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II. ｍｅｾｒｵｔｉｙ＠

SONRASINDAyeni
bir ictihad ｡ｲｾｭ＠
goriiniir hale gelmesinde ｰ･ｫｾｯ＠
sebep bulunmakla birlikte en genel anlamda, toplumsal ve siyasi
olarak ｹｾ｡ｮ＠
bJ.zh donii§iimlerin getirdigi yeni §artlann ortaya ｾｉｫ｡ｲ､ｬ＠
yeni
hukuki/dini ､ｩｺｾｮｬ･ｭ＠
ve ｭ･ﾧｲｵｬｾｨ｡＠
ihtiyac1, ozel bir vurguyu haketmektedir.-Burada meselenlii..iki yoniinii ifade edebiliriz: Birincisi, yeni ortayB: ｾｉｫ｡ｮ＠
ve
ｧ･ｾｭｩﾧｴ＠
hakkmda hiikiim belirtilmemi§ olan meselelerin §eri bakundan ｾｯｺｩｭ･＠
kavu§turulmasl ｩｾｮ＠
yeni tammlamalara gidilmesi, ｢ｾｫ｡＠
bir ､･ｹｩｾｬＬ＠
sozkonusu
donemde bu alanda ortaya ｾｉｫ｡ｮ＠
bo§lugun kapablmas1 arayt§Idlr. ikinci husus
ise, eldeki mevcut hukuki birikimin, degi§ime ve "geli§meye" ugrarm§ olan yeni
ｩｨｴｹ｡ｾ＠
ve beklentilerin kar§Ilanmasma yetmedigi dii§iincesine binaen, mevcut
hiikiim.lerin tecd,idi veya terkedilerek yerine yenilerinin konulmas1 yoniindeki
yorum.lardlr.
Tanzimat doneminde ozellikle Mecelle vesilesiyle dii§iik bir yogunlukta cereyan
eden bu yondeki tarh§malar, n. Me§rUtiYet sonrasmda biiyiik bir ivme kazanarak, siyasi giindemin onemli bir maddesi haline gelmi§tir. Kanun-i Esasi'nin yeniden yiiriirliige konulmas1, Meclis ｹｾｳ｡ｭｲ＠
yogun bir hukuki giindemle kar§l
kar§Iya brrakml§b. Mecelle gibi filah kaynakh mevcut kanunlann ihtiyac1 kar§Uaytp ｫ｡ｲﾧｵｭ､ｬｾ＠
ya da yeni §artlara uygun ¢ziimler ｩｾ･ｲｰ＠
i<;ermedigi gibi
sorular yanmda yeni kanuni diizenleme ihtiyac1 goriilen alanlar ve bu alanlarda
hangi esaslara gore diizenleme yapl1mas1 gerektigi yoniindeki farkh gorii§ler, ｾ･ﾭ
§itli siyasi.geli§melerin de etkisiyle klsa zamanda Meclis ve matbuabn onemli
problem.leri arasmda ｹ･ｾ＠
alnu§m.

Mevcut ve hamlanmas1 tarb.§uan kanunlara ili§kin bu arayt§lar, eski ile yeninih,
onceki ictihadlarla yeni ｩｨｴｹ｡ｾｬｲｭＬ＠
filah kitaplan ile yeni yapuacak kanun kod. lanmn, fetva ile kazanm, §eriye mahkemeleri ile nizamiye ｭ｡ｨｫ･ｬｾ＠
ve

* Bu ifade ismail Kara'dan odunr; ahnml!itlr (Tiirkiye'de istamcll1k ｄｩｾｮ｣･ｳ＠
bsk., istanbul, 1997, s. 59).
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nihayet biitiin bunlan kapsayacak anlam geni§ligme sahip g6riinen §eri'at ile kanunun kar§I kar§rya getirildigi bir mukayese zemininde ele ahmm§br. Meselenin
daha ileri a§amasmda, dini ile diinyevi -ya da dini ile orfi alanlar arasmda bir ayn§b.rma belirgin hale gelmi§tir. Yeni ictihadlann nas!.l olmas1 gerektigine ili§kin
varsaytmlar, mevcut ya da gec;m.i§teki ictihad birikiminin ele§tirilmesine miincer
olmu§ ve neticede usUJ.-i fikhm pek c;ok alarum ilgilendirecek bi<;imde bir teceddiid arayt§l ba§ka bir ifade ile filoh usfilii kavram ve metotlannm yeni bir ictihad
faaliyeti in§a etmek iizere yeniden ｹｯｲｵｭｬ｡ｮ｣Ｚｨｾ＠
bir vas at kar§lffilZa <;lkml§br.
II. Me§rutiyet doneminde, kanunun ic;erigi yanmda, kanunlarm hazrrbk siirec;leri, meclisin yasama yetkisi, mebuslarm bu yasama siirecindeki yetki ve sorumluluklan, padi§ah, §eybiilislam, mahkemeler ve ulemanm bu balumdan konumlan
da genellikle filoh usUJ.ii kavramlanmn merkezde yer ｡ｬ｣Ｚｨｾ＠
bir c;erc;evede giindeme ta§lDllll§tlr. F'lkba dayalt kanunlar yap!.lmas101 isteyenler de, aksini dii§iinenler de filoh usUJ.ii kavramlan c;erc;evesinde iddialanm delillendirme yoluna
gitmi§lerdir.
Eski hukuki c;oziimlere y6neltilen ele§tiriler ile yeni hukuki ｡ｲ｣［ｬｾ＠
i<;in teklif edilen c;erc;eve, ic;erigi, kaynaklarla irtibab ve bedefleri birbirinden farkh olan bir
teceddiid tarb§masliD dogurmu§ ve bu tarb§ma, daba genel olarak ictihad kavrami etrafmdaki farkh yakla§tmlar olarak tezabfu etmi§tir. Yeni hukuki diizenlemenin dini hukukla baglanbsmm, teceddiid ve bunu en geni§ bic;imde miimkiin
lolacak yeni bir ictihad anlayt§I vasrtastyla kurulmas1 araYI§I, bir yandan kaynaklara d6nii§ dii§iincesinin etki alarum geni§letirken buna bagh olarak filoh ve
ictihad tarihine ele§tirel bir yakla§ImiD da kapxlar101 aralami§br. Sonuc;ta, fikih
uswiine ili§kin yap!.lan yorumlar, siyasi tercihlerefhedeflere bagh bir kampla§manm ifade arac1 haline ｧ･ｾｴｩｲＮ＠
Bu d6nemde, yeni ictihad s6ylemlerinin en 6nemli <;lkl§ noktas1, ya§anan toplumsal bayatta 6nceki devirlere nazaran ortaya c;rkan biiyiik degi§im ve donii§iimiin, hukuk ve toplumsal ya§ain kurallanna intibakllli saglayacak yeni bir
c;erc;eve araYI§I idi. Bu sebeple, genel olarak flla.hta bir yenile§meyi, giincelle§meyi saglamak iizere, ilk ac:h.m olarak mevcut durumun tespiti sadedinde degi§im olgusunun a§m vurgulanmas1yla karxla§ryoruz. Degi§im vaklas1 biitiin
boyutlanyla ve cesametiyle ortaya konunca tabii olarak bu meselenin c;oziimii
ic;in 6nerilen, ahkamda (kanunda) ve hiikiim ＼［ｲｫ｡ｭ､ｾ＠
degi§me ve yenile§me,
eski hiikiim birikimini ele§tirerek kullanma ve nihayet bazr ｧｯｾｬ･ｲ＠
gore ikisi arasmda telifin imk.an haricinde olmas1 dolaytsiyla ge<;mi§ filah birikiminin
tamamen veya klsmen terk edilmesi ve ·kayziak anlaYI§t bakumndan eskisiyle
farkhla§an yepyeni bir ictihad faaliyetine giri§ilinesi talepleri, modem yakla§rm
sahiplerinin s6yleminin onemli bir y6niinii te§kil ediyordu. Buna mukabil, SImrlan tam olarak c;izilememekle birlikte tasvir edilen anlayt§ID c:h§mda kalan ve
degi§im taleplerine, ihtiyabn otesinde ku§kuyla l;>akan ve bu sebeple bir tiir muhafa.zakar olarak tammlanabilecek kesimde ise, degi§im.e ili§kin soylemin daha
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soniik oJdugunu soyleyebiliriz. Bu kesimde ､･ｾｩｭ＠
ili§kin tespitlerin hukuki
brr sonuca donii§mesinde daha ｾｯｫ＠
ｧ･ｾｭｩﾧ＠
birikimde ve uygulamada stmrlan az
ｾＰ＠
｢･ｬｩｲｾ＠
olan orf ve adet kavramlan ｾ･ｲｶｳｩｮ､＠
korumact bll_" tavrm hakim
oldugu soylenebilir.
.
Def;i§i.m taleplerinin homojen oldugunu soylemek zordur. <;ogu kere siyasi yoｮ･ｾｬｲｩ＠
yogun etkisi ve yonlendirmesi altmda flla.h ve usfil-i fikJ.h kavramlan
kullamlarak ortaya c;lkml§ olan bu yakla§rmlan dortlii bir gruplandmna altmda
tasnif etmeyi deneyebiliriz:
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1.

