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S U N U Ş

Ötedenberi insanlığın hukuk ve hukuk kuralları üzerinde zihin yorm asına karşın, 
hukuku ilk defa bir "ilim" olarak ele alma şerefinin müslUman bilginlere a it olduğu hu
susuna, değerli araştırmacı Prof.Dr. Muhammed Hamidullah'ın birçok konferans ve 
yayınında ısrarla işaret ettiği bilinmektedir. Gerçekten, hukuk felsefesi ve hukuk m eto
dolojisinin pek çok meselesini kendisine konu edinerek dünya hukuk literatürü içinde 
orijinal b ir tür olarak yerini alan "usûlü'l-fıkh", İslâm ilimleri arasında da çok seçkin bir  
mevkiye sahiptir.

D eğişik  ülkelerin üniversitelerinde İslâm hukuku öğretim i görevin i üstlenm iş 
değerli ilim adamı Prof.Dr. Zekiyyüddîn Şa'bân'ın, dil, üslûp ve m etod açısından klâsik 
fıkıh usulü eserlerinin taşıdığı zorlukları dikkate alarak, fıkıh usulünün konularını ana 
katlarıyla, kolay b ir üslûpla ve bol örnekle tanıtmayı hedefleyen elinizdeki eserini 
Türkçe'ye kazandırmayı faydalı bulduk.

İlk bakışta dikkatimizi çeken bazı yerlerde hatırlatıcı notlar koymakla beraber, pren
sip  o larak  eser i olduğu g ib i d ilim ize  aktarm aya ça lıştık ; örn eklem e veya  
değerlendirmelerde katılmadığımız her nokta için kayıt koymadık.

Esasen, orijinal bir ilmi disiplin olan fıkıh usulünün günümüzde bilinen ilmi d isip
lin lerden  birinin  adı ile eşitlenerek tan ıtılm ası onun m ah iyetin i tam  o larak  
yansıtamayacağı için, biz kitaba "İslâm Hukuk İlminin Esasları ( Usûlü'l-fıkh)" başlığım  
koymayı tercih ettik . **

M üslüm an bilginlerin Batı dünyasına oranla çok erken bir dönem de bu m eseleleri ilm i bir 
disiplin oluşturacak tarzda ele alabilm eleri açısından Kur'ân ve Sünnet nasslarının taşıdığı 
özellik ve fıkıh usulünün tarihi seyri içinde kendisinden beklenen verim i yitirdiği hususunda 
bazı değerlendirm eler için bkz. DÖNM EZ, İbrahim Kâfi, "Islâm hukukunda müctehidin nasslar 
karşısındaki durumu ile modern hukuklarda hakimin kanun karşısındaki durumu arasında bir 
mukayese", XVII. İslâm Düşüncesi Sem ineri'ne (Konstantin, Cezayir, Tem muz 1983) sunulm uş 

M arm ara Üniversitesi llâhiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 4, s. 23 - 51, İstanbul, 1986. 
"İslâm Hukukunun Esasları" denmediğine dikkat edilmelidir.
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Kitabın öğretici özelliği de dikkate alınarak, tercümede, âyetlerin, kavlî Sünnetlerin, 
terimlerin ve kuralların Arapça asıllarına da yer verilmiş, gerekli görülen yerlerde tekrar
dan kaçımlmamıştır.

K itapta geçen âyetlerin Kur'ân - 1 Kerîm'deki yerleri ile hadislerin kaynakları -az. 
sayıdaki istisnalar b ir yana- tarafımızdan tesb'ıt edilip gösterilm iştir. Kütüb-i Sitte, 
Sünen-i Dârimî, İmam Mâlik'in Muvatta'ı ve Ahm ed b. Hanbel'in M üsned'i ile 
Zeylâ'î'nin Nasbu'r-râye li ehâdîsi'l-hidâye (Mısır, 1973 , 3. baskı) isimli eserine yapılan  
atıflar ("mütercim" kaydı olmaksızın) tarafımızdan konmuştur. D iğer kaynaklara yapılan 
atıflar ise ("mütercim" kaydı bulunmayanlarda) yazara aittir.

D iğer âmillerin yanısıra, mana ile hadis rivayeti ve nakli hususunda bilginlerin  
-genel olarak- toleranslı b ir tavır takınmış olmalarından ötürü, fıkıh ve fıkıh usulü eser
lerindeki bir çok hadis, lâfız ve ibâıre bakımından hadis kitaplanndakilerden farklılıklar 
taşımaktadır. İşte tercümede, yazarın verdiği hadis metinlerinde değişiklik yapma yönüne 
gidilmediği için ve -yukarıda belirtilen ihtiyaca binaen- kavlî Sünnetlerin Arapça asıllcın 
da verildiğinden, hadis kaynaklarına atıfta bulunulurken lâfız farklılıklarına dair sık sık 
not koyma ihtiyacı ile karşılaşılmıştır.

Bazı terimleri dipnotlarda kısaca açıklamamızın yanısıra, kitabın sonuna okuyucuya 
yardımcı olmak üzere b ir  de küçük sözlük eklemiş bulunuyoruz. Şu kadar var ki, kitapta 
geçen terimlerin büyük çoğunluğu kitabın asıl konularını oluşturduğu için, sona ekle
nen sözlüğe, sadece metinde ve dipnotlarda özel olarak açıklanmayan terim ve kelimeler 
alınmıştır. Zira okuyucu, diğer terim ve kelimeler için indeksten faydalanabilecektir.

Bu mütevazı çalışmamızın, konu ile ilgilenenlere faydalı olmasını Yiice A llah’tan 
dileriz.

İ b ra h im  K âfi D Ö N M E Z



İK İN C İ B A S K I H A K K IN D A

Zekiyyiiddîn Şa'bân'ın Karyunus Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Libya) yayınları 
arasında 1979 yılında "Usûlü'l-fıkhi'l-islâmî" adıyla 4. baskı olarak yayınlanan eserine 
bazı notlar ekleyerek yaptığım ız tercüme "tslâm Hukuk timinin Esasları (Usûlü1’l-fikh)" 
adıyla 1990 yılında Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında neşredilmişti.

Bazı dostların tercüme ile asıl arasında gerek ifade gerek içerik olarak önemli 
farklılıklar olduğunu bildirmeleri üzerine yaptığımız araştırma neticesinde, aynı eserin 
bazı ilâve ve değişikliklerle 1983 yılında Kah 'ıre'de yeni bir baskısının yapıldığını tesbit 
ettik. (Dâr'u Nâfi' li't-tıbâ'a ve'n-neşr Matbaası; Neşreden: Dâru'l-kitâbi'l-câmi'î)

İkinci baskı için yaptığım ız gözden geçirme işlemi sırasında, sözü edilen baskıdaki 
belli başlı ilâveleri de -k ısaca  "Kahire baskısı" kaydı koyarak ve sayfa zikrederek— 
yansıtmaya çalıştık.

Birinci baskıda kitabın öğretici özelliğini de dikkate alarak âye tler  ve kavlî 
Sünnetler ile bazı terim, tanım ve kuralların Arapça aşıtlarına da yer  vermiştik. Bu defa 
daha kolay yararlanıbilmesi için sözü edilen ibâreleri harekeli olarak koyduk.

, Bu vesile ile, tashih işleri ve indeksin hazırlanmasındaki değerli yardımlarından  
dolayı Ar. Gör. Bilal Aybakan ve Ar. Gör. Abdüssamet Bakkaloğlu'nu, ayrıca dizgi işini 
üstlenip titizlikle takip eden Erşahin Ahmet Ayhün'ü şükranla anar, Yüce M evlâ’dan bu 
çalışmayı İslâmî ilimlere ilgi duyanlar için yararlı ve verimli kılmasını niyaz ederiz.

İ b ra h im  K âfi D Ö N M E Z





Y A Z A R IN  Ö N S Ö Z Ü

§• 1* Gerçeğin ve doğrunun yolunu gösteren Allah'a hamdeder, peygam berlerin so
nuncusu Hz■ Muhammed'i, onun ailesini ve Ashâbını salât ve selâm ile anarım.

Usûlü l-fıkh ilmi, dini ilimlerin en değerlilerinden ve faydalılarındandır. Zira bu 
ilim, içtihadın temelini ve onu ayakta tutan ana direkleri oluşturur. Bu ilim olmaksızın, 
fıkıh ile meşgul olanlar onun kaynaklarını ve müctehid imamların fıkh î hükümleri bu 
kaynaklardan hangi metodları izleyerek çıkardıklarını bilemezler. M üctehid olsun o l
masın fıkıh ile ilgilenen herkes bu ilme muhtaçtır: Müctehid ictihad ederken, d iğer fıkıh  
mesleği mensupları da araştırma ve incelemelerinde veya uyduğu mezhebin esaslarına  
görefer'î çözümler çıkarmak için yahut mezhep imamının zamanında yaşanmamış olay
ların hükümlerini belirleyebilmek için bu ilimden faydalanır.

İşte bu öneminden dolayı müslüman bilginler çeşitli devirlerde bu ilme fevkalâde  
ilgi göstermişler ve bu alanda değişik metodlarla çok sayıda eser kaleme almışlardır. Ne 
var ki, çeşit ve sayısının çokluğuna mukabil, bu eserler, ancak ihtisas sahiplerinin y a 
hut bu ilmin m eseleleri ile az çok meşgul olmuş kişilerin anlayabileceği durumdadır. 
Çünkü bu konuda kitap yazan müelliflerin b ir kısmı okuyucuyu asıl konuya eğilmekten 
alıkoyacak ölçüde cedele ve lâfzı tartışmalara yer  vermiş, b ir kısmı ise bilm ece veya 
anlaşılması imkânsız sözler haline getirecek derecede muhtasar (: kısa) ifadeler kul
lanmışlardır. Tabiî ki bu son durum, ifadedeki kapalılıkları gideren ve müellifin mak
sadına açıklık getiren "şerhler" yazılması, aynı şekilde şerhler için "hâşiyeler", hâşiyeler 
için de takrîrât" ve "ta'lîkaat" yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Böylece, kitaba 
başvuranın temel kaygısı, o kitabın üslûbunu anlamak ve ifadelerini çözmek olmuş, 
okuyucu ilmin esası ve özünden çok lâfızlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Bu ilimle meşgul olan ya da bazı meselelerini öğrenme amacıyla söz konusu eser
lere başvuran herkes bu gerçeği farkeder. Fıkıh ve fıkıh usulü öğretim ini özellikle 
üstlenen Ezher Üniversitesine bağlı Islâm Hukuku Fakültesinde (halen Hukuk ve İslâm
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Hukuku Fakültesi) bu ilmi öğrenmeye başladığımızda ben de d iğer meslektaşlarım gibi 
bu gerçeği yaşadım.

Kısacası, fıkıh usulü ilmine dair kolay anlaşılır b ir kitap kaleme alınması ihtiyacı 
açıkça kendini hissettiriyordu. Bu ilimle ilk defa tanışan kimseler dahil herkesin kolayca 
anlayabileceği, fakültede ilk dersten itibaren öğrencinin hocası ile birlikte konuyu izle
yebilmesini sağlayacak bir kitap yazılmasını hep temenni ediyordum.

Sözünü ettiğim fakülteye hoca olarak tayin edilince, önce bir meslektaşımla birlikte 
birinci yıl öğrencileri için kolaylık sağlayan ve o yılın müfredâtını ihtiva eden bir kitap 
yazma imkânını buldum.

İbrahim Üniversitesi (halen Ayn Şems Üniversitesi) Hukuk Fakültesine hoca tayin 
edilip -bu dersi ilk defa görecek olan- dördüncü yıl öğrencilerine fıkıh usulü dersini 
okutma görevini üstlenince, bunu, düşündüğüm tarzda bir kitap yazm ak için iyi bir  
fırsa t olarak gördüm ve elinizdeki bu kitabı kaleme aldım. Umarım, Yüce Allah, işaret 
ettiğim  gayeyi gerçekleştirm eye, ilgilenen herkesin zorluk çekmeden anlayabileceği 
şekilde bu ilmi tanıtan bir kitap kaleme almaya beni muvaffak kılmıştır.

