre vakfın ebedi olması gerekir. Buna göre menkul
malların, üzerinde bulunduğu gayri menkulden ayrı olarak vakfedilmesi caiz olmaz.
Fakat daha sonra vakfedilmesi konusunda örf meydana gelen kitap vb. bazı malların
gayri menkul olmasa bile vakfedilmesinin caiz olacağı hükmüne ulaşılmıştır.
4.

Maslahat Sebebiyle İstihsan

Bir konudaki genel maslahat eğer o konudaki genel kuraldan istisnaen
başka bir hükme ulaşmayı gerektiriyorsa maslahat sebebiyle istihsandan söz edilir.
Örneğin,
Genel kurala göre, bir malı “emanet” hükmünde elinde bulunduran
kimseler, yalnızca kendi kusur, ihmal veya kasıtları bulunması halinde malı tazminle
sorumlu olurlar. Buna göre terzi vb. herkese iş gören bazı sanatkârların, kendisine
bir şey üretmeleri için hammadde getiren kişilerden aldıklarını ancak yukarıda zikri
geçen şartlarda tazmin etmeleri gerekir. Ne var ki Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve
Malik, genel yangın vb. mücbir sebepler dışındaki nedenlerle de olsa, sanatkârın,
elindeki malı tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişlerdir. Onları bu hükme götüren
ise insanların genelinin malını koruma konusundaki maslahat fikri olmuştur.
Bu konudaki diğer bir örnek, Haşimoğullarına zekat verilmesinin caiz
olmadığı halde Ebu Hanife ve İmam Malik’in maslahat sebebiyle istihsanen buna
cevaz vermeleridir. Şöyle ki;
Bir

hadiste,

“Muhammed’e

ve

ailesine

(zekat)

helal

değildir”

buyurulmuştur. Bu hükme istisna getirilmesinin sebebi ise ehl-i beyt’e zekat yerine
verilen 1/5 ganimet hissesinin artık yok denecek kadar azalması sebebiyle onların
yaşamlarını koruma maslahatının ortaya çıkması olmuştur.
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5.

Zaruret Sebebiyle İstihsan

Bazı durumlarda genel kural gereği geçerli olan hüküm terkedilerek
zarurete binaen başka bir hükme ulaşmak gereği hasıl olabilir. Aşağıdaki örnekler
zaruret sebebiyle istihsanının örneklerini teşkil etmektedir:
Yerleşik kurala göre idrar yapılırken kişinin üzerine ya da elbisesine
sıçrayan çok küçük necasetlerden de kaçınmak gerekmekte, eğer böyle bir durum
varsa namazın geçerli olması için bunların da temizlenmesi gerekmektedir. Halbuki
gözle görülemeyecek kadar küçük ve insanın gücünün dışında kalan bu tür
sıçramaların namazın geçerliliğine engel olmayacağı hükmüne, söz konusu zaruret
sebebiyle ulaşılmıştır.
Diğer yandan ticari işlemlerde hiçbir şekilde gabn (aldanma, piyasaya göre
fiyat farkı) bulunmamalıdır. Ne var ki bu hükmü her durum ve şartta uygulamak
insanları büyük bir sıkıntıya düşürecek nitelikte bir zaruret hali oluşturmaktadır.
Bundan dolayı ticari ilişkilerde insanların göz yumduğu, normal kabul ettiği sınırda
az gabnin (gabn-i yesîr) istishasanen akdi geçersiz kılmayacağı hükmüne
ulaşılmıştır.
Diğer bir örnek ise içerisine necaset düşen kuyuların temiz olabilmesi genel
kurala göre, kuyunun bütünüyle boşaltılıp temizlenmesi şartına bağlıdır. Bu
mümkün olmadığı, kuyudan ne kadar su çekilirse çekilsin, alttan mutlaka yenisi ile
dolacağı için belli bir miktar su boşaltıldıktan sonra kuyudaki suların temiz olacağı
hükmüne yine “zaruret sebebiyle istihsan” delili ile varılmıştır.
6.

Hafii Kıyas İstihsanı

İstihsanın diğer türleri genel olarak bir kuralın, başka bir gerekçe ile
istisnası mahiyetinde iken bu tür istihsanda, istisnadan ziyade, hükmü araştırılan
konuda her ikisi de mümkün ve muhtemel iki kıyastan celî (açık) olanı, müçtehid
tarafından görülen haklı bir gerekçe sebebiyle terk edilip ilk anda akla gelmeyen,
biraz derin düşününce ortaya çıkan hafii (gizli) kıyasa başvurulması yöntemi icra
edilmektedir. Şöyle ki örneğin;
Satıcı ile müşteri malın tesliminden önce anlaşmazlığa düştüklerinde celî
kıyasa göre delil getirmesi gereken kişi satıcıdır. Çünkü iddia eden kişi satıcıdır ve
müşterinin belirttiğinden daha fazlasını iddia etmektedir. “Delil iddia edene, yemin
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ise inkar edene aittir” kaidesi gereğince ispat yükümlülüğü ona aittir. İspat
edilemezse müşteri yemin ederek davadan kurtulabilir.
Hafii kıyasa dayalı olan istihsana göre ise delil yoksa her iki tarafın da
yemini lazımdır. Zira iyice düşünüldüğünde aslında hem alıcının hem de satıcının
müddei ve münkir oldukları görülür. Satıcı bedelin fazla olduğunu iddia, müşterinin
söylediğini ise inkar etmekte; müşteri de malın teslimini iddia, satıcının söylediği
rakamı ise inkar etmektedir. Dolayısıyla eğer ortada delil yoksa hafii kıyas istihsanı
gereği iki tarafın da yemin etmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

12.2 Örf
12.2.1 Örfün Tanımı
Örf kelimesi sözlükte bilmek (marifet) anlamında kullanılır. Fıkıh usulü
ilmi terimi olarak ise insanların âdet haline getirip yaygın bir şekilde uyguladıkları
uygulama veya duyulduğunda başka bir anlam akla gelmeyecek şekilde bir
kelimenin bir manada kullanılmasını ifade eder.
Bu tanımdan örfün hem uygulamayı hem de sözlü kullanımları kapsadığı
anlaşılmaktadır. “Et” sözcüğünün koyun, keçi ve inek eti için kullanılması kavlî
(sözlü) örfe; insanların bazı alış verişlerini hiçbir söz ve işaret ya da yazı
kullanmaksızın yapması (bey’u’t-teâtî) ise ameli örfün örnekleridir.

12.2.2 Örf Türleri
Örf, yaygın olup olmamasına göre; genel ve özel; geçerli olup olmamasına
göre sahih ve fasit; sözlü ya da fiili olmasına göre ise kavli ve ameli olmak üzere
başlıca altı tür altında incelenir. Bunlardan kavli ve ameli örfe yukarıda değinildiği
için burada genel/özel ve sahih/fasit örften bahsedilecektir.
1.

Genel Örf (Örf-ü Âmm)

Belli bir bölge veya topluluğa mahsus olmayıp bütün bölgelerde ve bütün
insanlarda geçerli olan örfe genel örf denir. Örneğin insanların hamamlara girerken,
belli bir miktar su ve kalma süresi tayin etmeksizin genel bir sözleşme yapmaları
genel bir örf halini almıştır. Diğer yandan yine bütün insanlar, henüz mevcut
olmayan üretilecek malların istisna akdi ile alım satımını örf haline getirmişlerdir.
Bu mahiyetteki örfler ameli olabileceği gibi sözlü de olabilir.
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2.

Özel Örf (Örf-ü Hâss)

Belirli bir bölge, ülke veya grup insan tarafından âdet halinde uygulanan
örflere özel örf denir. Belli meslek gruplarına ve bilim dallarına ait sözlü ya da
uygulamaya dönük âdetler özel örf kapsamındadır. Tüccardan bir kısmının, şahit
tutmaksızın, borç ve alacağı özel bir deftere kaydetmeyi âdet haline getirmesi özel
örfe örnek teşkil eder.
3.

Sahih Örf

Şer’î bir delile aykırı olmayan, uygulanması halinde herhangi bir helalı
haram kılma ya da haramı helal kılma gibi bir durumun söz konusu olmadığı
örfe sahih örf denir. Örnek olarak bir bayana nişanlılık teklifinde bulunan bir
erkeğin, bu sırada ona sunduğu elbise, takı vb. şeyler mehirden değil, hediye
kabilinden sayılır. Yine mehrin bir kısmının vadeli, bir kısmının peşin olması
yönündeki yaygın örf de sahih örfe misal olarak verilebilir.
4.

Fâsit Örf

Naslarda belirtilen hükümlere aykırı olan ya da helalı haram, haramı da
helal sayan örflere fasit örf denir. İnsanlar arasında ne kadar yaygınlaşırsa
yaygınlaşsın ve genel örf olsun, İslam’ın yasakladığı faiz, kumar, içki, kadınlarla
erkeklerin mahrem olmadıkları halde İslam’ın izin vermeyeceği bir şekilde bir
arada bulunmaları (ihtilat) fasit örf mahiyetinde olup bu tür örflere göre hüküm
bina edilemez.

12.2.3 Örfün Kaynak Değeri
Fıkıh usulü bilginleri, hakkında herhangi bir nas veya icma bulunmayan
konularda sahih örfün delil olduğu görüşündedir. Bu görüş, Kitap, Sünnet ve
İcma delilleri yanında aklen şöyle temellendirilmiştir:
Bazı alimlere göre Yüce Allah’ın, “Sen affa tutun ve örfü/iyiliği
emret” 133 sözü ile “Annelerin örfe göre yiyeceği, giyeceği çocuğun babasına
aittir”

134

ayeti örfe göre hüküm vermenin sahih olduğuna birer delil

mahiyetindedir.
133
134

A’raf, 7/199.
Bakara, 2/233.
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Diğer yandan müslümanların güzel gördüğü şeyin, Allah katında da
güzel ve iyi olduğunu bildiren hadis135 de örfleşen bir söz veya uygulamanın
müslümanlar tarafından iyi sayıldığı anlamına geleceğinden örfün kaynak
olduğuna dair deliller arasında sayılmıştır.
Örfün kaynak oluşu İslam’ın, İslam’dan önceki bütün örf ve âdetleri
geçersiz saymayıp bazılarını bütünüyle ve olduğu gibi bazılarını ise tashih
ederek veya kısmen değiştirmeden ve yasaklamadan bırakmasından da aklen
anlaşılmaktadır. Alım satım, kira vb. örfleşmiş akitler yanında katilin âkilesine
diyet yükümlülüğü hükmünün devam ettirilmesi, evlendirme velayetinin asabe
üzerinde bırakılması bu mahiyette örneklerdir.
Görüldüğü gibi örf genel olarak geçerli bir kaynak kabul edilmekle
birlikte bunun bir takım kayıt ve şartları bulunmaktadır. Aşağıdaki başlıkta bu
hususlara temas edilecektir.

8.2.4 Örfle Amel Etmenin Şartları
1. Örf ile amel etmenin öncelikli şartı söz konusu örfün herhangi bir
nassa veya icmaya aykırı bulunmaması gerekir. Zira yukarıda zikredildiği
gibi bu tür örfler zaten fasit örf kapsamında olduğu için hükme medâr olması
bakımından bir önemi yoktur.
2. Kendisi ile amel edilecek örfün ilgili işlemlerin tümünde veya
büyük çoğunluğunda bulunması gerekir. Fıkıh usulünde bu durum “ıttırâd”
veya “galebe” olarak adlandırılır. Buna göre bir uygulama genellik ya da
çoğunlukla uygulanma niteliği kazanmamış ise kaynak değerleri yoktur.
3. İlgili örfün, hükmü araştırılan olaydan önce var olması ve o âna
kadar da uygulamada bulunması lazımdır. Dolayısıyla önceden mevcut
olmayan ya da hüküm verilmesi gereken olaydan sonra örfleşmiş şeylere
göre hüküm verilemez. Bu durum usul kitaplarında “Sonradan oluşan örfe
itibar edilmez” şeklinde kaideleşmiştir.
4. Örfün, herhangi bir sözleşmede tarafların açıklamış oldukları
irade beyanı veya açık bir davranışı ile çelişki taşımaması gerekir. Zira
tarafların aksini kararlaştırmaları halinde örfe göre değil, anlaşma şartlarına
göre hüküm verilir. Örneğin;
135

Mecma’u’z-Zevâid, I, 178.

299

Piyasada alış veriş bedelinin veya kira ücretinin peşin veya vadeli
olması hususunda örf bulunduğu halde taraflar karşılıklı olarak örfteki
durumun aksi yönünde ittifak etseler, hüküm, örfe göre değil, anlaşmalarına
göre verilir.
Diğer yandan nakliye masrafının örfe göre müşteriye ait olduğu bir
durumda, sözleşme yapılırken satıcıya ait olması hususunda anlaşılsa bu
durumda yine tarafların rızası ile belirledikleri şart esas alınır.

12.2.5

Hükümlerin Örfün Değişmesi ile Değişmesi
Örf ve âdete dayalı olarak verilmiş hükümler tabiî olarak onlara temel

teşkil eden örf ve âdetin değişimi ile değişir. Bu durum Osmanlı’nın son
döneminde hazırlanan en önemli kanunlaştırma kitabı olan Mecelle’de,
“Ezmanın teğayyüru ile ahkamın teğayyüru inkar olunamaz” şeklinde ifade
edilmiştir.
İçtihad edilirken müçtehidin bilmesi gereken en önemli şeylerden birisi
de insanların örf ve âdetleridir. Çünkü birçok hüküm, insanların içinde
bulunduğu duruma ve o beldede geçerli örfe göre değişebilmektedir. Bu nedenle
başlangıçta örfe göre verilen bir hüküm, örfün değişmesi ile değişecektir.
Bu hususta birçok hüküm örnek olarak sayılabilir:
Önceki fakihler imamlık, ezan okuma ve Kur’an öğretimi gibi hizmetler
karşılığında ücret almaya cevaz vermedikleri halde, insanların bu konulardaki
örfün değişmesi, herkesin maişetini temin için bir iş ile meşgul olup toplum için
zaruri olan bu tür dini faaliyetlerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması
üzerine sonraki devir (müteahhirûn) fakihleri söz konusu işler karşılığında ücret
almanın caiz olduğu görüşüne ulaşmışlardır.
Diğer yandan Ebu Hanife, bir kimsenin zahiren adil olmasını
şahitliğinin geçerli sayılması için yeterli saydığı, kişinin gizlice araştırılmasını
gerekli görmediği halde, daha sonraları insanların yalancılık konusundaki
örflerinin değişmesi üzerine Ebu Hanife’nin iki öğrencisi Ebu Yusuf ve İmam
Muhammed, gizli tezkiyenin de şahitlik için lazım olduğuna hükmetmişlerdir.
Bu konudaki başka bir örnek, eski dönemlerde bir evin bütün odalarının
aynı şekilde yapılması örfünden hareketle, bir kişi her hangi bir ev satın alırken,
odalardan birini görmesiyle görme muhayyerliğinin düştüğüne hükmedilmesidir.
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Daha sonraları ise bu konudaki örf değişmiş ve odalar birbirinden farklı olarak
yapıldığı için sadece bir odanın görülmesi görme muhayyerliğinin sâkıt olması
için yeterli sayılmamıştır.
Öte yandan muamelelere tesir etmesi bakımından ikrahın (zorlama)
kaynağı konusundaki örfün değişmesi de bu konuda zikredilmelidir.
Ebu Hanife, ikrahın muteber sayılması, dolayısıyla da ikrahla yapılan
işlemin geçersiz sayılması için zorlamanın, devlet otoritesi (sultan) tarafından
olmasını gerekli görmekteydi. İmameyn zamanında ise devlet dışında başka
kişiler de toplumda ve insanlar üzerinde zorlayıcı bir otorite kurmaya başladığı
ve böyle bir genel örf oluştuğu için, onlar, devlet başkanı dışındaki kişilerden
gelebilecek ikrahın da ilgili muamelenin geçersiz sayılması gerektiği yönünde
hüküm bildirmişlerdir.
SONUÇ
İstihsan ve örf, fıkıh usulü ilmindeki en önemli fer’î deliller arasındadır.
Bunlardan istihsan, hakkında çok daha fazla tartışma bulunmakla birlikte, genel
kaide veya celî kıyasın, makasıdü’ş-şerîayı ya da muteber bir maslahatı yerine
getirmede yetersiz kaldığı durumlarda, yukarıda zikri geçen dayanaklardan
birine bağlı bulunması şartıyla çok önemli bir işlev gördüğü söylenebilir. Bu
sebeple, gerek tarihi süreç içerisinde ele alınmış temel meselelerin gerekse
günümüz meselelerinin fıkhî çözümü noktasında istihsanı bilmenin ve usulüne
uygun olarak içtihat faaliyetlerinde kullanmanın gerekli olduğu izahtan
varestedir.
Örf deliline gelince; örf, gerek zaman gerekse mekan olarak evrensel
bir dinin hukuk sistemi olan fıkhın dinamizmini sağlayan çok önemli ve işlevsel
bir delildir. Bu delil sayesinde İslam Hukukunun ilahi karakteri sebebiyle statik
ve donuk olduğu yönündeki eleştiriler önemli oranda temelsiz kalmaktadır. Örfe
dayalı olarak sabit olan hükümlerin, zaman ve örf değiştikçe değişime açık
olması bu durumu daha da kuvvetlendirmektedir.
Tabii burada naslara ve icmaya aykırı olarak yaygınlaşmış örf ve
âdetlerin İslam’a dinamizm kazandırmadığını, esasen fasit oldukları için hiçbir
şekilde muteber kabul edilmediklerini hatırda tutmak gerekir.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Durmuş
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OKUMA PARÇASI
İSTİHSAN
“Muhatabım şöyle dedi:
Bu, söylediğin gibidir. İctihad, araştırma konusu yapılan bir şey üzerinde olur.
Bu şeye de ancak delalet yoluyla veya mevcut bir şeye benzetmek suretiyle ulaşılır.
İşte bu, bir kimsenin istihsan, habere muhalif ise onunla hükmetmesinin caiz
olmadığını gösterir. Kitap ve sünnette yer alan haber (nas), isabetli bir ictihad yapmak
için, manası müctehid tarafından kavranılmak istenen bir kaynaktır. Bu, tıpkı Kabe’den
uzakta olan bir kimsenin namaz kılarken ona tam olarak yönelmek istemesi veya ona
kıyas yoluyla yönelmesi gibidir. Bir kimse ancak ictihad yapmak suretiyle
hükmedebilir. İctihad da belirttiğim gibi, gerçeği aramaktır. Sen, bir kimsenin kıyasa
başvurmaksızın istihsan ile hükmediyorum demesini caiz görür müsün?
Bence; Allah bilir ya, bu caiz olmaz. Ancak ilim adamları hüküm verebilirler,
başkaları değil. Onlar da haber bulunan konularda habere uyarak, haber bulunmayan
konularda ise ona kıyas yaparak bir şey söyleyebilirler.
Kıyası bir tarafa bırakmak caiz olsaydı, ilim adamı olmayan aklı başında
herkesin kendi keyfince, hakkınnda haber bulunmayan konularda istihsan ile fetva
vermesi caiz olurdu.
….
İstihsan, ancak zevke göre fetva vermektir. Haberleri (nas) bilen ve onlara kıyas
yapmaya aklı eren kimse istihsana göre fetva vermez.”