Klasik flla.h nazariyab ve tatbikan i<;inde belli kayttlarla etkili olmu§ orfkavrarm.etrafrnda Slillih bir degi§meyi savunanlar;

2.

Eski hiikiim elde etme ｵｳｾ･ｲｩｮ＠
tadil edilmesiyle ｧ･ｾｭｩﾧｬ＠

bazt yonlerinin yeniden ele ahnmast ya da
bugiin arasmda bir ｧ･ｾｩﾧ＠
saglamayt hedefleyenler;

ele§tirel alanda geli§ip, kaynak anlayt§Im
3· Dini 1slah hareketlerinin yol ｡＼［｢ｾ＠
ornekleri bulunan
sorglllayan, Kur'an ve siinnete donii§ii savunan ve ｧ･ｾｭｩﾧｴ＠
ama tarih i<;inde ana <;tgrr baline gelememi§ yakla§rmlara abfla, bu ana kaynaklardan, dogrudan dogruya ta1il ve mekastda itibar yoluyla yararlanmayt
miimkiin lolacak yeni bir usfil geli§tirilmesini savunanlar;
4· Fikhl hiikiim iirebne siire<;lerinin yeni tarihsel donemdeki toplumsal geli§i.m
ve olU§umlarla kabil-i telif olmaktan ＼［ｬｫｴｾＬ＠
Avrupa kar§ISmda varhk miicadelesini siirdiirebilmenin ancak eski fikhi yap1dan bagunstz, geli§mi§ iilkelerle
miimkiin ｯｬ｡｣ｾｭ＠
dii§iinenler.
uymnlu yeni bir bukuk aDlayt§ma ｧ･ｾｭｫｬ＠
ｄ･ｾｩｭ＠

talepleri, c;ogu kere i<;inde mant:lki. bir sonu<; olarak yeni bir ictihad faaliyeti ve bunu gerc;ekle§tirecek olan yeni bir miictebid tipinin ozelliklerini barmdlrmaktadrr. Bu donemde ictibad yorumu, biiyiik olc;iide ｧ･＼［ｭｩｾｴｫ＠
ilmijbukuki ve sosyal temellerinden farkhla§arak, idari bir mekanizmamn unsuru olarak
yasama faaliyetine; ictibad faaliyetinin oznesi olan miictebid de, kanun tasans1
baztrhgmdan meclis yasamasmda oy sahibi olmaya kadar _<;e§itli seviyelerdeki
yasama yetkilisine donii§mii§tiir.
Tanzimat sonrasmda slillih c;er<;evede ba§lamt§ olan ama esas zeminini IT. Me§rutiyet sonrasmda bulan ahkanun. degi§mesi bakkmdaki tarb§malarda, ､･ｾﾭ
mesi miimkiin olup oimayan biikiim alanlanmn1 tayini meselesi, yeni ictibad yorumlarmm onemli dayanak noktalarmdan birisini olu§turrnaktadir. .Ahkamm en
geni§ tasni.fi dini-diinyevi hiikiimler §eklinde yaptlan aynmdrr. Bu tasnif sadece
Dkhi biikiimlerle ilgili degerlendirmelerde degil, daha geni§ olarak babb deger1 Hiikumlerin degi!}ime a91k olup olmamasJ bak1mmdan, ge9mi!} donemlerdeki fakihlerce yap1lan
ahkam tasnlfleri ve bunlann degerlendirilmesi konusunda detayh bir inceleme i9in bk. Mehmet
M.O. ilahiyat Fakiiltesi Vakf1 Yaymlan, istanbul,
Erdogan, isl§m Hukukunda Ahkamm ｄ･ｧｩｾｭｳＯＬ＠

1990, s. 107-145.

lerin almmas1yla2 ｩｬｾ＠
tercptiere de me§ru bir zemin olu§turmak iizere kullamlIDl§hr. Geni§ anlannyla dini-di.inyevi alanlann kategorik olarak ayn§hnlmast,
siyasi ve hukuki balo.mdan fikhm qiizenleme alanmt daraltma yolunda sekiller
talepler ｩｾｮ＠
elveri§li ｾｩｲ＠
alan saglamakla kalmann§, dini/fikhl balo.mdan degi§im
ve yeni ictibad arayt§lan ｩｾｮ＠
de, gelenekle irtibatlandmlabilecek bir ｡ｾｴｫｬｭ＠
imkfuu saglann§hr.3
Hiikiimlerin ｾｩｴｬ＠
｡ｾｊＮｲ､ｮ＠
detayh tasniflere tabi tutuhnasmm siyasi ｳｯｮｵｾｬ｡＠
bu yazmm ilgi alam d.I§mda kalmakla birlikte, ｾｯｧｵ＠
kere siyasi tercih ve yoneli§lerin dini/ftkhi alanla ､ｯｧｲｵｾ＠
ili§kili olmas1 balammdan, ahkam ｴ｡ｳｮｩｦｬ･ｾ＠
onemi tamamen goz ard.J edebilecegimiz bir husus degildir. II. Me§rutiyet sonrast donemde ba§ta ictimai usul-i fiklh tartl§:malan ｩｾｮ､･＠
olmak iizere, fetva-kaza, §er'/§eri'at ve kanun kavram ｾｩｦｴｬ･ｲ＠
etra:fmda yi.iri.iyen ta.rt:J.§mal!JX, bu siyasi
ｳｯｮｵｾｬ｡ｲｭ＠
en onemlileri arasmdad.Jr.
Degi§me konusuyla ilgilenen ｧ･ｾｭｩﾧ＠
fukahanm, hangi hiikiimlerin degi§meye
konu olabilecegi ile ilgili soruya cevap aramak iizere ｹ｡ｰｾｮ＠
ahkam tasnifleri,4
daha ｾｯｫ＠
filah usill.i.i mekanizmalan ｩｾｮ､･＠
teknik ｯｬｾ｡ｫ＠
adlandrrabilecegimiz
bir faaliyeti gosteriyordu. Buna kar§ilik, giini.ibirlik millahazalarm one ｾｬｫｨ＠
modern donemde yapllan ahkam tasnifl.erinde, Celal Nuri ve Ziya Gokalp gibi ·., ·.:
isimlerin ｩｾｮ､･＠
yer ｡ｬ､Ｎｊｾ＠
bazt kesimler ｩｾｮ＠
ozellikle dini ahkam-di.inyevi ahkam .
.
TUrkiye'de
tasnifi, iikhm, yalmzca ibadat alanmda ｧ･ｾｲｬｩ＠
gorillerek diger alanlarm sekiller
islamc•hk
yasamanm konusu haline getirilmesine imkan tantnn§; aralarmda Manastlrh
OU$Gncesi
ismail Haklo, Mansurizade gibi'zevatln bulundugu diger bir kesim ｩｾｮ＠
de fiklh
Hareketi
ｾ･ｲｶｳｩ＠
ｩｾｮ､･＠
degi§menin· miimkiin oldugunu ispat yoluyla, siyasetin hukuk
iizerindeki etkinligine imkan saglayarak §er' ile kanunun ｭｾｲｵｩｹ･ｴ＠
balammdan
e§itligi di.i§i.incesinin esasrm ｴｾｫｩｬ＠
etmi§tir.