Allah'tan, kitabın okuyucularıma faydalı olmasını, kendi rızasına lâyık samimi bir  
çalışma ürünü olarak kabul etmesini diliyorum. Başarı A llah’tandır. O'nun gücü her- 
şeyin üstündedir. En iyi dost ve yardımcı O'dur.

Z e k iy y ü d d în  Ş a 'b â n
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FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER

a) Fıkıh Usulünün Tarifi
b) Fıkıh Usulü İlminin Gayesi
c) Fıkıh Usulü İlminin Doğuşu

§: 2- F ık ıh  U sulünün  T arifi

Fıkıh usulünün tarifine geçmeden şu ön bilgiyi vermemiz faydalı olur:

Fıkıh: M üctehidlerin, tafsîlî şer'î delillerden istinbât ettiği şer'î-am elî hüküm lerdir. 
B ir başka anlatımla, m üctehidlerin, her bir am elî meseleyi ilgilendiren delilleri tek tek 
inceleyip onlardan çıkardıkları hükümlere "fıkıh" denir.

M üctehidin tafsîlî delillerden bu hüküm leri çıkarması ise, m utlaka, kendisine yol 
gösterecek belli başlı kurallara ve prensiplere uymasını gerektirir.

Bu gerçeği göz önüne alan İslâm bilginleri, İslâm hukukuna candan hizm et aşkıyla, 
m üctehidlerin hüküm istinbâtında takip ettikleri m etodları açıklam ak üzere özel bir 
çalışma yapmışlardır. Bu çalışma ile güdülen başlıca iki gaye şunlardır:

1- İctihad şartlarını taşıyanlar, öncekilerin yaptığı gibi ictihad edip karşılaşılan fıkhî 
olaylara hüküm bağlayabilecekler.

2 - İctihad şartlarını taşımayanlar ise, müctehidlerin hükümlere varırken dayandıkları 
delilleri ve o delillerden bu hükümlere nasıl ulaştıklarını öğrenerek, onlardan nakledilen 
hükümleri gönül huzuru içinde kabullenmiş olacaklardı.

İşte bu düşünceden hareketle, onlar, hakkında ister özel nass bulunsun  ister 
bulunm asın , delillerin  ih tiva ettiğ i hüküm leri kavrayabilm ek için  uygulanan  ve 
delillerden hüküm çıkarılmasında yardımcı olan genel kuralları ortaya koydular.
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îslâm  bilginleri, bu arada delillerden hüküm çıkaracak kişi yani "müctehid" ile ilgili 
kurallardan da söz ettiler; içtihadı, içtihadın şartlarını ve hüküm lerini, taklidi ve taklidin 
hükümlerini açıkladılar. Bütün bu kurallara ve sözü edilen hususlarla ilgili incelemelere 
topluca "usûlü'l-fıkh" adını verdiler.

X ,  s *  »  X X i

Şu halde fıkıh usulü için şöyle bir tarif vermek mümkündür: J
S* « i  î  ^  / S ^ ✓ 9 £ e £ / > f i » a s S l  s S *  ,/

âJj UI Lgj ^xJl "M üctehidin

şer’î-am elî hüküm leri tafsîlî delillerinden çıkarabilm esine yarayan kurallar bütününe 
usûlü’l-fıkh denir."

§: 3- T a r ifin  A çık lan m ası

t  ^ ^ e ^ s

(kurallar), ».Ap UJI ’nin çoğuludur. Her biri bir çok cüz'înin hükm ünü 

kapsam ına alan küllî kaziyeler (önermeler) dem ektir. M eselâ, "Her em ir vücûb içindir
X X » s i  X

J T ) "  d ed iğ im izd e  b ir k u ra lı ifad e  e tm iş  o lu ru z . Ç ünkü  bu,
/ X »  X o ^ ^  s s * s o Xs 9 x 9 * X X» X ,  ,  İ  j  X s

çS I mİ | S i j  Ij-M1!.} 1 ve 2 âyetleri gibi

emir sıygası ihtiva eden bir çok cüz'îye uygulanabilir nitelikte küllî bir önermedir.
® S e ,  £ X

Yine, "Her nehiy haram kılmak içindir ( ̂ ^  J i '  )" dediğim izde bir kural

söz konusudur. Z ira bu da (*-$-> IT,■?- I ü l  l_s—* fj*  <lr* f  _>* ^
İ X O «5 Os İ X s * s s s S 9 *  ,  ,  „  ^ 0 0 X , 0 ,  » > , , « ,  > > J ,  ^ X

Crt~“ ^  ls—p I v e
!< -  «  $ J j x 9 0 > te s s s

j s J l ;  -üJl ^x)l l_r jL)l \jL ij Mj5 âyetleri gibi nehiy sıygası ihtiva eden bir çok 

cüz'îye uygulanabilecek küllî bir önermedir.6
x 9 fi O /O »  -- J yi f 3 ^ % i> s ss

sİ J ( M ü c t e h i d i n  hüküm  çıkarabilm esine

yarayan) ifadesi ise, bu kuralların, m üctehidin hüküm leri anlam ası ve delillerden
hüküm leri elde edebilm esi için birer vasıta teşkil ettiğini anlatm aktadır. Bu hususta 
geniş açıklamaya ileride yer verilecektir.

*- "Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki kurtuluşa eresiniz." el-H acc 22/77.*)
~- "Namazı kılın, zekâtı verin", el-Bakara 2/43.O
■ - "Ey iman edenler! B ir topluluk (diğer) bir toplulukla alay etm esin; belki onlar kendilerinden 

daha iyidir. K adınlar da (diğer) kadınlara alay etmesin; belki onlar kendilerinden daha iyidir." 
el-Hucurât 49/11.
"M allarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin." el-Bakara 2/188.
"Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın." el-En'âm  6/151.
Kural olarak em rin viicûba, nehyin de haram lığa delâlet e ttiğ in in  kabulü, usulcülerin  

çoğunluğunca benim senen görüş olup, bu kural "aksi yönde kaıîne bulunm adıkça" kaydı ile 
sınırlıdır. N itekim  yazar ilerideki başlıklarda bu hususu açıklayacaktır, bkz. §: 174, 180, 
özellikle §: 248, 255. (mütercim)
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kelimesi (hüküm) kelimesinin çoğuludur. Hüküm, bir şey hakkında

bir durum un olum lu veya olum suz olarak belirlenm esi dem ektir. M eselâ, "Güneş 
doğmuştur" veya "Güneş doğmamıştır" dendiğinde doğma durum unun güneş hakkında 
gerçekleşmiş olup olmadığına dair sonuç bildirilmiş olur.

Hükümler bazen akıl yoluyla elde edilir ve bunlara "aklî hükümler" denir. M eselâ, 
"Bir ikinin yarısıdır" veya "İki zıt birarada bulunamaz" hüküm leri böyledir. Bazen de 
duyu organları vasıtasıyla elde edilir, ki bunlara "hissî hükümler" adı verilir. Sözgelimi, 
"Ateş yakıcıdır" veya "Güneş doğm uştur" hüküm lerinde olduğu gibi. Bazen ise, 
hükümler şer'î kaynaklar vasıtasıyla elde edilir ve bunlar "şer'î hüküm ler" diye anılır. 
"Namaz farzdır" ve "Ribâ haramdır" hükümleri bu neviye örnek gösterilebilir. İşte usul 
kuralları, şer'î delillerden elde edilecek olan bu nevi hüküm ler için konm uştur. Bu 
yüzden, aklî ve hissî hükümleri dışarıda bırakmak üzere tarifteki "hüküm ler" kelimesi

X f i 9 f i  s

"şer'î (^s- )" kaydı ile sınırlandırılmıştır.

Fakat şer'î hüküm ler de, kendi içinde ayrım a tâbi tutulm uş ve bunlar için farklı 
isim lendirm eler yapılmıştır: Namazın ve orucun farz olduğu, alım -satım , rehin, vakıf, 
vasiyet vb. hukukî m uam elelerin caiz olduğu gibi insanlar tarafından ortaya konan 
fiillerle ilgili olanlara "am elî hükümler"; A llah'a ve Allah'ın b irliğine im an, Allah'ın 
m eleklerini ve peygam berlerini, âhiret gününün geleceğim  kabullenm ek gibi inançla 
ilgili olanlara "itikadî hükümler"; doğruluğa sarılmak ve yalandan kaçınm ak gerektiği 
gibi ruhun tezkiyesi ve tehzîbi ile ilgili olanlara ise "ahlâkî hükümler" denm iştir.

Usûl ilminde, sadece amelî hükümlere ulaştıran kurallardan bahsedildiği için, tarifte
X f i  ^ ^ s ,

"amelî" kelimesini kullandık ve böylece itikadî ve ahlâki hüküm leri dışarıda

bırakmış olduk. Çünkü bunlar usul ilminde incelenmez; itikadî hüküm ler "tevhid" veya 
"kelâm" ilminde, ahlâkî olanlar ise "tasavvuf" veya "ahlâk" ilm inde incelenir.

X  f i  O f i  X f i  g i y

Tarifte yer alan 5Jj UI) "tafsîlî deliller", cüz’î deliller anlam ındadır. Cüz'î

deliller ise, her bir olayla ilgili ve bu olaylardan her birinin hükm ünü gösteren deliller
® X X S f i  i  o 9 X #  X

demektir. M eselâ, j> -7 âyeti, cüz'î veya tafsîlî b ir delildir. Z ira özel

bir mesele ile (analarla evlenm e meselesi ile) ilgilidir ve bu m esele hakkında belirli bir
x ıM X s  O s  s  s

hükmü (böyle bir evliliğin haram olduğunu) göstermektedir. Yine ^  ^ y j*  ^ )  8 âyeti

cüz'î veya tafsîlî bir delildir. Çünkü özel bir mesele (zina olayı) ile ilg ilid ir ve bu 
meseleye dair belirli bir hükmü (haramlık hükmünü) göstermektedir.

X f i  s  9 9 X f i

Bir de "icm âlî-küllî deliller" ÂtaUl ) vardır ki, bunlardan her biri özel bir

mesele ile ilgili değildir ve belirli bir hükmü göstermez. M eselâ, Kitap, Sünnet, icmâ

n
"Analarınız (ile evlenm eniz) size haram kılındı." en-Nisâ' 4/23.O .

- "Zinaya yaklaşmayın" el-lsrâ1 17/32.
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ve kıyas hep birer iem âlî delildir. Bu delillerin  "âmm" ve "hâss" g ibi nevileri, bu 
nevilerin de kendi içinde "emir", "nehiy", "mutlak" ve "mukayyed" gibi ayrım ları vardır.

T afsîlî deliller, fakihin incelem e konusudur. Z ira fakihin gayesi, belirli bir fiilin 
câiz veya haram  olm ası, bir sözleşm enin geçerli veya geçersiz olm ası g ibi cüz 'î 
hükümlere ulaşmaktır. Cüz'î hükümler ise, cüz'î-tafsîlî delillerden elde edilir.

İşte bu sebeple, icm alî-küllî delilleri dışarıda bırakm ış olm ak için, tarifte "tafsîlî
o i  x

( )" kelim esini kullandık. İcm alî-kü llî deliller, fakihin değil, usulcünün

incelem e konusudur. Zira usulcünün gayesi, fakihin cüz'î hükümleri tafsîlî delillerinden 
çıkarırken faydalanacağı ve şer'î kaynaklardan hüküm elde etmeye yarayan genel kurallara 
ulaşmaktır. Bu kurallar ise, ancak icm âlî-küllî delillerle ilgilidir, yoksa tafsîlî delillerle 
ilgili değildir .9

§: 4- U su lcü nü n  F aa liyet T arzı

Usulcü, Kitap, Sünnet ve diğer delilleri inceler. Bu delillerin durum larına; âmm, 
hâss, em ir, nehiy, m utlak  ve m ukayyed gibi değişik şekillerden hangi hal üzere 
bulunabileceklerine bakar ve bunlardan her birinin hükmünü açıklayan kurallar koyar.

