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&nsano(lu binlerce y ldan beri evrendeki kozmik, biyolojik ve toplumsal alanlarda s cak-so(uk, hareket-durgunluk, ayd nl k-karanl k, erkeklik-di ilik, teklikçokluk, iyilik-kötülük, kesinlik-görecelik, özgürlük-bask , günah-sevap... vb. gibi pek
çok z tlar n çat ma ve uzla malar n izlemekte ve onlar anlamaya çal maktad r.
Evrendeki bu temel çeli kilerden biri olan durgunluk ve hareket sorunu, hukuk
alan nda istikrar (kararl l k) ve de(i me olarak ortaya ç kar.
De(i im, belirli bir zaman sürecinde herhangi bir alanda gözlenen farkl la ma
demektir.1 De(i me, “zaman içinde ard arda geli i”, “kendi kendisiyle göreli olarak
**

Gazi Üniversitesi, Çorum lahiyat Fakültesi, e-mail: ferhatkoca@yahoo.com
* Bu makale, 22 Mart 2003 tarihinde Bursa’da Kur’an Ara t rmalar Vakf (KURAV) taraf ndan düzenle-
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ayn kalan bir ey ya da tözü; bu tözün sahip oldu(u özellikler bak m ndan sergiledi(i farkl l klar ve belli bir yön ya da do(rultuyu”2 ifade eden bir kavramd r.
Aralar nda Aristoteles’in de bulundu(u de(i im taraftarlar na göre, de(i me
olgusu evrenin tek kal c ve sürekli bir ilkesi ve temel bir gerçekli(idir.3 “Hiçbir toplumsal süreç ya da ö(e, de(i meden ba( ms z olarak dü ünülemez. Her toplumsal
ö(e ve süreç de(i meye katk da bulundu(u gibi, de(i me taraf ndan etkilenir de...
De(i meyen tek toplumsal gerçek, de(i menin varl ( ve egemenli(idir.”4
De(i im felsefecilerine göre, de(i me süreci yeni bir form kazanmay ifade
eder. Her de(i mede ayn kalan bir ey, yani madde ve de(i en bir ey, yani form
vard r. Buna göre de(i me, potansiyel güçlerin aktüelle mesi ya da gerçekle mesi
süreci demektir.5
Aristoteles’e göre, de(i en nesne ba ka bir form alabilme potansiyeline sahip
oldu(u sürece, “de(i me” varl ( n sürdürmeye devam eder. Bir madde ve bir formdan
meydana gelen her bile ik nesne de(i meyi sürdürebilir, zira o, maddi bir ey oldu(u
sürece, ba ka ve yeni formlar alma potansiyeline sahiptir.6
Hukuk ise, “birinci amac toplum halinde ya ayan insanlar n birbirleriyle olan
münasebetlerini düzenlemek ve toplumda emniyeti temin etmek, nihaî amac ise aklî
ve ahlâkî bir düzeni gerçekle tirmek olan, küllî bir irade veya hukukî bir çevre taraf ndan vazedilen, gerek vazedenler gerekse tâbi olanlar hakk nda geçerlili(i bulunan,
ba(lay c emir ve yasaklar , hak ve sorumluluklar içeren kurallar bütünü” olarak
tan mlanabilir.7
Ki ilerin hak ve hürriyetlerinin, maddi ve manevi varl klar n n korunmas , di(er insanlarla kuracaklar ili kilerde güvenli ortamlar n yarat lmas , k sacas hukuk
güvenli(inin sa(lanmas ve adaletin gerçekle tirilmesi, hukuk sistemlerinden beklenen en önemli görevlerdir. Ayr ca, insanlar psikolojik, ekonomik ve siyasi olarak,
bilinmeyenden ürkerler ve gerek bugünü gerekse gelece(i hesaplayarak, menfaatlerini
güven alt na almak isterler. Bütün bu hususlar ise, ancak istikrarl bir hukuki hayatta gerçekle ebilir. Kald ki, kararl l (a duyulan bu özlemin arkas nda sadece insanlar n bugün ve gelecek kayg s ya da yat r mlanm menfaatlerinin kaybedilece(i endiesi yatmaz. &nsanlar n al kanl klar ndan vazgeçmeleri ve zihinsel konforlar n bozmalar n n onlarda do(uraca( rahats zl k, hukuki kararl l k ve istikrara duyulan özlemi sürekli körükler. Nitekim, &bn Haldun’un (ö. 808/1406) da ifade etti(i gibi, “&nnen “ slam F kh n n Dinamizmi” adl bilimsel toplant da sunulan “ slam Hukuk Dü üncesinde De i imin Gereklili i” isimli tebli in geli tirilmi eklidir.
1
Ülker Gürkan, “Hukukta De&i+me ve Kararl l k Sorunu”, Prof. Dr. Mahmut Kolo lu’ya 70inci Ya Armaan , Ankara 1975, s. 310.
2
Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlü&ü, Ankara 1996, Ekin Yay nlar , s. 125.
3
Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 125.
4

Emre Kongar, Toplumsal De&i+me Kuramlar ve Türkiye Gerçe&i, stanbul 1995, Remzi
Kitabevi, VI. Bas m, s. 281.
5
Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 126.
6
Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 127.
7

Esat Arsebük, Medeni Hukuk -1-, stanbul 1938, s. 11-16; Orhan Münir Ça l, Hukuk Metodolojisi
Dersleri, stanbul 1962, s. 106.
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sano(lundaki taklit köklü ve irsîdir. Fenlere ve ilimlere musallat olan asalakl k enine
ve boyuna yayg nd r.”8
& te bu sebeplerle, pek çok insan, hukukun, herhangi bir matematik veya mühendislik sorununu çözümleyen logaritma cetveli gibi, matematiksel ve mant ksal bir
kesinli(e sahip olmas n ister veya buna inan r.
Hukuk istikrar ve güvenli(ine duyulan bu özlem insanlar çe itli zamanlarda,
mevcut ve muhtemel bütün hukuki anla mazl klar çözümleyecek birtak m kurallar
toplam demek olan kanunnâmeler yapmaya yöneltmi tir. Justinianus, Büyük
Frederich ve Napoleon’un giri imleriyle olu turulan hukuk kodlar bu özlemlere cevap vermek için yap lan çal malara örnek olarak gösterilebilir. Çünkü, bu büyük
hukuk koleksiyonlar , çok k sa süreler içerisinde, sonsuz ve s n rs z hayat hadiseleri
kar s nda yetersiz kalm lard r. Avrupa’da ya anan bu tarihi ve hukuki tecrübe, tam
ve mükemmel bir hukuk kodu meydana getirmenin imkans zl ( n ortaya koymu ve
“yaz l kurallara a r güveni yans tan ‘kanun feti izmi’ ve hukukun mutlak bir kararl l ( gerçekle tirece(i konusundaki ‘efsane’ sona ermi tir.”9
Ayr ca, bu tarihi ve hukuki tecrübeler bize, her hukuki soruna kar , an nda
uygulanabilecek ve en do(ru ve âdil sonucu verecek, haz r ve standart birtak m hukuki reçetelerin bulunmad ( n da göstermektedir. Zira, her bir hukuki çözümleme
biçimi, farkl zaman ve mekanlardaki insanlar n, farkl tercihlerinin sonucudur. En
durgun, sade ve küçük toplumlarda bile hukuk kurallar n n her soruna çare bulacak
biçimde yap lmas gerçekle tirilemezken, de(i melerle dolu modern ve kozmopolit
toplumlarda, donmu ve sabit kal plardan meydana gelmi bir hukuk külliyat veya
sisteminin sürdürülmeye çal lmas , sonu hüsranla bitmeye mahkum bir çabadan
ba ka bir ey olmayacakt r.
Herhangi bir hukuk kodu veya sisteminin gerek içerik ve gerekse formunda
gözlenen farkl la ma çok yava veya çok küçük derecelerde olabilece(i gibi, h zl ve
geni kapsaml da olabilir. Ayr ca bu de(i im, olumlu ve olumsuz, irâdî ve irade d
her türlü farkl la may da kapsar.
Öte yandan, yukar da i aret edildi(i gibi, hukuk alan ndaki de(i imler, asl nda
toplumsal hayattaki de(i imlerin birer parças ve hatta sonucu olarak ortaya ç kar.
Toplumsal de(i me, Bernard Berelson ve Gary A. Steiner’in de belirttikleri gibi, toplumun yap s ndaki temel ve geni de(i imleri ifade eder: “Ailenin örgütleni indeki,
hayat kazanma yollar ndaki, dinsel davran lardaki, insanlar taraf ndan benimsenen
de(erlerdeki ve kullan lan teknolojideki de(i meler. Terim, toplumun temel kurum ve
örgütleni indeki kaymalar belirler.”10 Wilbert E. Moore ise, toplumsal de(i meyi,
“toplumsal eylem ve etkile im kal plar olan, toplumsal yap n n de(i mesi”11 olarak
niteler. Bu durumda, toplumsal de(i me, “toplumun yap s ndaki de(i medir.” Top8
9

bn Hald n, Mukaddime (trc. Süleyman Uluda ), stanbul 1982, Dergâh Yay nlar , I, 201.
Ülker Gürkan, “Hukukta De&i+me ve Kararl l k Sorunu”, s. 309.

10

Emre Kongar, a.g.e., s. 55 (Bernard Berelson ve Gary A. Steiner, Human Behavior, Brace and
World Inc., New York, 1964, s. 588’den naklen).
11
Emre Kongar, a.g.e., s. 55 (Wilbert E. Moore, “Social Change”, International Encyclopedia of
the Social Sciences, der. David L. Sills, Maacmillan Co., 1968, vol, XIV, s. 366’dan naklen).
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lumun yap s , “toplumsal kurumlar n belirledi(i toplumsal ili kilerden meydana geldi(ine göre, de(i me, ili kilerin de(i mesidir. Bütün bunlar n ard nda da toplumsal
bireylerin, yani aktörlerin de(i meleri yatar.”12
Toplumsal de(i menin temel dinami(i, insan-do(a çeli kisinin belirledi(i teknoloji ile, insan-insan çeli kisinin belirledi(i “ideoloji” aras ndaki etkile imdir ve
de(i meyi bu etkile im biçimlendirir.13 Bu sebeple, genel olarak toplumsal de(i imler,
hem “ideoloji”lerin hem de yerle ik düzenin sosyal kontrol araçlar niteli(inde olan
din, ahlâk, örf-âdet ve hukuk kurallar n n etkisiz veya yetersiz kald ( hallerde ortaya
ç kar. Eski al kanl k ve davran modelleri yerine yeni al kanl k ve davran modellerinin benimsenmesi halinde, söz konusu eski al kanl k ve davran modellerini
düzenleyen kurallar da tabiî olarak de(i ir.
Buna göre, sosyal kontrolün en etkin araçlar ndan biri olan hukuk mevzuat ve
kurallar ndan bir k sm , de(i im f rt nas n n önünden kaçamaz ve hatta bazen bu
f rt naya dayanamayarak y k l p yerlerine yeni hukuk kurallar konur. Ne var ki, kat
istikrar yanl s baz hukukçu ve yöneticiler, söz konusu ölü hukuk mevzuat ve kurallar n kabirlerinden ç kararak, ironik bir biçimde, onlarla toplumlar yönetmeye ve
eski al kanl klar n sürdürmeye kalk rlar.
Evet, toplumsal hayat n ihtilaf do(uran mekanizmalar n n sulh ve bar haline
çevrilebilmesi için ba vurulan teknik bir araçtan ibaret olan hukukta, zaman ve mekan n de(i mesiyle de(i meyen büyük adalet ve nasafet prensipleri ile sürekli olarak
varl ( n koruyan bir adalet idesi bulunmaktad r. Kanun koyucular ve yorumcular ,
görevlerini yerine getirirken kamu yarar n oldu(u kadar, hukukun bu yüksek ilkelerini de göz önünde tutmak zorundad r. Ancak buna ra(men, hukukun hayat takip
etmesi, onun ihtiyaç ve de(i imlerine göre ekil almas icap eder. Çünkü, hayat ça(layarak akan bir sel gibidir. Onun ak n hiçbir kuvvet önleyemez ve o sürekli ak p
gider. Eskimi hukuk ve kanun kurallar hayat köstekledi(i zaman, onu bertaraf
etmek için çe itli yol ve çareler ile hile-i er’iyeler14 bulunmaya çal l r. Hatta bazen,
çe itli ülkelerde “iyi hukukçu” demek, hayat zorlayan hukuk kurallar n , birtak m
kanuni yollarla bertaraf etmek için iyi hileler bulan hukukçu demektir.15
Yukar da belirtildi(i gibi, hukuk kurallar n hayat ve ihtiyaçlar do(urur ve söz
konusu kurallar bu hayat ve ihtiyaçlar kar lad ( sürece canl l ( n korur ve fiilî
yürürlük kazan r. Bununla birlikte, hukuk kurallar n n tesis edici rolü, hayat ve ihtiyaçlar tanzim etmekten ileri gidemez. Dolay s yla, hukukçular, hukuk norm ve kurallar dünyas nda ya ad klar kadar, bizzat hayat n içinde ya ad klar n da unutmamal d rlar.
Ne var ki, dünyadaki hukukçular n büyük bir ço(unlu(unun muhafazakar olduklar gözlemlenmektedir. Çünkü, kendi döneminin hukuk kural ve kanunlar n
ö(renerek tatbik eden bir hukukçuda, zamanla söz konusu kurallar n en mükemmel
12