·I I

Tanzimat sonras1 donemde Ali Suavi, muamelat-i uhreviye (ibadat) ile muame}at-I diinyeviye arasmda bir aynm yapllmakslZln her iki tiirden ahkamm da
aym yorum usO.liine tabi tuhllarak fikih kitaplarmda birlikte ele almnn§ olmasnn
2 Berkes, BatJ'dan ahnacaklar ve ahnmayacaklar tartllimasmda ilk defa Nam1k Kemal'de bulundugunu ｳｩｹｬ･､ｾ＠
blr anlaylliln, daha sonra Mahmud Esad Efendi (1896'daki yaz1lannda) tarafmdan,
uygarhgm maddi ve manevi yiinleri ｯｬ､ｵｾ＠
ve ahlakiyattan ibaret alan rna nevi uygarhgl Avrupa'dan
almaya ｩｨｴｹ｡ｾ＠
bulunmad1g1 bi<;iminde ifade edildigini aktanr. (Niyazi Berkes, TOrkiye'de ｃｓｂ､｡ｾｬﾭ
ma, [2. bsk.), Oogu-Bat1 Yaymlan, istanbul [1978), s. 367-368). Celal Nuri'nin "smai" ve "hakiki"
medeniyet tavsifi de aym aynm1 ｩｾ･ｲ＠
(bk. Celal Nuri, ittihad-t islam: istam'm Mazisi Hali lstlkbali,
Yeni Osmanh Matbaas1, istanbul, 1331 h., s. 25-35). Bu tartllimamn sonraki aliamalannda maddi·manevi uygarhgm yerinj Giikalp'in kUitiir ve medenlyet aynm1 alacakt1r.
3 ictihadm ｧ･ｾｲｬｩ＠
oldugu alanlann yeniden tammlanmasma giitiiren hukuki degiliim diiliiincesi ve
Mece//e'nin bu surec;teki yeri konusunda detayh degerlendirmeler ic;in bk. Sami Erdem, Tanzlmat
Sonrast Osman/t Hukuk DO§Oncesinde Ftkth Usulii Kavramlart ve Modern ｙ｡ｫｬｾｴｭｲＬ＠
BasJimamlli Doktora Tezi, Marmara Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, istanbul 2003, s. 70-103.
4 Ahkam1n tasnifinde mekas1d-vesail, ma'klllii'l-ma'na-taabbudi, vahye miistenid-ictihadi, genel-<izel
ｴｾｲｩ＠
ic;eren, diyani-kazai, ibadat, mukadderat (miktarlarla ilgili), muamelat gibi hukiim ｣［ｾｩｴｬ･ｲｮﾭ
den bahsedilmektedir, bk. Erdogan, Ahkamm ｄ･ｧｩｾｭｳＬ＠
s. 107-145.

dogru bulniiz. 0, Arap<;a dil ozelliklerine bagh bir yorum metoduyla elde edilecek diinyevi hiikiimlerin, siyaset, iktisat vb. alanlarda iyi bir yonetim saglamaya
yaramayacagiru belirterekS daha sonraki donemlerde bazt yazarlann kendisini
"Laisi.Zmin onciisii"6 olarak takdim etmelerine sebep olan ｾｵ＠ ｾｯｺｩｭ＠
yolunu gosterir:
;

.

:"Hiilasa filohtaki ibadatJ., muamelat-1 diinyeviyeden aymp, diinyaya miiteallik
umftru ba§kaca ve miistakillen tedvin etmeli ve bu miistakillen miidevven i1min
mebnas1 edebiyye ve kavaid-i Arabiye olmaytp, her ilim. mebna-yt sahihine bina
olunmab."7

Yine aym donemde klasik usfiliin izlerini ｴｾＱｹ｡ｮ＠
ｔｩｲｫｾ･＠
fi1ah usulii kitaplannda
teknik
ahkamm, fi1ah usulii literatiiriindeki teklifi ve vaz'i hiikiim8 ｢ｩｾｭｮ､･ｫ＠
bir tasnife rastlarruyoruz. Ancak bu eserlerin son la.smmda yer
ayrum ､Ｎｴｾｭ｡＠
alan ictihad bahislerinde, ictihadm ｧ･ｾｲｬｩ＠
oldugu alant tammlamak iizere ictihadm ｴｾ､･＠
yer verilen Ｂｾ･ｲＧｩ＠
hiikiim kaydma ｫ｡ｲｾｴ＠
olarak ictihadm ｧ･ｾｲｬｩ＠
ｯｬｭ｡､Ｎｴｾ＠
akli ve hissi hiikiimler ｺｩｫｲ･ｾｴＮ＠
Fer'l hiikiim kayd.tyla da asli hiikiimler ､Ｎｴｾ｡ｮ＠
｢ｲｾｴＮ
Ｙ＠
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II. ｍ･ｾｲｵｴｩｹＧｮ＠
ilk yl.lmda Mecelle'nin giincellenmesi ｾ･ｲｶｳｩｮ､＠
giindeme
gelen ictihad tarh§malanmn onemli bir simas1 olarak Manastrrh ismail Hakla.'mn bir dizi yaztst, ahkamm tasnifi balommdan olduk<;a detayh bir ｾ･ｭ｡＠
ortaya ｫｯｹｭｾｴｵｲＮ＠
Sonraki tarh§malara da ilham ｫ｡ｹｮｾ＠
olan ve Manastrrh'mn
ilmi balomdan maruf olan ｫｩｾｬｧ＠
sebebiyle etkilerini10 takip edebildigimiz bu
metinlerde ictihadm ｧ･ｾｲｬｩ＠
olup olmamast balommdan hill<iimler dort grupta
ele ｡ｬｭｴｾｲＺ＠
5 Ali Suavi, "Yanm Fakih Din Ytkar", (U/Dm Gazetesi, ll/17, s. 1025-1048), haz. Mehmet Gormez,
fslfimiyfit, l/1 (Ocak-Mart 1998), s. 91-92.

6 Ahmet Hamdi Tanptnar, Ondokuzuncu Astr TUrk Edebiyatt Tar/hi, <;aftlayan Kital:levi, 7. bsk., istanbul 1988, s. 241-242. ｇｯｲｵｾｬ･ｩ＠

butun oiarak ele allndtfttnda All Suavi'nin ｹ｡ｫｬｾｴｭｮ＠

bir yoruma izin vermedigi yolundaki degeriendirmelerden ve Suavi'nin dlnle siyaseti
olarak goren ｡ｮｬｹｴｾ
ve Doneml, ｬ･ｴｩｾｭ＠
ｧｯｲｩＮｾｬ･＠

ｬ｡ｲ＠

bu tur
｢｡ｾｫ＠

ｾ･ｹｬｲ＠

karl?• ortaya koydugu ifadelerden ornekler lr;in bk. Huseyin <;elik, Ali Suavf

Yaymlan, istanbul, 1994, s. 58&-596. Abd.ullah Ur;man, yukanda aktard@mtz

dolaytstyla Ali Suavi'nin laiklifti mi.idafaa ettigini ama daha sonra bundan vazgec;tigini
belirtir, bk., "Ali Suavi", Tiirkiye Diyanet Vakft islam Ansiklopedisf, II, lstanbul1989, s. 447.

7 Ali Suavi, "Yanm Fakih Din Ytkar", s. 98.
8 Usul-i f1k1h bakmimdan yaplfan bu hi.iki.im tasnifi ile ilgili ozli.i bilgiler ir;in bk. Zekiyyi.iddin ｾ｡＠

ban,

islam Hukuk ilminin Esaslan, trc. Ibrahim Kafi Donrmez, Ti.irkiye Diyanet Vakf• Yaymlan, 9.bsk.,

Ankara, 2007, s. 22&-233.
9 Bi.iyi.ik Haydar Efendi, Usiil-i Ftkth Dersleri, (der.) Hac1 Adil, Strat-I Mi.istakim Ki.iti.iphanesi, Matbaa-i
Am ire, Dari.i'I·Hilafeti'I·Aiiye 1326, s. 550. Ahmed Hamdi (TDrkce Muhtasar UsDf-i F1kh, Mihran Matbaast, istanbul, 1301, s. 132-133) ve Mahmud Esad (Te/his-i UsOf-i Ftkth, lzmir Vilayet Matbaas1,
1309 2. bsk. Nikolayidi Matbaas1, izmir, 1313, s. 503·508) lctihad ktsmtnda herhangi bir ahkam
tasnifine yer vermez.
10 Bu taksimi aynen benimseyen fakat icerigiyle ilgiii bazt tasarruflarda bulanan M. ｾ･ｭｳ､ｩｮＧ＠
konuyla ilgili ｧｯｲｩＮｾｬ･＠

｡ｾｧｴ､＠

ele ahnacakttr.