M eselâ, K itap ve Sünnet'te m evcut "em ir"leri inceler ve bunların  hangi hükm ü 
gösterdiğini araştırır. A raştırm a sonunda anlar ki, "emir" "me'murun bih"in (: em redilen

*  f * XX ^  X İ V

şeyin) vâcib olduğunu gösterm ektedir. B öylece ^  "em ir vücûba

delâlet eder" kuralını koyar.

Y ine, hangi hükm ü gösterdiğini tesbit etm ek üzere K itap ve Sünnet'te m evcut 
"nehiy"leri inceler ve incelem enin sonunda bunların "m enhiyyün anh"in (: yasaklanan

* XX £  *  S  f  a $  s

şeyin) haram lığını gösterdiği sonucuna ulaşır. Böylece £ I ^  J -b  ^ f J l  "nehiy 

haram kılmaya delâlet eder" kuralını koyar.

Aynı şekilde, usulcü, şer’î  delillerde yer alan "umum" sıygalarını inceler, bunların 
neye delâlet ettiğini tesbite çalışır ve nihayet "umum" sıygasının, bütün fertlerini kesin

f i  Ğ x 9^ i  x xxx ^  x »X

bir şekilde kapsadığı sonucuna varır. Bunun üzerine Ulai silJİ\ "âmm bütün

fertlerini kesin bir delâletle kapsar" kuralını koyar . 10

İşte usulcü, diğer şer'î delil nevileri hakkında da bu şekilde bir faaliyet gösterir.

- Yazar fıkıh usulü tarifi içinde fıkhın mahiyetini de tanıtacak unsurlara yer verdiğinden, burada 
"icmalî, küllî delilleri dışarıda bırakm ak için, ta fsîlîî kelim esini kullandık" şeklinde yaptığı 
açıklam anın, fık ıh  usulü değil fıkıh ile ilgili o lduğuna dikkat edilm elid ir. N itekim  aynı 
açıklam anın devam ında ve özellikle aşağıda 4. ve 5. paragraflarda iem âlî küllî delilleri ince
lemenin fıkıh usulünün çerçevesine dahil olduğunu belirtmektedir, (mütercim).

Bu kural Hanefîlere göredir, bkz. §. 267. (mütercim).
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§: 5- F ak ih in  F aa liyet T arzı

Fakih, f e r î  b ir olayın hükmünü tesbit etm ek istediğinde, sözünü ettiğim iz usul 
kurallarını alır, o fe r î  olayla ilgili delile (: cüz'î veya tafsîlî delile) uygular. Böylece o 
delilin hangi şer'î hükm e delâlet ettiğini ortaya koyar.

M eselâ, fakih nam azın hükmünü tesbit etm ek istediğinde, nam az ile ilgili tafsîlî

delilleri araştırır ve ijL a i\ \y J i\  "namazı kılın" âyetini bulur. Bu cüz 'î delile bakar ve

bu delilde namaz kılmanın "emredildiğini" görür. Bu durumda "emir vücûba delâlet eder"

şeklindeki em rin hükm ünü açıklayan usul kuralını kullanır ve bilir ki buradaki I

em ri, em redilen  şeyin vâcib kılındığını gösterm ektedir. B öylece fakih, nam azın 
vücûbuna hükmeder ve "namaz vâciptir" der.

* i# *  ̂ x
Yine fakih, Yüce Allah'ın lijJI \y, j ü  sözünden hareketle zina fiilinin hükmünü 

tesbit e tm ek isted iğ inde, bu cüz 'î delili inceler ve burada zinaya yaklaşm anın  
nehyedildiğini görür. Bu durumda, nehyin hükmünü açıklayan "nehiy haram kılm aya

/s . K  9 '  "
delâlet eder şeklindeki usul kuralını kullanır ve \ y. ^  sözünün haram kılm aya delâlet 

ettiği sonucuna vararak zinanın haramlığına hükmeder ve der ki: "Zina haramdır."

Bu şekildeki örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Ö zet olarak: U sulcünün görevi, iem âlî delilleri (: topluca kaynakları) inceleyip, 
müctehidin tafsîlî (: her bir olayla ilgili) delillerden cüz'î hüküm ler çıkarm asına yardımcı 
olacak küllî n itelikte kurallar tesbit etm ek ve bu kuralları şer'î delillerle isbatlayıp 
sağlam tem ellere oturtmaktır.

Fakihin görevi, ise, tafsîlî delilleri incelem ek ve usul kurallarını uygulayarak bu 
delillerden cüz'î hükümler çıkarmaktır.

§: 6- U su l İlm in in  K onm asında ve U sul İn ce lem eler in d e  G üdülen  
G aye

Usul ilmi için daha önce verilen tariften anlaşılm aktadır ki, bu ilim den m aksat, 
şer'î-amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmeyi sağlamaktır.

Şu halde, bu ilmi öğrenen kimsede ictihad ehliyeti gerçekleşm işse, yani bu kimse 
Kur ân ı ve Sünnet'i, bunlardan birinde m evcut çözüm e kıyas yapabilm e şekillerini, 
İslâm teşriinin genel gayelerini bilm ek gibi ictihad şartlarını kendisinde toplam ış ise, 
artık bu ilim ile şer î  nasslardan hüküm ler çıkarabilir ve hakkında nass bulunm ayan 
durum larda ya nasslardaki çözümlere kıyas ile veya olayı m aslahatın gerektirdiği uygun 
çözüme bağlamak suretiyle şer'î hükmü tesbit edebilir.

Bu ilmi öğrenen kim se ictihad ehliyetini taşım ıyorsa, o da bu ilim  sayesinde şu 
faydaları sağlamış olur:
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1- M üctehidlerin çıkarm ış oldukları hüküm leri tam m anasıy la kavram ak ve bu 
hüküm leri gönül rahatlığ ı ile kabullenm ek. Şöyle ki: K işi bu ilm i öğrenince, 
m üctehidlerin kendi şahsi görüş ve arzularına göre hüküm verm ediklerini, bilâkis bu 
konuda asla bir yana bırakm adıkları bir takım şer'î kaynaklara dayandıklarını, ictihad ve 
hüküm istinbâtı sırasında belirli kural ve prensiplere uyduklarını anlar.

2- M üctehid im am lardan hakkında görüş nakledilm em iş bulunan m eselelerde, 
onların kurallarına göre tahrîc yapıp hükm e varmak. (Bir başka deyişle , kendisine 
uyulan müctehid o olayla karşılaşsa idi nasıl hüküm verirdi diye düşünerek sözkonusu 
meselenin hükmünü onun fıkhından çıkarmaya çalışmak).

3- İslâm hukukçularının aynı olay hakkındaki görüşleri arasında m ukayese yaparak 
delil yönünden en güçlü ve istidlâl yönünden en doğru olanı tercih etm ek. Z ira değişik 
görüşler arasında iyi bir m ukayese, ancak fakihlerin çeşitli şer'î hüküm lerin tesbiti 
sırasında dayandıkları delilleri çok iyi bilmek, bu delilleri ölçüp tartm ak ve aralarından 
en kuvvetlisini seçm ekle m üm kün olur. Bu noktaya ise usul kuralların ı bilm eden 
ulaşılamaz.

§: 7- F ık ıh  U su lü n ü n  D oğuşu

Fıkıh usulü ilmi, H icrî ikinci aşırın sonlarında yani Hz. Peygam ber, Sahâbe ve 
Tâbiûn devirlerinden sonra ortaya çıkmış ilimlerdendir. Zira Hz. Peygam ber devrinde 
hüküm ler bizzat kendisinden öğreniliyordu. Yani hükümler ya Rasûlüllah'a vahyedilen 
Kur'ân ile veya onun Kur'ân'ı söz, fiil yahut takrîr yoluyla açıklayan Sünnet'i ile sabit 
oluyordu. Bu durumda birtakım metod ve kurallar kullanma ihtiyacı duyulmuyordu.

Hz. Peygam ber'in Rabb'ine kavuşmasından sonraki dönem de insanlar arasında iftâ 
ve kazâ (: yargı) görevini Sahâbe'nin büyükleri yürütüyordu. B unlar, Kur'ân ve 
Sünnet'in dili olan A rapçayı, âyetlerin nüzûl ve hadislerin vürûd sebeplerini çok iyi 
biliyorlar, İslâm teşrîinin inceliklerine, m aksat ve hedeflerine tam m anasıy la vâkıf 
bulunuyorlardı. Çünkü bu büyük sahâbîler, kavram a gücü, zekâ ve ahlakî m eziyetler 
bakımından seçkin insanlar oldukları gibi, bunun ötesinde bir de uzun süre Rasûlüllah 
ile beraber yaşamış, ona arkadaşlık etmiş kişilerdi. Şer'î kaynaklarından hüküm  istinbâtı 
sırasında kullanılacak kuralları teorik bir şekilde ele almaya ihtiyaçları yoktu.

Dini veya dünyevi herhangi bir olayın hükm ünü tesbit ihtiyacını duyduklarında, 
doğrudan doğruya Allah'ın Kitab'ına müracaat ederler, burada ihtiyaç duydukları konu ile 
ilgili hükm ü bulam azlarsa R asûlüllah 'ın Sünnet'ine bakarlar, orada da aradıklarını 
bulamazlarsa ictihad ederler, (Kur'ân ve Sünnet'ten) benzer olaylar araştırırlar, buldukları 
hükmü karşılaştıkları benzer olaylara da uygularlardı. Benzer olay da bulamazlarsa, İslâm 
hukukunun koyduğu hüküm lerde gözettiğ i m enfaat ve ih tiyaç ları göz önünde 
bulundurarak, karşılaştıkları olaya uygun olan ve m aslahatı gerçekleştiren  çözüm ü 
ortaya koyarlardı.
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Saıd b. M üseyyeb, Urve b. Zübeyr, Kadı Şurayh, İbrahim  N ehaî vb. Tâbiûn 
müctehidleri de aynı yolu takip ettiler.

İlk asır, Sahâbe ve Tâbiûn devri böylece geçtikten sonra, daha önce m evcut olmayan 
yeni durum lar ortaya çıktı. Arapların Arap olm ayanlarla iyice karışm ası bu durum lar 
arasında yer alıyordu. Bu karışma Arap dilinin o derece zayıflam asına yol açtı ki, artık 
esk iden  o lduğu  gibi A rapçanın  İslâm  top lum unun tab iî d ili haline  dönm esi 
imkânsızlaştı.

M üctehidlerin görüş belirtmelerini gerektiren çok sayıda olayın ortaya çık ışı'da bu 
durumlardan biriydi.

Yine, m üctehidlerin çoğalması, ictihad ve hüküm istinbâtında m etodların çeşitliliği 
ve herbiıinin kendine göre doğru olan yolu takip etm esi bu yeni durum lar arasında 
zikredilmelidir.

İşte bütün bunlar, fakih ve müctehidleri, ictihad faaliyetinin disipline edilm esi ve 
keyfi hüküm verme ihtimaline karşı tatmîn edici bir tedbir alınması için harekete geçirdi 
ve onları ş e r î  delillerden hüküm istinbat edilirken esas alınacak prensipler ve kurallar 
belirlemeye şevketti. Onlar bu prensip ve kuralların belirlenmesinde, nasslarda yer alan 
ifadelerin  ku llan ılış tarzlarına ve Arap dilinin üslûplarına tüm evarım  m etodunu 
uygulam a yolundan faydalandılar. Sonra bu kuralları tedvin ettiler (derlediler) ve 
Usûlü 1-fıkh" adını verdikleri müstakil bir ilmi disiplin haline getirdiler.