Eş-Şâfii, Er-Risale, (Çev. Abdülkadir Şener, İbrahim Çalışkan), TDV Yay.
Ankara 1996, s. 273-274.
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UYGULAMALAR
I.

PRATİK OLAY VE ÇÖZÜMÜ
Hz. Peygamber’in madûmun (bulunmayan) malın satışını yasaklamıştır. Halbuki

akit sırasında henüz mevcut olmayan standart bir malın peşin bedelle selem akdiyle
satılması meşru görülmüştür. Bunu fıkıh usûlündeki deliller çerçevesinde nasıl açıklar
sınız?
ÇÖZÜM:
İlgili naslarda madumun satışının yasak olması genel bir kural niteliğindedir.
Normal şartlar altında yapılan bütün alış verişlerde akit anında malın mevcut olması
gerekir. Ne var ki insanların ihtiyacından dolayı standart nitelikli ve henüz üretilmediği
için o an için mevcut olmayan malların belli şartlar altında ve peşin bedelle satışının
caiz olduğu yine başka bir hadisle ifade edilmiştir. Hz. Peygamber bu meyanda şöyle
buyurmaktadır:
“Kim selef / selem akdi yaparsa, ölçüsü, tartısı ve teslim vadesi belirli olmak
şartıyla yapsın”
İşte bu hadisten dolayı genel nitelikli kuraldan istisna edilerek selem satışının
meşru görülmesi fıkıh usulünde istihsan delili ile açıklanır.
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II.

1.

UYGULAMA SORULARI

İstihsanın delil olması konusunda Hanefiler ile Şafiiler arasındaki görüş ayrılığı
nereden kaynaklanmaktadır?

2.

İstihsan türlerini yazınız.

3.

Örfün geçerli olma şartları nelerdir?

4.

Fasit örf nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde istihsan delilinin tanımını ve meşruiyeti konusundaki mezhepler
arası görüş ayrılıklarını öğrenmiş olduk. Ardından istihsan türlerini örnekler üzerinden
inceleme fırsatı bulduk.
İkinci ana başlıkta ise örfün fıkıh usulü içerisinde delil olmasını ve geçerlililik
şartlarını inceledik.
Son olarak da örfün değişmesi ile belirli şartlar altında hükümlerin
değişebileceğini kavramış olduk.
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Bölüm Soruları
1. İstihsan kelimesinin sözlük ve terim anlamını yazınız.
2. İstihsanın ıstılahi tarifinde geçen udûl kelimesi tam olarak neyi ifade
etmektedir?
3. İmam Şâfii’nin istihsana karşı olmasını ifade eden meşhur sözü nedir?
4. İmam Şâfii’nin “estahsinü” diyerek cevaz verdiği konulara örnekler
veriniz.
5. İcma sebebiyle istihsanı bir örnekle açıklayınız.
6. Zaruret sebebiyle istihsan ne demektir?
7. Örfü âmm ve örfü hâs terimleri ne demektir?
8. Sahih ve fasit örfü açıklayınız.
9. Örfün kaynak değeri konusunu izah ediniz.
10. Hükümlerin değişmesi konusunda örfün rolünü tartışınız.
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YARARLANILAN VE TAVSİYE EDİLEN KAYNAKLAR

Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul 2010.
Vehbe Zuhayli, Fıkıh Usulü, Risale, İstanbul 2010.
Hayreddin Karaman, Fıkıh Usulü, Ensar, İstanbul 2010.
Zekiyuddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, trm. İbrahim Kafi Dönmez,
Ankara: TDV 1990.
Muhammed Ebu Zehra, Fıkıh Usulü.
Abdülkerim Zeydan, Fıkıh Usulü.
Abdullah Kahraman, Fıkıh Usulü.

307

13. TÂLÎ DELİLLER: ISTISHAB, ISTISLAH VE SEDDÜ’ZZERA’İ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İslam hukuku usulünün tali kaynaklarından bazıları da ıstıshab, ıstıslah ve
seddü’z-zeriadır. Her üç delil getirme yöntemi de ister ibadat isterse muamelat ya da
ukubat olsun, fıkhın her alanıyla ilgili karşılaşılan problemlerin çözümünde fakihlere
çok önemli bir imkan sağlamıştır.
Istıshab, , “geçmişte varlığı sabit bir durumun, aksine bir delil bulunmadığı
sürece var olarak devam ettiği yönünde hüküm vermek” olarak tanımlanmaktadır.
Konu içerisinde ıstıshab türleri olarak asli ibaha ıstıshabı, beraeti zimmet
ıstıshabı ve vasıf ıstıshabı üzerinde durulacak daha sonra ıstıshab delili üzerine bina
edilen kaidelerle ilgili bilgi verilecektir.
Mesalih-i mürsele olarak da isimlendirilen ıstıslah ise, kendisi ile hüküm
verilmekle bir maslahatın gerçekleştiği veya bir mefsedetin giderildiği fakat söz
konusu maslahat hakkında muteber olup olmadığına dair bir delil de bulunmayan
hüküm verme yöntemidir . Aşağıda Mesalihi mürselenin delil oluşu ve delil olma
şartları örneklerle verilecektir.
Seddü’z-zeriaya gelince; İslam’ın yasakladığı ve genel olarak

mefsedet

olarak adlandırılan şeylere götüren yolların kapatılması maksadıyla hüküm vermeyi
ifade eder.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Istıshab nedir?
2) Istıshaba hangi durumlarda başvurulabilir?
3) Istıshab üzerindeki fıkıh usulü tartışmaları nelerdir?
4) Istıslah nedir ve türleri nelerdir?
5) Sedd-i zeria nedir ve türleri nelerdir?
6) Sedd-i zeria hangi fıkıh çevrelerinde sıklıkla başvurulan bir delildir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fıkıh usulü literatüründeki
Fıkıh
usulünde tali delillerden ıstıshab,
ıstıshab, ıstıslah ve ıstıslah ve sedd-i zerianın
sedd-i zeria.
tanımlarını, mahiyetlerini,
türlerini ve şartlarını öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
sorular ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

311

Anahtar Kavramlar
•

Istıshab

•

İbaha-i aslıyye

•

Beraet-i zimmet

•

Vasıf ıstıshabı

•

Istıslah

•

Maslahat

•

Mefsedet

•

Mesalih-i mürsele

•

Sedd-i zeria

•

Zeria
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GİRİŞ
Bu ünitede tâli delillerden ıstıshab, ıstıslah ve seddü’z-zerâ’i üzerinde
durulacaktır. Sayılan üç delil önceki ünitede geçen deliller yanında hayli öneme sahip
fakat asli olmayan istidlal yöntemlerindendir.
Bunlardan ıstıshab genel olarak daha önce var olduğu bilinen bir hükmün ya
da durumun, değiştiğine dair delil bilinmediği sürece aynen devam ettiğine
hükmetmeyi ifade etmektedir.
Istıslah ise maslahat kökünden türetilmiş olup, hakkında muteber veya
geçersiz olduğu yönünde bir delil bulunmamakla birlikte bir maslahata binaen hüküm
vermeyi ifade eder. Buna fıkıh usulünde mesalih-i mürsele de denilmektedir.
Seddü’z-zerâ’i ise mefsedete götüren yolların kapatılması amacıyla yapılan
delil getirme yöntemi olarak ifade edilebilir.
Aşağıda bütün bu yöntemler detayları ile açıklanacak ve fıkıh usulü
açısından taşıdıkları öneme temas edilecektir.
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13.1 Istıshab
13.1.1 Istıshabın Tanımı ve Kaynak Değeri
Istıshab, “musâhabe” sözcüğü ile aynı kökten türetilmiş olup lügatte
birlikte bulunma anlamına gelir.
Fıkıh usulü terimi olarak ıstıshab ise, “geçmişte varlığı sabit bir
durumun, aksine bir delil bulunmadığı sürece var olarak devam ettiği
yönünde hüküm vermek” anlamına gelir.
Bu delil, genellikle; var olan bir şeyin, devam ettiği yönünde
kullanılmakla birlikte aynı zamanda geçmişte yok olduğu bilinen bir şeyin de
aksine

delil

getirilmedikçe

yine

var

olmadığı

sonucuna

ulaşmayı

gerektirmektedir.
Istıshab delilinin en meşhur örneği yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen
(mefkûd) kişi hakkında, öldüğüne dair bir delil yok ise onun yaşadığına
hükmedilmesidir.
Bu konudaki diğer bir örnek şöyledir:
Bir kimse avcı köpeği olarak bir köpek satın alsa, daha sonra onda bu
vasfın bulunmadığını iddia etse, aslolan, eğitilmemiş bir hayvanda böyle bir
niteliğin bulunmaması olduğundan, satıcı aksine bir delil sunmadıkça
ıstıshab deliline göre müşterinin iddiasının doğru olduğuna hükmedilir.
Yine bir kimse abdestli olduğunu kesin olarak bilmekte iken daha
sonra abdesti bozup bozmadığında tereddüte düşse, kesin olarak bildiği
abdestli halinin devam ettiğine hükmedilir.
Istıshabın delil olması konusuna gelince;
Bu konuda başlıca üç görüş bulunmaktadır:
1. Mütekellimûn usulcülerinin çoğunluğuna göre ıstıshab şer’î konularda
hiçbir şekilde delil olmaz. Zira bir şeyin sabit olması ilk anda olduğu gibi
ondan sonraki zamanlarda da ancak bir delil ile mümkün olur. Bu grupta
yer alan usulcülere göre ıstıshab şer’i olmayan diğer konularda delil
sayılır.
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2. Müteahhirûn dönemi Hanefilere göre ıstıshab def’ ve nefy hususunda
delil olmakla birlikte bir hak elde etme yada bir şeyi ispat için delil
sayılmaz. Örneğin mefkûd olan (hayatta olup olmadığı bilinmeyen)
kişinin mal varlığının onun üzerinde kalması bakımından ıstıshab bir
delil olarak kullanılır. Buna göre sahip olduğu mallar mirasçılarına
dağıtılmaz. Fakat o kişi, kendisine miras bırakan bir kimsenin ölmesi
halinde ıstıshab delili gereği yeni bir hak (mirasçılık ile mal kazanma)
elde edemez.
3. Maliki, Şafii, Hanbeli ve Zahirilerin cumhuruna göre ıstıshab, hem bir
hakkı korumak (def’) hem de yeni hak kazanmak (istihkâk ve isbat) için
delil teşkil eder.

13.1.2 Istıshab Türleri
1. Aslî İbaha Istıshabı
Bu tür ıstıshaba “eşyada aslolanın mubah olmasıdır” da denebilir. Bir
şeyin haram kılındığına dair delil yoksa onun mubah olduğuna hükmedilir.
Çünkü aslolan kainatta yaratılan şeylerin serbest/mubah olmasıdır. Onlardan
haram olanlar Şârii tarafından ya zararlı olduğu için ya da sebebi bilinemeyen
bir gerekçe ile yasaklanmış ve bu durum kullara bir şekilde açıklanmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de buna dair birçok ayet bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları şöyledir:
“O, göklerde ve yerdeki her şeyi sizin emrinize âmâde kıldı.”136
“Yerdeki bütün her şeyi sizin için yaratan O Allah’tır.”137
2. Berâet-i Asliyye Istıshabı
Bir kimsenin delil bulunmadığı sürece herhangi bir şey ile sorumlu
tutulmamasına berâet-i zimmet ıstıshabı denir. Bu tür ıstıshaba dair aşağıdaki
örnekler zikredilebilir:
-

Bir kimse, başkasının kendisine borcu olduğunu iddia etse, bunu ispat
etmediği sürece borç sabit olmaz. Çünkü ıstıshab delili gereği, aslolan
kişinin borçlardan beri olmasıdır.

136
137

Câsiye, 45/13.
Bakara, 2/29.
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-

Emek – sermaye ortaklığında işletmeci, sermayeden herhangi bir kâr elde
edilmediğini iddia etse, karşı taraf (sermaye sahibi) aksini ispat etmediği
sürece kârın varlığına hükmedilmez. Zira ticari işlemlerde kâr sonradan
olan ârizî bir hadisidir, aslolan kârın olmamasıdır.

3. Vasıf Istıshabı
Bir şeyin varlığı kesin olarak biliniyorsa, varlığına dair sebebin yok
olduğuna yönelik bir delil bulunmadığı sürece o şey hakkındaki hükmün
devam ettiği kabul edilir.
Yukarıda abdestli olma hükmünün, aksine bir delil bulunmadığı sürece
devam etmesiyle ilgili olarak verilen örnek bu mahiyettedir.
Konuyu vuzûha kavuşturması için burada başka örnekler de sayılabilir:
-

Bir erkeğin, başka bir kadınla evlilik akdi yaptığı sabit ve bunun bir
şekilde ortadan kalktığına (talak, fesih, mühala’a vb.) dair bir delil yok ise
söz konusu evliliğin devam ettiğine hükmedilir. Burada aradan geçen
zamanın uzun ya da kısa olmasının bir önemi yoktur.

-

Borç altına girdiği sabit olan kimse, bu borcu ödediğine dair delil
bulunmadığı sürece borçlu olduğu hükmü devam eder.

13.1.3 Istıshab Delili Üzerine Bina Edilen Bazı Kaideler
1. Aksine Delil Olmadığı Sürece Bir Şeyin Bulunduğu Hal Üzere Kalması
Asıldır138
Mefkûd bir kimsenin, öldüğüne dair delil yok ise yaşadığına hükmedilir.
2. Eşyada Aslolan Mubahlıktır
Yiyecek, içecek ya da başka şeylerin haram kılındığına dair delil
bulunmadığı sürece mubah olduklarına hükmedilir. Diğer yandan bir sözleşme
veya muamelenin yasaklandığına yönelik delil yok ise caiz olduğu kabul edilir.
3. Mükellef Olmada ve Haklarda Aslolan Berâet-i Zimmettir139
Aksi ispat olunmadıkça kişinin zimmetinin her hangi borçla meşgul
olmadığına hükmedilir. Yine aynı şekilde suçu sabit olmadıkça herkes suçsuz
sayılır.
138
139

Mecelle, md. 5.
Mecelle, md. 8.
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4. Kesin Olarak Bilinen Şey Şüphe Sebebiyle Ortadan Kalkmaz140
Abdestli olduğunu kesin olarak bilen bir kimse, abdesti bozma şüphesi
sebebiyle abdestsiz kabul edilmez.