Emre Kongar, a.g.e., s. 56.
Emre Kongar, a.g.e., s. 60.
14
Hukukta hile konusunda u iki temel kayna a bk. Hamide Topçuo lu, Kanuna Kar+ Hile,
zmit 1950; Saffet Köse, slam Hukukunda Kanuna Kar+ Hile (Hile-i 8er’iyye), stanbul 1996.
13

15

Sulhi Dönmezer, “Hukuk ve Hayat”, ÜHFM, XXI/1-4, stanbul 1957, s. 425, 427-429.
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ve toplumsal ihtiyaçlara en uygun esaslar oldu(una dair bir kanaat olu ur ve ad
geçen kurallara samimiyet ve k skançl kla ba(lanarak, onlar n de(i memesi gerekti(ini hatta de(i emeyece(ini savunmaya ba lar.16 & te hukukçular n bu yakla mlar ,
hukuksal statüko ve sistemle menin ilk ad m n te kil eder. Sistemler ise, J. Donald
Walters’ n ifade etti(i gibi, de(i imi sevmezler. Çünkü sistemler, “hayat n nihayetsiz
medcezirlerini durgun bir hale getirip dondurmak isterler. Bir anlamda zaman ku unu zamans z bir mezara hapsetmeyi temsil ederler... Büyük de(i imler, istisnalar
hariç, hiçbir zaman kurumlardan gelmemi tir.”17
Böylece, hergün ad m ad m ilerleyen hayat ile de(i meyen hukuk mevzuat
aras nda k sa sürede uçurumlar olu maya ve hukuk kurallar içerik ve etkinliklerini
kaybetmeye ba lar. Bunun sonunda, sadece hukuk kurallar kendisine duyulan güveni kaybetmekle kalmaz, ayn zamanda hayat da kendi süreklili(inin temel artlar ndan biri olan nizam ve hukuk emniyetini kaybederek, çe itli tehlike ve kaoslarla
kar kar ya kal r.
“Esasen hukukun daima sabit noktalar aras ndaki ili kileri de(il, aksine de(i ken durumlar aras ndaki ili kiyi ifade etti(i gerçe(i art k anla lm t r. Dikkat
edilecek olunursa, ço(u kez tespit edilen formüllerin mürekkebi kurumadan, ortaya
ç kan yeni bir adalet anlay n n ya da vak a durumun bask s bu formülleri de(i tirme konusunda hukukçular zorlamaktad r. K sacas hukuki formüllerle düzenlenen
fiil ve durumlar kendilerine özgü bir hareketlili(e sahiptirler. & te bu de(i meye ayak
uyduramayan hukuk ya bir müstebit haline gelecek ya da bir devrimle y k lacakt r.”18
Böyle bir olumsuz netice ise, hukukçunun, meslekî körlü(ün kendisini zorlad ( muhafazakar ruh halinden derhal s yr lmas ve hayat ad m ad m takip ederek,
hukuk mevzuat n hayat n icaplar na uygun hale getirmeye çal mas gerekti(ine
i aret etmektedir. Ayr ca, bütün bu toplumsal ve tarihi tecrübeler, hukukun her zaman tam bir ruh dengesi ve hesapla mas na ihtiyaç gösteren bir meslek oldu(unu ve
kararl l k ile de(i meden meydana gelen iki temel z ddiyeti uzla t rmak zorunda bulundu(unu göstermektedir. Çünkü, hukukta sürekli bir kararl l ( tercih ile sürekli bir
de(i imi tercih etmenin do(uraca( tehlikeler hemen hemen ayn derecededir. Bunlardan birincisi ho görüsüz bir kat l (a, ikincisi ise toplumsal yozla ma ve hiçli(e
sebep olur.
Hukukun temel gerginlik alanlar ndan biri olan istikrar ve de(i imle ilgili bu
genel giri ten sonra, imdi &slam hukuk tarih ve dü üncesinde, hukukî de(i imden ne
anla ld ( n ve de(i imin hangi araçlarla, nas l ve ne oranda gerçekle tirildi(ini incelemek istiyoruz.
99
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&slam hukuk literatüründe, “ahkam n (hükümlerin) de(i imi” için genellikle
“tebeddülü’l-ahkâm”, “ihtilâfü’l-ahkâm” ve “tegayyürü’l-ahkâm” terkipleri kullan l16

Sulhi Dönmezer, a.g.m., s. 431.
J. Donald Walters, Modern Dü+üncenin Krizi (trc. 0ahabeddin Yalç n), stanbul 1995, nsan Yay nlar , s.
31.
18
Ülker Gürkan, “Hukukta De i me ve Kararl l k Sorunu”, s. 316.
17
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maktad r. Özellikle “tegayyürü’l-ahkâm” terkibinin içerisinde geçti(i en önemli hukuk
kural , “zamanlar n de(i mesi ile hükümlerin de(i mesi inkar olunamaz (lâ yünkeru
tegayyürü’l-ahkâm bi-tegayyüri’l-ezmân)” ilkesidir.19 Bu kural Mecelle’de, “Ezmân n
tegayyürü ile ahkâm n tegayyürü inkar olunamaz” (madde: 39) eklinde ifade edilmi tir.
Naslar n makâs d- âri’ (kanun koyucunun amaçlar ) temel al narak yorumlanmas gerekti(ini savunan &slam hukukçular ndan Bât bî’ye (ö. 790/1388) göre
de(i me (ihtilâfü’l-ahkâm), “âdetler de(i ti(i zaman, her âdetin, hükmünü alaca(
ba ka bir erî asla dönmesi” demektir.20 Bu tan mda, ahkam n de(i mesinden, herhangi bir ihtiyaç veya maslahat sebebiyle olu mu bulunan örfî bir hükmün, söz
konusu ihtiyaç veya maslahat n de(i mesi sebebiyle, yeni duruma yani yeni ihtiyaç
veya maslahatlara ya da bunlar n dayal oldu(u er’î as llara (delillere) uygun bir
form içinde ortaya ç kmas kastedilmektedir.
Ça(da &slâm hukukçular ndan Muhammed Mustafa e -Belebî ise ahkam n de(i mesini, “nesihten farkl , ortam ve maslahatlar n de(i mesi neticesinde, mevcut
aslî hükmün farkl olarak tatbik edilmesi” eklinde tan mlam t r.21 Bu tan m, bir
taraftan Bât bî’nin tarifini daha anla l r hâle getirirken, di(er taraftan da “de(i im”
ile “nesih” aras nda fark bulundu(una i aret etmektedir. Belebî’nin nesihle ilgili koydu(u bu kay t, bize göre, de(i menin alan n daralt c bir giri imdir. Her ne kadar,
Hz. Peygamber’in vefat ndan sonra Kitap ve Sünnet’te herhangi bir nesihten söz
edilemez ise de bizzat vahyin devam etti(i s rada vaki olan nesihler de bize göre,
biraz a a( da belirtilece(i üzere, &slam hukukunda genel olarak ahkam n de(i imi
çerçevesinde de(erlendirilebilir.
Mustafa ez-Zerkâ’ya göre ahkam n de(i mesinden maksat, “ âri’in gayesine
ula t racak vesile ve yollar n de(i mesi”dir. Bu vesile ve yollar ise eriatta genellikle
s n rland r lmam ve her zaman maslahata en uygun olan tercih edilebilsin diye,
onlar mutlak/serbest b rak lm t r.22
&slâm hukukunda ahkam n de(i mesi konusunda doktora tezi yapan Mehmet
Erdo(an’a göre ise, ahkam n de(i imi, “Hakk nda nas bulunsun bulunmas n, herhangi bir konu ile ilgili hüküm ya da uygulamada, zaman süreci içerisinde gözlenen
de(i iklikler, farkl l klard r.”23 Erdo(an’a göre “de(i me”den amaç ahkam n ilgas
de(il, &slam hukukunun yürürlü(ünü sa(lamak için, zaman ve mekana göre gerekli
olan, genel çerçeve içerisinde özün ilk konumundan farkl ekillerde tezahür etmesidir. Bu itibarla da “de(i me” ilkesi ile “ eriat n ebedi yürürlük” ilkesi aras nda herhangi bir çeli ki yoktur.24
Yukar daki tan mlardan hareketle biz, &slam hukukunda ahkam n de(i imini,
“ er’î hükümlerin, âri’in temel amaçlar n gerçekle tirebilmek için, çe itli zaman ve
19

Güzelhisârî, Menâfiu’d-dekây k fî +erhi Mecâmi’i’l-hakây k, stanbul 1273, s. 328.
0ât bî, el-Muvâfakât, Kahire ts. (el-Mektebetü’t-Ticâriyye), II, 285-286.
21
0elebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, Beyrut 1981, s. 316.
22
Mustafa ez-Zerkâ, el-Medhalü’l-f khiyyü’l-âmm, D ma k 1967-68, II, 925.
23
Mehmet Erdo an, slâm Hukukunda Ahkam n De&i+mesi, stanbul 1990, s. 94.
24
Mehmet Erdo an, a.g.e., s. 31.
20
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mekanlar içerisinde, farkl formlarda tezahür etmesi” eklinde tarif edebiliriz.
Bu tan ma göre, &slam hukukunda hükümlerin de(i imi, hakk nda herhangi
bir nas, icma, k yas veya ba ka herhangi bir delil bulunan ya da bulunmayan bir
hükmün, makâs d- âri’i gerçekle tirebilmesi veya en az ndan bu do(rultuda
(maz nne) olmas art yla, zaman ve mekan boyutu içerisinde geçirdi(i her türlü farkl la ma ve istihâleyi ifade eder.
Bu çerçevede, &slam hukukunda ahkam n de(i iminin alan ; geli me kapsam nda de(erlendirilebilecek her tür hükümler, ibadetlerin ifa ve uygulamas yla ilgili
baz düzenlemeler, birtak m hukuki kavramlar n ve içeriklerinin daralt lmas ya da
geni letilmesi, serbest/mubah alanlarda yap labilecek çe itli s n rlamalar, baz hükümlerin uygulamas n n geçici olarak ask ya al nmas ve tekrar aslî hallerine döndürülmesi, uygulama alan kalmayan birtak m hükümler ile nesih, tedriç ve geçi dönemi anlay na uygun olarak konulan hükümler ve nihayet yabanc kültür ve medeniyetlerden iktibas edilen çe itli hükümler gibi konular kapsar.25 Görüldü(ü gibi, bize
göre bu de(i im alanlar , kanun koyucunun amaçlar n (makâs d- âri’) korumak
art yla, hükümlerin nitelik, nicelik, tözsel ve zaman-mekan bak mlar ndan de(i melerini içerecek tarzda geni kapsaml d r.
999 $2H K 1 2 # 2 >
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&slâm hukuku (f k h), insan n kendi kendisiyle, di(er ki ilerle ve Allah ile olan
ili kilerini, hak ve sorumluluklar n düzenleyen ve kayna( ilâhî olan bir hukuk sistemidir. Hz. Muhammed’in risâletini tebli( etmesi ile ba lay p temel esaslar n
Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’in yorum ve uygulamalar ndan alan bu hukuk sistemi,
çok k sa bir süre içerisinde ve geni bir co(rafyada uygulama imkân bulmu ve bu
uygulama sürecinde Kur’an’ n hukukî hükümleri ile Hz. Peygamber’in yorum ve tatbikat birçok hukukçu taraf ndan geni bir ekilde tart larak, zaman ve mekân n
ihtiyaçlar na göre, çe itli ictihadlara konu olmu ve böylece geni bir hukuk müellefât meydana gelmi tir.
Genel olarak &slâm hukuk tarihçileri, &slâm hukukunun tarihî seyrini; Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiûn ... devri eklinde nesillere göre veya do(u , geli me, olgunluk, duraklama devri ... eklinde canl bir organizmaya ya da Hulefâ-yi Râ idîn,
Emevîler ve Abbâsîler ... eklinde siyasî iktidarlara göre devrelere ay rm lard r.
/ (,

&

$

Hz. Muhammed’in risâleti ile ba lay p onun vefat na kadar (610-632) yakla k
yirmi üç y l devam eden ve &slâm hukukunun do(u ve kurulu unun tamamland (
bu devre, Hz. Peygamber’in, içinde ya ad ( ehirlere nispetle Mekke ve Medine dönemi eklinde iki k sma ayr l r.
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden önce ya ad ( ve peygamberli(inin ilk
25
26