§: 8- F ık ıh  U sulü  A lan ındaki İlk  T edvin

Bu ilmin kurallarını müstakil bir eser halinde ilk defa biraraya getiren kim se Hicrî 
204 yılında vefat eden İmam M uhammed b. İdrîs e ş -Ş â f i î 'd ir .Ş â f i î ,  usul alanındaki 
m eşhur "R isâ le " s in d e 12 özellikle şu konuları incelem iştir: K ur'ân ve K ur'ân 'ın  
hüküm leri açıklayış şekilleri, Sünnet ve K ur'ân 'a nisbetle Sünnet'in  yeri, Sünnet'e

U _ İbn Nedîm "el-Fihrst" isimli eserinde usul ilminin kurallarını müstakil bir kitap halinde ilk 
toplayan kışının Ebû Hanîfe’nin öğrencisi Ebû Y usuf olduğunu kaydeder. Geç dönem  Hanefî 
bilginleri (. müteahhirûn) ise, daha önce Ebû Hanîfe'nin "Kitâbü'r-re'y" adlı eserde usul ilmini 
ilk tedvin eden kimse olduğunu iddia ederler. Öte yandan, bu alanda ilk tedvinin İmam Cafer 
b. M uhammed es-Sâdık'ın öğrencilerinden Hişâm b. el-Hakem 'e (v. 179 h.) ait olduğunu, ni
tekim  lâfız bahislerinin bu ilme onun tarafından katılm ış bulunduğu da söylenir. Fakat İbn 
Hallıkan, İbn Haldun ve Keşfü z-zunûn müellifi (: Kâtip Çelebi) gibi ünlü yazarlar, Usûlü'l- 
fıkhı ilk tedvin edenin Muhammed b. İdris eş-Şafiî olduğunu açıkça ifade ederler. (Kahire 
baskısı s. 14 d.n. 1).

1 2 - •
- Rivayete göıe, İmam Şâfiî bu "Risâle"yi Abdurrahman b. M ehdî'nin isteği üzerine ortaya 
koym uştur. Abdurrahm an b. Mehdî, kendisinden, Kur'ân'ın niteliklerini, haberlerin  kabul 
şaltların ı, icmânın kaynak oluşunu, Kur'ân ve Sünnet'teki nâsih ve mensûhu açıklayan bir 
m ektup yazm asın ı istem işti. Şâfiî bunu yazıp gönderince "R isale" diye an ılır  oldu. 
Abdurrahman b. Mehdî, hadis imamlarındandır. Hicrî 135 yılında doğmuş ve Hicrî 198 yılında 
vefat e tm iştir. Şâfiî onun hakkında şöyle dem iştir; "D ünyada onun b ir benzerin i 
tanım ıyorum . ’ M uhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, er-R isû le , tahkîk ve şerh: Ahmed M uhammed 
Şâkir.
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uymanın Kitab'ın em riyle farz kılınmış olduğu, nâsih ve m ensûh, hadislerin illetleri, 
haber-i vâhid, icmâ, kıyas ve istihsânın hüccet olarak kullanılıp kullanılam ayacağı, 
hangi durum larda ihtilâfın caiz olacağı ve hangi durum larda câiz olm ayacağı. Böylece 
İmâm Şâfiî, hüküm çıkarm a m etodlarını ve kurallarını ilk defa b iraraya getiren bilgin 
olmuştur. Şu var ki bu m etodları ilk defa ortaya koyan o değildir. Çünkü bunlar daha 
önce oluşmuştur. H er bir imâmın, ictihad ederken takip ettiği kendine has metodu vardı. 
Bu metod, imâmın, İslâm hukukunun kaynakları üzerindeki araştırm aları sonucu (kendi 
zihninde) özümlediği birtakım kurallara dayanıyordu.

Şâfiî'den sonra başka bilginler bu ilmin m eselelerini derlem eye devam  ettiler. 
M eselâ A hm ed b. H anbel "Kitâb'u tâati'r-rasûl"ü, "K itâbu'n-nâsih ve'l-m ensûh"u ve 
"K itâbu'l-ıleF 'i yazdı. Sonra H anefî bilginler ve kelâm  bilginleri bu alanda eserler 
verdiler, geniş incelem elerde bulundular ve bu ilm in kuralların ı sağlam  esaslara 
bağladılar. Bütün bu m üellifler, bu ilim den m aksadın  "şer'î delille rinden  am elî 
hükümleri çıkarabilmeyi sağlamak" olduğu kanaatindeydiler. Şu halde ortada bir hüküm 
bulunması için bu hükm ün delili olacak, bu delilden hükmün çıkarılm ası yönünde zihnî 
bir faaliyet ortaya konacak ve delilden hükmü çıkaran bir kimse bulunacaktı. İşte bunun 
için usulcüler incelemelerini şu dört ayrı konu üzerinde yürüttüler:

1- Şer'î hükümler: Vücûb, hürmet, kerâhet... vb.
2- Şer'î deliller: Kitap, Sünnet... vb.
3- Delillerden hüküm çıkarma yolları, yani delillerin hükümlere delâlet şekilleri.
4- Hüküm çıkaran kişi, yani müctehid.

Ne var ki bütün bu m üellifler, incelemelerinde aynı metodu takip etm ediler. Çünkü 
ayrı bölgelerde bulunuyorlardı ve bu alanda eser yazarken hepsinin güttüğü gaye aynı 
değildi. Böylece usul eserlerinin kaleme alınışı konusunda iki ayrı metod ortaya çıktı.

Birincisi: "M ütekellim în metodu" idi. Bu m etodun böyle anılm asının sebebi, bu 
metoda göre yazanların çoğunluğunun kelâm bilgini olm alarıdır. Bu m etod "Şâfiiyye 
m etodu" diye de isim lendirilm iştir, çünkü bu m etoda göre yazan ilk  m üellif İmam 
Şâfiî'dir. ,

İk incisi: "H anefiyye metodu"dur. Bu m etod H anefî bilg in ler tarafından ortaya 
konmuş ve takip edilmiş olduğundan böyle adlandırılmıştır.

§: 9- M ü tek ellim în  M etodu

M ütekellim în m etodunun özelliği usul kurallarının, delillerin  ve burhanların  
gösterdiği yönde vaz’ edilm esidir. Bu m etoda göre yazan usulcüler, belirli b ir mezhep 
lehinde taassup gösterm eksizin  ve u laşılan usul kuralın ın  m ezhep im am larından 
nakledilmiş fıkhî çözüm lere uygun olup olmadığına bakm aksızın, delillerin desteklediği 
kuralları tesbit ve kabul etmişler, delillere aykırı düşen kuralları reddetmişlerdir. Böylece 
onların usulü, fu rû ’u ’l-fıkhın  (: fe r’î fık ıh  çözüm lerin in) h izm etçisi değil, fu rû ’î 
hükümlere hâkim bir usul, bir istinbât yolu olmuştur. Bu yüzden onlar, izah ve örnek
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kabilinden zikrettikleri bir yana bırakılırsa, furû hüküm lerine k itaplarında pek  yer 
vermemişlerdir.

§: 10- H an efiyye M etodu

H anefiyye metodunun özelliği ise, m ezhep im am larının ictihad ederken ve fıkhî 
m eselelerin hükmünü verirken takip ettiklerine kanaat getirilen usul kurallarının tesbit 
edilmesidir. Bu metoda göre usul yazanların bu kuralları tesbit ederken dayandıkları esas 
m alzem e, m ezhep im am larından nakledilen fıkhî çözüm lerdir. H anefî b ilginlerin  bu 
m etodu takip etm elerinin tem elinde yatan sebep şudur: H anefî m ezhebinin im am ları 
onlara, Şâfiî'nin kendi talebelerine bıraktığı gibi derli-toplu bir kurallar kolleksiyonu 
bırakm ış değillerdi, sadece çok sayıda ve çok çeşitli fıkhî meselelere ait çözüm ler ve bu 
çözüm lerin içine serpiştirilm iş bazı kurallar bırakm ışlardı. İşte H anefî b ilg in ler bu 
çözüm lerin üzerine eğildiler, birbirine benzeyenlerini bir araya getird iler ve bunları 
özüm leyerek bir takım  kurallar ortaya çıkardılar. G erek im am larından nakledilen  
çözümleri desteklemek, cedel ve m ünazara m eclislerinde bu çözümlerin m üdafaasında 
silah olarak kullanm ak, gerekse m ezhep im am larından nakledilen ic tihad ların  ele 
alm am ış bulunduğu yeni olayların hüküm lerini çıkarırken kendilerinden yararlanm ak 
üzere bu kuralları mezheplerinin usulü haline getirdiler.

Bu tutum  onları, bazen şu sonuca götürüyordu: Ö nce m ezhep im am larından 
nakledilmiş çözümlerin gerektirdiği şekilde usul kuralları koyuyorlar, sonra koydukları 
bir kuralın m ezhep içinde yerleşmiş furû çözüm lerinden biriyle çatıştığını görüyorlar ve 
usul kuralını değiştirip ona bu fıkhî çözümle uyuşan bir şekil veriyorlardı.

Bu durum a açık lık  getirm ek üzere iki ö rnek  vereceğiz. B irinc is i, gerek  
M ütekellim în  gerekse H anefiyye m etodunun usul kuralların ı nasıl koyduk ların ı 
açıklam ış, yani usul kurallarını koyarken İkincilerin m ezhep im am larından nakledilen 
çözüm lere dayanm asına karşılık  birincilerin (doğrudan) şer’î  delillere dayanm akta 
olduklarını gösterm iş olacaktır. İkinci örnek ile ise, Hanefilerin usul kuralını koyduktan 
sonra onu, m uhte lif fıkhî çözüm lerle uyuşacak şekilde değiştirm elerini açık lam ış 
olacağız.

B irin ci örnek: Nam azın vücubunda vaktin sebep teşkil edişi ile ilgili. G erek 
Hanefîler gerekse diğerleri şu hususta ittifak etmişlerdir: Beş vakit namazdan her birinin 
vakti bu nam azın vücûbu ve bu nam aza ait borcun mükellefin zim m etinde yer tutm ası 
için "sebeb"dir ve bu namazın edâsının "sıhhat şartı"dır. Yani henüz vakti girm eden 
namaz vâcib olmaz, vaktinden önce edâ edilmesi halinde bu namaz geçerli değildir; vakti 
geçtikten sonra da edâ edilemez. Aynı fakihler, nam azın sebebini teşkil eden vaktin 
herhangi bir anında bu namazın kılınabileceğinde de birleşmişler, fakat vücûb için sebeb 
teşkil eden zaman parçası hakkında yani Şâri'den m ükellefe hitabın yöneldiğini gösteren 
işaret hakkında ihtilâf etmişlerdir. Cum hur (: fakihlerin çoğunluğu) şöyle dem ektedir: 
Sebeb, vaktin ilk kısm ıdır, vakit girdiği anda m ükellef, bu vakitle sınırlı bulunan 
nam azın edâsından sorum ludur; fakat bu vaktin dilediği bir bölüm ünde edâ etm e
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serbestisine sahiptir. V aktin başlangıcında m ükellefiyete ehil olan kişi için durum 
budur. Şayet kişi, vaktin başlangıcında m ükellefiyete ehil değilse, "sebep", vaktin, 
mâniin ortadan kalkm asından itibaren başlayan kısm ıdır. M âni bütün vakti kapladığı 
takdirde ise, kişiye hitap yönelmemiştir ve vücûb sözkonusu değildir.

Hanefîlerin görüşü ise şöyledir: Namazın vücûbu için "sebeb", hemen peşinden edâ 
olayı bulunm ak kaydı ile vaktin ilk kısm ıdır. Eğer nam az vaktin ilk  kısm ında edâ 
edilm işse, nam azın vücûbu için sebeb budur. Şayet nam az, vaktin  daha sonraki 
parçasında edâ edilm işse, "sebeb" bu kısımdır. Bu şekilde vaktin ilerlediğini ve edâ 
edilmediğini düşünelim: Nihayet, ancak bu namazın edâ edilebileceği kadar bir zaman 
parçası kalmışsa, artık bu kısım "sebebiyet" için belirli hale gelm iştir. Eğer namaz edâ 
edilmeden vakit sona ererse, bu defa vaktin tamamı "sebeb"dir.