140

Mecelle, md. 4.
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13.2 Istıslah/Mesalih-i Mürsele

13.2.1 Mesalih-i Mürselenin Tanımı
Mesalih-i mürsele, kendisi ile hüküm verilmekle bir maslahatın
gerçekleştiği veya bir mefsedetin giderildiği fakat söz konusu maslahat
hakkında muteber olup olmadığına dair bir delil de bulunmayan hüküm
verme yöntemidir. Buna göre;
Istıslah delili ancak naslarda hükmü bulunmayan, kıyas ve icma ile de
çözümlenmemiş bir meselede, münasip bir maslahatın gerçekleştiği
durumlarda kullanılabilir.

13.2.2 Mesalih-i Mürselenin Delil Oluşu
Usulcülerin büyük çoğunluğuna göre mesalih-i mürselenin şer’î bir
hüccet olduğu görüşündedir. Bazı kitaplarda bu delilin, sadece İmam Malik
tarafından kabul edildiği ileri sürülmekle birlikte diğer mezhep imamları da
ortaya koydukları hükümlere bakıldığında mesalih-i mürseleye göre hüküm
verdiği anlaşılmaktadır.
Buna karşın, Âmidî, İbn Hâcib gibi Şafii alimler ile Zahiriler ve bazı
Maliki fakihlerin mesalih-i mürseleyi kabul etmediği ileri sürülmüştür. Her
iki görüşün de bazı delilleri bulunmaktadır:141
Mesalih-i mürseleyi kabul edenlerin delilleri başlıca üç ana noktada
toplanmaktadır:
1. Hz. Peygamber Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderdiğinde nasıl
hükmedeceğini sormuş, onun da sırasıyla Kitab, Sünnet ve kendi reyi ile
hüküm vereceği yönündeki cevabı üzerine hoşnutluğunu bildirmek üzere,
“Peygamberin elçisini, onun razı olduğu cevaba ileten Allah’a
hamdolsun” buyurmuştur.
Buna göre rey ile hüküm vermek mesalih-i mürseleyi de kapsayan
genel bir ifadedir.
2. Hz. Peygamber’den sonra dağınık haldeki Mushaf sayfalarının
toplatılması, Sevad arazisinin ganimet olarak dağıtılmaması vb.
141

Şaban, Zekiyüddîn, İslam hukuk ilminin esasları, (Terc. Dönmez, İ. Kâfi), s. 171-174.
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örneklerde olduğu gibi ashap birçok durumda mesalihe göre hüküm
vermiştir.
3. Şer’i hükümlerden maksat insanlara fayda sağlamak veya zararı
gidermektir. Eğer zaman içinde değişen maslahatlara itibar edilmez ve
ona göre hüküm verilmezse insanların birçok hakkı zayi olur ve bazı
durumlarda da sıkıntı ile karşı karşıya kalır.
4. İslamın bütün zaman ve mekanlarda evrensel olarak uygulanabilme
özelliği ancak mesalih-i mürsele delilin meşru olması ile mümkün
olabilir.
Mesalih-i mürseleyi kabul etmeyenler ise kısaca şu görüşleri dile
getirmişlerdir:
1. Mesalih-i mürsele delilinde hüküm, hakkında lehte veya aleyhte delil
bulunmayan (mürsel) bir maslahat üzerine bina edilmektedir. Bu da zan
ile hüküm verme anlamına gelir.
2. Mesalih-i mürsele, gerçekte içtihat ehliyetine haiz olmayan kişiler için de
hüküm verme yolunu açmakta ve heva/hevesle şer’î hüküm ortaya koyma
imkanı doğmaktadır.
3. Mesalih-e göre hüküm verilmesi halinde İslam’ın evrensellik ilkesi zarar
görür. Zira maslahatlar zaman ve mekana göre değişeceğinden hükümler
de değişecektir.

13.2.3 Mesalih-i Mürselenin Delil Olma Şartları
Gazali ve Beyzavi gibi bazı alimlere göre mesalih-i mürsele ile ancak
şu üç şartla amel edilebilir:
1. Maslahat küllî olmalıdır. Buna göre özel maslahatlar üzerine hüküm
verilemez.

Dolayısıyla

ortaya

konulan

hüküm

ile,

insanların

çoğunluğunun maslahatı sağlanmalı ya da çoğunluğunun bir zararı
giderilmelidir.
2. Maslahat kat’î olmalıdır. Şüpheye ve vehme dayalı maslahat ile hüküm
verilemez.
3. Maslahat makul olmalıdır. Selim akla sahip bir kişi, söz konusu maslahat
ile bir faydanın gerçekleşeceğine ikna olmalıdır.
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13.3 Seddü’z-zerai
13.3.1 Seddu’z-zerai’nin Tanımı
“Zerîa” Arapça bir kelime olup iyi veya kötü bir şeye vesile olan şeye
denir. Fıkıh usulü terimi olarak seddü’z-zerîa ise İslam’ın yasakladığı ve genel
mefsedet olarak adlandırılan şeylere

olarak

götüren yolların kapatılması

maksadıyla hüküm vermeyi ifade eder. Bunun yanında iyiliğe ve hayra götüren
yolların açılması anlamında ise “fethu’z-zerâi’” terimi kullanılır.142
Mefsedet, haram ya da mekruh olarak şer’an yasaklanan fiilleri
kapsamaktadır. Bunlar da iki kısma ayrılmıştır:
1. Mahiyeti bakımından mefsedete yol açanlar:
Örneğin insanın akıl sağlığını bozmak suretiyle onu, normal zamanlarda
yapmayacağı kötü bir takım eylemlerde bulunmaya sevketmesi yönüyle içki
içmek; insanların nesebinin karışmasına ve aile yapısının parçalanarak sağlıksız
nesillerin ortaya çıkması bakımından zina ve can kaybına yol açması ve kin ve
düşmanlık doğurması açısından da adam öldürme fiilleri bu tür mefsedetin
örnekleridir. Seddü’z-zeria ile kastedilen bu tür değildir. Zaten sayılan fiillerin
yasak olduğu hususunda ittifak vardır.
2. Mahiyeti bakımından mefsedete götürmemekle birlikte buna sebebiyet veren
filler:
Seddü’z-zerîa ile incelenen bu tür fiiller olup aşağıda kötülüğe yol açma
niteliği bulunan caiz eylemler kısaca ele alınacaktır:

13.3.2 Zerianın Türleri
1. Çoğunlukla Kötülüğe Götürenler
Kumar ve fuhuş eylemlerinin işlenmesine yardım etme, şarap üreticisine
üzüm satma gibi çoğunlukla mefsedete götüren fiiller yasaktır. Bu konuda görüş
birliği bulunmaktadır. Bazı fakihler bu hükme seddü’z-zerîa deliline bazıları ise
istihsan deliline dayanarak ulaşmıştır.
2. Nadiren Kötülüğe Götürenler

142

Atar, Fahrettin, Fıkıh Usûlü, s. 99.
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Mefsedete yol açması çok az vuku bulan fillerin yasaklanmaması
gerektiğinde de görüş birliği mevcuttur. Aksi halde insanların birçok maslahatı
yok olacaktır. Örneğin şarap üretilebilir diye üzüm yetiştirmenin tamamen
yasaklanması bu mahiyettedir.
3. Amacının Dışında Kötü Niyetle Kullanılanlar
Boşama hakkı meşru bir hak olmasına rağmen, maraz-ı mevtte (ölüm
hastalığı) iken karısını mirastan mahrum bırakma düşüncesiyle boşama; faizli
kredi temin etmek için, bir malın vadeli olarak alınıp aynı kişiye peşin fiyatla
satılması (bey’u’l-îyne) örneklerinde hükmün konuluş gayesine aykırı bir
davranışta bulunulmaktadır. Bu tür durumlarda maksat açıkça ortada ise ilgili
fiilin caiz olmayacağı konusunda görüş birliği vardır.

13.3.3 Seddü’z-zerianın Delil Oluşu
Seddü’z-zerîa delili Maliki ve Hanbeliler tarafından en geniş bir şekilde
kabul edilmiş ve uygulanmış, Şafiiler biraz daraltarak, Hanefiler ise teoride ifade
etmeseler bile uygulamada geniş yer vermişlerdir.143
Seddü’z-zerîanın delil olduğuna dair birçok gerekçe ileri sürülmüştür.
Bunlardan bazıları şöyledir:
Kur’an’da bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur: “Müşriklerin Allah’tan
başka taptıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeden aşırı giderek Allah’a
sövmesinler.”144
Bu ayette müşriklerin ilahına sövmek, yol açacağı mefsedet –onların da
Allah’a sövmeleri- sebebiyle yasaklanmaktadır. Bu da seddü’z-zerîanın anlam
olarak Kur’an’da doğrulandığını ifade etmesi bakımından önem taşımaktadır.
Hz. Peygamber, faize yol açar diye borçlunun alacaklıya hediye vermesini
yasaklamıştır.
Diğer yandan Resulullah, sadaka olarak verilen bir şeyin aynı kişiden geri
alınmasını, Allah için verilen bir şeyin ucuz bir şekilde geri alınmasına götürebilir
diye yasaklamıştır.

143143
144

Şaban, Zekiyüddin, İslam hukuk ilminin esasları, s. 205.
En’am, 108.
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Savaş esnasında hırsızlık yapan kişilere verilecek ceza, onların düşman
saflarına geçmesi endişesiyle uygulanmamıştır.
Hz. Peygamber savaş zamanlarında fitne çıkardıkları halde, “Muhammed,
kendi arkadaşlarını öldürüyor” şeklinde bir algı oluşmaması için onları
öldürtmemiştir.
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SONUÇ
Fıkıh usulünde asli deliller Kitap, Sünnet, icma ve kıyas olmakla birlikte
sadece bu deliller hükme kavuşturulması istenen meselelerin çözümünde yeterli
olmamıştır. Bu nedenle tâli delil şeklinde nitelenen ve bazıları kimi müctehidler
tarafından kabul edilip bazıları tarafından reddedilen birçok istidlal yöntemi ortaya
çıkmıştır.
Bu ünitede bunlardan ıstıshab, ıstıslah ve seddü’z-zerâi üzerinde inceleme
yapmaya çalıştık. Esasında her üç delil de kendi tanım ve muhtevası içerisinde hüküm
vermede fakihler için çok büyük fonksiyonlar icra etmişlerdir.
Istıshab aksine delil bulunmadığı zaman eski hükmü devam ettirme imkanı
sağlaması bakımından müçtehide büyük bir imkan sağlamaktadır.
Diğer yandan ıstıslah, hakkında nas bulunmayan ve kıyas yapma imkanı da
olmayan bir meselede müctehid için geçerli ve olaya nispetle büyük bir maslahata
binaen hüküm vermek suretiyle makasıdı dikkate alan bir ifta ve içtihat imkanının
kapısını aralamaktadır.
Seddü’z-zerâi ise daha çok mubah alanda gerekli hallerde kısıtlama imkanı
sağlayan bir delil mahiyeti arz etmektedir. Eğer kişinin mubah fiili gerçekleştirmesi
galib-i zan ile haram olan bir şeye sebep olacaksa bu durumda devreye seddü’z-zerai
delili girmekte ve ileride meydana gelmesi kuvvetle muhtemel olan mefsedet daha
baştan yasaklanmak suretiyle engellenmeye çalışılmaktadır.
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OKUMA PARÇASI

Alimler, maslahat-ı mürseleye ittiba edilip edilmeyeceği konusunda ihtilaf
etmişlerdir. Öncelikle maslahatın anlamına ve kısımlarına açıklık kazandırmak
gerekir.
Maslahat, şer’in tasvip edip etmemesine nispetle üç kısımdır. Şer’, bu
maslahatlardan bir kısmının muteberliğine, bir kısmının geçersiz (batıl) olduğuna
şahitlik etmiş, bir kısmının ise muteberliğine ya da batıl olduğuna şahitlik etmemiştir.
a. Şer’an muteber saydığı maslahat hüccettir ve bu tür maslahatın özü
kıyasa döner. Bu da, hükmü nas ve icmanın anlamından (makul) iktibas
etmektir. Bu konudaki delili, -delillerden (el-usûlü’l-müsmira) hükümleri
elde etme keyfiyetinin incelendiği “dördüncü kutup”ta ele alacağız.
Şer’in muteber saydığı maslahat için şu örnek verilebilir. Sarhoş edici
her içecek veya yiyecek şaraba kıyasla haramdır. Çünkü şarap,
mükellefiyetin kaynağı (menat) olan aklı korumak amacıyla haram
kılınmıştır. Şer’in şarabı yasaklamış olması bu maslahatı dikkate aldığının
delilidir.

b. Şer’in geçersiz saydığı maslahat:
Örnek:
Bir alim Ramazan günü oruçlu iken cinsel ilişkide bulunan bir
hükümdara “senin keffaret olarak peşpeşe iki ay oruç tutman gerekir” diye
fetva vermiş ve hükümdar oldukça zengin olduğu halde, köle azat etmesini
söylemediği için kendisine itiraz edilince bu fetvayı veren alim şöyle
demiştir:
“Şayet hükümdara köle azat etmesini söyleseydim, bu ona kolay
gelirdi ve şehvetini gidermek karşılığında köle azadını önemsemezdi.
Uslanması için maslahat, ona oruç tutmanın vacip kılınmasındadır” diye
cevap vermiştir.
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Bu anlayış batıldır ve maslahat sebebiyle Kitab nassına muhalefet
etmektir. Bu kapının açılması, durumların ve şartların değişmesiyle şeriatın
tüm hudud ve naslarının değiştirilmesine yol açar.
Diğer yandan böylesi hükümlerin alimlerin uydurması olduğu ortaya
çıkınca hükümdarlar alimlerin fetvasına güvenmezler ve alimlerin verdiği
fetvaların hepsinin kendi reyleriyle yapılmış bir tahrif olduğunu zannederler.

c. Şer’in muayyen bir nassının, muteberliğine veya butlanına şahitlik
etmediği maslahat (maslahat-ı mürsele)
Tartışma konusu olan maslahat türü budur. Bu çeşit maslahatı
örneklendirmeye geçmeden önce maslahatı, diğer bir bölümlemeye tabi
tutalım:
Maslahat

kuvvetlilik

yönünden

“zaruret

mertebesinde

olan”,

“ihtiyaçlar mertebesinde olan” ve “güzelleştirme (tahsin) ve süsleme (tezyin)
mertebesinde olan” olmak üzere üç kısımdır.
Bu bölümlerin her birinin peşinde, tamamlama (tekmile ve tetimme)
kabilinden olan hususlar bulunmaktadır. ….

Gazali, el-Mustasfa /İslam hukukunda deliller ve yorum metodolojisi,
(Çev. Yunus Apaydın), Rey Yayıncılık, Kayseri 1994, c. I, s. 332-333.
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Uygulamalar
I.

Pratik Olay ve Çözümü
Fıkıhta bir şeyin varlığına hükmetmek için delil bulunması esası

bulunmaktadır. Kişi abdestli olup olmadığını hatırlamıyorsa ilk akla gelen onun
abdest almasının gerekli oluşudur. Peki neden bazı şartlar altında onun abdestli
olduğu hükmüne varılmaktadır?
ÇÖZÜM
Elbette abdestli olmadığını hatırlayan veya abdestini bozduğunu hatırlayan kişi
için durum yukarıda belirtildiği gibidir. Yani namaz kılacak ise yeniden abdest alması
gereklidir.
Ancak eğer bir kişi, abdest aldığını kesin olarak biliyor ve bozduğunu da
hatırlamıyor ise “Yakînen (kesin olarak) bilinen şey şüphe ile ortadan kalkmaz”
kaidesi gereği yeniden abdest almasına gerek yoktur.
Bu durum fıkıh usulünde “ıstıshab” delili çerçevesinde açıklanır.
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II.

Uygulama Soruları

1. Vasıf ıstıshabı ne demektir?
2. Istıshab delili üzerine bina edilen kaideler nelerdir?
3. Seddü’z-zerîa ne demektir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle ıstıshab delilinin tanımı ve kaynak değeri üzerinde
durulmuştur. Istıshabın hangi şartlarla ve hangi alimler tarafından caiz görüldüğü
ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Ardından ıstıshab türleri ve ıstıshab delili üzerine bina edilen külli kaideler ele
alınarak konu, örnekler üzerinden anlatılmıştır.
İkinci olarak mesalihi mürsele delili hakkında bilgi verilmiştir. Mesalihi
mürselenin delil olma şartları irdelendikten sonra bir sonraki delil olan seddü’z-zeria
delili üzerinde durulmuştur.
Burada seddü’z-zerianın tanımından sonra türleri konusunda bilgi verilmiş ve
son olarak kaynak değeri üzerindeki tartışmalara değinilmek suretiyle konu
tamamlanmıştır.
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Bölüm Değerlendirme Soruları
1. Istıshabın sözlük ve terim anlamını yazınız.
2. Istıshab türlerini örneklerle açıklayınız.
3. Istıshaba dayalı külli kaideleri yazınız.
4. Mesalihi mürsele ne demektir?
5. Mesalihi mürselenin kaynak değerini yazınız.
6. Mesalihi mürselenin delil olma şartları nelerdir?
7. Seddü’z-zerîa ne demektir?
8. Seddüz zeria türlerini yazınız.
9. Seddüz zeria konusunda mezheplerin yaklaşımını anlatınız.
10. Fethu’z-zeria ne anlama gelir?
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14.