Mehmet Erdo an, a.g.e., s. 94-95.
Bu bölüm, slam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem Hanbelî Mezhebi (Ankara 2002, Ankara Okulu Yay nlar )
adl eserimizin 11-29. sayfalar ndan yararlan larak yaz lm t r.
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y llar n (610-622) geçirdi(i Mekke döneminde gelen âyetler daha çok inanç, ibadet ve
ahlâk konular yla ilgili olup bir anlamda Medine’de gerçekle tirilecek yeni devletin
insan unsurunu yeti tirmeye ve hukukun alt yap s n olu turmaya yönelik idi. Medine’de gelen âyetler ise Allah ile kul aras ndaki ili kiler yan nda aile, miras, anayasa,
ceza, muhâkeme usulü ve devletler aras münasebetler gibi sosyal ve hukukî hayatla
da ilgiliydi.27
Hz. Peygamber devrinde te rî k l nan hükümler öncelikle herhangi bir olay n
meydana gelmesi veya söz konusu olay hakk nda soru sorulmas üzerine bir ayetin
nazil olmas ya da hükmün Allah taraf ndan peygambere bildirilip onun da kendi söz
ve üslûbu ile aç klamas veya uygulamas (sünnet) eklinde vazediliyordu. Hatta
bazen Hz. Peygamber söz konusu olay hakk nda Allah’ n iradesiyle (makâs d- erîa)
ilgili irfan ve tecrübesine dayanarak (ictihad) bir uygulamada bulunuyor ve ayet bu
ictihad nda hata ederse Allah taraf ndan tashih ediliyordu.28 Meselâ, Bedir Sava ’nda
ele geçirilen esirlerin fidye kar l ( nda sal verilmesi konusundaki ictihad tashih
edilmi 29, Tebük Seferi esnas nda baz münaf klar n sefere kat lmamak için çe itli
mazeretler uydurarak Hz. Peygamber’den izin almalar üzerine, peygamber verdi(i bu
izinden dolay uyar lm t r.30 Hz. Peygamber’den bir problemin sorulmas hususunda
Kur’ân- Kerîm’de on be yerde “yes’elûneke” (Senden soruyorlar) ifadesi geçmekte
olup, bunlar n sekizi hukukî konularla ilgilidir.31 Ayr ca iki defa da “yesteftûneke”
(Senden dinî hükmü aç klaman istiyorlar) ifadesi kullan lm t r.32
Vahyin gelmesi ve dinî hükmün aç klanmas na sebep olan bu tür olaylar n
tespiti konusunda &slâm tarihinde “esbâbü’n-nüzûl” ad nda geni bir literatür meydana gelmi tir.33
Hz. Peygamber devrinde yap lan te rîin bir di(er yolu ise, herhangi bir olay veya soru beklenmeksizin, bir hükmün ilâhî plandaki yeri ve zaman geldi(i an do(rudan bildirilmesidir. Böylece &slâm bir taraftan içerisinde do(du(u belli bir zaman ve
mekân n tarihsel problemlerini çözüp onlar n ihtiyaçlar na cevap verirken, di(er taraftan da evrensel hüküm ve de(erlerini vazediyordu.34
Hz. Peygamber’in dinî görevi yan nda devletin te rî, icra ve kazâ fonksiyonla27

Mekke ve Medine döneminde nâzil olan âyetlerin genel karakteristikleri için bk. Hudarî, Târîhu’tte rî’i’l- slâmî, Beyrut 1983, s. 19; Zeydân, el-Medhal, Ba dat 1982, s. 108-109; Karaman, slâm Hukuk
Tarihi, stanbul 1989, s. 55.
28
Hz. Peygamber’in ictihad hk. bk. Hudarî, a.g.e., s. 13-14; Karaman, slâm Hukukunda ctihat, Ankara
1975, s. 37-41.
29
el-Enfâl, 8/68.
30
et-Tevbe 9/43.
31
Bu konular unlard r: nfak, el-Bakara, 2/215, 219; mukaddes aylarda sava , el-Bakara 2/217; içki ve
kumar, el-Bakara 2/219; yetimler, el-Bakara 2/220; hay z, el-Bakara 2/222; helâl k l nan nesneler, elMâide 5/4; ganimetler, el-Enfâl, 8/1.
32
en-Nisâ 4/127, 176.
33
Esbâb- nüzûl ile ilgili önemli baz eserler unlard r: bn 0ihâb ez-Zührî, Tenzîlâtü’l-Kur’ân (n r.
Selâhaddin el-Müneccid), Beyrut 1963; Süyûtî, Lübâbü’n-nükûl fî esbâbi’n-nüzûl, D ma k ts.; Tunus
1984; H. Tahsin Emiro lu, Esbâb- nüzûl: Kur’an Ayetlerinin ni+ Sebepleri ve Tefsirleri, I-XIV, Konya 19651983.
34
Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 56; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 4.
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r n n da kendisinde topland ( bu dönemde, hukukî faaliyetlere hâkim olan temel
prensipler aras nda en önemlileri tedrîç, kolayl k ve nesih ilkeleridir.35
Zaman ve hükümler aç s ndan uygulanan tedrîç ile, hükümlerin zamana yay larak toplum taraf ndan özümsenmesi ve sonuçta parçalar n bir araya getirilerek
te rîin tamamlanmas amaçlanm t r. Namaz, zekât ve cihad n emredilmesi, içki ve
faizin yasaklanmas gibi konulardaki hükümlerin tamamlanma süreçleri, bu dönemde takip edilen tedrîç prensibinin ilgi çekici örneklerini te kil eder.36
Kolayl k ise, yasama ve uygulama s ras nda insan tabiat n , psikolojisini,
maddî ve mânevî özellik ve ihtiyaçlar n göz önüne almak ve söz konusu yasa veya
uygulamay istekle benimsemesi için gerekli elastikiyeti göstermektir. &badetlerin
vakitlere da( t lmas , insan n tabiî ihtiyaçlar n kar layan nesnelerin mubah k l nmas ; hastal k, yolculuk, unutma ve hata gibi hallerin mazeret kabul edilmesi ve
zaruretlerin haramlar mubah hale getirmesi gibi te rî’ ve tatbikat, Hz. Peygamber’in
“Kolayla t r n, güçle tirmeyin; sevdirin, nefret ettirmeyin”37 sözüyle özetledi(i, kolayla t rma prensibinin örnekleridir.38
Nesih de sonuç itibariyle tedrîç ve kolayla t rma ilkelerine uygun olarak, âri’
taraf ndan konulmu herhangi bir hükmün daha sonra yürürlükten kald r lmas anlam na gelmektedir.
Bu temel ilkeler ( nda, Hz. Peygamber döneminde insanlar n f tratlar na uygun, maslahat ve yararlar n gözetici ve aralar nda adaleti gerçekle tirici hükümler
te rî’ k l nm t r.
Bu dönemde &slâm hukukunun ilk iki kayna( olan Kur’an ve Sünnet tamamlanm , k yas ve reyle ictihad gibi baz hüküm ç karma metotlar na ise at flarda bulunulmu tur.39 Meselâ Hz. Peygamber, Muâz b. Cebel’i (ö. 18/639) Yemen’e vali ve
kad olarak gönderirken, hukukî problemleri nas l halledece(ini sormu , onun
Kur’an’la, onda bulamazsa Hz. Peygamber’in sünneti ile, onda da bir hüküm bulamazsa kendi ictihad ile hüküm verece(ine dair cevab Hz. Peygamber’i sevindirmi tir.40
Kur’ân- Kerîm’de do(rudan do(ruya hukukî bir hüküm getiren âyetlerin say s
çe itli bilginlere göre 150 ile 500 aras nda de(i irken, &bnü’l-Arabî (ö. 543/1148) baz
istidlâl yollar kullan larak, kendisinden hukukî hüküm ç kar labilen 800 civar nda
ahkâm âyetini incelemi tir.41
&slâm hukukunun kayna( olarak sünnet ise Kur’an’ yorumlam ve Kur’an’da
aç k bir ekilde hükmü belirtilmeyen baz konularda, yine onun genel çerçevesi içeri35

Zeydân, a.g.e., s. 111-114.
Hudarî, a.g.e., s. 18-19; Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 57; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 4.
37
Buhârî, “Cümü’a”, 8; “Savm”, 27; Müslim, “Tahâre”, 42.
38
Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 58; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 4.
39
Karaman, slâm Hukukunda ctihat, s. 43-48; a.mlf., slâm Hukuk Tarihi, s. 59.
40
Bu olay için bk. Ebû Dâvûd, “Akdiye”, 7; Tirmizî, “Ahkâm” 3.
41
bnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân, I-IV, Kahire 1974; Hacvî, el-Fikrü’s-sâmi fî târîhi’l-f khi’l- slâmî (n r.
Abdülaziz Abdülfettah ek-Kârî), Medine 1976, I, 84.
36
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sinde kalarak çe itli hükümler koymu tur.42 &bn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350),
f k h hükümlerine esas te kil eden hadîslerin say s n n farkl veya mükerrer rivayetler
d nda 500 civar nda oldu(unu, bu temel hükümleri aç klayan, onlar n kay t ve
artlar n bildiren hadîslerin ise 4000’e ula t ( n söylemi tir.43
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Hz. Peygamber’in vefat üzerine, Hz. Ebû Bekir’in 10 (632) y l nda halife seçilmesiyle ba lay p Hz. Hasan’ n 41 (661) y l nda hilâfeti Muâviye’ye devretmesiyle
sona eren Hulefâ-yi Râ idîn devri, &slâm hukukunun tekâmül dönemini te kil eder.
Bu dönemde, birinci hukuk kayna( olan vahyin sona ermesi yan nda sahâbe
de ictihadlar n Peygamber’e arz ve onun tasvibini alma imkân ndan mahrum kalm t r. Böylece hukuki faaliyetlerde Kitap ve Sünnet’in s n rl say daki naslar n n kullan lmas yan nda, bu naslara dayan larak reyle ictihadda bulunulmaya ba lanm t r.
Ancak bu devirde rey, Kitap ve Sünnet’te hükmü aç klanmam meseleleri naslara
dayanarak ve bunlar üzerinde dü ünerek hükme ba(lamak anlam na gelmekteydi ve
daha sonralar “istihsan, ist slah, örf, k yas” gibi isim verilen çe itli yöntemler bu
dönemde “rey” çerçevesinde kullan lmaktayd .44
Bu dönemde ûra ictihadlar ferdî ictihadlardan daha kuvvetli ve ba(lay c telakkî edilmi , ferdî ictihadlar ise yaln zca sahiplerini ba(lam t r.45
Yine ayn dönemde, sahâbe aras nda çe itli ictihad farkl l klar n n ortaya ç kt ( gözlenmektedir. Birtak m sebeplerle Medine’den uzakta bulunan baz sahâbenin
dinî konulardaki bilgi eksiklikleri, Hz. Peygamber’den al nan bilgilerin farkl anla lmas , yan lma, unutma veya hakk nda nas bulunmayan konularda tabiî olarak muhtelif görü lerin benimsenmi olmas gibi hususlar, bu farkl l klar n kayna( n te kil
etmi tir.46
Sahâbe dönemindeki hukukî faaliyetlerde dikkati çeken husus bu dönemde rey
kap s n n aç lm olmas d r.47 Hz. Ömer’in, hüküm verme usul ve metotlar yla ilgili
olarak Ebû Mûsâ el-E ’arî’ye (ö. 44/665) gönderdi(i mektup, bu konuda önemli bir
belge niteli(indedir.48 Ancak sahabe, reyle ula t klar bu hükümleri kesin görmeyerek,
onlar Allah ve Resulü’ne ait aç k hükümlerden ay rmaya titizlik göstermi tir.49
42