Cum hur burada şer'î delile dayanm aktadır. O da K ur'ân-ı K erîm 'in şu âyetidir: 
"Güneşin (batıya doğru) dönmesinden gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli 
vakitlerde) namazı kıl. "13 Zira Yüce Allah, güneşin batıya doğru m eyletm esini namazın 
vücûbuna ve "namazı kıl" hitabının m ükellefe yönelm esine "sebeb" kılm ıştır. Sünnet 
de, vakitlerin başlangıç ve bitişlerini açıklam ış ve m ükellefin  nam azlarının edâsında 
genişliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Cum hurun koyduğu bu kuraldan şu sonuç ortaya çıkm aktadır: M ükellef, vaktin 
herhangi bir bölüm ünde m ükellefiyet m ânilerinden biri olm aksızın bulunm uşsa, borç 
zim m etinde sabit olur ve bunu edâ yahut kaza etm esi gerek ir; fakat m ânilerden 
kurtulmuş olarak vaktin hiçbir anına rastlayamamışsa kendisine bir şey gerekmez.

Hanefîlere gelince, onlar bu kuralda Kitap veya Sünnet'ten bir delile değil, mezhep 
imamlarından nakledilm iş bulunan fıkhî çözüm lere dayanm ışlardır. Bu konudaki furû 
hüküm lerine bakm ışlar ve şu çözümü bulm uşlardır: Bir kim se vaktin başlangıcında 
m ükellef iken, sonradan bir m ükellefiyet mânii ortaya çıksa bu mâni vakit çıkıncaya 
kadar devam etse, bu vakte ait namaz ona vâcip olmaz.

H anefî usulcüler bu fer'î hüküm den, vaktin ilk kısm ının, nam azın vücûbu için 
"sebeb" olmadığı sonucunu çıkarmışlardır. Çünkü -bu anlayışa göre-, ilk kısım "sebeb" 
olsaydı sadece sebebin varlığı ile vâcib mükellefin zimmetinde borç olarak yer tutacaktı; 
zim m ette bir borcun yer alm asından sonra ise, bu borç edâ veya kaza edilm edikçe 
sorumluluk sona ermezdi.

- i l jû l i jü j l f i l  el-isrâ' 17/78 "ed-Dülûk" güneşin zevali (yükselişinin

sona erm esi) ve göğün ortasından batı yönüne doğru eğilm esi, "ğaseku 'H eyl" . ge

cenin koyu karanlığı dem ektir. A llah'ın "dülûk''tan "ğaseku'l-leyT'e kadar kılınm asını em 
rettiği nam azlar, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Sabah nam azını ise, Yüce Allah

"ve kur'âne'l-fecr" sözü ile em retm iştir. Çünkü bu, "sabah kırâatini (: okumasını)

yerine getir"anlam ındadır. Kırâattten maksat, sabah namazıdır. K ıraat namazın bir parçası ve 
rüknü olduğu için, namazdan "kur'ân" diye söz edilmiştir.
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Yine, onlar önlerinde şöyle bir fer'î hüküm bulmuşlardı: M ükellef, nam azı vaktin 
başlangıcında edâ ederse nam az sahih (: geçerli) olur. Bu hüküm den de şu sonucu 
çıkardılar: Vaktin son kısmı nam azın vücûbu için "sebeb" değildir. Şayet "sebeb" 
olsaydı, vaktin başlangıç kısm ında kılınan namazın sahih olmaması gerekirdi. Çünkü 
bu namaz, sebebi ve sıhhat şartı yani "vakit" henüz ortada yokken edâ edilmiş bir namaz 
olurdu. Halbuki sebebi ve sıhhat şartı gerçekleşmeden namaz sahih değildir.

Aynı şekilde, H anefî usûlcüler şöyle bir fer'î hüküm le de karşı karşıya idiler: 
M ükellef, nâkıs vakit girinceye yani güneşin rengi sararıncaya kadar ikindi nam azını 
kılm am ış bulunsa ve nâkıs vakitte kılsa, namazı kerâhetle birlikte sahihtir. Bu fıkhî 
çözümden de şu sonuca vardılar: Vâcib, daha önce edâ edilmeyip ancak vaktin sonunda 
ifa edilm iş olursa, vaktin sonu nam azın vücûbu için "sebep"tir. Z ira nâkıs vakitte 
nam azın edâsının sahih olm ası, vücûb sebebindeki eksik lik ten  ötürü nam azın  da 
eksikliğiyle birlikte vâcib olduğuna delildir. Bunu biraz açacak olursak, eksik vücûb 
sebebi, kerâhet vakti denen nâkıs vakittir. Bu vakitte edâ edilen nam az kusurlu  
görülmekle beraber (mekruh olarak) sahih sayılmaktadır. Yani vâcib oluşu nasılsa edâsı 
da aynı vasfı taşımaktadır.

Onlar, bir de önlerinde şöyle bir fer'î hüküm bulmuşlardı: M ükellef ikindi nam azını 
vakti içinde kılmasa, sonra, m eselâ ertesi günü nâkıs vakitte (: kerâhet vaktinde) kılsa, 
bu nam az sahih olmaz. Bu hükümden ise şu sonuca vardılar: Vâcib, vakti iç inde edâ 
edilm ezse, vücûbunun sebebi artık vaktin son parçası değil, bütün vakittir. Çünkü, 
vaktin çıkm asından sonra da vaktin son kısmını vücûb sebebi sayabilsek, nâkıs vakitte 
nam azın kaza edilebilm esi ve kazanın sahih olması gerekirdi. Bu takdirde vâcib- 
yukarıdaki olayda açıklandığı şekilde- sebebindeki eksiklikten ötürü eksik bir vâcib 
sayılırdı ve nâkıs vakitte kazası da câiz olurdu.

İşte bütün bu fer'î çözüm leri göz önüne alarak ve kuralın bunlara uygunluğunu 
sağlamak üzere Hanefî fakihler şöyle demişlerdir: Namazın vücûbu için "sebeb", hemen 
peşinden edâ olayı bulunm ak kaydı ile vaktin ilk kısmıdır. Şayet vaktin başlangıcında 
edâ edilm em işse "sebebiyet", edâ olayının bulunduğu sonraki kısm a intikal eder... 
Böylece, vaktin sonuna gelinmiş ve sadece farz namazın ifa edilebileceği kadar bir zaman 
kalmış olursa, biliriz ki artık vaktin bu son parçası "sebeb"dir; fakat m ükellef nam azı 
edâ etmeden bu parça da geçirilm iş ve vakit sona ermiş olursa, o zam an "sebebiyet" 
vaktin tamam ına nisbet edilir.

ik in c i örnek: H anefîle r "usu l"lerinde şöyle bir ku rala  yer verm işlerd ir:
i  4 »  ^  i  t  j

ijy -U JI ûl "müşterek lâfız ( konduğu bütün manaları aynı anda) kapsam az”. Önce 

müşterek" Iâtzı kısaca açıklayalım. Başta bir mana için vaz'edilmiş bir lâfız, daha sonra 
başka bir m ana veya m analar için de vaz'edilmiş olursa buna "müşterek" denir. M eselâ

"mevlâ" { , J y  ), kölesini âzât eden efendi dem ektir. Fakat âzât edilen köle için de 

mevlâ lâfzı kullanılm ıştır. Her ikisi için de m evlâ kelimesi kullanılır olduğundan,
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birbirinden ayırdetm ek üzere ilkine "mevlâ a'lâ" O 1 J r )  , İkincisine "m evlâ esfel"

( J * " ’' < J y )  denm iştir. Y ine, "ayn" p ) lâfzının b irçok m anası vardır. B unlar 

arasında altın , görm e organı olan göz, casus m anaları sayılabilir. İşte yukarıda 
zikrettiğ im iz kural, "mevlâ" ve "ayn" gibi m üşterek lâfızların , aynı söz içinde bu

# * v
manalarından sadece biri için kullanılabileceğini ifade etmektedir. Meselâ: O j Ij  (Bir

"ayn" gördüm ) dediğiniz zaman, hem casus, hem altın, hem  görme organı olan göz 
gördüğünüzü kasdetm iş olam azsınız. M ezhep im am larından herhangi biri bu kuralı 
böyle açık bir şekilde ifade etmiş olmayıp, Hanefî bilginler bazı fer'î çözüm lerden bu 
kuralı ç ıkarm ışlardır. M eselâ vasiyet bahsindeki şu hüküm  bu çözüm lere örnek 
gösterilebilir: "Hem esfel hem a'lâ gurubundan m evlâları olan bir kim se m evlâları 
lehinde vasiyette bulunsa ve herhangi bir açıklamada bulunmadan vefat etse vasiyet bâtıl 
olur." Böyle bir durum da mûsînin (: vasiyet edenin) "mevlâ" kelimesi ile kendisini âzâd 
eden m evlâyı mı yoksa kendi âzât ettiği m evlâyı mı kasdettiği, dolayısıyla m ûsâ-lehin 
(: lehine vasiyet edilenin) kim olduğu bilinem ez. Sonuç olarak vasiyet her iki nevi 
m evlâya teşmil edilmemekte, bunlardan sadece birisinin kasdedilmiş olması gerekeceği, 
fakat bunun da bilinm ediği düşünülerek vasiyet geçersiz sayılm aktadır. Bu fer'î 
hüküm den hareketle  bilg in ler, "um ûm u'l-m üşterekin  kabul ed ilem eyeceği" yani 
müşterek lafzın konduğu bütün manaları aynı anda kapsamayacağı sonucunu çıkarmış ve 
bunu bir usul kuralı olarak vazetm işlerdir. Fakat bazı H anefî bilginler, bu şekliyle 
kuralın, m ezhep içinde yer alan diğer bazı fer'î çözüm lerle uyuşm adığını gördüler. 
M eselâ, yem in bahsindeki şu hüküm böyleydi: "Bir kim se, birine "vallahi senin 
m evlânla konuşm ayacağım " dese ve m uhatabının her iki neviden m evlâsı bulunsa, 
bunlardan biriyle konuştuğunda yem inini bozm uş olur." Çünkü bu durum da yem in 
edenin, iki neviden herhangi bir m evlâ ile konuşması halinde yem inin bozulabilm esi, 
ancak burada "mevlâ" lâfzının her iki m anada birden kullanılm ış olması ile m üm kün 
olabilirdi. B inaenaleyh bu hüküm, "müşterek" lâfız hakkındaki yerleşik kurala-m evcut 
şekil iç inde- ters düşm ekteydi. Bunu farkeden bazı b ilg in ler kuralı şu şekilde

İ X / /  9 ✓ s b s y /  y (i i  t yy X y s* X Oy
değiştirdiler: -U> jlS ' *1 M üşterek (konduğu bütün m anaları

aynı anda) kapsamaz; ancak nefiyden (: olumsuzdan) sonra ise kapsar". A rtık zikredilen 
fer'î olayda "mevlâ" lâfzı nefiyden (: olumsuzdan) sonra yer aldığı için, aynı sözde geçen 
müşterek lâfzın her iki manasının birden kasdedilmesi geçerli oluyordu.

İşte işaret edilen bu durumlardan ötürü Hanefi'ler, usul eserlerinde furû-ı fıkha ait 
çözümlere çokça yer vermiş oldular. Onlar, her ne kadar bunları, fer'î çözüm lerin usul 
kuralları üzerine b ina kılındığını gösterm ek üzere zikrederlerse de, -gerçekte- bu 
çözümler o kuralların temellerini oluşturmaktadır.

Bu baş'ık ta özelliklerinden söz ettiğim iz bu iki metoddan her birine göre yazılm ış 
birçok usul eseri bulunmaktadır. Şimdi bunların önemli örneklerini zikredeceğiz.
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§: 11- M ü tek ellim în  M etoduna G öre Y azılm ış U sul K ita p la r ı

Şu dört eser, mütekellimîn metodunun temel kitaplarıdır:

-  Kadı Abdülcebbâr el-Mu'tezilî'nin (v. 415/1024) "el-Umde"si, 14

-  E bu’l-Huseyn el-Basrî e l-M u’tezilî’nin (v. 436/1044) “e l-M u’tem ed”i (el
lim de nın şerhi).