1. itikadat (Ahkfun-1 asliye ve itlkadiye):

inancm temel ve esaslanru ihti.va eden bu

tiir hiikiimlerde kesin bilgi §art sayli(!.Jgmdan, bu alanda ictihad carl degildir. 11
2.

ibadat: Manastrrh'nm ifadesiyle "ibadat losmmda her miikellefe farz olan §ey,
Kur'an-1 ｋ･ｲｩｭＧｾ＠
varid olan ｾ＠
siinnet-i nebeviye, ehadis-i sahiba ile beyan ve tefsir.buyruldugu vechile ahz ve telakki etmekti.r." Ancak ba.zJ. riikii.nler
ictihada gerek olmakla birlikte, bu ictihad, muhtelif rivesairenin tayini ｩｾｮ＠
vayetlerin sahib olamru tercih ya da miicmel bir ifadeyi tefsirle sJ..WrhdJI. Farz
ibadetler haklonda orl ve zamana bagh olarak degi§iklik yapllmas1 miimkiin
edildegildir. Aynca, genel nitelikli naslarla birtakun hayrrh ameller ｴ･ｾ＠
ise, selim fitrat sahibi ki§ilerin
mi§tir. Bu genel ifadelerin ｳｯｭｵｴｬ｡ｾｲＱ＠
anla)'l§ma brralalnn§br. 12

3. Melekat (Mekarim-i ahlak)
4· Muamelat-1 diinyeviye: Bu k:tsrmda yer alan hiikiimlerin smrrlanmas1 miimkiin degildir. Bunlar ｾｯｫ＠
ｾ･ﾧｩｴｬ＠
ve fazla olup zaman, mekan, kuvvet- zaafve orl
ile adeti.n degi§mesine bagh olarak ､･ｧｩｾ｢ｬ｣ｫ＠
hiikiimlerdir. Diger hi.ikiimlerde oldugu gibi, herkesin bunlm bilmesi mii.mkiin olmadigmdan, "fukaha
ve erbab-1 hukukun icti.had ve isti.nbatlarma en ziyade liizum goriilen" bu gibi
hususlarda insanlmn illii'l-emri taklid ederek onlara tabi olmas1 zorunludur.
c;erc;evede devamiBu tarzda tek tek belirtilmemi§ olan ahkamm ilelebet ｾ･ｲＧｩ＠
m saglamak iizere, ayet ve hadislere dayanan ve ､･ｧｩｾｭｹ｣ｫ＠
ozellikte geni§
ｾｲ｣［･ｶｬｩ＠
birtakrm esaslar tesis ･､ｩｬｭｾＮ＠
Bunlar arasmda adaletin aranmas1,
miisavatln gozetilmesi, zarar ve zararla mukabelenin men edilmesi gibi hususlar yer alrr. i§te bu esash kaideler ve diger ba.zJ. prensipler,l3 ulemanm bu
alanda ictihad ederken dikkate ｡ｬ｣ｾ＠
temel hususlardJ.r.
olarak ortaya kondugu ve ciiz'i
Muamelata ili§kin hiikiimlerin, daha c;ok ｣［･ｲｾｶ＠
olarak bu hi.ikijmlerin zaman ve zemin gozetilerek nasil. ｴ･ｦｲｵ｡ｬｮ､ｭ｣ｾﾭ
nm donemin ｩｬＱＭ･ｾ＠
kabul edilen fukaha ve hukukc;ulara buakllmas1, yeni
alacak ｾ･ｫｩｬ､＠
ｧ･ｮｩｾｬｴｭｳ＠
soictihad alarunm parlamenter yasamaYJ. da ｩｾｮ＠
nucunu tabii olarak dogurmaktadJ.r. Bu yolla ortaya ｾｉｫ｡Ｎ｣＠
olan hukukl sonuc;
yani "kanun" da, naslarla tesis edilen §er'i kaidelere uygun olarak miictehidin
icti.hadiyla §ekillenen ve §er'i hiikiimler kapsamma dahil olan hiikiimlerle aym
statiiyii kazanacaktrr.1 4
11. Manast1r1t ism ail Hakkl, "Ahkam-1 islamiye ve lctihad", Strat-I Mustakim, 11/28 (U Safer 327/19
$ubat 324), s. 16-17.
12 Manast1r11, "Ahkam-1 islamiye ve ictihad", Strat-I Mustakim, 11/28, s. 17-18.

13 Manastrrlt, muamelata

ｩｬｾｫｮ＠
hukumlerin tek tek tafsil edilmeyip, baz1 esaslann belirlendigine
omek olarak o gunku siyasl ｴ｡ｲｊｾｭ＠
gundeminin baZI konulanm zikretmektedir: "Binaenalazalik
tahdid ve cuziyyat-1 ahkam1 yegan ye$er'-i Muhammedi hukumet-i islamiyyenin tarz ve ｾ･ｫｬｩｮ＠
gan tafsil etmemi:;;tir. Yalmz mebna-y1 hukumet ve medar-1 k1vam-1 saltanat olacak esaslan tayin
･ｹｬｭｩｾｴｲＮ＠
Mesela vucub-1 ｾｵｲ｡＠
ve hurriyet-i kelam ve ictima ve hucciyyet-i icma gibi ki Avrupa
･ｴｭｩｾ＠
olduklan 'meclis-i ni:iwati' parlamentolar hep bu esaslar uzerihukumetlerlnin ahlran ｴ･ｾｫｬ＠
ne vaz' ｯｬｵｮｭｾｴｲＮＢ＠
Manast1r11, "Ahkam-1 lslamiyye ve ictihad", Strat-I Mustakim, 11/29 (18 Safer
327/26 $ubat 324), s. 33. Gorilldugu uzere buradaki icma, parlamenterlerin ittifakmdan ibarettir.

14 Manast1rh, "Ahkam-1 islamiyye ve ictihad", Strat-I Mustakim, 11/29, s. 34.
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ictihad mahsulii olarak ortaya !;lkan hiikiimlere kanun denilmesinin, miiteahhirin tP.em_a tarafmdan, bu tiir hiikiimlerin ｳｬｫｾｴ｡＠
ortaya ｫｯｮｭｾ｡＠
ile orf ve
｡､･ｴｾｫｩ＠
degi§ikliklere ve iimmetin masJahatmm gereklerine·gore degi§tirilmeye
elveri§li olmalannm sebep gosterildigini belirten Manast:Irh, imam ｾ｡Ｇｲｭｮｩ＠
orfii ｾＮ｡ｮｵ＠
'olarakyorumlayan gorii§lerini aktanr.15
.

..