Hz. Peygamber’in te rîdeki rolünü gösteren baz âyetler için bk. el-Ahzâb 33/21; en-Necm 53/3-4; elHa r 59/7.
43
bn Kayyim el-Cevziyye, ’lâmü’l-muvakk ’în (n r. Muammed Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1955, II,
245.
44
bn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., I, 61, 66; Hudarî, a.g.e., s. 87-90; Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 113;
a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 5.
45
Hudarî, a.g.e., s. 89-90; Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 113; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 5.
46
Hudarî, a.g.e., s. 95-97; Karaman, slâm Hukukunda ctihat, s. 61-67; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 5. Sahâbenin farkl ictihad örnekleri için bk. a. mfl., slâm Hukukunda ctihat, s. 69-80.
47
Hacvî, a.g.e., II, 323.
48
Bu mektup için bk. Nesâî, “Âdâbü’l-kudât”, 11; Serahsî, el-Mebsut, Beyrut 1978, XVI, 60; bn Kayyim
el-Cevziyye, ’lâmü’l-muvakk în, I, 86-401; II, 1-65; Hamîdullah, “Halîfe Hz. Ömer Devrinde Adlî Te+kilat
- Ebû Mûsâ el-E+’arî’ye Gönderilen Kazâî Talimatnâmeler”, trc. Fahrettin Atar ( slâm Anayasa Hukuku
içerisinde, n r. Vecdi Akyüz), stanbul 1995, s. 284-320.
49
Karaman, slâm Hukukunda ctihat, s. 59; a.mlf., slâm Hukuk Tarihi, s. 116.
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Ayr ca, bu dönemde belli bir illet veya hikmete ba(l bulundu(u bilinen hükümler, söz konusu illet veya hikmetin de(i mesiyle de(i tirilmi , hatta hak ve adaleti gerçekle tirmek ve zaruretleri gidermek amac yla, baz hükümlerin uygulanmas
ask ya al nm t r. Müellefe-i kulûba devletin zekât gelirinden pay verilmemesi, bir
defada söylenen üç talâk n cezaî bir tedbir olarak üç talâk say lmas , k tl k sebebiyle
h rs zl k yapanlar n ellerinin kesilmemesi gibi konularda Hz. Ömer’in yapt ( uygulamalar bu yakla m n örnekleridir.50
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Hz. Hasan’ n (ö. 50/670) 41 (661) y l nda Muâviye (ö. 60/680) lehine hilâfetten çekilmesiyle ba lay p 132 (750) y l na kadar süren Emevîler dönemi, hilâfetin
saltanata dönü mesi sebebiyle, &slâm tarihinde önemli bir k r lmay ifade eder.51 Bu
dönemde, sahâbe nesli yava yava âhirete intikal etmi ve onlar n yerini tâbiûn nesli
alm t r.
Emevîler devrindeki hukukî faaliyetlerde temel amac n adaletin gerçekle tirilmesi de(il de siyasî istikrar n sa(lanmas oldu(u gözlenmektedir.52
Bu dönemde, Medine’de &slâm hukukunun kaynaklar olan Kur’an ve Sünnet’e
dair bilgiler daha çok oldu(u için Medineliler kendi bölgelerindeki âlimlerden bir teyit
almad kça Kûfe ve Bam kaynakl rivayetleri, bu bölgelerde meydana gelmi olan siyasî olaylar sebebiyle, söz konusu rivayetlere uydurma ilâveler yap lm olabilece(i
endi esiyle kullanm yor ve bunlar geçerli birer delil saym yorlard . Buna mukabil,
di(er bölgelerde bulunan sahâbe ve ö(rencileri de kendi bilgilerini, Medine’deki sahâbe ve ö(rencilerinin bilgileriyle denk sayarak, bazen Medine’deki âlimlerin görü lerinden farkl sonuçlara var yorlard .
&slâm hukuk tarihi aç s ndan bu dönemde meydana gelen grupla malar n en
önemlisi Irak (Kûfe) ile Hicaz (Medine) fukahâs aras nda meydana gelmi tir.
Emevîler döneminde çevre ve üstat farkl l ( na dayal olarak ortaya ç kan bu ayr ma,
&slâm hukuk tarihinde Hicazl lar (Hicâziyyûn, Ehl-i Hicâz) ve Irakl lar (Irâk yyûn,
Ehl-i Irâk) ad yla an lm t r.53
&ki grup da Kitap, Sünnet ve sahâbe icmâ n er’î birer delil olarak kullan rken,
Hicazl lar Medine halk n n örfünü, Hz. Peygamber’in ya ayan sünneti olarak alg lam ve ona deliller hiyerar isinde önemli bir yer vermi lerdir. Irakl lar ise, Medine
örfünü di(er ehirlerin örfü gibi telakkî ederek, ona ilâve bir de(er atfetmemi lerdir.54
Söz konusu iki okuldan Hicazl lar, Hz. Peygamber’in bu bölgede ya amas n n tabiî
sonucu olarak Sünnet’e dair daha fazla malzemeye sahip olmalar sebebiyle, meydana gelen her hâdise için herhangi bir nas (Kitap ve Sünnet) bulabilirlerken; Irakl lar,
50

Hudarî, Târîhu’t-te rî’i’l- slâmî, s. 90-95; Zeydân, el-Medhal, s. 121-126; Karaman, slâm Hukukunda
ctihat, s. 69-73; a.mlf., slâm Hukuk Tarihi, s. 117-118.
51
Karaman, slâm Hukukunda ctihat, s. 51; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 4.
52
Hudarî, a.g.e., s. 103-107; Zeydân, a.g.e., s. 132-136; Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 162-163; a.mlf.,
“F k h”, D A, XIII, 6.
53
Hacvî, a.g.e., II, 378-383; Hudarî, a.g.e., s. 107-110; Esat K l çer, slâm F kh nda Re’y Taraftarlar , Ankara
1975, s. 28-34; Karaman, slâm Hukukunda ctihat, s. 101.
54
brahim Kafi Dönmez, “Amel-i Ehl-i Medîne”, D A, III, 21-25.
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bölgenin Medine’ye olan co(rafî uzakl ( sebebiyle, daha az hadîs malzemesine sahip
olduklar gibi, üstelik bu bölgede meydana gelen çe itli siyasî olaylar n hadis uydurma hareketine etki etmesi sebebiyle de eldeki mevcut Sünnet malzemesi üzerinde
daha titiz davranm lar ve kendilerine göre zay f olan hadîs yerine rey ictihad na
daha fazla yer vermi lerdir.55
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Gerçekle tirdikleri kanl bir ihtilâl ile yönetimi Emevîlerden devralan Abbâsîlerin hâkimiyeti, 132 (749) y l nda ba lay p, Ba(dat’ n Mo(ollar taraf ndan i gal ve
tahrip edildi(i 656 (1258) y l na kadar sürmü tür.
&slâm hukukunun olgunluk ça( olarak kabul edilen Abbâsîler devrinde, f kh n
kaynaklar na, sahâbe ictihad ve uygulamalar ile tâbiûnun ictihadlar eklenmi tir. Bu
devirde nazarî ve farazî f k h çal malar h zlanm ve vuku ihtimali çok az olan meseleler üzerinde durularak ictihad temrinleri yap lm t r. Hukukçular yeni ihtiyaçlara
cevap ve çözüm ararken, &slâm ülkesinin geni co(rafyas nda ya ayan çe itli kavimlerin kültürlerini, örf ve âdetlerini gözden geçirmi ve bunlar n bir k sm n kabul,
di(er bir k sm n ise reddetmi lerdir. Ayr ca dönemin bilginleri hac, cihad ve ilim gibi
birtak m maksatlarla seyahatler yaparak birbirleriyle bilgi al veri inde bulunmu lard r.56
Abbâsîlerin yakla k ilk iki yüzy l nda ictihad kap s sonuna kadar aç k bulunmaktayd . Bu dönemde, Emevîler devrinde olu an çevre ve üstat farkl l ( na dayal
Hicaz ve Irak ekolleri “hüküm ç karmada rey ve hadise verilecek yer ve de(er” konusuyla ilgili metodolojik bir ayr ma noktas na gelmi lerdir. Bu ayr mada Irakl lar
reycili(i (Ehl-i re’y), Hicazl lar ise eser veya hadisçili(i (Ehl-i hadis) temsil ediyorlard .57
Bu dönemde, daha önceki müctehidlerin aksine, f kh n bütün konular nda sistemli bir ekilde ictihadla hüküm üretme faaliyeti ba lam , ictihadlar belli kitaplarda
toplanm , hadis ve rey okullar aras nda çe itli tart malar ya anm t r.
&slâm hukuk tarihi aç s ndan bu dönemdeki en önemli faaliyetlerden biri ise,
erî hükümler ve onlar n kaynaklar olan erî deliller ile bu delillerden hüküm ç karma metotlar n n tart ld ( f k h usulü (hukuk metodolojisi) ilminin tedvin edilmi
olmas d r. Zaman m za ula m olan ilk usul kitab &mam Bâfiî’nin (ö. 204/820) erRisâle58 adl eseridir. Bu eser, Kur’an ve onun yorum metotlar , nâsih-mensuh, haberi vâhid, k yas, istihsan, Kur’an - Sünnet ili kisi, hadislerin gizli kusurlar (‘ilel), icmâ,
ictihad ve ihtilâf konular n inceleyen önemli bir kaynakt r.
55

K l çer, a.g.e., s. 34-38; Karaman, slâm Hukukunda ctihat, s. 101-107; a.mlf., slâm Hukuk Tarihi, s.
163-166.
56
Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 171-172; a.mlf., “F k h”, D A, XIII, 7.
57
Goldziher, “F k h”, A, IV, 605-606; Hacvî, el-Fikrü’s-sâmî, II, 383-384; Karaman, slâm Hukukunda
ctihat, s. 131. Ehl-i rey hk.bk. K l çer, slâm F kh nda Rey Taraftarlar , Ankara 1975; a.mlf., “Ehl-i re’y”,
D A, X, 520-524.
58
n r. Ahmed Muhammed 0âkir, Kahire 1979. ngilizce trc. Majid Khadduri, al-Risâla fî usûl al-F qh,
Cambridge 1987; Türkçe trc. Abdulkadir 0ener- brâhim Çal kan, er-Risale ( slâm Hukukunun Kaynaklar), Ankara 1996.
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&slam hukuk tarihinin en hareketli ve verimli dönemini te kil eden Abbâsîler
dönemi, ne yaz k ki, devaml geli en bir grafik izleyememi ve özellikle IV (X). As rdan itibaren taklit ve mezheple me duygusu hissedilir bir biçimde kendisini göstermi
ve &slam hukuk dü üncesinde duraklama ve kötürümle me ba lam t r. Ne var ki, ilk
as rlarda elde edilen sa(lam ve zengin birikim, &slam hukuk dü üncesindeki bu kötürümle menin varl ( n uzun bir süre hissettirmemi tir.
. 1 %
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Mo(ollar n 1258 y l nda Ba(dat’ i galinden 1869 y l nda Ahmed Cevdet Paa’n n (ö. 1312/1895) ba kanl ( nda tedvin edilmeye ba lanan Mecelle’ye kadar geçen yakla k dört as rl k süre ise, &slam hukuk tarihinde gerileme ça( olarak kabul
edilir. Çünkü, bu dönemde taklit ruhu iyice kök salm ve daha önceden ortaya ç kan
f k h mezheplerine ba(l l k duygusu taassup halini alm t r. Ayr ca, bu dönemde müçtehit yeti tirecek eserler yaz lamam , çe itli erh ve hâ iyeler, fetva kitaplar ve kanunnâmelerle yetinilmi ; hukuki muamelelerde de(i im yerine, istikrar ve hile-i
er’iye yollar aranm t r.59
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&slam hukuk tarihindeki ilk ciddi kanunla t rma faaliyetini te kil eden Mecelle’nin 1869 tarihinde tedvin edilmesine ba lanmas ndan günümüze kadar devam
eden bu dönem, &slam hukuk tarihi bak m ndan yeni bir uyan temsil etmektedir.
Bu dönemde, &slam dünyas nda çe itli kanunla t rma hareketleri ba lam , ictihad
ruhunu besleyen birtak m eserler kaleme al nm , Bat l yöneli lere kar savunma
amaçl dahi olsa &slam hukukunun tan t lmas , müdafaas ve mukayesesine yönelik
çal malar yap lm t r.60
Verilen bu özet bilgiler ( nda, &slam hukuk tarihine de(i im perspektifinden
bak ld ( zaman, &slam’ n ilk üç asr nda hukuk ile hayat n birbiriyle atba gitti(i ve
kar l kl etkile im içerisinde geli en bir grafik izledikleri görülür. Bu dönemlerde
fakihler aras nda ya anan çe itli ihtilaf ve farkl l klar, hukukun in as nda ve geli mesinde olumlu ve aktif bir rol oynam t r. Ancak, IV (X). As rdan itibaren, insanlar
aras nda taklit ve taassup dü üncesi yayg nla m , hukuk ekolleri yorum metodolojilerini ortaya koymu ve mezhepler kesin hatlar yla birbirinden ayr lm t r. Böyle bir
kurumla ma ise, hukukta istikrar e(ilimini güçlendirip, de(i im dü üncesini ihmal
etmi tir. Art k hukuki alanlardaki ihtilaflar, sadece dini ku kular gidermek veya
&slâm birli(ini sa(lamak için, yumu akl kla kat l k aras nda gidip gelen farkl l klar n,
s n rl bir ekilde kabulünü sa(lamak görevini üstlenmi tir.61
IV (X). Asr ndan itibaren ortaya ç kan mezheple me olgusu ve kurucu mezhep
imamlar n n otoritelerine ba(l l kla ilgili böyle bir taklidî anlay , asl nda bizzat mezhep imamlar n n hedeflemedikleri bir sonuçtur. Onlar, kendi sistemlerinin, herhangi
59