İSLAM HUKUK DÜŞÜNCESİNDE YENİLEŞME

ARAYIŞLARI: 18. YÜZYIL VE SONRASI ISLAH, TECDİD
VE MODERNLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Klasik Fıkıh Düşüncesinin Genel Hatları Ve Mezhep
18. Yüzyıl Islah Ve Tecdid Hareketleri
Hadis- Fıkıh (Hadis-Re’y) Geriliminin Tekrar Ortaya Çıkması
18. Yüzyıldan Günümüze: Selefiliğin İslam Düşüncesini Etkisi Altına
Alması
Nizam-I Kadim’den Nizam-I Cedide
Fıkıhtan Hukuka: Fıkıh Kanun Kaynağı Oluyor
Ya Yeni Hal Ya İzmihlal!
Medreseden İlahiyata: Dini Yüksek Eğitimde Değişim
Tanzimat’ın Hukukî Düzeni: Kanunlaştırma Olgusu
Yeni Fıkıh: Değişenler Ve Değişmeyenler
20. Yüzyıl: Yeni Bir Düzen İnşa Ediliyor
Yeni Düzende Fıkıh Ve Fıkıh Usulü
Aslında Ne Oldu?
Zihniyet Değişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hadis-re’y arasındaki tarihsel gerilim çağdaş dönemde nasıl tebarüz
etmiştir?
2) Yüyzıl ıslah hareketlerinin fıkıh usulü ile ilişkisi nedir?
3) Fıkıhtan hukuka ve kanunlaştırmaya geçiş serencamı nasıldır?
4) Medreseler nasıl ilahiyata dönüşmüştür?
5) Son iki asırda gerçekleşen zihniyet değişiminin kilit unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fıkıh
ve
fıkıh
usulünde
çağdaş
dönemde ortaya çıkan
yenilenme önerileri,
fıkhın
hukuka
evrilmesi.

Fıkıh usulünün çağdaş
dönemdeki durumuna ilişkin
gelişme ve evrilme
aşamalarını öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Metinler, alıştırmalar ve
sorular ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Islah-Tecdid

•

Reformist hareketler

•

Kadıyanilik

•

Selefilik

•

Vahhabilik

•

Şevkanilik

•

Senusilik

•

Şah-Veliyullahilik

•

Yeni-Gelenekçilik

•

Mecelle
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14.1 Klasik Fıkıh Düşüncesinin Genel Hatları ve Mezhep
İslam Hukuk düşüncesine ilişkin teorik tartışmaların başladığı 2./8. yüzyılın
ikinci yarısından 11./18. yüzyıla kadar müslüman topraklarında hakim olan hukuk
düşüncesi ve anlayışı bu derste ana hatlarını gördüğümüz fıkıh usulü ilmi tarafından
şekillendirilmişti. Kısaca hatırlayacak olursak, İslam hukuku dediğimiz soyut düşünce
mezhep denilen bir sistemle somutlaştırılmaktaydı. Her büyük İslam şehrinde o şehrin
halkının ve aydınlarının ağırlıkla mensubu olduğu mezhep hukuk sisteminin temelini
teşkil ediyordu. Mezhep, fıkıh usulünün geliştirmiş olduğu karmaşık bir yorumlama
yöntemiyle meşrulaştırılmış ve bir kez meşrulaştırıldıktan sonra 18. Yüzyıla kadar genel
kabule mazhar olarak İslam toplumlarının en önemli kurumlarından biri olmuştur. İslam
hukuk düşüncesi bu sebeple klasik ve klasik sonrası dönemde (18. Yüzyıla kadar)
mezhepleri hep varsayıla gelmiştir; ancak bu mezhep dediğimiz kurumun statik olduğu
sonucuna götürmemelidir. Zira her ne kadar bazı mezheplerin belirli şehirlerde hukuk
sistemini yöneten tek şemsiye olması durumu olsa da pek çok İslam şehrinde birden fazla
mezhep hakim olmuş ve hukuk sistemini eşzamanlı olarak yönetmişlerdir. Son Abbasi
Halifelerinden Mustansır’ın 632/1235’de Bağdat’ta açtığı ve hala ayakta olan medrese
dört Sünni mezhebin/hukuk geleneğinin aynı anda öğretildiği bir yüksek eğitim kurumu
hüviyetindeydi. Memluk ve daha sonraki yıllarda Kahire dört mezhep kadılarının aynı
anda etkin oldukları bir hukuki yargılama sistemine sahipti. Osmanlı döneminde bu
çoklu hukuk durumunun meydana getirebileceği muhtemel istikrarsızlığı önlemek
amacıyla Hanefi mezhebinin adeta resmi bir mezhep hüviyetine büründüğü
bilinmektedir. Dolayısıyla mezhepler belirli İslam merkezlerinde birbirleriyle sürekli
etkileşim içinde oldular ve bu da mezhep hukuk doktrinlerinin gelişim ve değişmesi
yönünde önemli katkılar sağladı.
Herhangi bir mezhebin İslami kurallar ve İslam toplumunda hakim olan sivil
hukuku nasıl yönettiklerini görmek için Hanefi mezhebi üzerinden bir okuma yapabiliriz.
Hanefi mezhebi, kurucusu kabul edilen Ebu Hanife ve iki öğrencisi Ebu Yusuf ve
Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin görüşleri etrafında şekillenmiş ve ardından
kendilerine Ashab-ı Ebu Hanife denilen bir grup tarafından Hanefi mezhep doktrini 3.4./10.-11. Yüzyıllar boyunca geliştirilerek Mervezi’nin Muhtasar el-Kafi’si veya
Kuduri’nin el-Muhtasar veya el-Kitab’ı gibi çalışmalarda nihai şeklini almıştır. Furu-ı
fıkıh denilen ayrıntılı hukuk eserlerinde ortaya konulan ve geliştirilen bu doktrin zaman
içinde kendi ilke ve yöntemlerini geliştirmiştir. Mezhebin hukuk doktrini kadılar
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tarafından pratik hayata yansıtılırken müfti adı verilen müctehid fakihler yeni gelişen
şartlar ve yeni karşılaşılan durumlar karşısında mezhep doktrinini geliştirmişlerdir. En
derin ve sofistike niteliğini Osmanlı döneminde kazanan bu sistem, ünlü Osmanlı alimi
İbn Kemalpaşa’nın kaleme aldığı Tabakatü’l-fukaha adlı küçük risalesinde ve son büyük
Hanefi alimi diyebileceğimiz İbn Abidin’in Resmü’l-müfti adını verdiği manzum eseri
ve onun şerhinde teorik bir çerçevede anlatılmıştır. Bu sistemde hukuk görüşler olarak
ortaya konulmakta ve bu görüşler meşruiyetlerini kütüb-i mutebere (muteber, makbul
eserler) adı verilen mezhebin otorite saydığı kitaplarda yer almalarından almaktaydı. Bu
görüşler her ne kadar en temelde üç kurucu imama ait olsa da, ya da başka bir ifadeyle üç
imamın görüşleri sistemin iskeletini oluştursa da, her çağda ve her devirde adına
Meşayih denilen müctehit fakihler bu görüşlere katkıda bulunmuş ve sistemin
kurucularının görüşlerini kat kat aşan çok zengin bir sistem ortaya çıkmıştır (fetava,
vâkıat ve nevâzil türü eserler buna örnektir).
Mezhepler İslam’ın farklı yorumlandığı mikro-İslam yorumlarıdırlar ve her
mezhep aslında İslami kuralların (şerâi’) Nebevi Sünnette tezahür eden en ideal şeklini
uygulama iddiasındadırlar. Bu sebeple İslam tarihi boyunca mezheplerin bu baskın
rollerine karşı, sünnetin en ideal şekli olan hadislere sahip olduklarını iddia eden Ehl-i
hadis çevrelerince zaman zaman eleştiriler olmuştur. İbn Hazm ez-Zahiri, İbn Teymiyye
ve öğrencisi İbnü’l-Kayyim el-Cevziye bu tür eleştirileri dile getiren önemli isimlerin
başında yer alırlar. Bu eleştirilerin odağında bir taraftan mezheplerin sünnetin ideal
şeklini içerdikleri iddiasına karşı ileri sürülen hadis-merkezli “sahih hadis” ideali yer alır.
Diğer yandan mezhepler aynı zamanda bu ideal sünnet modelini yeni şartlarda en iyi
yorumlayan ve evrensel yaşanabilir bir İslam modeli oluşturduklarını da iddia
etmektedirler ki, bu iddia da yine İbn Teymiye gibi bazı Ehl-i hadis yorumcuları
tarafından eleştirilmişti.
İslam dünyasında ahkam-ı şer‘iyenin mezhepler tarafından tanımlanması sürecine
paralel olarak, fıkh-ı bâtın adı verilen tasavvuf ilmi mensupları Ehl-i Tasavvuf da fıkhın
sadece zahiri (dışsal, ameli) boyutla ilgilenmesini eleştirerek alternatif olmasa da fıkh-ı
zahiri tamamlayan bir model oluşturmuş ve İslam tarihi boyunca tıpkı mezhepler gibi
kurumsallaşmıştır. Tarikat denilen bu kurum daha erken başlamış olsa da özellikle
Moğol devrinden erken modern dönemlere kadar İslam toplumlarının en önemli sivil
kurumları arasında yer almışlardır. Tarikat, Müslüman bireyin dış dünyasına dönük
(bireysel, toplumsal, hukuki vs.) kurallar demek olan Şeriat idealinin İslam’ın çok
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önemli bir boyutu olduğunu kabul etmekle beraber bunun sadece İslam’ın bir yönünü
teşkil ettiğini iddia eden tasavvufun Müslüman bireyi kendisi aracılığıyla bireysel bir
arınma tecrübesinden geçirme hedefini güden bir kurumdur. Merkezinde kamil insan
modeli olarak görülen bir şeyhin yer aldığı tarikat uygulamasında mürid (bireysel
arınmaya katılan her bir öğrenci) şeyhinin verdiği talimatlar doğrultusunda bu arınmayı
gerçekleştirmektedir. Ehl-i hadis, Ehl-i fıkıh ve Ehl-i Kelam’ın daha çok rasyonel
temelde kendi başına bağımsız birim kabul ettiği ve dolayısıyla bireysel arınmasını
vazettikleri kurallara uyarak geliştirmesini bekledikleri her bir Müslüman birey
tasavvufta ancak bir üstadın, insan-ı kamilin rehberliğinde arınmasını sağlayabilecek
bağımlı bir kişi olarak kabul edilir. İşte bu bağımlılık düşüncesi bireysel-rasyonel
yaklaşıma sahip pek çok alimin eleştirisine İslam tarihi boyunca maruz kalmışsa da
özellikle Memlük ve Osmanlı dönemleri boyunca tasavvuf ve tarikatlar, ulemanın
çoğunluğunun da süreçlerine katıldıkları ve parçası oldukları İslam toplumlarının
mezheplerle birlikte en önemli kurumları arasında yer almışlardır.
Her ne kadar tasavvufla doğrudan fıkıh usulü ilmi sahasının bir irtibatı yoksa da,
İslami kuralların (ahkam-ı şer’iyenin) teorik ve düşünsel ilmi olmak bakımından fıkıh
usulü İslam düşüncesine daha bir külli bakışın yapılageldiği bir yer olmuştur. Ayrıca, 18.
Yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkan ıslah ve ihya hareketlerinin hedefinde
mezheplerle birlikte tasavvuf ve tarikatlerin de yer alması bu dönemdeki değişimleri
anlamak için bunların birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.

14.1.1 Klasik Düşünce Ve Kurumların Eleştirisi
18. yüzyılda İslam dünyasında büyük dalgalanmaların yaşandığını biliyoruz.
Aslında Merkez İslam topraklarında kısmen Haçlı seferleri, ama daha yoğun bir biçimde
Moğol İstilası ve Endülüs’te de gayrimüslimlerle yaşanan çeşitli mücadeleler, ya da
Osmanlı’da 17. Yüzyıl boyunca yaşanan bazı gerilimler, 18. Yüzyılda gördüğümüz
türden bazı lokal hareketlenmelere daha önceleri yol vermişlerdi. Ancak 18. Yüzyılın
ikinci yarısında yaşananlar belki de peşinden gelen 19. Yüzyıl ve Batı ile karşılaşma
sebebiyle çok daha kalıcı bir etki bırakacaktır; bu sebeple bu dönemin ayrı bir biçimde
incelenmesi faydalı olacaktır. Öncelikle 18. Yüzyıl ıslah ve ihya hareketleriyle neyi
kastettiğimizi netleştirelim:
Bilindiği gibi, Mekke-Medine’de ortaya çıkan İslam eski dünyanın kalbini kısa
sürede fethetmiş ve bir taraftan Çin sınırlarına diğer yandan Avrupa ve Afrika’nın
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içlerine kadar uzanmıştır. İslam’ın bu büyük başarısı tarihteki pek çok istilacı askeri
imparatorluklarda olduğu gibi salt bir askeri fetih hareketi olarak kalmamış aynı
zamanda İslam fethettiği topraklarda nevi şahsına münhasır (sui generis) bir medeniyet
kurarak her yönde öncülüğünü ispat etmiş ve bu topraklarda kalıcı olduğunu
göstermiştir. İslam medeniyetinin kültür ve bilgiye bakışı kendisinden önceki
medeniyetlerin birikimlerini kuşatan, onları kendi dünyasına uyarlamaktan gocunmayan
bir şekilde olmuştur. Hatta bir medeniyet tarihçisinin ifadesiyle insanlığının çeşitli
havzalarda geliştirdiği bilim ve teknik birikimleri İslam medeniyetiyle birlikte
evrensellik kazanmış ve Müslümanlar çeşitli medeniyet havzalarını birbirleriyle
buluşturan bir rol oynamışlardır. Çin tekniğinin, Hint matematiğinin, Yunan felsefesinin
Roma’nın yönetim ve hukukunun bir potada eritildiği İslam medeniyetinden sonra artık
dünya çok daha fazla küresel bir bakışa sahip olmuştur. 9.-17. Yüzyıllar arasında
gerçekleşen İslam medeniyetinin hakimiyeti 18. Yüzyıla geldiğimizde hem siyasiekonomik hem de medeniyet ve kültür boyutunda ciddi bir rakiple karşılaşmıştır: Batı
Medeniyeti. Tarihi daha erken dönemlere kadar götürülse de Batı’nın önce bir askeri güç
ardından da bir medeniyet taşıyıcısı olarak başlattığı Batılıların fetih, Batı dışı
toplumların ise sömürge adını verdikleri bütün dünyayı kuşatan bir işgal hareketi 18.
Yüzyılda esasen ortaya çıktı. Müslüman halklarla Batılı güçlerin bu anlamda ilk teması
Afrika, Hint Alt-kıtası, Arap Yarımadası’nın güneyi, Kuzey’de Orta Asya ve Uzak
Doğu’da gerçekleşti. Afrika’nın çeşitli Avrupa güçlerince işgale başlanması, ardından
Hint-alt kıtasının ve Orta Asya’nın işgali İslam dünyasını ciddi anlamda tehdit etmeye
başladığında Osmanlı Devleti de Avrupa güçleri karşısında savunmaya geçmiş
durumdaydı. Aynı dönemde Orta Asya’daki Rus ilerlemesinin de ortaya çıktığını
hatırlamakta yarar var. Görüldüğü gibi merkezde yer alan Osmanlı halkları hariç İslam
dünyası özellikle çevreden büyük bir baskı altındaydı. Bu olaylar zincirini dikkate almak
18. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan hareketlerin niçin İslam dünyasının
merkezinde değil de çevresinde ortaya çıktığını anlamamıza yardım edecektir.