Mana.snrh, muamelat alan1 ile ilgili olarak yapt:Igt "ahkam-1 esasiye" ve bu esaslardan zaman ve zemindeki degi§ik durumlara uygun dii§ecek ｢ｩｾｴｭ､･＠
iiretilmi§
olan "ahkam-1 fer'iye" birikiminin, her donemde iimmetin ｩｨｴｹ｡ｾｬｮ＠
ve halihaZirdaki hukuki i§lemlere cevap verebilecek imkana sahip oldugunu vurgular.
Bunun p1iimkiin olabilmesi ｩｾｴｮ＠
ｩｨｴｹ｡ｾ＠
halinde bazt ictihadi hiikiimlerin degi§mesi ve mezhep aynmma gidilmeksizin hangi mezhebde "nasa erfak ve mesalihe
evfak" gorii§ bulunursa onun almmas1 §artt:Ir. Bu yakla§Imla balaldlgtnda, yeni
ortaya ｾｴ｡ｮ＠
meseleler ｩｾｴｮ､･＠
pek ·az1 miistesna, §er'-i §erif dairesinde ｾｴｯｺｩｭ＠
bulunamayacak mesele yoktur. 16
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bagh olarak hiikiimlerde degi§iklik yaplBurada, orf ve zamandaki ､･ｾｩｫｬｧ＠
labilmesi imkan1 dblayts1yla bir yandan ictihadi hiikiimler alan1 geni§letilerek
yeni yapllacak kanunlarda17 fikh.i birikimin bir kaynak olarak yeterli olacagt belirtilirken, diger yandan bu yeterliligin esasen yine ｧ･ｾｴｭｩﾧＬ＠
arna mezhep simrlamasmm olmadlgt bir fikhi birikimden kaynaklandlgt ifade edilmektedir. Mevcut ictihadi ｾｴｯｺｩｭｬ･ｲｮ＠
yeterliligi konusundaki bu kanaatin, donemin dii§iince
ortammdaki karma§lkllgt yans1tt:Igrm soylemek miimkiindiir. Zira bu durumda
onerilen §ey yeni ictihadlara imkan saglamaktan ｾｴｯｫＬ＠
ｧ･ｾｴｭｩﾧ＠
ictihad birikimi
ｩｾｴｮ､･＠
ｳ･ｲ｢ｴｾ＠
yapllacak bir ｳ･ｾｴｩｭ､ｮ＠
ibaret goriinmektedir.
Manastlrh'mn dortlii tasnifi ve ozellikle dordiincii kisliD olan muamelat alantyla
ilgili yapt:Igt baz1 tespitlerin, yakla§lk be§ yll sonra M. ｾ･ｭｳ､ｩｮ＠
[Giinaltay] tarafindan neredeyse ciimle ciimle aynen tekrarlandlgm1 goriiyoruz.18 Ancak, Manast:Irh'mn konuyu ele al1rken iizerinde durdugu orf, ｧ･ｾｴｭｩﾧ＠
fikhi birikimin esas
almmas1 gibi blizl kayttlarm M. ｾ･ｭｳ､ｩｮ＠
tarafindan ihmal edildigi ve boylece,
muamelat alanmda ulii1-emrin kanunla diizenleme yapmasma daha mutlak bir
15 "... orf-i carltevabi·l ｾ･ｲＧ､ｮ＠
maduddur. Orf ile murad1m1z kavaid-1 ｾ･ｲｩＧ｡ｴ＠
muvafakat1ile beraber
ki baz1 ulema buna kanun tesmlye ederler ｢ｵｹｲｬｭｾｴＮＢ＠
beynennas mukarrer olan ｾ･ｹｬｲ､＠
Manastlrh, "Ahkam-1 islamiyye ve lctlhad", S1rat-1 Mustakim, 11/29, s. 34. Yazar kanun ve ｾ･ｲＧ＠
araｳｾｮ､｡ｫｩ＠
bagJant1y1 bir ｢｡ｾｫ＠
yaz1s1nda daha etrafh olarak aktarmaktad1r, bk. Manast1r11, "Ahkam-1
islamiyye ve lctihad", S1rat-1 Mustaklm, 11/30 (25 Safer 327/5 Mart 325), s. 50-52, s. 51-52.
16 Manast1r11, "Ahkam-1 istamiyye ve lctlhad", S1rat-1Mustaklm, 11/29, s. 34.
17 Yazar, Mece//e'yi bu

､ｵｾｮ｣･ｳｩ＠

musbet blr ornek olarak gosterir ve ceza hukukunda da benzer

bir ｣［｡ｨｾｭｮＬ＠
gunun ihtiyac;lann1 ｫ｡ｾｬｹ｣＠
esneklikte ｧ･ｲ｣［ｫｬｾｴｩ｢ｮ＠
baz1 hukum
ornekleriyle izah eder. Manast1rh, "Ahkam-1 istamlyye ve ictihad", S1rat-1 Mustakim, 11/29, s. 34.
18 M. ｾ･ｭｳ､ｩｮ＠
[Gunaltay], Zulmetten Nura, Oc;uncu tab', Evkaf·l lslamlye Matbaas1, Istanbul
1341 (1. bsk.: May1s 1329/Cemaziyelahir 1331), s. 290-292. Kitapta "ictihad Ne Demektlr ve
Ne Gibi Ahkamda lctihad Olunabllir?" ｢｡ｾｬ｀＠
｡ｬｴｾｮ､＠
yer alan bu k1s1m, Sebilu'r-re§ad, X/246 (23
Cemaziyelahir 1331/16 May1s 1329), s. 193-195'te kitabln ｹ｡ｾｮｬ､Ｑｧ＠
hafta ic;inde "F1k1h ve
(kitaptan iktibas olarak) ｹ｡ｭｴｮＱｾｲＮ＠
Fetava• k1sm1nda aym ｢ｧｾｨｫｬ｡＠

c;erc;eve c;izilmeye ｣［｡ｬＱｾｉ､Ｎ
Ｎ ｧｯｲｩＩＮｭ･ｫｴ､＠
Aynca yazann, ｧｯｲｩｾｬ･ｮ､＠
olc;iide isti.fade ettigi Manasnrh'ya herhangi bir auf ｹ｡ｰｭＱｾ＠
c;ekicidir.

onemli
·olmasx da dikkat

M. ｾ･ｭｳ､ｩｮ＠
itikadat, ibadat ve melekat (ahlak) alanlanyla ilgili olarak Manastrrh'nm ifadelerini biiyiik olc;iide aktanr. Ancak melekat klsnn ile ilgili bazt ilave
ac;Iklamalara yer verir. Bu alanda hakkmda ｾ･ｲｩ＠
bildirim bulunmayan (meskUtiin
anh) hususlarda miictehidin bir fillin helal ve haram ｯｬｵｾｮ＠
klyasla belirleyebilecegi gOrii§iindedir. Bu gibi esaslarda miictehidin soz sahibi olmamasmm terakki ve tekamill ic;in bir engel ｯｬｵﾧｴｲｭ｡､ＮｉｾＬ＠
aksine ortak ahlaki fazilet ozelliginin iim.met arasmda vahdeti. temin edecegini belirtir.19
Muamelat-1 diinyeviye20 ile ilgili tespitlerin oziinii de Manastrrh'nm yazilanndan aynen aktaran M. ｾ･ｭｳ､ｩｮＬ＠
muamelatla ilgili icti.hadi faaliyeti.n kanun
haline gelmesi siirecini anlatrrken farkh tarnmlamalara sahipti.r:
"Muamelatta esas, temin-i menfaat, tanzim-i hayat, umur-1 ｭ｡Ｇｩｾ･ｴＮ＠
1slah edecek bir nehc-i kavim vaz'1yla saadet-i diinyeviyeyi ihzardan ibaret ｯｬ､ｵｾ｡ｮ＠
muamelan bu gayelere gore 1Slah ve tanzime muktedir olabilecek miitefekkir dimaglara ihti.yac; vardrr. Ahkfun·ve kavfullnin tanzim ve temini hususu da bu gibi
miitefekkir illii'l-emrlere yani erbab-1 icti.hada aittir. 21 Bu zevat iim.metin menafi'
ve ihti.yac;larmx tetkik ve tayin ederler. Bunlan temin ve tanzim ic;in en iyi ve en
salim gordiikleri esaslan viis' u takatlan nisbeti.nde taharri ederler. Neti.cede birtalam esaslar kurarlar. i§te illii'l-emr mevkiinde bulunan yani kanun ve nizam
yapmak salahiyeti.ni haiz olan zevatm bu taharri ve tetkik neti.cesinde bir madde
tesbit etmeleri icti.had, tesbit ve kabul olunan madde de kanundur." 22
Manastrrh ile aym donemde Musa Kazun'm ｹ｡ｰｨｾ＠
ahkam tasni:fi de o giiniin
siyasi me§ruiyet sorunuyla ilgilenmekt:en geri duramami§hr. ilk tasnif dinl hiikiimleri ikiye aymr: "ahkam-1 asliye" ve "ahka.m-1 fer'iye." Birincisi itikatla ilgilidir ve zaman ya da mekanJ.a degi§iklik gostermez. Ahkam-1 fer'iyede ise zaman,
mekan ve mizacm etkisi sozkonusudur. Musa Kazrm, ahkam-1 fer'iyenin, islam
oncesi ilk devirlerde sade bir bic;imde ｢｡ﾧｬ､Ｎｉｾ＠
geli§imini insanhgm tekemmilliine bagh olarak ilerlemeci bir c;izgide siirdiirdiigu kanaati.ndedir. Kur'an'la birlikte, fer'! hiikiim.ler her baklmdan tekemmill etmi§ bir insanhk doneminin iiriinii
olarak ortaya c;tknn§trr.2 3
19 M. $emseddin [Gunaltay}, Zulmetten Nura, s. 290-291.
20 Bu alanda insanlann serbest bJraklldJg.nJ soyleyen yazar, "EntGm a'lemu bi emrl dunyakum"
hadisini deliI olarak kullanmaktadJr, bk. M. $emseddin [Gunaltay), Zulmetten Nura, s. 284. Hadis
iQin bk. Muslim, Fedail, 139, 140, 141.
21 Yazar burada "velev ruddOhu ile'r-rasOii ve ita uli'l-emri min hum lealimehullezTne yestenbitOnehu
minhurri" (Nisa 4/83) ayetinin metnini dipnotta vermektedir.
22M. $emseddin [Giinaltay), Zulmetten Nura, s. 292.