Bu dönemdeki çe itli çal malar için bk. Karaman, slâm Hukuk Tarihi, s. 270-278.
Bu dönemdeki çe itli çal malar için bk. Karaman, a.g.e., s. 314-352.
61
htilaf n, slam hukuk tarihinde oynad çe itli roller hk.bk. Jean-Paul Charney, slâm Kültürü ve Toplumsal-Ekonomik De&i+im (trc. Adnan Bülent Balo lu – Osman Bilen), Ankara 1997, Türkiye Diyanet
Vakf Yay nlar , s. 19.
60
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bir otoritenin onay veya herhangi bir hukukî karar n sonucu olarak ortaya ç kt ( n
hiçbir zaman kabul etmemi lerdir. Kald ki, Hindistanl hukukçulardan Ç rak Ali’nin
(1844-1895) de dedi(i gibi, kendi ictihad veya ki isel muhakemelerini, henüz kendi
ça(da lar na kabul ettirebilme imkan ya da otoritesinden mahrum olan bu imamlar,
nas l olur da gittikçe geni leyen Müslüman devlet ve toplumlar n gelecek nesilleri
üzerinde kendi sistemlerinin geçerli ve etkili olabilece(ini iddia edebilirlerdi?62
Öte yandan, &slam hukuk tarihinde görülen bu duraklama, yaln zca hukukçular n (fukahâ) istikrar ve taklit dü üncesine meyletmi olmalar n n bir sonucu da
de(ildir. Bu duraklamay yayg nla t ran ve sürekli hale getiren birtak m tarihsel ve
sosyolojik etkenler de bulunmaktad r. Zira, daha önceden çe itli vesilelerle belirtti(imiz gibi, hukuk ve toplumsal hayat birbirinden ayr ve ba( ms z iki farkl alan de(il,
birbiri içerisine girmi ve birbirini etkileyen ve tetikleyen bir bütünün iki parças d r.
Dolay s yla, toplumsal hayattaki dura(anl k ve statikle me, tabiî olarak hukuk alan na da yans yacakt r. Bu aç dan Müslümanlar n hayat tarzlar na bak ld ( zaman,
&slam’ n ortaya ç k ndan son as rlara kadar, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kurumsal veriler çerçevesinde, söz konusu hayat tarzlar n n özü itibariyle çok fazla bir
de(i ikli(e u(ramadan devam ede geldi(i görülür. Ça(da Bat medeniyetiyle tam
olarak ili kiye girip onun üretti(i çe itli kurumlarla yüz yüze geldi(imiz XX. Yüzy la
kadar, as rlar boyu &slam medeniyetinin içinde ortaya ç kan ‘yeni’ olaylar n hemen
hemen büyük ço(unlu(unun genel karakterinin, Hz. Peygamber ve sahabe döneminde çözüme kavu turulan eski olaylar n genel karakterleriyle benzer nitelikte olduklar
söylenebilir. Bu sebeple de do(al olarak o dönemlerde ictihad konusunda takip edilen
metot, birtak m tikel meseleleri ba ka birtak m tikel meselelere; hakk nda nas bulunmayan bir meseleyi, hakk nda nas bulunan bir meseleye k yas etmek, yeni ortaya
ç kan olaylara, geçmi teki benzerlerine dayanarak hüküm vermek eklinde geli mi tir.63 Ne var ki, zaman n geçmesi ve hukukî sorunlar n artmas yla birlikte, bu ekilde
bir k yas mümkün k lacak bütün olanaklar n tükenmeye ba lamas do(ald r. Çünkü,
hem er’î naslar n s n rl olmas hem de onlara k yas yap lan benzer veya ayn türden
tikel olaylar n s n rl ya da s n rlanabilir özellikte olmas sebebiyle, söz konusu
naslar n lafzî anlam ve delâletlerini esas alan bir ictihat metodolojisinin yava yava
i levselli(ini kaybetmeye ba lamas gayet tabiîdir. Dolay s yla, burada kaç n lmaz
sonuç, belki de &slam hukuk tarihinde ictihad kap s n n birileri taraf ndan ‘kapat lmas ’ de(il, kendili(inden ‘kapanm ’ olmas d r.64
93
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&slam hukuk tarihinin en canl dönemlerini te kil eden ilk üç as r içerisinde
somut hukuki olaylar kar s nda geli tirilen tav rlar ve verilen hükümler, rasgele ve
birbiriyle ba(lant s z olarak al nm tav rlar ve verilmi hükümler de(ildi. Bu yaklamlar sistematik bir tutarl l k arz etmekteydi. Bu tutarl l ( n kurallar , ba lang çta
62

J. Donohue – J. Esposito, De i im Sürecinde slam (trc. Ali Ya ar Aydo an – Ayd n Ünlü), stanbul
1991, nsan Yay nlar , s. 49.
63
Muhammed Âbid el-Câbirî, Ça&da+ Arap- slam Dü+üncesinde Yeniden Yap lanma (trc. Ali hsan PalaMehmet 0irin Çak r), Ankara 2001, Kitâbiyât Yay nlar , s. 51.
64
Câbirî, a.g.e., s. 51-52.
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sad rlarda (kalplerde) ise de -yukar da belirtildi(i üzere- &mam Bâfiî’den itibaren sat rlara geçmi ve “usûlü’l-f kh” ad nda yeni bir ilim tedvin edilmi tir.
Klasik usul literatürü ve hukuk doktrinlerinde, yeni hukuki olaylar kar s nda
al nacak tav r ve verilecek hükümlerin nas l olmas gerekti(i geni bir ekilde tart lm ve bu çerçevede, hukuki hayatta de(i im ve yenile meyi gerçekle tirebilmek
için birçok araç ve enstrüman kullan lm t r. Bu araçlardan baz lar üzerinde k saca
durmak istiyoruz:
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Kur’ân ve Sünnet, yirmi üç y l kadar bir zaman aral ( nda, çe itli olaylar ve olgularla kar l kl bir diyalektik ili ki içerisinde nâzil ve vârid olmu tur. Bu ili ki, özellikle Kur’ân- Kerîm aç s ndan, “kelâmullah” ile “tarih” aras nda de(il, “vahyedilen
Kitab” ile “tarih” aras nda gerçekle mi tir.65 Çünkü, &lâhî Kelam a k n ve mutlakt r;
vahiy ise onun aktüelle en bir formudur.66 Dolay s yla, “vahiy, tarihi boyunca içinde
bulundu(u tarihsellik ve toplumsall ktan etkilenmi tir. Bunun en net ifadesi de Tevrat, &ncil ve Kur’ân’ n tarihsel olarak birbirinden farkl oldu(udur.”67
Kur’an ve Sünnet naslar n n hemen hemen büyük bir k sm n n nazil ve varid
olmas na gerekçe te kil eden bu sebep ve vesileler, söz konusu naslar n dini, siyasi,
ekonomik, kültürel, tarihsel ve sosyolojik sebep ve arka planlar n ortaya koyar.
Ber’î hükümlerin nüzul sebepleriyle ili kilendirilmesi konusu, usul-i f k hta
geni bir biçimde tart lm t r.68 Bu tart malar n amac , sadece mevcut hükümlerin
tarihsel ve sosyolojik gerekçelerini bilmek de(il, ayn zamanda, farkl ya da yeni birtak m tarihsel ve sosyolojik gerekçeler için de farkl ya da yeni birtak m hükümler
konabilece(ini ifade etmektir. &slam hukukunda ahkâm n de(i imi konusunda önemli
aç l mlara f rsat veren bu tart malar, bilhassa herhangi bir özel sebebe dayal olarak
nazil veya varid olan bir nass n hükmünün, söz konusu özel sebeple s n rl olup
olmad ( konusunda yo(unla m t r.
Bu konuda &slâm hukukçular n n ço(unlu(u, umumi bir hüküm içeren nass n
(cevab n) hususi sebeple (tarihsel ortam ve artlarla) s n rland r lamayaca( n (tahsis
edilemeyece(ini) savunmakla birlikte69, Müzenî (ö. 264/878) ve Kaffâl e -Bâ î (ö.
507/1114) gibi baz Bâfiîler ile Ebû Sevr (ö. 240 veya 246/854 veya 860) ve baz Mâlikîler, hükmün, hususi sebebi ile s n rland r labilece(ini (tahsis) kabul etmi lerdir.
65

Ömer Özsoy, “Müslümanlar n ‘Yenilenme’ Sorunlar ve Kur’ân”, De&i+im Sürecinde slâm, Kutlu Do um
Haftas : 1996, Ankara 1997, Diyanet Vakf Yay nlar , s. 13.
66
Vahyedilen kitap ile aktüel durum aras ndaki ili ki hk.bk. Yusuf, 12/1-2; el-Hicr, 15/1-2; ez-Zuhruf,
43/2-4.
67
lhami Güler, “Muhtar Bir rade (Allah’ n radesi) ve Mümkün Bir Tarihin (610-632) ‘Kelam- Kedim’e ve
‘Zorunlu Tarih’e Dönü+mesi”, III. Kur’an Haftas Kur’an Sempozyumu 13-19 Ocak 1997, Ankara 1998,
Fecr Yay nevi, s. 213.
68
Bu konudaki tart malar için bk. Ferhat Koca, slam Hukuk Metodolojisinde Tahsis, stanbul 1996, SAM
Yay nlar , s. 284-295.
69
Bu grubun delilleri için bk. Ebü’l-Hüseyin el-Basrî, el-Mu’temed fî usûli’l-f kh (n r. Muhammed
Hamîdullah), D ma k 1964, I, 304; Gazzâlî, el-Müstesfâ, Kahire 1322/1904, II, 60; Ebü’l-Hattâb elKelvezânî, et-Temhîd fî usûli’l-f kh (n r. Müfîd Muhammed Ebû ‘Ame e), Mekke 1985, II, 164; 0evkânî,
r âdü’l-fuhûl, Beyrut ts., Dâru’l-Ma’rife, s. 133.
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Onlar bu görü lerini öyle aç klam lard r: Özel bir sebep veya soru kar s nda gelen
hükmün amac , ayet sadece söz konusu özel sebep veya sorunun hükmünü aç klamak de(il de genel bir kural koymak veya genel bir kural aç klamak olsayd , o takdirde kanun koyucu böyle bir beyan , söz konusu özel sebep veya sorunun meydana
geli vaktine kadar tehir etmezdi. Dolay s yla, âri’in bu hitaptan maksad , genel bir
hüküm te ri etmek de(il, sadece hitab n gönderilmesini gerektiren özel soru veya
sebebi aç klamakt r.70
Bu tart mada, “umumi naslar n gönderilmesine gerekçe olan hususi sebeplere
de(il, o naslar n genel hükümlerine itibar edilmesi gerekti(i” görü ü, er’î naslar n
zayi edilmesini önleyici nitelikte görülmekle beraber, söz konusu bu umumi cevap ve
hükümlerin, özellikle kendi soru veya sebeplerine delâletlerinin, di(er konular hakk ndaki delâletlerinden daha kuvvetli oldu(u belirtilmelidir.71 Bununla birlikte, Allah’ n ilahi hitab ile Hz. Peygamber’in örnek aç klamalar n , tarihsel ve toplumsal
artlar ndan koparmamaya da özen göstermek gerekir. Aksi bir anlay , Kur’an ve
Sünnet’in tümünü metahistorik, insani herhangi bir unsur ve yönü bulunmayan,
mutlak, sabit ve kutsal bir statüye sokacakt r.72 Kald ki, &lhami Güler’in de belirtti(i
gibi, nüzul sebeplerinin her zaman toplumsal veya be erî bir ‘olay’ olmas da gerekmez. Zira, insani veya toplumsal herhangi bir ‘durum’ da nüzul sebebi olabilir. Buna
göre, “toplam 23 senede inmi Kur’an’da nüzul sebebi olmadan inen ayet oldu(unu
iddia etmek, ne bu süreyi aç klar, ne de Allah’ n nedenli, anlaml , hikmetli ve maslahatl i yapt ( ilkesiyle ba(da r. Dünyadaki ilahi fiil, zaman ve mekan boyutlar
içindedir. &ster fiziki ister sosyal olsun, bu alemin kanunlar na tabidir. Dini bak
aç s ndan bu kanunlar Allah’ n koydu(u ve yürüttü(ü kanunlard r. Dolay s yla, Allah’ n tabiat kanunlar na göre i yapmas mutlak ilahi kudreti küçülten bir ey de(ildir. Tersine, belki mükemmelli(in bir ifadesidir.”73
Öte yandan, Kur’ân veya Sünnet’ten herhangi bir hüküm ç kar l rken (istinbat
edilirken), ilgili naslar n blok halinde iktibas yerine, onlar n olgularla hangi oranda
ili ki ve etkile im içerisinde bulunduklar n n ara t r lmas , ahkâm n de(i imi aç s ndan önemli imkanlar sa(layacakt r. Çünkü, Hz. Peygamber ve arkada lar n n ya ad klar hayat tarz ile Kitap ve Sünnet’e de yans yan te ri süreci, fazlal klar noksanl klar ve mükemmellikleri-zaaflar ile ‘zorunlu’ de(il, ‘mümkün’ olaylard r.
Dolay s yla, bu tarih diliminden, temel mesaj ayn olan, yüzlerce de(i ik ‘Kitap’ ve
‘Sünnet’ ç kmas imkan dahilindedir. “Örne(in, Mekke’deki on senelik kat mü rik
direni olmayabilirdi, hicret olmayabilirdi. Hendek, Uhud sava lar olmayabilirdi.
Sava lar n neticeleri bildi(imiz gibi olmayabilirdi. Akabe biatlerinde Medineliler Hz.
Muhammed’e hüsnü kabul göstermeyebilirlerdi... Bütün bu mümkün ve muhtemel
durumlara göre Allah’ n de(erlendirmeleri de (ayetler, Kurân, vahiy) farkl olacakt .”74
70