-  İmâm u 1-Harameyn A bdülm elik b. M uham m ed b. A bdillah el-C üveynî’nin (v. 
478/1085) "el-Burhân"ı.

Ebû Hâmid M uhammed el-Gazzâlî'nin (v. 505/1111) "el-Mustasfâ"sı.

Daha sonra bu m etodla yazılan eserler, bu dört kitabın telhîsi (: özünün alınm ası) 
ile m eydana getirilm iştir. M eselâ, Fahrüddin M uham m ed b. Ö m er er-R âzî’nin (v. 
606/1209) "el-M ahsûl"ünü ve Seyfüddin el-Â m idî'nin (v. 631/1233) "el-İhkâm "ını 
burada zikretmeliyiz.

İşte bu iki kitabı daha sonraki bilginler ihtisar etm işler (özetlem işler), ihtisarları 
başka ihtisarlar takip etmiştir. Birinciyi (Râzî'nin "el-Mahsûl"ünü) Sirâcüddin el-Urm evî 
(v. 682/1283) "et-Tahsîl" isimli kitabında, Tâcüddîn el-U rm evî (v. 656/1258) de "el
Hâsıl" isimli kitabında özetledi. Şihâbüddîn el-K arâfî (v. 684/1285) bu iki kitaptan 
önemli gördüğü bazı temel bilgi ve kuralları iktibas ederek bunları "et-Tenkîhât" adını 
verdiği küçük bir kitapta topladı. Kadı Abdullah b. Ömer el-B eydâvî (v. 685/1286) de 
el-Minhâc" isimli eserinde bu işin bir benzerini gerçekleştirdi.

« İkincisini (Â m idî’nin “el-İhkâm ”ını) ise Ebû A m r İbn H âcib (v. 646/1249) 
“M üntehâ’s-sü ’l v e ’l-em el fî ilm ey i’l-usûl v e ’l-cedel” adlı k itab ında, bunu da 

M uhtasaru 1-müntehâ” isimli kitabında özetlemiştir. Daha sonra bu m uhtasar eserleri, 
bunlara yazılan şerhler takip etmiştir.

§ : 12‘ H anefiyye M etodu na G öre Y azılm ış Usul K itap ları

Hanefiyye metoduna göre yazılmış usul eserlerinin en meşhurları şunlardır:
-  Ebûbekr Ahmed b. Ali el-Cessâs'ın (v. 370/980) "el-Usûl"ü,
-  Ebû Zeyd Ubeydullah b. Ömer ed-Debûsî'nin (v. 430/1038) "Takvîm ü’l-edille"si,
-  Şem sül’eimme es-Serahsî'nin (v. 483/1090) "el-Usûl"ü,
-  F ahru 'l-İslâm  Ali b. M uham m ed el-B ezdevî'nin (v. 482/1089) "el-U sûl"ü. 

Pezdevînin eseri, bu kitapların en güzeli ve doyurucusudur. Bunu A bdülaziz b. Ahmed 
el-B uhârî(v. 730/1329) "Keşfu 1-esrâr" adını verdiği kitabında şerhetmiştir.

U ", » u j U,meL.".?ekllnd® okunmasl gerektiği hakkında bkz. Hüseyin Atay, Islâm Hukuk Felsefesi 
\A bdulvehhab H atlâfın  "Umu usûli’I-fıkh" isimli eserinin tercüm esine konan giriş kısm ı), 

'a, 1973, s. 83. d.n. 162. (mütercim)
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Bir de, gerek Hanefîlerin gerek diğerlerinin geç dönem  bilginlerinden (: müteah- 
h irun) b ir gurup bulunm aktad ır ki bunlar, M ütekellim în  m etodu ile H anefîyye 
m etodunu birleştiren ve her ikisini bir tek eserde toplayan kitaplar yazmışlar, böylece şu 
iki faydayı birlikte sağlamak istemişlerdir:

a) Usul kurallarını fıkıh meseleleri üzerine uygulayarak ve fıkıh hüküm lerini usul 
kurallarına bağlayarak fıkha hizmet etmek.

b) Usul kurallarının sağlam tem ellere dayalı olduğunu gösterip buna dair deliller 
getirmek.

Bu bilginlerden m eselâ İbnü's-Sâ'âtî diye m eşhur M uzafferuddîn A hm ed b. Ali (v. 
694/1294) "Bedî'u'n-nizâm  el-câm i' beyne kitâbey' il-B ezdevî ve'l-ihkâm " adlı eseri 
kalem e almıştır. Yine, Sadru'ş-Şerî'a Ubeydullah b. M es'ud (v. 747/1346) "et-Tenkîh" 
isimli eserini yazmış, sonra bunu "et-Tavdîh" adıyla kendisi şerhetmiştir. O, bu eserinde 
Pezdevî'nin "el-Usûl"ünü, Râzî'nin "el-M ahsûl"ünü ve İbn Hâcib'in "el-M uhtasar"ını 
telhis etmiştir.

Tâcüddin Abdülvehhâb İbnü's-Sübkî (v. 771/1369), "Cem 'u'l-cevâmi' " adlı eserini 
yazmış ve eserinin başında, bu kitabını yaklaşık yüz müellifin yazdıklarından derlediğini 
ifade etmiştir.

İbnü'l-Hümâm diye bilinen M uhammed b. Abdülvâhid de (v. 861/1456) "et-Tahrîr" 
isim li k itabı yazm ış, bunu öğrencisi M uham m ed İbn E m îri'l-H âcc el-H a leb î (v. 
879/1474) "e t-T akrîr ve 't-tahbîr" adıyla şerhetm iştir. N ihayet, M uh ibbu llah  İbn 
A bdişşekûr (v. 1119/1707), son devir usul eserlerin in  inceden inceye işlenm iş 
örneklerinden olan "M üsellemü's-sübût"u telif etmiştir.

Şu kadar var ki, son devirlerde bu eserleri yazanlar, bunları çok incelikler taşıyan bir 
dille ve öz ifadelerle kalem e aldıklarından, bunlardan ancak bu tür eserleri okum aya 
a lışm ış ve başka k itap lardan  bu ilm in kura lla rın ı öğren ip  kav ram ış o lan lar 
faydalanabilir. Bu gerçeği yakından görm ek isteyen, m eselâ bir İbn H üm âm 'ın "et- 
Tahrîr"ine veya bir İbn Sübkî'nin "Cem 'u'l-Cevâm i"ine bakmalıdır. Şerhine bakm adan 
sırf bu kitapları okuyan kişi, m üellifin ne kasdettiğini anlayam az. Şerhiyle birlikte 
okuyan -kafa yorduktan ve iyice düşündükten sonra- biraz birşeyler anlayabilir.

A yrıca şuna işaret etm eliyiz ki, sonraki bilginler, usul ilmini cedel, m ünazara ve 
lâfzî m ünakaşa m eydanı haline getirdiler. Onu asıl gayesinden yani şer'î delillerden 
hüküm çıkarm a vasıtası olmaktan uzaklaştırdılar.

Aynı şekilde onlar bu ilimde, usul ilmi ile ilgisi olm ayan ve usul ilm inin ortaya 
konuş gayesine dahil olmayan birçok meseleden söz etmeye yöneldiler. Ö rnek olarak bu 
tür m eselelerden bir kaçına işaret edelim: L isanlar birer terim midir, yoksa bir anlam 
verilm esi için özel delil mi bulunm ası gerekir? (B aşka bir anlatım la, insan ların  
konuştuğu diller, onların kullanm alarıyla üzerine hüküm  bina ed ilebilecek yerleşik
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anlamlar ihtiva eder hale gelir mi, yoksa bunlar ancak İlâhî hitapta yer aldıktan sonra mı 
böyle birer anlam kazanabilir?) İbâha (: mubahlık) bir m ükellefiyet hükmü m üdür değil 
midir? Hz. Peygamber, peygamberliğinden önce bir dine göre amel ediyor muydu, yoksa 
etm iyor m uydu? İşte, ne kısmen ne de tam am en usul ilmi kapsam ında olan bu gibi 
meseleler bu ilimde m ünakaşa konusu edilmiştir.

Bununla birlikte biz, o bilginlerin üstünlüklerini, İslâm hukukuna ve din ilim lerine 
yaptıkları hizme'ti, bunları koruma uğrunda kendilerini yok edercesine harcadıkları emeği 
inkâr etmiyor, bu konudaki haklarını eksik gösterm ek istemiyoruz. G erçek şu ki, şayet 
Yüce Allah onlara bu şerefli işin başarılmasını lütfetmemiş olsaydı, biz, şu anda şiddetle 
ihtiyaç duyduğumuz önemli bir servetten mahrum bulunacaktık.





BİRİNCİ BÖLÜM

ŞER’Î HÜKÜMLERİN 
DELİLLERİ 

(İslâm Hukukunun Kaynakları)





ŞER  Î H Ü K Ü M L E R İN  D E L İL L E R İ  

(İslâm  H ukukunun  K ayn akları)

Yüce A llah insanları boş yere, gayesiz-hedefsiz yaratm am ış ve onları başıboş 
bırakm am ıştır. Bilâkis onlara m ükellefiyetler yüklemiş, onların her bir fiiline, vücûb, 
hürmet, kerâhet, sıhhat, fesâd vb. şer'î hüküm ler bağlamış; bu hüküm lerin kendilerinden 
çıkarılacağı delille r koym uştur. A ncak bu delillerden bazıları b ilg in lerin  büyük 
çoğunluğuna göre hüccet sayılırken, bazıları hakkında bilginler ihtilâf etmişlerdir.

§ 13- İttifak  E d ilen  D eliller

Bilginlerin, üzerinde ittifak ettikleri deliller dörttür:

1- Kitap,
2- Sünnet,
3- İcmâ,
4- Kıyas.

Bu dört delilden birinin delâlet ettiği her hüküm, vâcibu'l-ittibâ'dır, bu hükm e uy
mak gerekir. Şu var ki, bu delillerin hepsi, hükümlere delâlette aynı derecede değildir. 
Bunlar şöyle bir sıraya tâbidir: Kitap, Sünnet, icmâ, kıyas.

B ir hükm ü öğrenm ek isteyen kim se için, bu deliller iç inde K itap ilk  delil, 
başvurulacak ilk kaynaktır. Eğer karşılaşılan meselenin hükmünü burada bulursa, başka 
delile yönelmez. Burada çözümü bulamadığı takdirde, Sünnet'ten araştırır. M esele ile il
gili bir Sünnet hükmü de bulam azsa icmâyı inceler. İcmâda yoksa kıyasa başvurur. 
Kıyas ise, yukarıda zikredilen bütün delillerin sonuncusudur.
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Muâz b. Cebel den rivayet edilen hadis de bu sıralamanın doğruluğunu gösterm ekte
dir:

Hz. Peygam ber (s.a.) M uâz'ı Yem en’e, oranın halkına K ur’ân'ı ve dini hükümleri 
öğretmek ve aralarında yargı görevini ifa etmek üzere gönderirken, kendisine sormuştu:

— Sana bir uyuşmazlık getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin?
-A llah 'ın  Kitabı'ndakine göre.
— Allah 'ın Kitabı 'nda yoksa ?
— Allah RasûlU'nün Sünnet'ine göre.
— Allah Rasûlü'nün Sünneti'nde de bulamazsan?
— R eyim le ictihad ederim ve vazgeçmem. (M uâz, nasslarda doğrudan hüküm  yok 

diye meselenin hükm ünü araştırmaktan ve ictihad etm ekten geri durm am , dem ek isti
yordu.)