23 Musa Kaz1m, Kulliyat, s. 16.
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ve

Musa ｾ＠
... meliveret konusunu ele ｡ｬﾫ［ｨｾ＠
bir risalede24 ise "ahkfun-1 uhreviye"
ve "ahkfun-1 diinyeviye" olmak iizere iki tiir ahkfundan bahseder. Daha sonra
bu iki f1iikiim Ｎ ｾ･ﾧｩ､＠
kendi ｩｾｮ､･＠
de asliye ve fer'iye olmak iizere ikiye aynhr:
"Ahkam-1 asliye-i uhreviye akaide, ahkam-1 fer'iye-i uhreviye de ibadata miitealliktir. Sonra ahkfun-1 asliye-i diinyeviye idare-i umur-1 memlekete, ahkfun-1
fer'iye-:i diinyeviye de muamelat ve ukubata dairdir." Asli uhrevi hiikfunler olｭ｡ｫｳｷｾ＠
uhrevi fer'! hiikiimlerin yani ibadetlerin bir anlam1 olmaz. Aym §ekilde "ahkam-1 asliye-i diinyeviye icra ･､ｩｬｭｫｾ＠
ahkam-1 fer'iye-i diinyeviyeyi
icrada dahi ｨｩｾ｢ｲ＠
menfaat miitesavver degildir. Mesela adl ii hakkaniyete riayet
･､ｩｬｭｫｾ＠
ashab-1 ceraime icra-YI ukubatta faide tasavvur olunamaz."25
bm
Asli diinyevi ahkamm esas1, Manastrrh'mn anlatrmma benzer bir ｢ｩｾｭ､･＠
genel prensipler olarak ifade edilmi§tir: "Her i§te iimmetle me§veret, her hususta adl ii hakkaniyete riayet, srrf emanetullah olan umil.r-1 memleketi ve mesalih-i
iimmeti ehline tevdi etmek (...)"2 6 ·
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Abkamm tasnifi konusunda farkh bir yakla§rmm omegi olarak Celal Nuri'nin
"uhrevijvicdani ｡ｨｫｾＢ＠
ve "diinyevijhukuki ahkfun" ayrum, ｳｯｮｵｾｬ｡＠
itibariyle
onem ta§rmaktadlr. Arap hakim.iyetinin etkisi altmda dinin her §eye teiimil edilerek anla§llmas1mn ｹｾ＠
ｯｬ､ｵｾ＠
§eklindeki gori.i§iinii onemle vurgulayan Celal
Nuri, "muamelat-1 diinyeviye"nin de dinin etkisinde kalarak vicdani ve uhrevi
ahkamla diinyevi cihkam ya da muamelat-1 nasm tefrik edilmemi§ olmasrm, en
biiyiik "tedenni" sebebi saymaktadlr.27 Ona gore, sonraki ulema, dini oncekiler
ＲＸ＠ Dolayts1yla, yapllacak en oncelikli
kadar "vasi' ve §iimullii ｡ｮｬｹｭｾﾧｲＢ､Ｎ

24 Musa Kaz1m, •islam'da Usul·i Me!iveret ve HQrriyet", KDI/iyat·l $eyh0/isl§m Musa Kaz1m: Dini, ic·
tlmai Makaleler, Evkaf·i islamiye Matbaas1, istanbul 1918 s. 243. Bu yaz• KO/Iiyat'tan once, 11.
Me!irutiyet'in ilan.n.n hemen akabinde mQstal<il risale olarak basllffil!itlr. (bk. KDWyat, s. 247).
25 Musa Kaz1m, "islam'da Usul·i ｍｾｶ･ｲｴ＠

ve HQrriyet•, KD/Iiyat, s. 243.

26 Musa Kaz1m, •islam'da Usul·i Me!iveret ve Hurriyet", KDI/iyat, s: 243. Yazar burada sozunu ettigi
genel esaslara ili!ikin ayetleri aktam. Yaz1, 11. Me!irutiyet'in ilammn ertesi gunu, Kanun-i Esasi'yi
tebcil il;in yazllmt!itlr. Muamelat alammn sadece siyasetle llgili yonQniin ele allnmas1 bu baktm·
dan anlamlldtr.
27 Celal Nuri, "islam'da Vucub-i Teceddud", Kendi Nokta·i Nazanmdan Hukuk·l DOvel, OsmanIt $irketi Matbaas1, istanbul1330 h., s.177-178. Celal Nuri,lttihad-llsl§m kitabtnda, siyaset ve hilafetle
ilgili konulan ele aid@ "HQkiimet-i islamiye" ba!illkll boliimiin giri!i krsm1nda (s. 58) islam'tn yaln•z vicdandan ibaret bir din olmadrgrm aym zamanda bir tarz-1 hiikiimet oldugunu ac;1klar. Buna
ili!ikin esaslar Kitap, siinnet. icma ve kl}'asta mevcuttur. ·cumhuriyet-i lslamiye'nin kavanin-i
medeniye ve cezaiyesi hep !ieri'atta miindericdir". Boylece yazar, icma ve halifenin resmi onay1
ile yaprlacak her tiirlii kanunu !ieri'at dairesinde degerlendirmenin yolunu ac;maktadtr. Celal Nuri'nin islam'a bakl!il ve hiikiimler arastndaki aynmrna ili!ikin iktibaslar ve degerlendirmeler ir;in
bk. Mehmet Said Hatibog!u, "islam'.n Aktiiel Degeri Ozerine", isl§mi Ara!itlrmalar, sy. 1 (Temmuz
1986), 5.11-14.
28 Celal Nuri, Tarih-i Tedenniyat-1 Osmaniye - Mukadderat-1 Tarihiyye, Yeni Osmanh Matbaa ve Kiitiiphanesi, 1331 h., s. 159-160. Yazar ba!ika yazrlannda da benzer dii!iiinceleri tekrarlar, bk.
Celal Nuri, ittihad·l islam: islam'm Mazisi Hali istikbali, Yenl Osmanh Matbaast, istanbul 1331 h.,
s. 38, 42-46.

1slahat "vicdana ait olan §eyleri :vicdana, muamelata miiteferri' bulunanlan her
zaman kabil-i 1slah ve ta'dil olan kavanine2 9 terk etmektir".so
Celal Nuri, iki nevi medeniyetten (smd1 ve hakikt) bahseder. Avrupa ve Amerika sma! medeniyete sahip olduklanndan sanayide geli§mi§lerdir. Onlann bu
yoniiniin alm.mas1, ancak, Japonlann ｹ｡ｰ｢ｾ＠
gibi, ahlakla ilgili olan hakiki medeniyet konusunda kendi medeniyetimizin korun.mas1 gerekmektedir. Yazar bu
iki tiir medeniyet konusunda yapliamayan aynnun dini abkfu:nla diinyevi ahkam
arasmda da yaplimamas1 sonucu islam hiikiimetinin i.nhitata siiriiklendigi yorumunu ortaya koyar.31
Dini-diinyevi alanlar arasmdalti aynmm ｧ･ｲｫｾｳｩ＠
olarak, diinyevi alandalti hiikiimlerde sozkonusu olan degi§im.in esas almdigun belirtmi§tik. DolaYISlYla, ictihadm sozkonusu olabilmesi ve muamelat alanmm degi§ime ｡ｾｉｫ＠
kalabilmesi
ｩｾｮ＠
bu iki alan farkh hukukl ozellikte algilanmahchr. Celal Nuri, itikadi hiikiimlerin aksine, muamelat hiikiimlerinde gerekli olan 1slah ve teceddiidiin §er'an
ｧ･ｾｲｬｩ＠
oldugunu gostermek iizere biiyiik klsm1 Mecelle'de de yer alan otuz kadar
kiilli kaidenin ａｲ｡ｰｾ＠
ya da Tiirk<;e ibarelerini kaynaklariDI belirterek aktanr.32
Celal Nuri'nin yorumlanna gore, dini-diinyevi alanlann ve bu alanlarda uygulanacak hiikiim ｾｉｫ｡ｲｭ＠
metodlannm farkhla§tmlmas1, insanlann muamelelerine
"viis'at ve suhffiet" gostermeyi temin edecek ve ｳｯｮｵｾｴ｡Ｌ＠
muamelab diizenleyen
ve iimmetin §Urasmajicmama dayanan ictihadlar toplam1 anlam10dalti kanunlar33 "on ｩｾ＠ asrr ewelki orf ve kavanine tabi" olmaktan kurtanlml§ olacakbr.
ｾ･ｲＧｩ＠
hiikiimlerin degi§mesinin Hz. Peygamber doneminde nesih yoluyla "metn-i
Kur'an'da bile"34 vaki oldugunu hatrrlatan Celal Nuri, neshin, insanlann maslahatlanndaki degi.§me sebebiyle sozkonusu oldugunu belirtir. DolaYISIYla, giiniimiizdeki yeni durumda, muamelat-1 nas1 diizenleyen ve icma-i iimmetin (parlamento kastediliyor) ｫ｡ｲｬﾧｴ､ｩｾ＠
kanunlardan miite§ekkil diinyevi hiikiimler
alan1, peygamber makamlDda bulunan halifenin onaytyla neshe ｡ｾｉｫ＠
bulun.makta ve hatta ihtiyacr kar§Ilamayan hiikiimlerin neshi emredi.lri:l.i§ olmaktachr.3S
29 Kanunun, ､･ｾｩｬ＿ｭｹ＠
ｾ｡Ｇｲｮｩ､･＠

elveril?li olmas1 yonOyle ictihadi hiikOmler ic;in kullamld@ yolunda imam
Manastlrh'nm yapt1g1iktibasta da aym gerekqe sozkonusudur.