Ebü’l-Hüseyin el-Basrî, el-Mu’temed, I, 305; Gazzâlî, el-Müstesfâ, II, 61; Fahreddin er-Râzî, el-Mahsûl
(n r. Tâhâ Câbir el-Ulvânî), Riyad 1979, I/3, 196.
71
Fahreddin er-Râzî, el-Mahsûl, I/3, 191.
72
lhami Güler, Sabit Din Dinamik 8eriat, Ankara 1999, Ankara Okulu Yay nlar , s. 172.
73
lhami Güler, a.g.e., s. 169.
74
lhami Güler, “Muhtar Bir rade (Allah’ n radesi) ve Mümkün Bir Tarihin (610-632) ‘Kelam- Kedim’e ve
‘Zorunlu Tarih’e Dönü+mesi”, s. 225.
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Te ri sürecinin bu ekilde “mümkün” olarak de(erlendirilmesi, ahkam n de(i imi
konusunda bize yeni sebeb-i nüzul ve vürudlar n dikkate al nmas imkan n verecektir. Bu hususta Câbirî öyle demektedir:
“Ber’î hükümlerin aklîli(inin, maslahat gözetme çerçevesinde esbâb- nüzûlle
temellendirilmesi, meselenin yeni birtak m sosyolojik ortamlarla, yani ba ka esbâbnüzullerle ilgili olmas halinde, ba ka aklîliklerin olu turulmas için geni imkan
sa(layacakt r. Böylece, f khî dü ünce ve ictihat ruhu sürekli yenilenir ve eriat de
geli melere ayak uydurabilecek ve her zaman ve mekanda uygulanabilecek bir nitelik
kazan r.”75
Naslardan hüküm ç kar rken, onlar n ili kili olduklar tarihsel ve sosyolojik ortamlar dikkate almamak ve yeni (aktüel) tarihsel ve sosyolojik ortamlarla ili kiye
girmemek demek, &slam te ri tarihini, önceden planlanan (ilahi) bir senaryonun çekilen sahnelerine ait eski foto(raflar n sakland ( bir albüm olarak seyretmek demektir.
Yeni hukuki olaylar kar s nda birtak m hukuki tav rlar geli tirirken, yeni tarihsel ve sosyolojik ortamlar n dikkate al nmas gerekti(i konusunda son olarak,
ça(da &slam hukukçular ndan Asaf A. A. Feyzi’nin metaforik bir dille ifade etti(i u
görü lere yer vermek istiyoruz:
“Hiçbir lisan de(i meden, hep ayn kalmaz. Kelime ve deyimlerin ça(r m yapt r c güçleri kah artar, kah azal r; bu tart mada lisan sabit bir unsur de(il, bilinen
de(i kenlerden bir tanesidir... Kur’ân’ , bir yirminci yüzy l insan olarak, beni cezb
edebildi(i kadar yla yeniden yorumlamak, hayat ko ullar na uyarlay p do(rulu(una
inanmak için, Peygamber zaman nda ya ayan Araplar nas l anlam larsa öylece anlayabilmeyi isterdim. Benden çölde ya amam, deve s rt nda çölü kat’ etmem, çekirge
yemem, kan davas gütmem, sakal b rak p pelerin giymem ve yapmac k bir Arap
zihniyeti ta mam beklenemez. Biirsel gerçekle hakiki gerçe(i birbirinden ay rmam
gerekir. Dinin kabu(uyla özü aras nda, hukukla töre aras nda da bir ay r m yapmak
mecburiyetindeyim, &slam mesaj n as rlar önce ya am bir insan gibi de(il, modern
bir insan olarak kavramak, anlamak zorunday m.”76
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Örf ve âdet kavramlar , &slâm hukuk literatüründe “genel olarak toplumda yaayan ve yaz l olmayan kaideler”78 eklinde e anlaml (müterâdif) olarak kullan lm t r.
Örfün, umumi bir nasla çat mas halinde onu tahsis ederek s n rland rmas
konusunda Ebü’l-Hüseyin el-Basrî (ö. 436/1044), Bîrâzî (ö. 476/1083), Gazzâlî (ö.
75

Câbirî, a.g.e., s. 59.
J. Donohue – J. Esposito, De&i+im Sürecinde slam (trc. Ali Ya ar Aydo an – Ayd n Ünlü), stanbul 1991,
nsan Yay nlar , s. 203.
77
Bu konu, slam Hukuk Metodolojisinde Tahsis adl eserimizin 251-265. Sayfalar esas al narak haz rlanm t r.
78
bn Âbidîn, Ne+ru’l-arf, II, 112 (Mecmûatü Resâil-i bn Âbidîn içerisinde, ts., yy., Dâru hyâi’t-Türâsi’lArabî); Ali Haydar, Dürerü’l-hükkâm +erhi Mecelleti’l-ahkâm, stanbul 1911, I, 92; Hallâf, Masâd ru’tte+rîi’l- slâmî fî mâ lâ nassa fîh, Küveyt 1972, s. 145; Ebû Sünne, el-Urf ve’l-âde, Kahire 1947, s. 11;
Hayreddin Karaman, “Adet”, D A, stanbul 1988, I, 370.
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505/1111), Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) ve Âmidî (ö. 631/1233) gibi klasik usulcüler, genel olarak örf ve âdetin hukukî bir delil olmad ( ve dolay s yla onun umumi
bir hükmü tahsis etme (s n rland rma) gücünün bulunmad ( n savunmu lard r.79
Örfe hukuki bir de(er verenler ise, onun nas kar s ndaki durumunu söz konusu nass n te rî’ vaktinde mevcut (mukârin) veya bu vakitten sonra meydana gelmi
(târî) olmas na göre ayr ayr de(erlendirmi lerdir:
Hanefîlerle Mâlikîlerin ekserisi hitab n geli i esnas nda mevcut (mukârin) olan
amelî örfün, umumi bir nass tahsis ederek onu âdet menziline indirece(ini kabul
etmi lerdir.80 Özellikle Hanefîlerin literatüründe bulunan “örfe dayal nas” kavram ,
hukuki hükümlerin de(i mesi tart malar n n temelini te kil eder. Onlar n bu konudaki görü leri u örnek üzerinde aç klanabilir: Hz. Peygamber me hur riba hadisinde
bu(day, arpa, hurma ve tuzun ölçü (keyl) ile, alt n ve gümü ün ise tart (vezn) ile
mübâdele edilece(ini belirtmi tir.81 Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve Muhammed b. Hasan
e -Beybânî (ö. 189/805) söz konusu hadisin lafz ndan hareketle, burada ad geçen
mübâdele ekli d nda ba ka bir ekil kabul etmezken82, Ebû Yûsuf (ö. 182/798)
hadiste belirtilen maddelerin ölçü veya tart ile mübadelesi prensibinin de(i mez
te rîî bir kural olmad ( n , bunun o günkü cârî âdetlere ba(l bulundu(unu, teâmül
haline gelmesi durumunda alt nlar aras nda e itli(in ölçü ile, bu(daylar aras nda ise
tart ile yap labilece(ini söylemi tir.83 Me hur Hanefî fakih ve usulcüsü Serahsî (ö.
483/1090), bu hadisin ölçü ve tart n n takrîrî sünnet olarak yerle ti(ini gösterdi(ini
ve onun art k örfle de(i tirilemeyece(ini ileri sürerek84 Ebû Hanîfe ve Muhammed b.
Hasan e -Beybânî yan nda yer al rken, daha sonra gelen birçok Hanefî alimi ise Ebû
Yûsuf’un görü ünü tercih etmi tir.85
Gerçekten hadise dikkatle bak ld ( nda, onun as l amac n n, söz konusu maddelerin ölçü veya tart ile sat de(il, mübâdele s ras nda herhangi bir fazlal ( n olmamas ve gayri me rû bir kâr n engellenmesi oldu(u görülecektir.86 Bu durumda
bize dü en görev, belirli bir zaman ve mekan boyutu içerisinde ya ayan Kur’ân’ n ilk
muhataplar n n tarihî, ekonomik, sosyal ve co(rafî artlar içerisinde olu mu örflerini hakim k lmak de(il; kanun koyucunun bu laf zdan as l maksad n ara t rmak
79

Ebü’l-Hüseyin el-Basrî, el-Mu’temed, I, 301; 0îrâzî, 8erhu’l-Lüm’a (n r. Abdülmecid Türkî), Beyrut 1988,
I, 391; Gazzâlî, el-Müstesfâ, II, 111-112; Râzî, el-Mahsûl, I/3, 198; Âmidî, el- hkâm, I, 534.
80
mâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-Burhân fî usûli’l-f kh (n r. Abdülazîm Dîb), Katar 1978, II, 445-446;
Gazzâlî, el-Müstesfâ, II, 111-112; bnü’l-Hâcib, Muhtasarü’l-müntehâ, Beyrut 1983, II, 152; Karâfî, elFurûk, Beyrut ts., Âlemü’l-Kütüb, I, 174; bn Âbidîn, Ne ru’l-arf, II, 113; Ebû Sünne, el-Urf ve’l-âde, s. 91.
81
Buhârî, “Büyû’ “, 77, 78; Müslim, “Müsâkât”, 80-82; Ebû Dâvûd, “Büyû’ “, 12; 0evkânî, Neylü’l-evtâr,
Kahire 1971, V, 215.
82
Güzelhisârî, Menâfiu’d-dekây k, s. 309; Ebû Sünne, a.g.e., s. 140; Hayreddin Karaman, “Adet”, D A, I,
370-371.
83
Serahsî, el-Mebsut, XII, 142; Ali Haydar, Dürerü’l-hükkâm, I, 99; Ebû Sünne, a.g.e., s. 62.
84
Serahsî, a.g.e., XII, 142.
85
bn Âbidîn, Ne+ru’l-arf, II, 116,128; Hac Re id Pa a, Ruhu’l-Mecelle, stanbul 1908, I, 123; Ebû Sünne,
a.g.e., s. 141; Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el-Medhal, II, 891-892.
86
bn Âbidîn, Ne+ru’l-arf, II, 116, 128; Ebû Sünne, a.g.e., s. 62, 141-142; Zerkâ, el-Medhal, II, 889-892;
brahim Kafi Dönmez, “el-Urf fi’l-f khi’l- slâmî”, Mecelletü mecma’ ’l-f khi’l- slâmî, Cidde 1988, IV/V,
3319.
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olmal d r. Aksi halde, bu tür hükümleri ebedî ve evrensel kabul etmek, onlar n dayal
oldu(u örfleri ebedile tirmek anlam na gelir ki, bu da insanlar zorluk ve s k nt ya
dü ürebilir. Kald ki, hukukun (dinin) amac da belli bir dönemde ya am olan insanlar n örflerini ebedîle tirmek, evrenselle tirmek ve kutsalla t rmak de(ildir. Ayr ca, Ebû Yûsuf’un yakla m örfün nassa takdim edilmesi veya nass n ihmal ya da
iptal edilmesi de(il, &zmirli &smail Hakk ’n n (ö. 1366/1946) belirtti(i gibi, bizzat
nasla amel edilmesi, nass n ne demek istedi(inin örf ile anla lmas ve yorumlanmas
demektir.87
Öte yandan, Belh, Buhârâ ve Mâverâünnehir bölgesi Hanefî hukukçular ,
umumi bir hitab n te rîi s ras nda mevcut olan bir belde veya belirli bir sanat, ticaret
ve meslek erbab na ait özel bir örfün dahi umumi hükmü daralt p tahsis edebilece(ine dair çe itli fetvalar vermi lerdir.88 Bu durum, &slam hukukunda hükümlerin te rîi
ve yorumlanmas s ras nda, sosyolojik realiteler yani fiilî ili kiler, bilimsel, ekonomik
ve teknolojik geli meler ile örf ve âdetlerin dikkate al nd ( n gösterir. Zira, sosyal
münasebetlerin kurucu unsurlar ndan olan hukuk, gerçek anlam n birtak m yetersiz
formüllerden de(il, do(rudan do(ruya hayat n artlar ndan elde eder.89
< 1