Bu konuşm ayı naklettikten sonra M uâz şöyle dem iştir: Bunun üzerine Hz. 
Peygam ber (s.a.) eliyle göğsüme vurdu ve "Allah Rasûlü’nün elçisini, Allah’ın ve 
Rasûlü nün hoşnut olduğu (cevaba) muvaffak kılan Allah’a hamdolsun” dedi. 15

Beğavî de M eym ûn b. M ehrân'ın şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Ebubekir'in önüne 
basımlar geldiğinde, o Allah'ın Kitabı'na bakar, aralarındaki uyuşm azlığa çözüm  getiren 
bir hüküm bulduğunda onunla hükmederdi. Allah'ın K itabı’nda bulam azsa Rasûlüllah’ın 
Sünneti ne bakar, eğer orada uyuşmazlığa çözüm getiren hüküm  bulabilirse kararını ona 
göre verirdi. Rasûlüllah'ın Sünneti'nde de çözüm bulam azsa toplum un ileri gelenlerini 
ve seçkinlerini toplar, onlarla istişare ederdi. Onların görüşü bir noktada birleşince, bu 
görüşe göre hükm ederdi. Hz. Ömer de aynı şekilde davranıyordu: Şayet Kur'ân ve 
S ünnette  çözüm  bulam azsa, Hz. Ebubekir'in  bu konuda bir hükm ü var mı diye 
araştırırdı. Ona ait b ir hüküm bulursa buna göre kararını verir, bulam azsa, toplum un 
ileri gelenlerini toplardı. Bir noktada birleşirlerse ona göre hüküm verirdi.

§ 14- İh tilâ f K onusu  O lan D eliller

İh tilâf konusu olan delilleri kimi bilginler hüküm için delil saym ış, kim i bilginler 
ise delil saymamıştır.

Bu konuşm ayı nak lettik ten  sonra M uâz şöyle dem iştir: B unun üzerine Hz. 
Peygam ber (s.a.) eliy le göğsüm e vurdu ve "Allah Rasûlü'nün elçisini, Allah'ın ve 
Rasûlü nün hoşnut olduğu (cevaba) muvaffak kılan Allah’a hamdolsun" dedi. 15

15- • d j - j  W  jt* 1 ■ • M 01» : Jli . J jl v ü r  ̂  û ,  : JIİ t l u i  .*JU fi) 'J jS  : JIİ

‘J j-jj *lıı û  Jıı J j-j Jjlıj ]y>3 tfJdı Jı tuiJı: j ı i . /  Sij : jıi ? jjı
Ebû Davud, Akdıye, 11; Tirmizî, Ahkâm, 3; İbn Mâce, Menâsik, 38. Hadisin rivayetine yöneltilen 
tenkitler ve bu konudaki bazı görüşler için bkz. Serahsi, Usûl, tahkik: Ebu'l-Vefâ el-Efganî, Mısır, 
1327 H, II, 107; İbn Hazm, Mulahhas'u ibtâli'l-kıyâs ve'r-re'y ve'l-istihsân ve't-taklîd ve't-ta'lîl, Dımeşk, 
1960, s. 14-15. (Mütercim)
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§ 15- B ütün D elillere A it O rtak  B ilg iler

İttifak  ve ih tilâf konusu olan delillerin her b irini m üstakil başlıklar altında ele 
alacağız. A ncak ifade edelim ki, esasen bütün bu delillerin fonksiyonu, Yüce A llah ’ın 
elçisi H z. M uham m ed vasıtasıy la  ku lla rın ı m ü k e lle f tuttuğu ilâh ı hüküm lerin  
gösterilm esi ve tanıtılmasıdır. İşte biz, bu itibarla bütün delillere şâmil olan bazı ortak 
bilgilere başta yer vermek istiyoruz.

B irin cis i:  Şer'î deliller, naklî deliller ve aklî deliller olm ak üzere iki nevidir. 
N aklî delillerin yolu nakildir, bunların m eydana gelm esinde m üctehidin herhangi bir 
katkısı yoktur. M eselâ Kitap ve Sünnet'in m evcudiyetinde müctehidin hiçbir m üdahalesi 
sözkonusu olamaz. îcm â da böyledir, çünkü m üctehidin onunla istidlâlinden önce m ev
cut bulunmaktadır. Aynı şekilde, örf, şer'u men kablenâ ve sahâbî kavlini de zikredebili
riz. Z ira bütün bunlarda sonuç itibariyle sırf naklî bir durum a göre amel edilm ektedir. 
Bunların oluşmasında müctehidin müdahalesi yoktur .16

A klî delille r ise, o luşm asında m üctehidin katk ısı bulunan delille rd ir. K ıyas, 
m esâlih-i mürsele ve bazı istihsân şekilleri gibi.

Bu taksim sadece, delillerin aslı ve mahiyeti bakımındandır. Hüküm çıkarm ada bun
lardan faydalanm a bakımından ise, her iki nevi yek diğerine muhtaçtır. Çünkü nakille is- 
tidlâl edebilm ek için düşünmeye, kafa yormaya, kısaca akla ihtiyaç vardır. Akıl ile is- 
tidlâl ise, din nazarında, ancak nakle dayandığında muteberdir; sırf akıl, hüküm  teşriine 
nüfuz edemez.

İk in c is i:  Şer'î deliller, aklı selim e ters düşm ez. A klı selim e aykırı ve onunla 
çelişkili bir hüküm  taşıyan sahih bir delil bulunam az. Çelişki ancak şu durum larda 
sözkonusu olabilir:

a) Delilin sahih olmaması halinde.
b) Delilin, Şâri'in kasdettiği şekilde anlaşılmam ası halinde.
c) Aklın bunam a gibi bir hastalığa düçâr olması veya şahsi arzulara kapılm ası yahut 

bir takım bozuk görüşlere meyletmesi halinde.

Bu çelişm ezliğin sebebi ise şudur: Şâri' (Yüce A llah) bu delilleri, insanlar bunları 
akl-ı selim le ölçüp tartsınlar, ikna olup kabullensin ler ve gereğini yapsın lar d iye 
gösterm iş ve peygam berlerine bildirmiştir. Şayet bu deliller akla aykırı olsaydı, akıllar 
bunu kabullenm ek istemez ve m ükellefler gereğince davranmazdı. Bu takdirde ise şer'î 
hüküm lerin konm asında ve bunların insanlığa tebliği için peygam berlerin  gönde
rilm esinde bir fayda bulunmamış, bütün bunlar anlam sız kalmış olurdu. Yüce A llah ise 
anlamsız, boş işlerden münezzehtir.

Yazarın, "naklî delil" ile, yapısı itibariyle vahye dayanan delili değil, -kendisinin ifade 
e ttiğ i üzere- "oluşum unda m üctehidin katk ısı bulunm ayan" delili kasdettiğ in e  d ikkat 
edilm elidir, (mütercim).
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Ü çüncüsü: Ş er'î deliller "usûl" (: asıllar) ve İslâm  hukukunun kaynaklan  diye 
anılır. Şu kadar var ki bu delillerden bir kısm ı kendi başına bir hukuk kaynağıdır. 
B unlar Kitap, Sünnet ve icmâdır. İstihsan, ö rf ve sahâbî kavli gibi deliller de sonuç 
itibariyle bu kaynaklara dahil edilebilir.

Kendi başına hukuk kaynağı olmayan delil ise kıyastır.

İlk sayılanlar m üstakil kaynaklardır, çünkü bunlarla hüküm  verirken bir başkasına 
ihtiyaç duyulmaz.

Kıyas ise kendi başına kaynak değildir. Çünkü Kitap, Sünnet veya icm âda yer alan 
bir "asıl"a muhtaçtır. Y ine asıldaki hükmün hangi gerekçe ile konduğunun (: illetin) bi- 

, linmesine ihtiyaç vardır. O halde, gerçekte kıyas, fer'in hükm ünü kendi başına gösteren 
bir kaynak değil, nassın veya icmânın bu fer'i de kapsam ına aldığını gösteren bir delil
dir. Bilginlerin "Kıyas, hükmün muzhiridir, müsbiti değildir" sözü kıyasın bu özelliğini 
anlatmaktadır. Bir başka deyişle kıyas, sadece, hükmü açığa çıkarır, yoksa yeni baştan 
hüküm koymaz. Şimdi bu özelliği bazı örneklerle açıklayalım:

*  » s »  s s A A O  # „• 0 üt y  y

a) Kur'ân-ı Kerîm 'in I ö J J  ( j i  j  Ijl Iyj>\ Jüi Igjl L
/ *  s *  s  # M â  »  9 J ,  ^  ,  OyO A s s  *  e

^ J l  tj j i j  aİSI 7 âyeti ile cum a nam azının kılındığı

vakitte alış-veriş yasaklanmıştır. Fakihlerin çoğunluğu bu nehiyden, cum a nam azı ezanı 
sırasında alış-verişin m ekruh'olduğu manasını anlam ıştır. 18 Bu yasağın illeti ise, bu va
kitteki alış-verişin nam azdan alıkoym asıdır. İşte fakihler, diğer akitleri ve namazdan 
alıkoyan işleri de' aynı .illetin, yani namazdan alıkoym a gerekçesinin varlığı sebebiyle 
alım -satım a kıyas etm işlerdir. Şayet asıl zikredilm em iş ve aslın hükm üne ait gerekçe 
(:illet) bilinmem iş olsa, fer'de kıyas yoluyla hüküm sabit olam azdı. Şu halde kıyas ile, 
asıl hakkında mevcut bulunan nassın fer'e de şâmil olduğu açığa çıkm aktadır ve kıyas bu 
şümulü ortaya çıkarm ış olm aktadır. Kıyas yoluyla varılan sonuca göre, âdeta Yüce 
Allah "namazdan alıkoyan alım-satım, kira, rehin vb. bütün işleri terkedin" buyurmuş 
olmaktadır.

I 7 r •- el-Cum u'a 62/9, "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman,
hem en A llah'ı anm aya koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer b ilirseniz, bu sizin  için daha 
hayırlıdır."

18 . . .  .
- Kaynaklar, b ilg in lerin  bu âyetten, cuma günü zeval vaktinden sonra hatibin m inberde

bulunduğu esnada alış-verişin  yasak olduğu anlam ını ç ıkarm ada fik irb irliğ i e ttik lerin i 
göstermektedir. Teklîfî hüküm olarak, Hanefîler bu davranışın "tahrîmen mekruh", cum hur (: 
çoğunluk) "haram" olduğu sonucuna varmışlardır. Akdin geçerli olup olm adığı hususu ise, 

ç daha çok m eselenin haram -li-aynihî ve haram -li-ğayrihî kavram ları açısından değerlendi
rilm esi ile ilgilidir. Bu konuda Hanefî ve Şâfiî m ezheplerinde akdin geçerli, M âlikî ve 
H anbelî m ezheplerinde ise geçersiz olduğu fikri hakim dir. - bkz. İbn Rüşd (el-H afîd), 
B id â y e tü 'l-m ü c te h id ,  Kahire, 1952, 11/167-168: V ehbe Z ühaylî, el-F ıkh  e l-İs lâ m î ve 
edilletiih , Şam, 1985, 11/263-264, 307, IV/240. (mütercim).
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•  '  *  *  ,  ,

b) Hz. Peygam ber'in j> V "Katil m irasçı o lam az”19 hadisi ile, m ûrisini

öldüren vârisin m irastan mahrum olacağı hükm e bağlanmıştır. Bu hükm ün illeti, kati
lin, zam anı gelm ediği halde hakkına bir an evvel kavuşabilm ek için haram  bir fiili 
vasıta olarak kullanmasıdır. O da bu haktan m ahrum  bırakılarak cezalandırılm aktadır. 
Bilginler "mûsî"sini öldüren "mûsâ-leh"i de buna kıyas etmişler, aynı illetin bu olayda 
da mevcudiyeti sebebiyle onun vasiyetten m ahrum iyetine hükmetmişlerdir. Esasen bu
rada fe re  ait hüküm kıyasla sabit olmamaktadır. Önce asıl hakkında sabit olan hükmün 
ve bu hükmün konmasındaki illetin bilinmesi gerekmektedir. Ancak bundan sonra kıyas 
yapılabilm ekte ve kıyastan sonra da hüküm, asıl hakkında vârid olan nass ile sab it'o l
m aktadır. Öyleyse kıyasın görevi bunu açığa çıkarm aktan ibarettir. K ıyas işlem iyle 
âdeta Hz. Peygamber'in şöyle buyurmuş olduğu anlaşılmaktadır: "M ûrisini öldürdüğünde 
vârise mirastan, mûsîsini öldürdüğünde de mûsâ-lehe vasiyetten bir şey verilmez."

c) Bir topluluğun bir malın çalınmasına iştiraki ve herkesin çalman maldan hırsızlık 
cezasını gerektiren miktarda payını alması halinde, topluluktakilerden herbirinin elinin 
kesileceğ inde Sahâbe icm â etm iştir. B azıları da buna kıyas ederek , bir kişinin 
öldürülm esine iştirak eden topluluğun tam am ının öldürülmesi gereğine hükm etm iştir. 
Çünkü, nasıl hırsızlığa iştirak edenlerden herbirine "hırsız" denm ekte ise, adam öldürme 
olayına iştirak edenlere de "katil" adı verilmektedir. Yine hırsızlığa iştirak durumunda, 
suça iştirak edenlerden herbirinin tam ceza alm alarına bir mâni bulunm adığı gibi, adam 
öldürmeye iştirak durum unda da, suça iştirak edenlerden herbirinin tam ceza alm alarına 
bir mâni bulunm am aktadır. Böylece kıyas işlem iyle, icmânın iştirak halinde hırsızlık 
suçu hakkında belirlediği hüküm sırf bu olaya m ünhasır kalm am akta, iştirak halinde 
adam öldürme olayını da kapsamına almaktadır.