14.1.2 18. Yüzyıl Islah Ve Tecdid Hareketleri
İslam ülkelerinin içten ekonomik, siyasi ve askeri açılardan zayıflamaları ve
bunun İslam dünyasının çevresinde doğrudan etkilemesi, Müslüman alimleri bir şeylerin
yanlış gittiğine dair bir kanaate sevk etmiş olmalıdır. İslam toplumları söz konusu
olduğunda yanlışa doğal tepki tabii ki dinin aslına, özüne dönüş çağrıları olmuştur. İslam
medeniyetinin kurumsal düşüncelerine ve bu düşüncelerin tezahürü olan yapılara tarih
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boyunca muhalif bir tutumu sürekli canlı tutan bir tutumun bu dönemde öne çıkması çok
normaldir. Bu muhalif yaklaşıma farklı zamanlarda değişik adlar verilmiştir: Ehl-i hadis,
Selefiye, Muvahhidiyye, İbn Teymiyecilik vs. Hatta 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı sosyal ve
siyasal hayatında muhalifliği temsil eden Kadızadeliler’i de bu kapsamda görebiliriz
(ancak Kadızadeliler’in dindarlık çağrıları Hanefi mezhebinin saf ve katı uygulanmasına
bir davet içermediğinden Selefiye’nin Kur’an’a ve Sünnet’e dönüş anlamındaki öze
dönüş hareketi olarak tanımlanamaz).
Muhaddislerin Hz. Peygamber’e ait sözleri derledikleri fikri İslam tarihi boyunca
kendilerine avantajlı bir konum sağladı. İslam tarihi boyunca bu avantajlı konum onlara
sürekli olarak etki alanlarını genişletme fırsatı verdi ve gittikçe Sünni İslam düşüncesinin
hakim renginin hadis taraftarlığı anlamında gelenekçilik olduğu gibi yanıltıcı bir izlenim
doğdu. Bu izlenimin kuşkusuz fıkıh teorisinin dört delili içinde ikinci delil olan sünnetin
hadis şeklinde okunmasından da destek almıştır. Öyle ki, artık sünnet denince akla sahih
hadis mecmuaları geliyordu. Hanefi ve diğer Mezhep mensupları ancak klasik-sonrası
dönemde bu söyleme tam olarak katıldılar. Hadisçilerin sahih hadis kavramını fıkıh
usulünün haber teorisini dikkate almadan okuduğumuzda sanki Allah Rasulü’nün dini
örnekliğinin sadece bu hadislerde tecessüm ettiği gibi bir yanlış bir algılama ortaya çıkar.
Artık hadis kitapları Sünni dünyanın evrensel kabulüne mazhar oluyordu. Hadis
taraftarlarının faaliyetleri neticesinde metinler olarak derlenmiş olan hadislerin kendileri
sanki Kur’ani vahiy gibi “söz” olarak okunmaya başladıktan sonra fıkıh mezhepleri
kendi doktrinlerinin bu vahyi bilgilerle niçin bazen uyumlu olmadığını açıklamak
zorunda kalmışlardır. İşte fıkıh teorisi burada nebevi rolü tanımlarken onun tarihsel
olarak bize tırnak içinde aktarılan hadisler değil de haberler biçiminde, yani toplumsal
hafızadaki bilgiler şeklinde, aktarıldığını vurgulayan bir haber teorisi geliştirmiştir. Furuı fıkıh bu nebevi haberleri de içinde barındıran ama ayrıca ilk Müslüman toplumların bu
bilgileri yorum, uygulama ve uyarlama şeklinde okumasını da içeren bir ilimdir.

14.1.3 Hadis- Fıkıh (Hadis-Re’y) Geriliminin Tekrar Ortaya
Çıkması
Klasik-sonrası dönemde İbn Teymiye ve benzeri kişilerce artık şu sorunun
sorulması anlamlı bir hale gelmişti: Eğer fıkhın ikinci delili olan sünnet hadis ise ve
hadislerde sahih hadis koleksiyonlarda toplanmışsa niçin bizler 2./8. ve 3./9. yüzyıllarda
yaşamış alimlerin görüşleriyle kendimizi bağlı hissedelim? İçtihat metodunu kullanarak
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tabii ki bizler bu hadis malzemesini yeniden yorumlayabiliriz. Kitaba ve sünnete dönüş
projesi olarak adlandırılacak bu hareketin Klasik-sonrası dönemde İslam dünyasının
çevresinde ortaya çıkan ihya ve ıslah hareketlerini derinden etkilediğini ve nihayet 18.
yüzyılda Hindistan Alt-kıtası, Arap Yarımadasının Güneyi ve Kuzey Afrika’da
Muhammed b. Abdülvehhab, Şah Veliyullah Dihlevi, Şevkani, ve benzerlerinin İslam
ihya projelerinde bugüne kadar etkili olan görüşlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Nihayet 19. ve 20. yüzyıllarda İslam düşüncesinin geçirdiği radikal değişimler
geleneksel İslam kurumlarını zaafa uğrattığında artık 1000 yıla yakındır İslami sosyal ve
entelektüel hayatın çok önemli bir unsuru olan mezhep ve onun beslediği ve beslendiği
fıkıh kurumlarına dönük algılamalar da değişti.
Önerilen Okuma Başlıkları:
Kadızadeliler:
Vahhabilik: Arap İslam anlayışını günümüze dek etkileyen bir hareket
Hint Alt-kıtasında Ehl-i hadis hareketi, Şah-Veliyyullah ed Dihlevi (1703-62) ve
Şah-Veliyyullahilik, Seyyid Ahmed Berelvi (1786-1831) ve Berelvilik
Yemen’de Şevkani (1758-1835) ve Şevkanicilik
Kuzey Afrika’da Muhammed b. Ali es-Senusi (1791-1859) ve Senusilik
Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya’da Ceditçilik.
18. yüzyıl ve sonrasında etkinliğini hızla artıran öze dönüş hareketleri
Peygamberimizin Medine’de ortaya koyduğu örnek İslami hayatın ancak hadis ilmi
üzerinden bir yenileşme ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bunun karşısına
yerleştirdiği geleneksel mezhebi fıkhi yaklaşımdan farklı olarak hadis-temelli
yenileşmeci yaklaşım çok enteresan bir paradoksa da sahiptir: bir taraftan literal (harfi,
zahiri) okumayı esas alarak mezheplerin nasların anlam dünyasından çıkardıklarını iddia
ettikleri sistematik okumayı reddederken oldukça ilkel ve zaman zaman tarih dışı bir
konuma düşmektedirler. Ama öte yandan Kitab’a ve sünnete doğrudan başvurma
yaklaşımı mezheplerin geleneksel yaklaşımında belirginleşen, mezhep otoritelerinin
üzerinden naslara dolaylı başvurma ilkesine bir karşı çıkışı temsil etmektedir. Bu en
güzel ifadesini ıslah ve tecdid hareketlerinin en önemli temsilcilerinin (mesela İbn
Abdülvehhab, Şah Veliyullah, Şevkani) ömürlerini taklitle savaşmaya adamalarında
tezahür etmektedir; onlar içtihat kapısının sonuna kadar açık olduğu fikrinin altını ısrarla
çizmişler ve naslara dolaylı yaklaşımı taklidi yaklaşım şeklinde niteleyerek
eleştirmişlerdir. Bir taraftan ilkel bir okuma gibi görünen ıslahçı yaklaşım görüldüğü
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gibi diğer yandan son derece açık fikirli ve yeniliklere her daim açık bir yorumu, yani
mutlak içtihatçı bir yaklaşımı savunmaktadırlar.

14.2 18. Yüzyıldan Günümüze: Selefiliğin İslami İlimleri Esir
Alması
Son olarak bu konuyu kapatmadan önce herhalde şu noktanın altını bir kez daha
vurgulamak gerekir: Selefi yaklaşım her ne kadar başlangıçta ana Müslüman kitlelerin
itibar ettiği bir yaklaşım olmasa da son 250 yılda etkisini hızla artırmış ve bugün hemen
hemen İslam dünyasının her yerinde kabul edilir hale gelmiştir. En az etkisi Türkiye’de
görülse bile aslında hem İlahiyat fakültelerinde ve hem de İlahiyat dışı dini eğitimde
selefi yaklaşımın ülkemizde de derin bir etki bıraktığı söylenebilir. Ancak bu etkinin
sınırlı kalmasında Türk toplumunun din konusundaki muhafazakar yapısı ve özellikle
toplumumuzda ve daha pek çok Müslüman toplumda sufi geleneğin çok güçlü bir
damara sahip olması ve kurumsal yapıların ortaya çıkmasında bu damarın etkin olması
selefi yaklaşımın buralarda kök salmasını kısmen engellemiştir. Bundan sonraki bölümde
Avrupa’nın etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerin İslam hukuk düşüncesini nasıl
etkilediğine bakacağız.

14.2.1 Nizam-ı Kadim’den Nizam-ı Cedide
Osmanlı yenileşme arayışları 16. Yüzyılda nihai şeklini almış olan nizam-ı
kadime karşı III. Selim’in Nizam-ı Cedid önerisiyle başladığı bilinmektedir. Osmanlı
klasik düzeni adı verilen Nizam-ı Kadim, büyük ölçüde klasik İslam düşüncesi ve
kurumsal uygulamalarına dayanan ama esasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde
son şeklini alan bir düzendir. Fıkıh düşüncesi açısından bu dönem klasik sonrası İslam
düşüncesinin temel özelliklerini taşır. Bu özellikler çeşitli mezhepler arasında bir
yakınlaşma, bir arada var olma ve hoşgörüye vurgu, gerek mezhebi yaklaşımlar gerekse
de selefi/ehl-i hadis yaklaşımları arasında uzlaşma, aynı zamanda tasavvuf ve tarikat
mensupları ile ulema arasında son derece yakın bir işbirliği ve benzerleri olarak
sayılabilir. III.Selim üzerinde Fransız ihtilalinin etkisinin olduğu söylenmektedir; ancak
esas olarak III. Selim’in reformları devletin, özellikle askeri ve mali kurumların reform
ile sınırlı bir çabadır. 1926 Vaka-yi Hayriye adı verilen Yeniçeriliğin ilğası olayı, nizamı kadimin bir daha dönülmeyecek şekilde terk edilmesi sürecinin başladığı bir nokta
olarak alınabilir. Bundan sonra Osmanlı devlet kurumları yeniden yapılandırılacak ve
bizim açımızdan daha önemlisi eğitim kurumlarında 1000 yılı aşkındır İslam dünyasının
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yegane eğitim kurumu olan Medreseye alternatif bir eğitim kurumu, yani mektep ortaya
çıkacaktır. Mektep salt bir ad değişikliği olmayıp, neredeyse bütünüyle yeni bir bilgi
anlayışının İslam toplumlarına aktarıldığı bir platform olacaktır. 1830’lardan 1920’lere
kadar süren yaklaşık bir asırlık dönemde mektep önce alternatif bir kurum olarak gittikçe
güçlenmiş ve nihayet bu sürecin sonunda yegane eğitim kurumu olarak tescil edilmiştir.
Bu süreçte medresenin merkezinde yer aldığı bilgi/bilim anlayışı dönüşmüş ve özellikle
19.

Yüzyılın

sonunda

bütün

dünyayı

bir

anafor

gibi

saran

aydınlanmacı

pozitivist/modernist bilgi/bilim anlayışı Osmanlı aydınları ve eliti üzerinde olağanüstü
tesir icra etmiştir. Bu dönemde ulemayı da etkisi altına alan bu seyl-i huruşan İslam
düşünce sistemi ve özelde hukuk/fıkıh düşüncesi üzerinde de son derece kalıcı etkiler
bırakmıştır.

14.2.2 Fıkıhtan Hukuka: Fıkıh Kanun Kaynağı Oluyor
Osmanlı kadim hukuk düzeninde Padişahın yetkisinde olan Kanun ile şeriatın
uyumlu bir biçimde Osmanlı hukuk pratiğini yürüttüğü bilinmektedir. Şeriat daha çok
özel hukuk alanında var olurken, Kanun da daha çok kamu hukuku alanında şeriatın boş
bıraktığı alanı doldurmakta ve zaman zaman ortaya çıkan çatışma da Ebüssuud gibi dahi
şeyhülislamlar eliyle uzlaşıyla çözülmekteydi. Ancak 19. Yüzyılda yapılan büyük
reform/Tanzimat sonucunda şeriat ile kanun arasındaki denge şeriat aleyhine bozuldu.
Çünkü her şeyi kontrol etmek isteyen modern devlet konseptine uygun olarak yapılan bu
yeni yapılanmada devlet, hukuk alanını bir nevi sivil bir yapı olan fıkıh ve ulema elinden
alarak devletin araçları/kurumları içine dahil etmek için bir dizi düzenleme yapmıştır. Bu
düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanı 1940’dan başlayarak batı, özellikle Fransız
kanunları modelinde bir dizi kanunlaştırma faaliyetidir. Bununla bağlantılı olarak yeni
bir mahkeme (nizamiye mahkemeleri) kurulmuş ve nihayet bu kanunları uygulayacak,
yeni mahkemelerde görev yapacak, kısaca yeni hukuk konseptine vakıf kişileri
yetiştirmek üzere de hukuk mektebi kurulmuştur. Görüldüğü gibi eski sistemde adına
fakih denilen ve şeriat/fıkıh uzmanlığıyla yetişmiş İslam hukukçusu yanında ikinci bir
hukukçu tipi ortaya çıkmış ve batılı özellikle Kara Avrupa hukuk modelinde yeni bir
hukuk anlayışı Osmanlı dünyasına yerleşmiştir.
Fıkhın kanun kaynağı olarak kullanılması işte farklı bir bilgi paradigması ve
felsefi arkaplanın ürünü olan “hukuk” kavramı aracılığıyla okunması sebebiyle ortaya
çıkmıştır. Bu batılı bilgi paradigmasının doğuşunu hazırlayan Batının sosyal ve
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entelektüel arka planı ve burada yaşanan, Rönesans, Reformasyon, Sanayi devrimi,
Aydınlanma, Pozitivizm gibi süreçler 19. yy.ın sonu ve 20. yy. boyunca modernite
denilen bir olguyu İslam toplumları da dahil tüm diğer dünya toplumlarının sorunsalı
haline getirmiştir. Modernitenin çok çeşitli tanımları yapılmakla birlikte burada onu
kabaca “Aydınlanmacı akıl anlayışının ürettiği toplumsal modeller ve insan prototipi”
olarak anlayabiliriz. Modernitenin temel argümanı tüm halkların Batılı halklar gibi
“medenileşeceği” ve “sekülerleşeceği” tezine dayanmaktaydı. Bunun somut sonuçları
bilimin hakim olduğu, dinin marjinal bir konuma çekildiği, insanın bu dünyayı önceleyen
ve ölüm-ötesini hesaba katmayan bir hayata doğru evrileceği ve nihayet rasyonel
kurumlar ve bürokrasilerin oluşacağı bir dünya olarak tanımlanmaktadır. Dönüşümün
gerçekten de o yönde olduğuna dair kanaatleri zorlayan bir sürece girildiğini ve 19.
yüzyılın sonundaki Müslüman aydınların sadece fen ve teknik alanda Batı’dan bir şeyler
alınması ama din ve kültür alanında kendi geleneklerimize bağlı kalınması sloganının bir
slogandan öteye geçmediğini bizler bugün daha net görebilmekteyiz. Nitekim onlar da
zaten sadece fen ve teknik derken bunun karşısında medresedeki bilim anlayışını aynen
yaşatalım iddiasında değildiler; 20. yy.ın başındaki medrese reformu ve hatta
medreselerin tamamen köhneleştiği iddiaları en İslamcı olanların bile klişe
değerlendirmeleri haline gelmişti.

14.2.3 Ya Yeni Hal Ya İzmihlal!
Aslında “İmparatorluğun en uzun yüzyılında” yaşanan değişimin siyasetteniktisada, hukuktan-eğitime, adaletten-din ve bilgi anlayışına bizim Batılı modellerden
esinlenen bir hat-değişimi ya da daha moda tabiriyle bir paradigma değişimi yaşadığımız
açıktır. Konumuz olan fıkıh açısından bu değişimi izleyeceğimiz çok somut iki örnek
vardır: Mekteb ve Mecelle. Osmanlı devletinde hukukun iki kaynağı olduğu
bilinmektedir: fıkıh ve kanun. Hepsine birlikte şer-i şerîf de denilmektedir. Aslında şer-i
şerîf bir idealin adıyken fıkıh ve kanun bu idealin somutlaşması için veriler ve kurallar
sunmaktaydı. 1826 Vaka-i Hayriyeyi müteakip II. Mahmud’un devlet kurumlarını
bakanlıklar şeklinde düzenleyerek daha merkeziyetçi (Batı tarzı) bir devlet modelini
başlattığı ve ardından 1839 Tanzimât fermanıyla bu sürecin resmiyet kazandığı
bilinmektedir. Tanzimat kelimesinin de anlattığı gibi biz 19. yüzyılın ortalarından
itibaren siyaset ve toplumsal düzene yeni bir nizam vermekteydik. Eğitim ve hukuk
alanında iki somut nizam vardır: mektebin ortaya çıkması ve kanunların düzenlenmesi ve
dolayısıyla fıkhın kanun haline getirilmesi. Eğitimden başlayacak olursak mekteb
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başlangıçta fen ilimleri alanında daha erken dönemde başlayan bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmışken Tanzimat nizamlarının oluşmasıyla yeni bir okul (ilkokuldanüniversiteye) ihtiyacı olarak doğdu. 19. yüzyılın son çeyreğinde Darülfünun olarak
somutlaşan mekteb projesi artık sadece medresenin alanı dışında değil aynı zamanda
şimdiye kadar medresenin kontrolünde sayılan alanlara da girmiştir.