D 1

Maslahat- mürsele, ispat veya ilgas (me ruiyet veya gayr-i me ruiyeti) hakk nda özel bir delil bulunmayan ve eriat n genel maksatlar yla birlik içinde olan
maslahatlard r.90
Bu tür maslahatlar n herhangi bir nasla kar la mas halinde nas l bir yol izlenece(i hususu usul-i f k hta geni bir ekilde tart lm t r.
&slâm hukukçular na göre, bir konuda nas varsa, hüküm o nassa veya onun
dayand ( k yasa izâfe edilir ve genel bir tarzda kendisine riayet edilmesi istenen
“mücerret maslahat”a ba(lanmaz.91
Maslahat- mürseleye en büyük de(eri veren Mâlikîler ba ta olmak üzere &slâm
hukukçular n n büyük ço(unlu(u, maslahat- mürselenin senet veya delâlet bak m ndan kat’î olan bir nas ile çat mas n n dü ünülemeyece(ini ve böyle bir mürsel
maslahata itibar edilemeyece(ini söylemi lerdir.92 &slâm hukukçular n n ço(unlu(unu
te kil eden bilginlerin bu yakla mlar na kar , Hanbelîlerin özgün fakihlerinden olan
Necmeddin et-Tûfî’nin93 (ö. 716/1316) bu konudaki görü leri özellikle son dönemler87

zmirli smail Hakk , “Örfün Nazar- +er’deki Mevkii”, Sebîlü’r-re âd, sy. 293, s. 132; a.mlf., “ cma, K yas
ve stihsan n Esaslar ”, Sebilü’r-re âd, sy. 295, s. 154.
88
Ebû Sünne, a.g.e., s. 58-61; zmirli smail Hakk , “Örfün Nazar- +er’deki Mevkii”, s. 293.
89
Rahmi Çobano lu, “Fenomen ve deal Olarak Hukuk”, ÜHFM, XXIX, sy.3, s. 675.
90
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el- st slâh ve’l-mesâlihu’l-mürsele, D ma k 1988, s. 37.
91
bn Kayyim el-Cevziyye, ’lâmü’l-muvakk ’în, I, 68; Ramazan el-Bûtî, Davâb tu’l-maslaha, Beyrut 1982,
s. 132.
92
Ebû Zehre, Usûlü’l-f kh, Kahire ts., (Dârü’l-Fikri’l-Arabî), s. 274; Zerkâ, el-Medhal, I, 123; Bûtî, a.g.e., s.
201.
93
Tûfî’nin hayat hk. bk. bn Hacer el-Askalânî, ed-Dürerü’l-kâmine, Haydarâbâd 1929-1931, II, 154-157;
bnü’l- mâd, 8ezerâtü’z-zeheb (n r. Abdülkâdir Arnavûd), Beyrut 1986, VI, 39-40; Ömer R za el-Kehhâle,
Mu’cemü’l-müellifîn, D ma k 1957, IV, 266.
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de geni yank uyand rm t r.
Tûfî, “Zarar ve zararla mukâbele yoktur”94 hadisini incelerken95 er’î delillerin
en kuvvetlisinin nas ve icmâ oldu(unu, bu iki delilin ise maslahata riayet prensibine
uygun veya ayk r olabilece(ini; uygun olmalar halinde üç delilin de ayn hüküm
üzerinde ittifak etmi olmas sebebiyle herhangi bir problem bulunmayaca( n , ancak
onlar n “maslahata riayet” prensibine ayk r olmalar halinde, maslahata riayet ve
zarar def’ konusunda hâs olan bu hadis gere(i, ilga ve iptal yoluyla de(il de “tahsis
ve beyan” yoluyla, maslahat n söz konusu nas veya icmaya takdim edilece(ini ileri
sürmü tür.96
Tûfî’nin maslahat çerçevesinde ileri sürdü(ü bu görü ün tahsis ya da nesh
olup olmad ( konusundaki de(erlendirmeler bir yana97, hukuki hükümlerin geçerlili(ini maslahatla s n rlayan bu yakla m tarz , hukuki hükümlerin istikrar veya de(iimi konusundaki tart malarda, de(i im taraftarlar n cesaretlendiren önemli referanslardan biri olmu tur.
Bu görü , Avrupa’da hukukî pozitivizme kar
iddetli bir tepki olarak do(an
ve kanunun yorumunda hakimin serbest davranmas n hatta kanunun metin ve gayesine ayk r sonuçlara dahi var labilece(ini savunan Serbest Hukuk Ekolü’nün iddialar na benzemektedir.98 Ayr ca, Kur’ân- Kerîm ve Sünnet’in sadece birer “model
te rî’“ oldu(unu ve &slâm hukukçular n n bunlar n te rî’ gayesinden yararlanarak
yeni hükümler vermesi gerekti(ini savunan Fazlur Rahman (ö. 1409/1988)99 ile
“Kur’an’ bir XX. yüzy l insan olarak” “tarihî geli imi ve kronolojik ilkeler esas al narak” “yeniden yorumlamak” gerekti(ini savunan Asaf A. A. Feyzi’nin100 ve yorumun
“metinden gerçe(e do(ru ‘inen’ bir yol de(il, fakat gerçekten metne do(ru ‘ç kan’ bir
yol” oldu(unu belirten Hasan Hanefî’nin yakla m 101 da böyle bir tepkinin ifadesi
say labilir.
94

bn Mâce, “Ahkâm”, 17; Nevevî, 40 Hadis (trc. Ahmed Naim), Ankara 1985, s. 40-41.
Tûfî’nin söz konusu hadisin erhi s ras nda belirtti i görü leri Cemâleddin el-Kâs mî taraf ndan “Risâle
fi’l-mesâlihi’l-mürsele” ad yla ne redilmi tir. Bk. Mecmûu resâil fî usûli’l-f kh, Beyrut 1906, s. 37-70. Ayr ca bk. Risâletü’l- slâm, Kahire 1950, II/I, 94-105. Mustafa Zeyd ad geçen risalenin tahkikli ne rini
yapm t r. el-Maslaha fi’t-Te+rîi’l- slâmî ve Necmüddin et-Tûfî, yy., 1964 (Daru’l-fikri’l-Arabî), s. 206-240.
Abdülvehhab Hallâf ise Masâd ru’t-te+rî fî mâ-lâ-nassa fîh (Küveyt 1972) adl eserinde bu risaleyi aynen
nakletmi tir. s. 105-145.
96
Tûfî, Risâle fi’l-mesâlih, s. 109-110; 135-144 (Hallâf’ n Masâd r’ içinde).
97
Tûfî’nin maslahatla ilgili görü lerinin de erlendirilmesi için bk. Zâhid el-Kevserî, Makâlâtü’l-Kevserî,
Humus 1968, s. 120, 332-333; 119, 332; 118-119; Ebû Zehre, bn Hanbel hayâtuhû ve asruhû, Kahire
1981, s. 324; Hallâf, Masâd r, s. 99, 101; 0elebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s. 295, 296-322; Bûtî, Davâb tu’lmaslaha, s. 209-213; Ferhat Koca, “ slâm Hukukunda Maslahat- mürsele ve Necmeddin et-Tûfî’nin Bu Konudaki Görü+lerinin De&erlendirilmesi”, LAM Ara t rma Dergisi, I, ( stanbul 1996), s. 93-122.
98
slam hukukundaki örf ve maslahat anlay lar ile bat da geli en serbest hukuk ekolünün baz görü lerini kr . bn Kayyim el-Cevziyye, ’lâmü’l-muvakk ’în, I, 337-368; Muhammed 0erif Ahmed, Nazariyyetü
tefsîri’n-nusûs ’l-medeniyye, Ba dat 1981, s. 196-201, 271-272.
99
Fazlur Rahman, slam (trc. Mehmet Ayd n-Mehmet Da ), Ankara 1992, s. 54-55.
100
Asaf A. A. Feyzi’nin bu görü leri için bk. John Esposito-John Donohue, De&i+im Sürecinde slam (çev.
Ali Ya ar Aydo an-Ayd n Ünlü), stanbul 1991, s. 193-199.
101
Hasan Hanefî, “Teoloji mi Antropoloji mi?” (çev. M. Sait Yaz c o lu), AÜ FD, XXIII, 518.
95
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“Kara Avrupa’s hukuk ailesinin laf zc l k ve mant kç l k” e(ilimlerinden sonra
ula t ( teleolojik ve sosyolojik metotlar, hukuk emniyeti bak m ndan baz sak ncalar
ta makla birlikte, hukukun da ancak bu yollarla canl l ( n sa(layabilece(i gözlemlenmektedir. Bu sebeple, gerek &slâm toplumlar nda gerekse di(er ortamlarda, geçmi
devirlerde ve asr m zda do(an ve geli en çe itli hukuk hareketleri, “hukukun
nisbîli(i” (relativisme juridique) tehlikesine dü memek, hürriyet ad na hukuku formel
olarak kendisinden vazgeçilebilecek faydas z ve lüzumsuz bir süs haline getirmemek
ve hukukî vâk alarla idealler aras ndaki hassas dengeyi korumak kayd yla bugünkü
&slâm hukukçular taraf ndan de(erlendirilmelidir.102
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Kanun koyucular n bütün hayat münasebetlerini önceden tahmin ederek veya
bilerek onlar belirli birer hukuk kural na ba(lamalar zorunlu de(ildir. Kald ki, özellikle be erî irade ve ictihadla hüküm veren kanun koyucular n n bütün hayat münasebetlerini ku at c bir ekilde bilmeleri de imkans zd r. Dolay s yla, kanunlarda birtak m bo luklar n bulunmas hem tabiî hem de zaruridir.
Kanunda bo luk demek, “bir uyu mazl k hakk nda uygulanmas gerekli hukuk
kural n n kanunda bulunmamas ” ya da “ortaya ç kan bir meseleyi kanunun cevaps z
(çözümsüz) b rakmas ” demektir.103
Bu bo luklar, bazen kanun koyucular n iradeleri d nda meydana gelir, bazen
de kanun koyucular bizzat bilerek ve isteyerek kanunda çe itli bo luklar b rak r ve bu
bo luklar n mahkeme ictihatlar taraf ndan doldurulmas amac n güder.104
Kur’ân- Kerîm’e ve Hz. Peygamber’in çe itli hadislerine bu aç dan bak ld (
zaman, onlar n birtak m konularda bilinçli bir ekilde sükut geçtikleri (meskût anh,
kanun bo luklar ) ve bu bo luklar n insanlar taraf ndan doldurulmas n arzu ettikleri
görülür.105 &slam’da b rak lan bu bilinçli hukuk bo luklar n n varl ( na i aret eden en
önemli delil, Kur’ân ve Sünnet’te insanlar n dini konularda rasgele soru sormalar n n
ho kar lanmam olmas d r.
Bu konuda Kur’ân- Kerîm’de öyle buyrulmaktad r: “Ey iman edenler! Aç klan rsa ho unuza gitmeyecek olan eyleri sormay n. E(er Kur’an indirilirken onlar
sorarsan z size aç klan r. (Aç klanmad ( na göre), Allah onlar affetmi tir. (Siz sorup
da ba n za i ç karmay n). Allah çok ba( lay c d r, aceleci de(ildir. Sizden önce de
bir toplum onlar sormu , sonra da bunlar inkar eder olmu tu” (el-Mâide, 5/101102).
Hz. Peygamber’den gelen bir rivayette ise öyle anlat lmaktad r: “Oraya yol bulabilen insanlar n o evi haccetmesi, Allah’ n insanlar üzerindeki bir hakk d r” (Âl-i
&mrân, 3/97) âyeti nazil oldu(u zaman, bir adam (el-Akra’ b. Hâbis): “Her sene mi yâ
102

brahim Kafi Dönmez, “ slâm Hukukunda Müçtehidin Naslar Kar+ s ndaki Durumu ile Modern Hukuklarda Hakimin Kanun Kar+ s ndaki Durumu Aras nda Bir Mukayese”, MÜ FD, sy. IV, s. 48-49. Ayr ca bu
denge hk.bk. Muhammed Mustafa 0elebî, “el-F khu’l- slâmî beyne’l-misâliyye ve’l-vâk ’ yye”, Mecelletü’lEzher, L/6, s. 1212-1220.
103
Zahit mre, Medenî Hukuka Giri+, stanbul 1980, Fakülteler Matbaas , III. Bask , s. 172.
104
Zahit mre, a.g.e., s. 172.
105
Bu konuyla ilgili ayr nt lar için bk. Mehmet Erdo an, slâm Hukukunda Ahkam n De&i+mesi, s. 42-44.
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Resûlellah’ diye sordu. Hz. Peygamber yüzünü çevirdi. Adam: “Her sene mi yâ
Resûlellah’ diye üç defa tekrarlad . Hz. Peygamber de her defas nda duymazl ktan
geldi. Dördüncü defas nda: “Can m elinde olana yemin ederim ki, e(er ‘Evet’ deseydim, o size vacip olurdu; e(er vacip olsayd , o zaman da ona güç yetiremezdiniz. Onu
yerine getiremedi(iniz zaman da küfranda bulunmu olurdunuz. Ben sizi b rakt ( m
sürece, siz de beni rahat b rak n” buyurmu tur.106
Yine, Hz. Peygamber, hakk nda herhangi bir hüküm inmemi konularda soru
sorulmas ndan memnun olmad ( n u ekillerde ifade etmi tir:
“Büphesiz ki Yüce Allah (baz eyleri) farz k lm t r, onlar terk etmeyiniz; baz
s n rlar koymu tur, onlar çi(neyip geçmeyiniz; baz eyleri haram k lm t r, onlar
irtikap etmeyiniz; baz eyleri de, unuttu(undan dolay de(il, yaln zca size merhametinden dolay sükut geçmi tir, onlar n da hükmünü ara t rmay n z.”107
“En büyük cürüm i leyen insan, haram olmayan bir ey hakk nda soru saran
ve bu sorusu yüzünden o eyin haram k l nmas na sebep olan kimsedir.”108
“Ben sizi terk ettikçe, siz de benim üstüme gelmeyiniz. Büphesiz ki, sizden önceki kavimler, mutlaka peygamberlerine fazla soru sormalar ndan dolay helak olmu lard r.”109
Nitekim, Cenab Hak, &srail o(ullar ndan bir inek kurban etmelerini istemi onlar da bu ine(in nitelikleri hakk nda çe itli lüzumsuz sorular sorarak kendilerine
zorluklar ç karm lard r. Kur’ân- Kerîm’de bu olay öyle anlat l r:
“Musa, kavmine: ‘Allah bir s ( r kesmenizi emrediyor’ demi ti de: Bizimle alay
m ediyorsun? Demi lerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah’a s ( n r m, demi ti.
‘Bizim ad m za Rabb’ine dua et, bize onun ne oldu(unu aç klas n’ dediler. Musa:
Allah diyor ki: ‘O, ne ya l ne de körpe; ikisi aras nda bir inek’ Size emredileni hemen
yap n, dedi. Bu defa: ‘Bizim için Rabb’ine dua et, bize onun rengini aç klas n’ dediler.
O diyor ki: ‘Sar renkli, parlak tüylü, bakanlar n içini açan bir inektir’ dedi. ‘(Ey Musa!) Bizim için Rabb’ine dua et de onun nas l bir s ( r oldu(unu bize aç klas n, nas l
bir inek kesece(imizi anlayamad k. Biz in allah emredileni yapma yolunu buluruz’
dediler. (Musa) dedi ki: Allah öyle buyuruyor: ‘O, henüz boyunduruk alt na al nmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dola an (salma), renginde hiç alacas
bulunmayan bir inektir’. & te imdi gerçe(i anlatt n’ dediler ve bunun üzerine (onu
bulup) kestiler, ama az kals n kesmeyeceklerdi” (el-Bakara 2/67-71).
&bn Abbâs’ n (ö. 68/687) da belirtti(i gibi, yukar daki olayda, &srail o(ullar
inek kurban etmekle ilgili emre ilk muhatap olduklar zaman, onu yerine getirmeye
yönelselerdi ve herhangi bir ine(i kurban etselerdi, bu onlar için yeterli olurdu. Ancak
onlar, bu konuda sorular yla iddet gösterince, Allah da onlara a( rla t r c hükümler
106