30 Celal Nuri, Tarih·i Tedenniyat-1 Osmaniye, s. 164-165. Kanun kavramma vurgu bak1m1ndan Celal
Nuri ile M. $emseddin'in degerlendirmeleri arasmdaki benzerlik, ictihad kavram1 ve a lam etrafmgOncel siyasi ｫ｡ｾＱｨｬｮｭ＠
farketmemizi kolaylalibrmaktadlr.
daki ｴ｡ｲｊｾｭｮ＠
31 Celal Nuri, ittihad-1islam, s. 26, 30-38; krl?. Ceial Nuri, "islam'da VOcut:rl TeceddOd", s. 167-168,
174, 177-178.
32 Celal Nuri, "islam'da VOcub-i TeceddOd", s. 178-181; Celal Nuri, ittihad-llslam, s. 45-51.
33 Krl?. Celal Nuri, "Mecel/e Meselesi", Havaic-1 Kanuniyemiz, KOtOphane-i ictihad, Aded: 30, Matbaa-! ictihad, istanbul1331 h., s. 79.
34 Celal Nuri, •islam'da VOcub-i TeceddOd", s. 182.
35 Celal Nuri, ittihad-1islam, s. 53-54; a.mlf., •islam'da VOcub-i TeceddOd", s. 183. Ceial Nuri, mevcut
ve tadil girll?imlerini ise ulemamn bu hakikati kavrayamachkladurumda Mecelle ｫ｡ｮｵｬｾｲｭｳ＠
n ic;in dOnyevi ahkam konusunda "ictihadat-• salifeyi toplay1p ad eta mezardan c;1kanp kanun haline
vaz•• ettikleri bic;imlnde yorumlar. Ona gore bu "bOyOk bir eser-1 irtica'd1r, bunun neticesi olarak
devietimiz bir merhale daha ｧ･ｲｩｬｭｾｴＮＢ＠
(/ttlhad-tlslam, s. 56).

•

Turkiye"de
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ｏｵｾｕｮ｣･ｳｩ＠

Hareketi

ve

GOrilldiigu ｾ｢ｩＬ＠
daha once de ifade ettigimiz iizere ahkamm dini-diinyevi bit;iminde ikiye aynlmas1 ve ikinci losmm degi§meye mutlak olarak at;lk kabul edilmesi rieticesirlde, esasen bu alan, fikhm etkisinden tamamen t;lkanlarak meclis _
yasamas1 ve balifenin onayiyla sonut;lanan bir kanuna yani icma-i iimmete dayah ye¢ ictibadlar biitiiniine brralalnu§trr.36 Bu yakla§tmm filah usiilii ile baglantlsti fllo.h usiilii it;inde dii§iiniilebilecek baz1 kavramlarm it;i bo§alblrru§ olarak
kullamlmasmdan ibarettir. Dolayistyla, ahkam tasnifindeki varsa}'lmm, teknik
olmaktan t;ok, esasa miiteallik bir tercib balini ｡ｬ､ｾ＠
ve sonut;ta ictibad kaplSlnm icma-i iimmet olarak parlamentoya ｡ｴ［ｬｩ､ｾ＠
goriilmektedir.
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Gokalp'in ahkamla ilgili tasnifi ise, insanm amellerini, bir ba§ka ifadeyle fikbm
konusun'u esas altr ve iki miistakil alandan olu§ur: "Dini ibadetler ("menasik-i
isl8.miye") ve "bukuki muameleler" ("bukuk-1 islamiye").37 Bu tasnifin sonucu,
bu iki ｡ｬｾ＠
ili§kin yapuacak biisiin ve kubuh degerlendirmesinde nass ve orf
olmak iizere iki olt;iitiin ｫｵｬ｡ｮｩ｣ｾ､ｲＮ＠
Boylece, birinci lo.smm semavi ve degi§meye ka:pah yaptsi kar§tsmda, bukuki muameleler klsm1 devamh olarak degi§meye, ､ｯｬ｡ｹｴｓｾ｣ｩｭｲｵ＠
usiiJ.-i filah t;ert;evesinde orfe dayah yeni bir ictibad
Ｘ＠
faaliyetine ｡ｾｊＮｫｴｲＳ
Gokalp'in bu yakla§IID.l iimirli ismail Hakkl'nm etrafu ve sert ele§tirileririe inaruz kalrm§trr. izmirli bu tiir bir aynmm flloh bala.mmdan get;erli olmadlgrm
belirterek, bak kavrann (bakkullah, hakku'l-abd vb.) etrafinda fukahanm yapｴｬｾ＠
tasnifin esas oldugunu hatrrlatrr. ibadat ve muamelat tiiriinden bir aynmm,
tasnif maksadl dl§mda, tabi olduklan biikiim, kaynak ve metodlan bala.mmdan
farkhllk ta§lmadlklarmi tsrarla vurgular.39 Aynca ictihadln hangi alanlarda ve _
ne §ekilde cari oldugu konusunda delilin kat'i veya zanni olU§una bagh plarak,
nkhm her babmda ictibadln cari olabilecegini batlrlabr.4°
36 Celal ｎｾｲｩＬ＠

icma·i iimmet ve hilafetin "viicub ve liizumu"nun, yeni icmalar ve bu icmalann otori-

tesini temin edecek bir makam olarak hilafetin yapacag1 vazlfeye olan lhtlyactan kaynakland1gm1
ifade etmekte, Hz. Peygamber'den sonra hilafetin giindeme gelmesini, zaman it;inde ､･ｧｩｾｮ＠
ihtiyat;lara gore ､･ｧｩｾｭｳ＠
gereken icma-i iimmete bir resmiyet kazand1rma ihtiyacma baglamaktadlr. Halifeye olan bey'at ve itaat, aym zamanda ona kanun koyma yetkisini tefviz anlam1 ｴ｡ｾＱｲＮ＠
ictihad kap1smm kapah oldugu yolunda Ｂ｣｡ｾｮﾷ＠
alimlerin iddias1 dogru olsayd1, hilafete ve icmaa
gerek olmayacaktl. icma ve hilafet kurumunun tesisi ile islamiyet, ｭｾｲｵｴｩｹ･＠
konusunda ingiltere
ve Fransa'ya tekaddiim ･ｴｭｩｾｬｲＮ＠

Celal Nuri, "islam'da Vucub-i Teceddiid", s. 181-182. ·

37 Gokalp, , "F1k1h ve ictimaiyat•, islam Mecmuas1, 1/2 (30 Rebiiilewel 1332/13 ｾｵ｢｡ｴ＠
1329), s.
40-41. Gokalp'e gore belirtilen iki tiir ､｡ｶｲｭｾＱｮ＠
"vicdani safhalarmdan ibaret" olan ahlaki fiiller
ayn bir varhk ｴ｡ｾＱｭ､ｧ＠
38 Gokalp ve onun ｧｯｲｩｾｬ･ｮ＠
lerinin detayh bir ｩｮ｣･ｬｾ＠

it;in, f1k1hta aynca bir ahlak k1sm1 ｯｬｵｾｴｲｭ｡ＱｊＮ＠
f1k1h usulii zemininde ifadelendiren Halim Sabit'in bu yondeki ｧｯｲｩｾﾭ
it;in bk. Erdem, Tanzimat Sonras1 Osman/1 Hukuk ｄｾｮ｣･ｳｩ､＠

Usu/D Kavramlan ve Modem

ｙ｡ｫＯｾＱｭｬｲＬ＠

Flk1h

s. 116 vd.