14.2.4 Medreseden İlahiyata: Dini Yüksek Eğitimde Değişim
Başlangıçta fen ilimleri, tıp, mülkiye (siyasal) ve hukuk olarak belirlenen
Darülfünun şubelerinin (fakülteleri) sayısı daha sonra 20. yy.ın başında Ulum-ı diniye
şubesinin de eklenmesiyle beşe çıkmıştır. Ancak bugünkü İlahiyat fakültelerinin ilk
modeli olan Dini İlimler Şubesi 1914 medrese reformundan sonra gerek kalmadığı için
kapatılmış ve bir daha Cumhuriyetten sonra 1924 Tevhid-i Tedrisat kanunu ile yeniden
bu sefer İlahiyat fakültesi adıyla açılmıştır. 1920’li yılların sonuna doğru öğrencisizlikten
kapandığı söylenen (son yıllarda da öğrencisizlik bahanesi oluşturulmak için nasıl bir
strateji izlendiği herkesin malumudur) bu fakülte 1932 Üniversite reformunda da yer
almamıştır. 1949’de Ankara İlahiyat Fakültesi, 1950’li yıllarda da Yüksek İslam
Enstitüleri açılıncaya kadar üniversite düzeyinde bir dinî eğitim yoktur. Nihayet 1982’de
tüm Yüksek İslamların Fakültelere dönüştürülmesi ve üniversitelere bağlanması
günümüzdeki pek çok hocamızın yakından yaşadığı bir süreçtir. Aslında Osmanlı
aydınları belki de medreselerin eski düzeni temsil ettiği için reform edilemeyeceğini
düşünmekteydiler ve bu sebeple dini ilimler şubesini Darülfünuna eklemek istemişlerdi.
Tevhid-i tedrisat işte mekteb-medrese ikiliğinin birincisi lehine bitirilmesinden ibarettir
ve bu yüzden de genel olarak aydınlarımızın çok fazla tepkisini çekmemiştir. Zaten
medreseden yetişen ulema da buraları beğenmemekteydi. Sonuç olarak, İlahiyat
fakültelerinin eğitim ve dolayısıyla bilgi alanındaki bir değişimin ürünü olarak ortaya
çıkan mektebin devamı olduğunu unutmamız gerekir. Bu sebeple üniversite ve fakülte
kavramlarını anlamadan İlahiyatları anlamamız mümkün değildir.
Programlara dönecek olursak; başlangıçta İstanbul Darülfünununda temel İslam
bilimlerinin okutulduğu bilinmektedir. Mekteb-i hukukta okutulan dersler ise üç alandan
seçilmiştir: fıkıh, Batı hukuku ve Osmanlı hukuku. Dinî ilimler şubesinde ise medrese
programının basitleştirildiği görülmektedir. Tevhid-i tedrisattan sonra ise Darülfünunun
İlahiyat dışındaki fakültelerinde dini ilimlere yer verilmemiştir. Burada tek istisna Hukuk
fakültesi kanununda müfredat sayılırken fıkıh usulünün de sayılmasıdır. Ancak bu fiilen
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gerçekleşmemiştir. Darülfünun İlahiyat fakültesi programında da fıkıh dersi yoktur;
sadece fıkıh tarihi dersi vardır. Bu programı dizayn edenler fıkhın kelam ve tasavvuf gibi
tarihte kaldığını düşünmüş olmalıdırlar. İlginçtir bu üç alan aslında gerçek anlamda
İslami ilim diyeceğimiz üç alandır ve Müslüman Ortaçağında bilgi anlayışlarımızı
yönlendirenler işte bu üç bilim dalıdır. Diğerleri bunlara veri sağlama anlamında ilim
kabul edilmiştir. Fıkıh dersine bir daha Yüksek İslamlarda rastlamaktayız. Ankara
İlahiyat Fakültesinin programında ise fıkıh yerine yeni bir isimlendirme vardır: İslam
hukuku. Bu ifadeyi anlayabilmek için Tanzimat’ın hukuk alanında yaptığı “yeni nizamı”
anlamamız gerekir.

14.2.5 Tanzimat’ın Hukukî Düzeni: Kanunlaştırma Olgusu
Osmanlı hukukunun iki kaynağının Hanefi fıkıh doktrini ile Kanunname olduğu
bilinmektedir. Modern dönemde birincisi dinî hukuk diğeri de dünyevî/seküler hukuk
olarak okunmuştur. Bu bakış tarzı anakronik/sözü edilen zamanı yansıtmayan bir okuma
biçimi olup özellikle Cumhuriyet sonrası ideolojik tarih okumasının bir neticesi olarak
gelişmiş ve hala da ülkemizde elit arasında yaygın kabul görmektedir. Ancak Osmanlı
aydınlarının (ulema da) dahil konuyu bu şekilde algıladıklarına dair ciddi bir veri
elimizde yoktur; tam tersine görünüşte şeriata aykırı olarak Osmanlı toplumunda yaygın
bir örf haline gelen para vakıfları ve bunların adına bugün rahatlıkla faizli muamele de
diyebileceğimiz muamele biçimin adının “şer‘î muamele” olarak adlandırılmasında
görüldüğü üzere asla bir aykırılık olarak algılanmamıştır. Hatta Birgivî’nin Ebüssuud’a
yönelttiği eleştiriler Osmanlı kanunnamelerinin Şeriata aykırılığından çok bir içtihat ve
tercih tartışması olarak fıkıh alanıyla sınırlıdır. Sonuç itibariyle Hanefî fıkhı ile birlikte
Padişah’ın kanun yapma yetkisinin birlikte etkin olduğu bir sistemdir Osmanlı
kadim/klasik düzeni.
Ancak bildiğimiz sebeplerden dolayı Osmanlı kadim düzeninde III. Selim’le
başlayan ama 1826 Vaka-i Hayriyye ile hız kazanan radikal bir değişim yaşanmaya
başladı. Yüksek Ulemanın da desteğiyle II. Mahmud’un iktidarının ikinci döneminde
programa konulan Osmanlı devlet düzenlemesinin Batılı devlet modeline uygun bir
biçimde baştan aşağı değiştirilmesi sonucunda modern ulus devletlerin karakteri olan
daha merkeziyetçi bir yapı oluşturulmuştur. O zamana kadar kısmen daha özerk ya da
“sivil” bir yapıya sahip olan eğitim, vakıflar, şer‘i mahkemeler ve genel olarak fıkhın
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denetiminde olan “özel hukuk” alanı artık bakanlıklar aracılığıyla devletin doğrudan
müdahalesine açılmıştır.
Hukuk alanında bu değişim sonucunda önce Padişahın kanunname yetkisi
alanında olan genellikle Kamu hukuku alanı olarak belirleyeceğimiz alanda 1840’lardan
itibaren bir dizi kanun yayınlanmıştır. Bu kanunların temel özelliği yeni oluşturulan
devlet nizamına uygun bir biçimde Batılı kanunlar örnek alınarak düzenlenmiş olmasıdır.
1860’lara geldiğimizde, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, Medenî ve Cezaî Yargılama
Kanunları bu minvalde çıkarılmış ve devletin hukuk düzeni 1830’larda yapılan nizama
uygun bir biçimde yapılandırılmaya çalışıldı. Ancak Osmanlı geleneksel hukuk
eğitiminin verildiği medreselerin hem bu yeni kanunlara yabancı olması hem de medrese
eğitimin devletin hukuk sistemini konu edinmesi pek alışık olunmayan bir durum
olmasından dolayı kanunların geleneksel (şer‘i) mahkemelerde uygulanmasında sıkıntılar
ortaya çıktı. En önemlisi de Osmanlı devletinin Gayrimüslim devletlerle ticaret de dahil
her alanda ilişkilerinin artması Müslümanların gayrimüslimlerle olan davalarda
geleneksel mahkemeler açısından sorun çıkardı. Bunun üzerine Cevdet Paşa’nın
girişimiyle Nizamiye mahkemeleri kuruldu. Mevcut kadıların bu yeni mahkeme ve yeni
kanunlara uyumunu sağlamak üzere önce Mekteb-i Nüvvab olarak bilinen ve 1914’ten
sonra Medresetü’l-Kuzat adını alan bir okulun açılmış olması ve burada mevcut ve
stajyer hakimlere bu yeni kanunlar hakkında eğitim verilmeye başlanmıştır. Ancak
bunun da yeterli olmadığı görüldüğünde 1871’de Darülfünun’a bağlı Mekteb-i Hukuk
açılmıştır.
Her şeye rağmen Şeriat mahkemeleri bugün adına özel hukuk dediğimiz bir
alanda faaliyetini sürdürmeye devam etmiştir; Tanzimat yöneticileri medreseleri ve
geleneksel mahkemeleri kaldırmak yerine yeni düzenlemeleri mümkün olduğu kadar
medresenin ilgi alanı dışında tutmaya özen göstermişlerdir. Ancak devletin
merkezileşme yönünde attığı adımlar eğitim ve hukuk alanındaki dağınıklığı toparlamak
yönünde adımlarını sıklaştırdıkça geleneksel eğitim kurumları ve yargı sistemiyle yeni
eğitim ve yargı sisteminin çatışacağı açıktır. İlk çatışma devletin şimdiye kadar
medresenin kontrolünde olan fıkıh alanına girme isteğiyle belirgin hale gelmiştir. Özel
hukuk alanını da Avrupa kodları modelinde düzenlemek isteyen ve bu amaçla Fransız
Code Civile’in çevrilmesini isteyen Ali Paşa’ya karşı Adalet Bakanı Cevdet Paşa diğer
Paşaların da desteğiyle fıkıh temelinde bir kanun hazırlama projesini devreye soktu.
1869-76 yılları arasında tamamlanan Mecelle’den sonra 1917’de Hukuk-ı Aile
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Kararnamesi medeni hukukun kodifikasyonunu tamamlamıştır. 1926’da İsviçre Medeni
Kanunu ile bu iki Tanzimat-sonrası fıkıh temelindeki kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı gelişmenin 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren bağımsızlığını elde ettikten
sonra modern ulus devlet modelini teker teker benimseyen diğer İslam ülkelerinde de
görmek mümkündür. Arap ülkeleri için Mısır medeni kanunu gerçek anlamda ilk
modeldir. Abdürrezzak es-Senhuri başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan
Mısır medeni kanunu bizzat hazırlayıcısının bu kanunu savunmak için yazdığı
Masadiru’l-Hakk isimli eserinde de savunduğu gibi fıkıh verilerine dayanmaktadır. Bu
başarılı örneğin Arap ülkelerinde çok tutulduğunun bir delili de hemen arkasından Libyai
Irak, Suriye de Senhuri’yi davet ederek bu medeni kanunlarını oluşturmuşlardır.
Diğerleri de bu örneği genel olarak izlemiştir.

14.2.6 Yeni Fıkıh: Değişenler Ve Değişmeyenler
Tanzimat’ın devlete yeni bir nizam verme ihtiyacı temelinde gelişen bu sürece
ilişkin yaptığımız kısa panaromanın ardından bazı sorular sormanın yerinde olacağını
düşünüyorum: Öncelikle Abdullah İbnü’l-Mukaffa’nın Risâle fi’s-Sahabe’sinde dile
getirdiği devletin hukuk birliğini sağlamak için halifenin müdahale etmesi gerektiği ve
dönemin Abbasi Halifesi Mansur’un İmam Malik’e bu amaçla götürdüğü teklifin
reddedilmesiyle belirginleşen bir ilke vardır: Fıkhî hükümlerin meşruiyeti Kitab-sünneticma-kıyas/içtihat olarak formüle edilen hiyerarşik temelde ortaya çıkar ve bu süreci yani
bir hükmün bu temelde meşruluk kazanıp kazanmadığı konusunda nihai otorite belirli
niteliklere sahip olan uzman fakihtir (müçtehit). Fıkıh teorisi bu genel ilke doğrultusunda
kendi tarihini Asr-ı Saadet-Hulefa-i Raşidin-Tabiin-Müçtehit İmamlar- Mezhepler ve
Taklid dönemleri olarak tanımlamıştır. Yaklaşık 1200 yıl süren bu süreçte fıkıh
tamamıyla fakihlerin kontrolünde üretilmiş ve herhangi bir şer‘i hüküm geçerliliğini bir
fakihin onayından almıştır. Mecelle ile başlayan sürecin fıkıh tarihinde daha önce örneği
görülmeyen bir safha olduğu açıktır. Üç özelliğin altını çizmek gerekiyor: Birincisi,
Mecelle ve sonraki hukuk kanunları hem kapsam hem de maddelerin formu açısından
Batılı kodlara benzemektedir; kapsam açısından Mecelle medeni kanunun bir bölümünü
oluşturan borçlar ve usul hukuku ile kendisini sınırlamıştır. Mısır medeni kanununun
hükümleri her ne kadar genel olarak fıkıhtan alınmış olsa bile şekil açısından tamamıyla
Fransız Code Civil modelinde hazırlanmıştır. İkincisi, bu kanunların hazırlanmasında
fıkhın geleneksel yönteminden farklı bir yöntem izlenmiştir. İlk kanun olan Mecelle’de
bu çok belirgin olmasa bile özellikle Hukuk-ı Aile kararnamesi, Mısır medeni kanunu ve
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daha sonra ortaya çıkan kanunlarda bu çok belirgindir. Bu tahayyur ve telfik yöntemidir.
Mesela aile kanunlarında genel olarak evlilik Hanefi, boşanma ise Maliki doktrininden
esinlenmiştir. Daha ilginç bir örnek Hukuk-ı Aile Kararnamesinde görülür: Çocuk
yaştakilerin evlendirilmesi dört mezhebe göre caiz olduğu halde 2./8. yüzyılda yaşamış
adı sadece hilaf kitaplarında kalan bir Kufeli fakihin, İbn Şübrüme’nin içtihadına
dayanılarak bu konuda bir sınırlama getirilmiştir. Burada geleneksel fıkıh yönteminin
esas alınmadığı açıktır. En azından prensip olarak geleneksel yöntem telfike ve
tahayyura açık değildir ve hükümleri oluştururken fıkıh usulünün yöntemini esas alır.
Gerçi mezhep temelli yöntem fıkıh usulünden farklıdır; ama orada da tercihlerin
genellikle fıkıh usulünde izlenen yöntemi esas aldığı varsayılır. Yeni dönemde ise
prensip olarak fıkıh mirası bir görüşler havuzu olarak görülmüş ve ilgili kanunun
maddeleri modern şartlar ve beklentilere ya da Mecelle mazbatasındaki ifadeyle “nasa
erfak ve asrın maslahatına evfak” olmasına göre bu havuzdan seçilmektedir. Nitekim
Senhuri de Medeni Kanun’u hazırlarken fıkhın garar (risk) ve riba prensiplerini, bu
havuzdaki görüşler manzumesine rağmen, modern beklentilerle uzlaştıramadığı için bu
konularda fıkıhtan sapmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Sonuç olarak geleneksel
mezhep temelli yaklaşımda kullanılan tercih ve tahric yöntemlerinin hayal bile
edemeyeceği ölçüde bu dönemde fıkhî akıl yürütmede yine bir yaklaşımın geliştiği
açıktır.
Yeni dönemde üçüncü altını çizmemiz gereken özellik ise bu kanunlardaki
maddelerin/hükümlerin kaynağı fıkıh havuzu olsa bile bunlara meşruiyet kazandıran ve
onları birer norm olarak vazeden ‘devlet’tir. Aslında Mecelle ile beraber daha önce
fakihlerin kabul etmediği bir şeye mecbur kalınmıştır: İslam tarihinde ilk kez fıkıh,
doğrudan yasama malzemesi olarak devlet tarafından kanunlaştırılmıştır. Mecelle’nin
1861 maddesi artık bağlayıcı bir norm niteliğindedir ve bu bağlayıcılığı Padişah’ın
fermanından almaktadır; fıkhî hükümlerin bağlayıcılığının bu manada bir bağlayıcılık
olmadığı, aksine bir şer‘i hükmün bağlayıcılığını Kitab-sünnet-icma-kıyas şeklindeki
hiyerarşiden aldığı bilinmektedir. Fıkhın bağlayıcılığı fıkhın dayandığı dini esaslara
inanmakla alakalı olup kamusal bir otoriteye bağlılık meşruiyetin esas temeli değildir.
Fıkhın kanun koyucuların elinde geçirdiği bu değişim onu tamamen bir hukuk
yapmıştır; ancak geleneksel olarak devletten ve mer‘i hukuktan bağımsız bir biçimde
geçerliliğini kendisinden alan bir fıkıh ile artık geçerliliği devletin kanunu olmasına
indirgenmiş fıkıh arasında bir fark olduğu açıktır. Ama fıkhın mer’i hukuk sistemi
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karşısında yaşadığı sorun yeni olmadığı gibi aslında daha temel bir sorunla
kıyaslandığında o kadar önemli de değildir. Asıl sorun fıkıh ilminin yeni dönemde
kendisini tehdit eden farklı bir ahlak ve dünya görüşü ile karşılaşması sorunudur. İşte bu
esas sorunu çözmek için Müslüman alimlerin yukarıda sözünü ettiğimiz hukuka endeksli
fıkıh örneğinde olduğu gibi fıkhı bir görüşler havuzu olarak değerlendirerek bu havuzda
modern durumda işimize yarayacak veri ve bilgi kırıntıları aramaya girişmeleri yani yine
tahayyur ve telfiki bir yöntem olarak benimsedikleri anlaşılıyor. Muhammed Abduh’tan
itibaren özellikle Arap yazarlar arasında bir taraftan “Kitab’a ve Sünnet’e dönüş” diğer
yandan da havuzdan işimize yarayacak görüşlerin seçilmesi şeklinde bir yöntem modern
dönem fıkıh kitaplarının temel karakteri olmuştur. İçtihad’a çağrı olarak da formüle
edilen bu anlayışta içtihat görüşler arasında tercih yapmaktan öte bir şey olmamıştır. Bu
manada çok da fazla bir yenilik olduğundan söz edemeyiz; geleneksel olarak mezhep-içi
tercih yerini mezhepler-arası tercihe bırakmıştır. Eğer mutlak içtihat alanında bir yenilik
yapılmaksa eğer istenilen o zaman mutlak müçtehitlerin ne yaptığını iyi tahlil etmemiz
gerekir. Her şeyden önce onlar İslam düşüncesinin 1000 yılı aşkın bir süre kullandıkları
temel kavramları tanımlamışlardı. “Kur’an tasavvurumuz; Peygamber tasavvurumuz;
ümmet tasavvurumuz ve kıyas-içtihat tasavvurumuz nasıl olmalıdır” sorusuna cevap
vermişlerdi. Biz bu yüzden Kur’an’ın lafız-manadan oluşan bir kelam olduğunu;
Peygamberimizin sünnetinin bize mütevatir-meşhur ve ahad şeklinde geldiğini; farzvacib ve haramın ancak “söz”e dayanması gerektiğini; icmanın Sünni İslam yorumunun
temeli olduğunu; kıyasın naslara bizi götüren en güvenilir yol olduğunu; diğer içtihadi
delillerin bu hiyerarşinin dışında ve onu desteklemek üzere var olduğunu mutlak
içtihattan öğrendik. Bunlar bizi ahkam-ı şer‘iyye-i ameliyeye götüren yollardır. Bu
yüzden de İslam geleneğinde bu yolların meşruiyetini sorgulayan çok fazla ciddi bir
eleştirinin ortaya çıktığını görmüyoruz. En radikal eleştiriler bile bu sıralamayı
sorgulamaktan çok bu sıralamayı daha güçlü bir şekilde vurgulamak yoluna gitmişlerdir.
Ancak son asırlarda yaşanan değişimlerin bu hiyerarşiyi adeta tersine çevirerek
içtihadı en üste diğerlerini onun altına yerleştiren bir genel yaklaşımı benimsediği
görülüyor. Bir yandan bu dönemi Batı tarihinde Rönesans’ta başlayan insan-merkezli ve
olgu-merkezli bir dünya görüşünün İslam dünyasına taşınması olarak okumak
mümkündür; bilindiği gibi ilim Ortaçağ zihniyetinde daha ulvi bir şey olup tüm dinmerkezli kültürlerde ve özellikle toplumdan ayrıştırılmış bir ruhban sınıfına sahip olan
Hıristiyanlığın Kutsal metin-merkezli anlayışında olgusal ve insani olan salt bu
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özelliğiyle ilmin konusu olamıyordu. İşte Rönesans ve Reformasyon bu bilim anlayışını
yüzyıllar süren bir mücadeleyle değiştirmiş ve insan ve dünya merkezli “yeni bilgi”yi
oluşturmuştur. Bu yeni bilgi olgusal olanı hareket noktası almıştır; temel yöntemi de
empirizmdir (tecrübiciliktir). İşte 19. yüzyılda İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı ve
cazibesine kapıldığı şey bu yeni bilgidir; bu yeni bilgi hem teknolojik alanda somut
sonuçlar üreten (sanayi devrimi, coğrafi keşifler, v.s.) fen bilimleri hem de insanı ve
toplumu tanımaya yönelik sosyal ya da beşeri bilimleri üretmiştir. Hukukun bilimler
tasnifinde kendisine yer bulması, üniversite programına dahil edilmesi ve Rönesansla
atbaşı giden önce tabii hukuk nazariyesinde kendisine rasyonel bir temel arayışı (Grotius,
Montesqi..) ve daha sonra ulus devletlerin kodifikasyonlarıyla tamamen seküler bir
faaliyet olarak kendisini tescil ettirmesiyle yeni bilginin merkezi olan üniversiteye
yerleşmiştir. Hatta muhafazakarlığı ile diğer Avrupa devletlerinden biraz farklı bir
gelişme gösteren İngiltere’de hukuk ancak 19. yüzyılın sonlarında üniversitede
okutulacak bir bilim seviyesine yükselebilmiştir. Tanzimat aydınının mekteb tercihinde
görüldüğü gibi, İslam dünyasındaki bilimler tasnifinin Batı bilim tarihindeki gelişmelerle
örtüşüp örtüşmediği ve Orta çağ sözcüğünün yeni bilgi açısından taşıdığı negatif
implikasyonların İslam bilgi anlayışın için de söz konusu olup olmadığı yeterince
tartışılmadan hüküm verilmiştir: “Yeni bilgi esas olmalıdır”.