Müslim, “Hac”, 412.
Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ (n r. Muhammed Abdülkâdir Atâ), Beyrut 1414/1994, Dâru’l-Kütübi’llmiyye, X, 21 (hadis nr. 19725-19726); Alâuddin Ali el-Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl (n r. Bekrî
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göndererek iddet göstermi tir 110
Bu ayet ve hadisler, &slam’da ahkamla ilgili alanlarda bilinçli bir ekilde bo luklar b rak ld ( n ve bu alanlarda insanlara yetki ve imkanlar verildi(ini göstermektedir. B rak lan her hukuk bo lu(u ise, asl nda bir de(i im alan d r.
93 #0M U
Hükümlerin de(i imi konusunda klasik f k h usulündeki çe itli araç ve imkanlara kar l k, yukar da birkaç defa belirtti(imiz gibi, özellikle IV (X). As rdan itibaren
&slam hukuk dü üncesinde ictihat ve de(i imin yerini, istikrar ve taklit anlay n n
ald ( tarihî bir realitedir.
Asl nda ictihad kap s n n kapanm olmas , Subhî el-Mahmasânî’nin de söyledi(i gibi, &slam hukukunun kural ve kavramlar n n bir ihlalidir ve bu durum, bütün
Müslümanlar sürekli bir durgunlu(a ve de(i im kanunlar n n uygulanmas ndan
uzak durmaya mahkum etmi tir. Böyle bir durgunluk ise, önceki f k hç lar zaman nda mevcut olan artlar muhafaza etmeye ve bu fakihlerin kendi zamanlar nda ya ayan Müslümanlar ve kendilerinden sonra k yamete kadar gelecek nesiller için ortaya
koyduklar modeli izlemeye mecbur k lm t r.111
Ayn ekilde, Müslümanlar de(i im kural n unutup, hükümleri sabit ve donmu bir ekilde alg lay nca; “âdetler, ihtiyaçlar, zamanlar, muhitler ve durumlar de(i se; milletler, ilimler, sanatlar ve hayat geli ip ilerlese dahi mezkur hükümlere,
de(i tirmeden ve tadil etmeden ba(lanmay kabul edince; evet Müslümanlar bütün
bunlar yap nca, medeniyet kervan n kaç rmak ve buna ba(l olarak sosyal hayat n
bütün sahalar nda geri kalmak, onlar için kaç n lmaz bir sonuç olmu tur.”112 Dolay s yla, &slam hukukunda de(i im yerine istikrar ve durgunluk anlay n n hakim olmas , yaln zca &slam hukukunun hayat n gerisinde kalmas na sebep olmam , ayn
zamanda hukuk alan ndaki bu gerileme, bütünüyle &slam medeniyetinin kötürümle mesi ve medeniyetler yar nda geri kalmas n n temel sebepleri aras nda yer alm t r.
Özellikle, XVIII. As rdan itibaren &slam dünyas n n Bat kar s ndaki yenilgisinin apaç k bir ekilde ortaya ç kmas , &slam ülkelerinin sömürge haline getirilmesi,
ekonomik ve teknolojik alanlardaki gerili(in anla lmas üzerine ise, &slam hukuk
dü üncesinde tekrar ictihad kap s n n aç lmas n ve de(i im ilkesinin çal t r lmas n
savunan çe itli sesler yükselmeye ba lam t r.
Ne var ki, baz &slamc dü ünürlerin giri ti(i, ço(una ideolojik karakterin ve
yüzeyselli(in hakim oldu(u birtak m çabalar hariç, yap lan bu ictihad ça(r lar , yaln zca bir ça(r , hatta mevcut meydan okumalar n bask s alt nda, bunlara cevap vermek yerine, sadece “at lan bir slogan” olman n ötesine geçememi tir.113 Bugün dahi,
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kendisini tecdit ve yenilenme hareketi içerisinde gören baz ki ilerin, konu Kur’ânKerîm ve Sünnet’te bulunan tarihsel ve evrensel hükümlerin birbirinden ay rt edilmesine gelince, ayak sürümeye, bu konuda tart anlar “arkadan çekmeye” ve hatta
toplumumuzda var olan “ulemaya sayg ” anlay n da istismar ederek, söz konusu
tart mac lar yüksek sesleriyle susturmaya çal t klar gözlenmektedir. Bu tür çifte
standartlar ise, içeride ve d ar da dü ünen birtak m insanlar n gözünden kaçmamaktad r. Örne(in, G. H. Jansen, tecdit ve yenilenme taraftar n n bu çeli kilerine i aret
ederek öyle demektedir:
“Remormist müslüman daha henüz, Kur’ân’daki hukukun baz ö(elerinin yedinci yüzy l Arabistan’ için uygun olmas na ve hatta zaman n artlar na göre büyük
ilerlemeler getiriyor olmas na ra(men, yirminci yüzy l n son çeyre(inin ruhuna uymad ( problemini halledebilmi de(ildir.”114
Ayn ekilde, Geoffrey Godsell ise öyle demektedir:
“&slâm kronik bir kriz içindedir ve bu bir gayri müslimin gözüyle Rönesans’dan
bu yana dünya yüzüne bat dan gelen tüm yeniliklere ayak uyduramamadan kaynaklanan bir krizdir... &slam’ n bugünkü ön plana ç k asl nda kendini müdafaaya yöneliktir... Bu, daha henüz bugünün dünyas n n gerçekleriyle teolojik olarak ve ikna
edici bir tarzda hesapla p, ayak uydurmay ba aramayan büyük bir dinin ba(l lar n n sald rgan ve meydan okuyucu hayk r lar d r.”115
Bugün &slam hukukunda ahkam n de(i imi önündeki engellerin kald r labilmesi için ne yap labilir?
Bize göre, bu konuda yap lmas gereken en önemli i , ictihad n de(erini fark
eden zihinlerin önünün aç lmas d r. Buradaki ilk aç l m, zihinlerin, öncelikle hayat n
getirdi(i yeni verilere ve onun geli imine egemen olan kurallara aç lmas yla olacakt r.
Çünkü, hukuk ile toplumsal hayat n verileri, adalet terazisinin veya tahterevallisinin
iki kefesi ya da iki ucuna oturur ve aralar ndaki a( rl k dengesi bozuldu(u zaman,
biri di(erini ya a a( (geri) ya da yukar (ileri) kald r r.
Geçmi te ictihad için sarf, nahiv ve belâgat gibi Arap diliyle ilgili ilimleri ve tefsir, hadis ve f k h gibi dini ilimleri bilmek yeterli idi ve o dönemlerde toplumsal, ekonomik ve siyasal yap lar da bu ilimlerin içeriklerine paralel bir seyir takip etmekteydi.
Bugün ise durum gittikçe farkl la maktad r. Bugün Bat da sosyoloji, ekonomi, biyoloji ve uzay çal malar ... gibi çe itli alanlarda gerçekle tirilen ‘bilimsel devrim’lerle
birlikte meydana gelen muazzam de(i iklikler, söz konusu bilimlerin epistemolojik
temellerine ve be eri düzeydeki sonuçlar na aç lmay , ictihad yapmak isteyen birisi
için zorunlu hale getirmektedir. “&ctihad konusunda bu bilimlere aç lmaya olan ihtiyaç, dil ve din ilimlerine olan ihtiyaçtan daha az de(ildir. Bugün &slam alimlerinin
büyük ço(unlu(unun sahip oldu(u eksiklik, hayata ayak uyduran bir ictihad becerememeleridir. Hayat n gerisinde kalan bir ictihad nsa ne bugüne ne de geçmi e bir
114
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faydas vard r.”116 Hatta, “eski usul kurallar çerçevesinde yap lacak her ‘ictihad’; velev ki, yeni bir fetva vermek, hatta eski fukahân n hile-i er’iye diye adland rd klar
türden birtak m tatbikatlar olsa bile- reformist bir ictihad de(il, taklidî bir ictihad
olarak kalacakt r. Ça( m za damgas n vuran geli mede, özelli(i ne olursa olsun, bu
tür hileler, çareler bir yarar sa(lamaz. Zira bu, ulusal ve uluslar aras , sosyal, ekonomik ve siyasi ya am alan nda bir geli medir ve ancak bizzat bu geli im seviyesindeki bir ictihad ve reform dü üncesiyle kavranabilecektir.”117
Öte yandan, &slam hukukunda ahkam n de(i iminden kaç n lmas , muhafazakar hukukçular n zannetti(i gibi, birtak m hukuki hükümlerin korunmas n sa(lamayacak, aksine tarihte pek çok örne(inin görüldü(ü gibi, söz konusu hükümlerin etraflar n n dolan lmas na ve hatta &slam hukukunun bütünüyle ortadan kalkmas sonucunu do(urabilecek bir sekülerle me sürecine girilmesine sebep olacakt r. Böyle bir
sonuca i aret eden Fazlur Rahman öyle demektedir:
“Hukuk toplumun gündelik hayat na hakim oldu(u için, kaç n lmaz sosyal
de(i imlerin ( nda yeniden yorumlanmak zorundad r. Yeniden yorumlanma süreci
durdu(unda, toplumun ya durgunla aca( ya da isyan edip laikli(e do(ru yol alaca(
â ikard r. Her iki durumda da kelam, ahlâk ve hukukun bütün yap s sonunda çökecektir.”118
Netice olarak, günümüzde “ça(da ya am n en belirgin özelli(inin de(i im oldu(u hususu tart ma götürmez bir gerçektir. &nsanlar bu de(i ime, ister bir ilerleme
ve ça(da uygarl k seviyesine yükselme olarak, isterse birçok ‘sap kl ( ’ bar nd ran ve
‘yüce insani de(erleri’ bozmaya yönelik bir ey olarak baks nlar; itiraf edilmesi kaç n lmaz olan gerçek udur ki, çe itli alanlarda meydana gelen yenilikler, her gün hatta
her saat birbirini takip etmektedir. Bu yenilikler, geli ime ayak uyduran medeni insanlar ; mevcut kanunlar n , bireysel ve toplumsal davran lar n düzenleyen kurallar yeniden gözden geçirmeleri konusunda zorlamaktad r. Bu gözden geçirme i lemi,
zorunlu olarak bu kanun veya kurallar n u ya da bu davran kural ndan dolay
tamamen kald r lmas ya da ask ya al nmas anlam na gelmez. Bu, ço(u kez, önceliklerin yeniden ele al nmas n , ihtiyaçlar hiyerar isinin yeniden tespit edilmesini ve
bunun gerektirdi(i birtak m ilave kanunlar n vaz’ n zorunlu k lmaktad r.”119 Asaf A.
A. Feyzi’nin dedi(i gibi, “Kanunlar, zaman ve artlar n potas ndaki madenlere benzerler; eriyip giderek de(i ik ekiller al rlar; ve sonra yeniden eritilip kat durumdan
s v duruma geçerler. Bu evrim süreci insan toplumuyla ayn ya tad r. Ölülerle cans z
varl klar haricindeki hiçbir ey statik (hareketsiz) de(ildir. Kanunlar ise asla statik
olamazlar.”120
Muhafazakar ile modernisti ile, bugün bütün &slam hukukçular n n, hukukun
temel z ddiyet alanlar ndan biri olan istikrar ve de(i im konusunda yeniden ve daha
116
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derin dü ünmelerine; geçmi i, bugün bulunulan noktay ve gelecek perspektiflerini
yeniden gözden geçirmelerine, belki de geçmi as rlarda oldu(undan çok daha fazla
ihtiyaç bulunmaktad r. Bu tahlil ve ele tiri sürecinde muhafazakarlar n, maziyi bütünüyle muhafaza etmeye de(il, de(erli ve öz olan korumaya çal malar ; de(i im,
yenile me ve geli meyi savunan yenilikçilerin (liberalist veya modernistler) ise, neyin
esas itibariyle dinî, neyin de sadece be erî oldu(u; neyin evrensel, neyin de tarihsel
oldu(u konusunda ince eleyip s k dokumalar gerekti(i kanaatindeyiz.
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