39 izmirli ismail Hakkl, "F1k1h ve Fetava (lrakh A. K.'nin Mektubuna Cevap)", ｓ･｢ｩｄＧｲＭｾ｡､Ｌ＠
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(20 Cemaziyelewel1332/3 Nisan 1330), s. 94.
40 izmirli'nin bu cercevede kulland1g1 dil, tamamen f1k1h usOJii literatiiriinde ictihadm carl oldugu
alan ian inceleyen "miictehediin fih" ｢｡ｾｬ｀＠
etrafmdad1r. izmirli Ismail Hakkl, "ictihadm Bais-i TevelliidQ", Sebi/D'r-re!iad, Xll/297 (25 Cemaziyelahir 1332/8 May1s 1330), s. 191-192, 195.

ictihad alam ile ilgili tammlamarun ·tamamen fikili. usill.ii kavra.mlan ve sm.J.rlan ic;inde ifade edildigi bir ｢ｾｫ｡＠
omek de Seyyid Bey'in ac;lklamalanchr. Seyyid
Bey, Medhal'de ictihadla ilgili meseleleri ele ahrken ictihadm hangi alanlarda
carl olabilecegi meselesini "miictehediin fib" ｢ｾｨ＠
altmda ele ahr. Bu losmm alt
｢｡ﾧｨｾＬ＠
aym zamanda.bir Mecelle kaidesi (md. 14) olan "Mevrid-i nasta ictihada
mesag yoktur" prensibidir.41 Seyyid Bey, ictihadm cari ve muteber oldugu alam
ifade etmek iizere, "miictehediin fib", "mes'ele-i ictihadiye" ve "mahall-i ictihad"
kavramlanm aym manada olm.ak iizere "haklanda delil-i kat'i mevcut olm.ayan
her hiikm-i §er'i" olarak tarif eder. Bu tamma gore ahk.am-1 §er'iye iki laslDldan
ahkfun-1 kat'iye (kat'iyyat) ve ictihadm
miite§ekkildir: ictihadm cari ｯｬｭＮ｡ｦｵｾ＠
carl oldugu abkam-1 zanniye (zanniyyat).42 .Ahk.am.m farkh ac;Ilardan yapllm.I§
ba§ka tasniflerinde de bu kural sozkonusudur:
"Miictehidin aklen miisbet olan mesail-i akliye ve itikad.iyede berabin-i akliyeye
gibi nusils-1 kan'a veya icma ile
kar§I vuku bulan ictihad! muteber ｯｬｭ｡ｹ｣ｾ＠
sabit itikadi ve ameli, asll ve fer'i bi'l-ciimle abkam-1 §er'iyede nusils-1 kan'aya
veya icma'a muhalif ictibadab dahl muteber ve caiz olmaz."43

Goriildiigii iizere izmirli ismail Hakki ve Seyyid Bey'in ictihadm alam ile ilgili olarak yapt:Iklan ahkfun tasnifi, filah usill.ii c;er.c;evesinde, hiikiimler arasmda
ilgili oldugu alan bakmnndan bir ayrlDla gitmemekte, bunun yerine bu hiikii.mdelillerin durumunu dikkate almaktachr. Her iki miiellifin de,
lerin ､｡ｹｮＮｉｾ＠
abkamm ､･ｧｩｾｭｳ＠
konusuna miisbet ｹ｡ｫｬｾｄ＠
ic;inde olduklan ve Karafi, ibn
KaYYJffi ve ｾ｡ｴｩ｢＠
gibi ､･ｧｩｾｭ＠
loymet veren miielliflerin ｧｯｾｬ･ｲｩｮ＠
siCak bakt:Iklan halde, degi§meyi saglayacak ictihad faaliyetinin filah usill.ii c;erc;evesinde
ve konu iti.barlyle her tiirlii hiikii.m alarunda benzer bir faaliyet prensibine gore
goriiyoruz. Buradan hareketle, daha
yiiriimesi gerekti.gi kanaati.ni ｴｾＱ､Ｎｉｫｬ｡ｮｭ＠
41 "Mevrid-i nasta ictihad" kanusunda Mecel/e ｾ･ｲｨｬｩｮ､＠
etrafh aQiklamalar bulunmamaktadlr. Ali
Haydar, nass1n ne aldugu ve hangi ozellikteki nassm bulundugu yerde ictlhad edilemeyecegine
Yalmz, hadise veri len manadaki farkhllk ｳｾ｢･ｩｹｬ＠
farkh
dalr herhangi bir aQiklama ｹ｡ｰｭＱｾｴｲＮ＠
Diireru'l-hiikkam
lctihadlann artaya Qlkabildigini gosteren blr ornegl Ebu'I·Beka'dan ｮ｡ｫｬ･ｴｭｩｾｲＮ＠
!ierhu Mecelleti'l-ahk8m, I-IV, Matbaa-i Tevsi'-i T1baat, istanbul, 1330, I, 65-66. Hac1 ｒ･ｾｬ､＠
ｐ｡ｾ＠
ise, nassm ne aldugu iizerinde durarak aQikhk ve kapahilk yoniinden nas {laf1z) takslmlerinl klsaca ｡ｫｴｲｭＱｾ＠
ve sanuQta kapahhk IQeren nas laf1zlanmn lzaha muhtaQ bulunmas1 sebebiyle bu
tiir naslann yarumlanmasmda lctihada mesag bulundugunu ｢･ｬｩｲｴｭｾＬ＠
bk. Ruhu'/-Mecel/e, c. I,
Darii'I-Hilafeti'I-Aiiyye 1326, 86-88.
42 Mehmed Seyyid, UsDI·i Ftkh, Ciiz-i Ewe/: Medhal, Matbaa-1 Amire, istanbul, 1333, s. 173-174. Seyyld
Bey, ahkam-1 kat'lyenln kat'i dellle dayanmas1 gerekt@ni belirterek, kat'i dellllerl akll, kat'i nas ve
lema alarak s1ralar. Ak1l, ｡ｮｬｾｭｳＱ＠
IQin ｾ･ｲＧｩ＠
blr aQiklamaya ihtiyaQ bulunmayan kanularda yeterll blr
deli! lken, nakli bir deli! almaks1zm ｡ｮｬｾＱｭｹ･ｫ＠
kanularda tek ｢｡ｾｭ＠
yeterli degildir. Kat'i nass
lse hem siibut hem de delalet bak1m1ndan kat'i alan nass demektir. Siibut ve delalet yonlerlnden
blrlsi ya da her iklsi zanni alan nass lse zanni nasst1r. Ahkam-1zannlye lse zanni mukaddlmelerden
alu!ian delail-i akliye, zanni alan nass ve f1khi k1yas gibl zanni delillerle sabit alan ahkamd1r (Medhal,
5.176).
43 Seyyld Bey, Medhal, s. 177. Seyyld Bey asli hiikiimle, lema, haber-i vahld ve k1yas1n ｾ･ｲＧｩ＠
delil almasl gibi cumhura gore kat'i delillere dayah alarak sa bit alan prenslplerl kastetmektedir (Medha/,

s.176).
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aktardigmnz baz1 tasniflerin (Ali Suavi, Gelal Nuri, Ziya GOkalp), filoh usnIii ｾｲｶ･ｳｩｮ＠
biitiinliigii.nii gozetmeyen ｹ｡ｫｬｾｵｮｲ＠
oldugunu ifade edebiliriz.
ｂｾｫ｡＠
bir ifadeyle, hiikiimleri ilgili olduklan alan itibariyle tasnif eden ｹ｡ｫｬｾｲｭﾭ
lann onerdigi yeni ictihad faaliyetinin, digerlerinden farkh bir kaynak/otorite
varsayum Ｎｩｾ･ｲ､ｧｮ＠
ve bu sebeple iki ｹ｡ｫｬｾｲｭ＠
arasmdaki farkm, temel varsaｾ＠
｢ｾｬ｡ｮｧ｣［＠
noktasmda (hiisiin. ve kubuh) yapllan kaynak ve otorite
. ｩｾ･ｲｮ＠
ayru?unda ortaya c;Ikt:Iguu soyleyebiliriz.
ｯｮ･ｾ＠

.

ｏｩｾｮ｣･ｳ＠
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