14.2.7 20. Yüzyıl: Yeni Bir Düzen İnşa Ediliyor
I. Dünya Savaşından sonra İslam dünyasında kadim nizam büyük oranda değişti.
Değişen şeyleri kısaca hatırlamak gerekirse şunları sıralayabiliriz:
1. Daha önce birkaç büyük devletin (Halifeliği temsil eden Osmanlı, Hint-Babür, Özbek
Hanlığı, İran ve Kuzey Afrika’da belli başlı devletler) iktidarı oluşturduğu düzenden
ulus-devlet düzenine geçildi. I. Dünya ve II. Dünya savaşları arasında her ne kadar İslam
dünyasının büyük bölümü sömürge devletlerin işgali altında olsalar da, 20. yüzyılın
ikinci yarısında 50’den fazla ulus-devlet bağımsızlığını elde etti ve bunları temsilen
1967’de bir nevi Hilafetin kaldırılmasının yarattığı travmayı tedavi etmek için İslam
Konferansı Teşkilatı kuruldu (gerçi esas kuruluş amacı Kudüs’ün İsrail tarafından
işgaliydi).
2. Klasik İslam hukuk anlayışı Avrupa (özellikle Kara-Avrupa) hukuk anlayışı ve
sistematiği ile yer değiştirdi. Türkiye başta olmak üzere bazı İslam devletlerinde İslam
hukuku Medeni Hukuk alanında neredeyse tamamen kaldırıldı. Arap ve diğer İslam
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ülkelerinde ise her ne kadar genel olarak hukuk sistemi Avrupa hukuk düzeni
doğrultusunda bir değişime uğrasa da Medeni Hukuk alanında etkinliğine hala
sürdürmektedir. İran gibi diğer bazı İslam devletlerinde ise 20. yüzyılda yaşanan
değişimlerin ardından tekrar İslam hukuk düzenine dönüş yönünde adımlar atıldı.
3. İslam hukuk düşüncesinde ve fıkıh uygulamalarında da ciddi değişimler yaşandı:
Mezheplerin ayrı ayrı müstakil bir İslam yorumunu temsil ettikleri anlayıştan mezheplerarası geçişliliğin arttığı ya da mezhepler üstü bir perspektifin hakim olduğu yeni bir fıkıh
anlayışına geçildi. Bu süreçte mezhepler eski düzendeki anlam ve önemlerini yitirdi ve
sadece yeni fıkıh anlayışına malzeme teşkil eden bir görüşler havuzu olarak işlev
görmeye başladı. Her ne kadar genellikle Arap olmayan Müslüman ülkelerde halk
düzeyinde mezhepler eski işlevlerine benzer bir işlev görseler de, Müslüman aydınların
zihninde mezhepler artık kadim belirleyici rollerini büyük ölçüde yitirdi.
4. 20. yüzyıl fıkhını bir cümleyle özetlemek gerekirse bu Kur’an’a ve Sünnet’e
başvurarak kadim mirasımızda bir ayıklama yapmayı hedefleyen öze dönüşçü bir fıkıh
olarak tanımlayabiliriz. 18. Yüzyılda çevreden başlayan bu öze dönüş hareketi 20.
yüzyılda bütün İslam dünyasını etkileyen bir olguya dönüştü. Ancak öze dönüş
hareketlerini tek bir (homojen) tavır ve anlayış olarak görmemek lazım, aksine İslam
dünyasının değişik bölgelerinde çok sesli (heterojen) bir olgu söz konusudur. Vahhabilik
Suudi sermayesi üzerinden selefi-vahhabi bir çizgiyi bütün İslam dünyasına yaymaya
girişmiş ve bu yönde büyük mesafeler kaydetmiştir. Mekke’ye hakim olmanın verdiği
avantajla İslam dünyasının özellikle zayıf ve fakir bölgelerinde, aynı şekilde Batı Avrupa
ve Kuzey Amerika’da 20. yüzyılın ikinci yarısında daha görülür olmaya başlayan
müslüman topluluklar üzerinde oldukça yaygın bir tesir icra etti. Diğer yandan
Vahhabilikle pek bağdaşmayacak gibi duran Abduh’tan Fazlurrahman’a İslami
çağdaşlaşma ya da reform projesi de özünde öze dönüşçü bir felsefeyi benimser: Kitab’a
ve Sünnet’te dönüş bu hareketin de en önemli mottosudur. Gerçi modernist yaklaşım,
Kitab ve Sünnet’in yanına aynı zamanda modernizmin getirdiği bir bakış açısını daha
ekleyerek adına İslami çağdaşlık dediği bir yaklaşımı savunmaktadır. Ama her iki
yaklaşımın hatta bütün öze dönüşçü yaklaşımların altında, fıkhıyla, kelamıyla, tasavvuf
ve felsefesiyle geleneksel İslam düşüncesinin klasiklerine muhalif bir tutum yer alır.
5. Son olarak İslam hukuk düşüncesinde yeni bir fıkıh ve fıkıh usulü arayışının 20.
yüzyıl boyunca ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Yeni fıkıh anlayışını en iyi yansıtan
bugün fıkıh öğretiminde en popüler dal olan fıkhü’l-mukaren yani mezheplerarası
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karşılaştırmalı fıkıh edebiyatıdır.

Bu edebiyatın en önemli özelliği mezheplerin ve

geçmişte görüş beyan etmiş müçtehit imamların ve fakihlerin görüşlerinin adeta bir
havuz kabul edilmesi ve bu havuzda zamana, zemine, modern yazarımızın beklentilerine
ve şartlarına uygun seçmelerin, teknik ifadesiyle telfik ve tahayyürün esas alınmasıdır.
Mezhebi sistemde görüşler mezhep-temelli sistematik bir yaklaşımı esas almakta idi ve
belirli bir yöntem dairesinde görüşler fetvaya dönüşüyordu. Ama hem fıkıhtan hukuka
doğru bir evrilmenin yaşanmış olması hem de fıkhın geniş Müslüman kitlelerin hukuktan
ahlaka, siyasetten gündelik yaşantıya her şeylerini yöneten ve yönlendiren konumdan
düşmesi sebebiyle, fıkıh yapma ve fıkıh üretme biçiminde radikal değişiklikler meydan
ageldi. Artık seçmeci yaklaşım fıkhı, “modern olana” uyumlu bir görüş bulmak için
havuzdan “en uygun” görüşü aramak ile hayatı Kitab ve sünnetin literal (harfi, zahiri)
okuması arasına sıkıştıran ilkel bir yöntem arasında giden gelen, çok sığ ve derinlikten
yoksun fakir bir konuma itmiş gibidir.
Aynı şey, fıkıh usulü eserleri için de geçerlidir; fıkıh usulü eserleri de yeni
duruma uygun yeni bir form ve muhtevaya kavuşmuştur. Bu eserlerdeki form ve
muhtevayı geçmişin, klasik eserlerin bir devamı gibi algılamak büyük bir yanılgıdır. Tam
tersine yeni usul-i fıkıh, furu-ı fıkıh alanındaki değişimlere paralel olarak eklektik bir
yöntemi esas almış ve bir çıkış yolu aramayı tercih etmiştir. Yeni usulün en önemli
özelliği herhalde mezhepler-arası anlayışların havuzundan tıpkı furu alanında olduğu
gibi, seçmeci bir yaklaşımı benimsemesi ve tutarlılığı ve sistematik yaklaşımı ihmal
etmesidir. Mesela yeni usul fıkıh usulü, İslam hukukunun kaynakları arasında sayılan ve
adına tartışmalı deliller denilen delillere yaklaşımda farklılıkları ortadan kaldıran, ya da
küçülten bir yaklaşımı esas almış ve istihsan, istishab, maslahat ve sedd-i zerai gibi
delillerin sanki bütün mezheplerin ortak paydası imiş gibi sunma yoluna gitmiştir. Farklı
bakış açılarını önemsizleştiren bu yaklaşım klasik usul eserleriyle karşılaştırıldığında bir
devamlılıktan çok bir kopuşa işaret eder. Mesela, ilk usul eseri olan Şafii’nin erRisale’sinde istihsana karşı “ibtalü’l-istihsan” adıyla bir bölüm açtığını ve istihsana açık
ve kesin bir şekilde karşı çıktığını biliyoruz. O halde Şafii’nin birebir konuştuğu,
tartıştığı istihsan taraftarı Iraklı Ebu Hanife takipçilerini anlamadığı ama modern
dönemde yeni fıkıh usulü yazarlarının onların arasındaki ihtilafı daha iyi anladığını
söylemek istemiyorsak, Şafii’nin de istihsan taraftarı olduğunu dile getirmenin manası
nedir?
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14.2.8 Yeni Düzende Fıkıh Ve Fıkıh Usulü
Şimdi bu değişimin fıkıh ve fıkıh usulü sahasında meydana getirdiği
değişikliklere göz atalım.
Fıkıh ve fıkıh usulünün bu dönemi belki de bu iki disiplinin doğuşundan beri
içine girdiği en radikal değişim dönemidir; 1000 yılı aşkın tarihinde fıkıh ilk kez hat
değiştirmektedir. Hiç kuşkusuz fıkıh mezhep imamlarından mezhepleri oluşturan çağa
kadar olan süreçte (ki yaklaşık 2 asırlık bir zaman dilimini kapsar: Hicri 100–300 yılları
arası) adına mutlak içtihat denilen dönemde ancak bu kadar liberal bir ortama sahipti.
Çünkü mezheplerin teşekkülü ve fıkıh usulünün bir teori olarak oluşumu henüz
tamamlanmadığı için bu teşekkül döneminde müçtehit ve fakihleri sınırlayan kurallar az
veya yeterince kesin bir biçimde henüz ifade edilmemişti ve bu sebeple de her iyi fakih
aynı zamanda kendi yolunu ve yöntemini de çizebilme hak ve imkanına sahip oluyordu.
Bu yüzdendir ki mezhep kurucuları şeklinde daha sonra kabul edilecek önemli
şahsiyetler ve onların öğrencileri mutlak içtihat iktidarına sahip olarak görüldüler. İşte
18. yüzyıldan başlayarak hala devam eden fıkhın gördüğü bu en büyük kırılma dönemi
mezheplerin teşekkülü öncesindeki duruma çok benzemektedir. Ancak bir farkla:
mezheplerin teşekkülü öncesinde oldukça sınırlı sayıda bir fıkıh ürünü ortadaydı ve
dolayısıyla fakih-müçtehidi sınırlayan çok fazla bir birikim söz konusu değildi. Ama
bugün durum tamamen farklıdır; 1000 yılı aşkın bir süreçte fıkıh İslam edebiyatı içinde
en fazla ürün veren ilimdir ve hangi yazma kütüphanesini incelerseniz inceleyin
koleksiyonlar içinde en geniş yeri tutan eserler fıkıh sahasındadır. Bugünkü İslam
hukukçusu bu nedenle kendisini sınırlayan ve ama aynı ölçüde kendisine son derece
geniş ufuklar açan ve fırsatlar sunan çok zengin bir fıkıh mirasına ve birikimine sahiptir.
Bu yeni döneme ben “yeni fıkıh” ve “yeni usul-i fıkıh” dönemi adını veriyorum.

14.2.9 Aslında Ne Oldu?
Bugün bizler bu süreçte olanların tam olarak neye tekabül ettiğini sorgulamak
durumundayız; olan-bitenlerin olmamış kabul etmek ya da olan-bitenin kötü olduğunu
söylemek ve eskiye eski haliyle dönüş çağrısı yapmak çözüm değildir. Yapılması
gereken şey sadece modern adı verilen dönemde fıkhın içine girdiği safhayı tanımlamaya
çalışmaktır. Çünkü değişim kaçınılmaz olsa da değişimi kötü ve negatif bir şey kılan
değişimin öznesi değil de nesnesi olmaktır. İşte tam da bu özelliktir son 150 yıllık
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tecrübemizi yansıtan. Her ne kadar Ahmet Cevdet Paşa ve Senhuri deha kişilikleriyle
değişimi yönlendirmek istemiş olsalar bile genel olarak Müslümanlar bu dönemde
değişimin nesnesi durumundadırlar. Nitekim onlara rağmen süreç kendi mantığını
işleterek devam etmiştir. İslam tarihinde ilk kez harici bir dinamik İslam toplumlarının
sosyal ve düşünsel gelişimlerini etkilemiş ve onu kendi dinamiği dışında değişime
zorlamıştır. Biz eğer son 150 yıllık değişim tecrübemizi iyi irdeleyebilirsek bundan sonra
atacağımız adımları daha sağlıklı atma şansına sahip olabiliriz. Bu yolda ilk adımımız bu
metazori değişimin bize neye mal olduğuna dair bir bilanço çıkarmak olmalıdır. Çünkü
bu değişim bize oldukça ağır faturalar çıkarmıştır. Bu faturaların belki de en önemlisi
kendimize olan güveni kaybetmemizdir. Kuşkusuz 19. yüzyılın önemli bir ismi olan Ziya
Paşa’nın “Diyar-ı küfrü gezdim hep kaşaneler gördüm, diyar- İslam’ı gezdim hep
viraneler gördüm” dizelerinde ve yine onun “Eski hal muhal ya yeni hal izmihlal”
sözünde dile getirilen halet-i ruhiyyeyi anlayabiliriz. Avrupa’nın sadece siyasi, askeri,
iktisadi değil aynı zamanda daha önemlisi dini-sosyal kurumlarımızı ve düşünsel
dinamiklerimizi yok eden gelişi 19. ve 20. yüzyıl aydınlarımızın zihninde bir şok tesiri
yapmıştı. O ana kadar “kafirler”den hele de bilgi ve değer anlamında bir şey öğrenilmesi
fikrini saçma bulan Müslüman özgüveninin yıkılması bu şokun ilk sonucudur. “Bizi geri
bırakan ne idi?” sorusu bir takıntı halinde bu dönemde sorulmuş ve, inanç gereği İslam
olamayacağına göre, aydınlar, neredeyse hep bir ağızdan “gelenek” şeklinde cevap
vermişlerdir.

14.2.10

Zihniyet Değişimi

Medreseye ve onun ürettiği bilgiye olan güvenin azalması ve medresenin en
iyilerinin de mektebin çekim alanına girmesi bugün bile hala tesirini gördüğümüz bir
olgudur. Tabii olarak Batı’dan gelen her şey, yere, muhatabın kişiliğine ve zamana göre
değişmekle beraber, tartışmasız bir otorite elde etmiştir. Edward Said’in Oryantalizm
adını verdiği bu fenomen Batı dışı toplumların bir anlamda “adam” olabilmek için
Avrupa “fırınından ekmek yemesi” gerektiği fikri zihinlere adeta kazınmıştır. Bütün
yolların Roma’ya çıktığı bu düşünce biçiminde Batı bilimsel otoritenin nihai ölçüsüdür.
Yalnız bunu sadece “ilahiyat” dışında kalanların zihniyet problemi olarak görürsek hata
etmiş oluruz; çünkü bugün bizler de artık çok rahatlıkla Hicretin ilk iki yüzyıl ya da üç
yüzyılından (bazen dört veya beş yüzyıl) sonra İslam medeniyetinin sürekli bir gerileme
içinde olduğunu, mezheplerin ve düşünce ekollerinin körü körüne bir taklit batağına
saplandığını, İslam hukuku dediğimiz şeyin müçtehit imamların boyunduruğundan
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kurtulamadığını, kısaca kelamıyla, fıkhıyla, tefsiriyle hadisiyle İslami bilginin aslında bir
taklit/nakilcilik bilgisine dönüştüğünü tartışmaya bile gerek duymayan müsellem bir
kaziye olarak algılıyoruz. Ancak şu basit soru bile bu kanaatin ne kadar saçma olduğunu
anlatmak için kafidir sanırım: Müslümanların son bin yılını taklitçilik olarak nitelersek
nasıl oluyor da fıkıhtan-kelama, tefsirden hadise, sanattan-edebiyata, mimariden-siyasete
İslam medeniyetinin ve kültürünün yeri geldiğinde ballandıra ballandıra anlatmaktan haz
aldığımız en güzel ürünleri bu dönemde ortaya çıktı? Hanefi fıkhı açısından bakacak
olursak, Serahsi’nin Mebsut’u, Kasani’nin Bedaiu’-sanai‘ı, İbn Nüceym’in Bahru’rRaik’ı, İbn Abidin’in Reddü’l-muhtâr’ı gibi başarılarından hiç kimsenin kuşku
duymayacağı eserler hep bu “taklitçilik” döneminde kaleme alınmıştır. Modern dönemde
fıkhın bu nitelikte başarılı örnekler üretememesinin arkasında işte modern şartların
zihinleri Batı’ya esir eden ve özgüveni yok eden bu tesirinden başka bir neden yoktur.
Bu özgüven eksikliği ve bunun neden olduğu İslami-tarihsel tecrübeyi taklit eseri
olarak görme, bizim İslam fıkhının klasik ürünlerine (metinlerine) karşı daha mesafeli
durmaya itmiştir. Nitekim modern İslam çalışmalarında metinlerin bir bilgi kaynağı
olarak okunması, tahlil edilmesi ve tahkik edilmesi bazen arkeolojik çalışma yapmak
olarak nitelendirilmektedir. Biz eğer İlahiyat fakültelerinde İslami bilginin sahipleri ve
üreticileri olarak var olmak istiyorsak, klasik metinlerimizi senkronik ve diyakronik
okumaya tabi tutarak onları öncelikle anlamak durumundayız. Anlamadan yapılacak her
türlü değerlendirme bir genelleme olup ona bilimsel sıfatı vermek mümkün değildir. Bir
taraftan geçmişteki ürünler üzerinde emek, zaman ve yoğun mesai harcamayı gereksiz
sayıp diğer yandan da “geçmiş iyi anlaşılamadan geleceğin kurulamayacağı” sloganını
ağzımızdan hiç düşürmemek ne kadar tutarlı olabilir. Bir çağdaş düşünürün nitelemesiyle
“Yazı medeniyeti” olan İslam medeniyetinin yazılı ürünleri çoğunluğu ülkemiz
içerisindeki kütüphanelerde yazma halinde dururken bizim tez konusu ararken “dünyayı
kurtaracak” konulara yönelmemizin çok fazla anlamı olduğunu sanmıyorum. Konuyu
sadece alfabe değişikliğinin yahut dini eğitimde kesikliğin yaşanmasıyla ilişkilendirmek
doğru değildir; aksine bizim geçtiğimiz süreçlerden geçmeyen Müslüman toplulukların
da çok parlak örnekler ortaya koyduğu söylenemez. O halde sorun zihinseldir ve zihniyet
sorunu çözülmeden de yol almak mümkün olmayacaktır. İçtihat-taklit tartışması işte bu
bağlamda ele alınmalıdır.
Prof. Dr. Murteza Bedir
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OKUMA PARÇASI
İlmu usûli’l-fıkh Adlı Eserin 1947 Tarihli Baskısının Mukaddimesi
Âlemlerin rabbi olan Allâh’a hamd eder, son peygamber Hz. Muhammed’i, diğer
peygamberleri ve onların sağlam ipine sarılanları salât-ü selâm ile anarım.
Usûl-i fıkıh, nasların beyan ederken ve nassın olmadığı yerde kanun koyarken
müçtehidin, kanun maddelerini layıkıyla anlayıp adaleti gerçekleştiren ve kanun
koyucunun maksadına uygun hükmü uygulamaya koyma hususunda hâkimin ve
mezhepler ve fıkhî görüşlerle ilgili inceleme, analiz ve karşılaştırmalarında fakihin
müstağni kalamayacağı bir ilim dalıdır.
Allâh’ın yardımı ve hidayetiyle usul ilminin zorluklarının üstesinden gelen ve
konularının anlaşılmasını kolaylaştıran bir usul eseri kaleme aldım.

Yine onun

tevfikiyle bu kitapta usul kurallarını genel kurallar şeklinde formüle edip şerî
naslardan ve merî hukuktan örneklerle izah ettim. Ayrıca, yeri geldikçe fıkıh usulü ve
hukuk metodolojisi arasında karşılaştırmalar yaptım. Tüm bunlar için Allâh’a hamd
ederim.
Eserin hüsnü kabul ve takdirle karşılanması (Allâh’a hamd olsun!), gözden
geçirilmiş ilaveli yeni baskı hususunda beni cesaretlendirdi. Allâh’tan kitabı faydalı
kılmasını ve yalnızca onun rızasını amaçlayan bir çalışma olarak kabul etmesini
diliyorum.
(Abdülvehhâb Hallâf, İlmu usûli’l-fıkh)145

145

Hallâf, Abdülvehhâb, İlmu usûli’l-fıkh, Kâhire, Dâru’l-Hadîs, 2003, s. 7.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde klasik fıkıh düşüncesinin genel hatları ve mezhep kavramı
üzerinde durduk. XVIII. yüzyıla kadar İslam toplumlarının en önemli kurumlarından
biri olarak gelen mezhebin İslam’ın mikro anlamda bir yorumu olduğunu ve İslami
kuralların Nebevi Sünnette tezahür eden en ideal şeklini uygulama iddiasında
olduğunu öğrendik.
Klasik düşünce ve kurumların eleştirisine dair selefi tavra değindik. Tanzimat
sonrası Osmanlı’da fıkıhtan kanuna geçiş sürecini öğrendik.
Medreseden ilahiyata dini yüksek eğitimdeki değişimleri açıkladık. Fıkhın
nasıl İslam hukukuna dönüştüğünü ve bunun arka planındaki düşünceyi gördük.
Tanzimat dönemindeki kanunlaştırma faaliyetlerinin fıkıhla ilişkisi; bu
bağlamda Mecelle’nin devlet-fıkıh ilişkisi açısından anlamını öğrendik.
XX. yüzyılda İslam dünyasındaki değişmelerin fıkıh ve fıkıh usululü açısından
meydana getirdiği sonuçları gördük.
Modern dönemde fıkıh çalışmalarındaki niteliksel düşüş ile Batı düşüncesinin
İslam dünyasındaki tahakkümü arasındaki ilişkiyi gördük.
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Bölüm Değerlendirme Soruları

1) Modern öncesi İslam toplumunda mezhebin yerini izah ediniz.
2) Ehl-i rey ile ehli hadis arasındaki tartışmaları mezhep düşüncesi açısından kısaca
açıklayınız.
3) Selefilik klasik düşünce ve kurumları eleştirirken hangi argümanları ileri
sürmüştür?
4) Tanzimat sonrası fıkıhtan kanuna evrilen sürecin temel parametrelerini kısaca
açıklayınız.
5) Medreseden ilahiyata giden yolda fıkıh eğitimi nasıl bir seyir izlemiştir
açıklayınız.
6) Mecelle devlet-fıkıh ilişkisine dair hangi değişimlerin neticesinde teşekkül
etmiştir.?
7) XX Yüzyıl fıkhının temel özellikleri nelerdir açıklayınız
8) Modern dönemde fıkıh düşüncesi ve çalışmalarında Batı düşüncesinin nasıl bir
etkisi olmuştur. Kısaca açıklayınız.

360

KAYNAKÇA
Kur’an-ı Kerim
Hadis Kitapları
Apaydın, Yunus, “Nehiy”, DİA, XXXII, 544-547.
Atar, Fahrettin, Fıkıh Usûlü, İstanbul 1996.
Büyük Haydar Efendi, Usul-i fıkıh dersleri, İstanbul : Üçdal Neşriyat, 1966.
el-Cabiri, Muhammed Abid, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. İstanbul, Kitabevi,
200?
Cüveyni, el-Varakat, Kahire : Dârü't-Türas, 1977.
Cüveyni, el-Burhan, thk. Abdülazim ed-Dib. -- Devha [Doha] : Câmiatu Katar, 1978.
Çetin, Abdurrahman, DİA, “Nesih” maddesi XXXII, 579-581
Debûsî, Takvîmu’l-edille, Beyrut : Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001/1421.
Fazlurrahman, İslam, çev. Ankara, Selçuk Yayınları, 1981.
Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, çev., İstanbul, Fecr Yayınları, 1990.
Ebû Zehra, Muhammed, Usûl, İstanbul : Tebliğ Yayınları[Dârü’t-Teblig], [t.y.]
Gazzali, el-Mustasfâ min ilmi'l-Usûl, (Fevâtihu'-rahamût ile birlikte), thk. Ibrahim
Muhammed Ramazan, Beyrut: Dâru'l-Erkam, t.y.
Gazzâlî, el-Mustasfâ, Tercüme, Yunus Apaydın, I, 183-220; II, 403-419.
Güman, Osman, Nahiv-Fıkıh Usulü İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, M.Ü.S.B.E.,
İstanbul, 2006.
İbn Nüceym, Fethu’l-gaffar şerhu’l-Menar, Havaşi Abdurrahman Bahravi. -- Beyrut :
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001/1422.
İbnü’l-Emin Mahmud Esad, Fıkıh Usulü Telhis-i Usul-i Fıkıh, İstanbul 2008.
İltaş, Davut, Fıkıh Usulünde Mütekellimin Yönteminin Delâlet Anlayışı, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Erciyes Ü.S.B.E., Kayseri 2006.
Karaman, Hayreddin, Fıkıh Usulü, Ensar, İstanbul 2010.
Koca, Ferhat, “Has”, DİA, XVI, 264-267.
-----, ---------, “Mutlak”, DİA, XXXI, 402-405.
361

-----, ---------, “Menât”, DİA, XXIX, 120.
Lâmîşî, el-Usûl, thk. Abdülmecid Türki. -- Beyrut : Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1995.
M. Bedir, Fıkıh mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi,
İstanbul, Ensar Neşriyat, 2004.
-----, ---------, Sünnet: Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı, İstanbul: İSAM Temel
Kültür Dizisi, 2005.
-----, ---------, “From Fiqh to Law: Secularization through Curriculum” Islamic Law
and Society, 11:3 (2004), 379-401.
M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İsanbul, 1935, I,457-463; 616-619.
Mardin, Şerif, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, çev. İstanbul, İletişim Yayınları,
1998.
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, Ensar, İstanbul 2005.
Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, Hil Yayınları, 1983.
Nesefi, el-Menar, Kahire : Mustafa el-Babi el-Halebi, 1979.
Öğüt, Salim, “Emir”, DİA, XI, 119-121.
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-i İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu I- VIII,
İstanbul.
Özen, Şükrü, DİA, “Tercih” ve “Teâruz” maddeleri, XXXX, 484-487; 208-211.
Pezdevi, el-Usul, dirase ve tahkik Fahreddin Seyyid Muhammed Kanet. -- Riyad :
Mektebetü’r-Rüşd, 2001/1422
Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd I-II, İstanbul.
Serahsi, Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl, Usulü's-Serahsi, thk.
Ebü'l-Vefa Efgani, Kahire: Darü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1954.
Serahsî, el-Usûl, thk. Ebü'l-Vefâ el-Efganî. ofs Kahire : Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi.
Seyf, Muhammed Senan, Uṣūlü'l-fıkhi'l-İslāmī: el-edilletu'ş-şer‘iyyeti'l-muttefeka
‘aleyha, Mektebetü'l-Cili'l-Cedid, San'a, 1993.
Seyyid Bey, Usul-i Fıkıh Dersleri I-II, İstanbul 1330.
Seyyid Bey, Medhal I-II, İstanbul 1332.
362

Şaban, Zekiyuddin, İslam Hukuk İlminin Esasları, trm. İbrahim Kafi Dönmez,
Ankara: TDV 1990.
Şafii, er-Risale, thk. Ahmed Muhammed Şakir . 2. bs. -- Kahire : Dârü't-Türas, 1979

Şâkir el-Hanbelî, Usûlü’l-fıkhi’l-İslâmî, İstanbul: Güven matbaacılık, t.y.
Yaman, Ahmet ve Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş, İstanbul 2013.
Zeydan, Abdulkerim, Fıkıh Usûlü, (Terc. Ruhi Özcan), İstanbul 1993.
Zeydân, el-Vecîz, Bağdad : Mektebetü'l-Kudüs, 1985.
Zuhayli, Vehbe, Fıkıh Usulü, Risale, İstanbul 2010.
ez-Zühaylî, Vehbe, Usûlü’l-fıkhi’l-İslâmî, II, 931-1180.

363