D e n e b ilir  k i: Kıyası m üstakil bir hukuk kaynağı olm aktan alıkoyan gerekçe 
icmâ hakkında da geçerlidir. Zira -usul bilginleri arasında tercih edilen görüşe göre- icm â 
edenlerin icmâlarını dayandıracakları Kitap'tan, Sünnet'ten veya kıyastan bir senede ih
tiyaç vardır.20 O halde niçin icmâ da kıyas gibi bağımlı bir kaynak sayılmıyor?

Bunun cevab ı şudur: İcm ânın iki safhası vardır. Biri icm ânın oluşm ası ve 
ortaya çıkm ası safhasıdır. D iğeri hükm e varırken kendisine delil o larak  dayanm a

19- Ebû Davud, Diyât, 18; Dârimî, Ferâiz, 41; Ahmed b. Hanbel, I, 49.
2 Q  . , .. . . ^ _ .................................... ..

- K itaba m üstenit icmâya, fakihlerin, "Analarınız (ile evlenm ek) size haram

kılındı âyeti ile sabit olan nine ile evlenm e yasağı hakkındaki icmâsı örnek gösterilebilir.

Zira âyetteki ^  (ana)dan maksat "asıl" (kök)dır. Nine de ana gibi aslîdir. Sünnet'e m üstenit

icm âya örnek: M uğîre b. Şu'be'nin rivayet ettiği "Hz. Peygamber'in nineye altıda bir pay 
verdiği ni bildiren hadise dayanarak Sahâbe'nin ninenin miras payının altıda bir olduğuna 
dair icmâsı. Kıyasa müstenit icmâya örnek olarak, Hz. Peygamber'in Hz. Ebubekir'i nam az 
im am lığında başkalarına tercih etm esine kıyasla, Sahâbe'nin onu halifelikte de başkalarına 
takdim hususunda icmâ etmesi zikredilebilir. Nitekim onlar şöyle dem işlerdi. Allah'ın Rasûlü 
onu din işim izde tasvip etmişken biz dünya işim izde tasvip etm ez m iyiz? Aynı şekilde, 
Sahâbe nin dom uz etinin haram kılınm ış olm asına kıyasla dom uzun içyağının da haram  
kılınm ış olduğu hususundaki icmâsı, kıyasa m üstenit icmâya örnek olarak gösterilebilir.
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safhasıdır. İcm â, sadece oluşm a safhasında "sened"e m uhtaçtır. K endisiyle istidlâl 
edilm esi safhasında ise buna ihtiyaç yoktur. İstidlâl eden kimse, "Bu hükm ün delili şu 
icmâdır" dese ve bu icm â da sabit ise, icmânın senedini zikretm em iş bile olsa hükmün 
isbatı için bu kadarcığı yeterlidir. Kıyasda ise durum  böyle değildir. Z ira gerek kıyasın 
oluşturulm ası safhasında gerekse onunla istidlâl safhasında, hükm ün konuş gerekçesi 
olan "illet"in bilinm esine ihtiyaç vardır. İstidlâl eden kim senin "Bu hükm ün delili şu 
kıyastır" dem esi yetmez. Hükmün isbatı için, hükmü Kitap, Sünnet veya icm â ile sabit 
olan ve kendisine kıyas etm ek istediği "asl"ı zikretmesi ve hükm ün konuş gerekçesini 
(:illetini) açıklaması gerekir. İşte, kendisi ile istidlâl safhasında, kıyasın bir başka şeye 
muhtaç olm asına karşılık icm âda buna ihtiyaç bulunmadığı için, icm â bağım sız, kıyas 
ise bağımlı birer kaynak sayılmıştır.



I- KİTAP

a) "Kitâb"ın Tarifi
b) Kitab'ın Özellikleri
c) Bilginlerin Mütevâtir Olmayan Kırâatin Kaynak Olarak Kabul Edilip 

Edilemeyeceği Hususundaki Görüşleri
d) K itab’ın Nüzulü, Tedvini ve Cem'i
e) Kitab'ın Kaynak Değeri
f)  Kitap Nasslarının Hükümlere Delâleti
g) Kitab'ın Hükümleri Beyanı
ğ) Kitab'ın Hükümleri Beyandaki Üslûbu

§: 16- "K itâb"ın  T arifi

Esasen "Kitâb" ( ; Kur'ân-ı Kerîm) tarife muhtaç değildir. Z ira K ur’ân de

nince ne kasdedildiğini herkes bilir. Ancak, usulcüler, namazda neyin okunm asının câiz 
olduğu ve neyin okunmasının câiz olmadığı, hüküm istinbâtında neyin kaynak sayılıp 
neyin kaynak sayılamayacağı ve neyi inkâr edenin kâfir olacağı neyi inkâr edenin kâfir 
olmayacağı iyice belli olsun diye "Kitâb"ın tarifine özen göstermişlerdir.

Usulcüler, Kitap için bir çok tarif yapm ışlardır. Biz bunların topunu gözönüne ala
rak şöyle bir tarifi tercih edeceğiz:

"Kitap ya da Kur'ân, Yüce A llah’ın Hz. M uham m ed'e (s.a.) A rapça olarak indi
rilm iş, bize kadar tevâtür yoluyla nakledilm iş, m ushaflarda yazılı, Fâtiha Sûresi ile 
başlayıp Nâs Sûresi ile sona ermiş kelâmıdır".

§: 17- K itab 'ın  Ö zellik ler i

Y ukarıda verilen tarif ile Y üce Kitab'ın, onu önceki sem âvî k itaplardan ve Hz. 
Peygamber'in hadislerinden ayırdeden özellikleri açıklığa kavuşmuş olmaktadır. Şayet bu



52 İSLÂM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

özelliklerden biri bulunm asa artık Kitap'tan ve Kur'ân'dan sözedilem ez. Bu özellikler 
şunlardır:

a) Kitap, Arap dilinde indirilmiştir. Bu özelliği ile K ur’ân, Yüce A llah’ın Tevrat ve 
İncil gibi önceki kitaplarından ayrılmaktadır. Çünkü onlar A rap dilinde indirilmemiş, 
sonradan A rapçaya ve başka dillere tercüm e edilmiştir. B una göre, K ur'ân’ın başka bir 
dile tercüm esi K ur’ân sayılamaz. İster harfî tercüm e, ister harf! olm ayan tercüm e ol
sun ,21 K ur’ân tercümesine dayanılarak hüküm istinbât edilemez. Çünkü âyetteki m aksa
dın ne olduğunu anlam ada zaten hata ihtimali mevcuttur; bir de bu âyetleri başka bir dil 
ile ifade ederken daim a var olacak hata ihtimalini gözönüne alırsak, tercümeden hüküm 
çıkarmanın doğru olmayacağı açıkça ortaya çıkar. Aynı şekilde, A rapça okuyabilen bir 
kimsenin nam azda tercüme ile yetinmesi halinde namaz sahih olmaz. Zira namazda iste
nen, kişinin K ur’ân ’dan kolayına gelen bir yeri okumasıdır. A rapçadan başka bir dilde 
okunan şey ise K ur’ân değildir. A rapça okuyam ayan kim seye gelince, bunun başka bir 
dilden okuması Hanefi'lere göre câizdir ve o takdirde namazı sahih olur. D iğer fakihler 
ise, ister A rapça okuyabilsin ister okuyamasın nam azda K ur’ân ’ın Arapçadan başka bir 
dilde okunmasını câiz görmezler; onlara göre bir kimse nam az kılarken Fâtiha’yı başka 
bir dilde okusa namazı geçersiz olur. Çoğunluğu teşkil eden bu fakihlere göre, her m ü
kellefin F âtiha’yı öğrenm esi ve yapabildiği kadarıyla F âtiha’yı A rapça okuyabilm ek 
için olanca gücünü sarfetmesi gerekir. Bunlardan M âlikîlere göre, eğer bunu da yapam ı
yorsa A rapça okuyabilene uyar. Kendisine imam olacak böyle birini bulduğu halde ona 
uymazsa namazı geçersiz olur; fakat kendisine uyacağı bir im am  bulam azsa Fâtiha oku
m a vecibesi kendisinden düşer ve iftitah tekbiri ile rükû tekbiri arasında A llah’ı zikir ve 
teşbih etmesi m endub olur .22

'y i .. „ .
“ - Tercüme (: "et-terceme"), bir dildeki sözü başka bir dil ile ifade etmektir. Kur'ân’ın tercümesi 

de, K ur'ân 'ın m analarının Arapça dışındaki bir dilin lâfız larıy la  ifade edilm esi dem ektir. 
Tercüm e: a) H arfî tercüme, b) Gayrı harfî tercüm e olm ak üzere iki kısm a ayrılır. Harfi 
tercüm e de iki nevidir: aa) M islî harfî tercüme, bb) Gayrı m islî harfî tercüm e. M islî harfî 
tercüme, değiştirilen lâfzın yakın ve uzak delâletlerini, aslî ve tebe'î delâletlerini ve mûsikî, 
kulağa hoş gelme, gönülleri etkileme gibi hususlarda sahip olduğu seçkin vasıflarını koru
mak suretiyle bir lâfzı aynı m anaya gelen başka bir lâfızla değiştirm ek dem ektir. Gayrı 
m islî harfî tercüm e ise, tebe'î m analar ve diğer seçkin vasıflar dikkate alınm aksızın, bir 
lâfzı geneli itibariyle aynı veya yakın bir mana taşıyan başka bir lâfız ile değiştirm eyi 
ifade eder. Gayrı harfî (harfî olmayan) tercümeye gelince, bu, lâfız veya cümleden anlaşılan 
manaları başka bir dilin lâfızlarıyla ifade etmek demektir. Böyle bir tercüm ede m ütercim, 
sözgelimi Kur'ân'dan bir cümleyi tercüme ediyorsa, zihninde o cüm lenin m analarını genel
likle kullanılan lâfızlara göre toplar; sonra bu lâfızları, -sözkonusu cüm lenin m analarını 
topluca ifade edecek tarzda olmak üzere- İngilizce, Fransızca gibi dillerdeki lâfızlara çevirir. 
[Kur'ân'ı Kerim'in bu şekilde tercümesi mümkündür. Z ira gerçekte bu, Kur'ân'ın tefsiri ve on
dan topluca anlaşılan manalar için yapılm ış bir tercüm edir. H arfî tercüm e ise Kur'ân-ı 
Kerîm 'de mümkün değildir. Çünkü Kur’ân i'câz (benzerinin ortaya konamayacağını gösterme) 
iddiasıyla indirilm iştir. Mütercimin gerek Arapçaya gerekse tercüm e edeceği dile hakimiyeti 
ne kadar güçlü olursa olsun Kur'ân'ın ifadelerinde gizli olan m ana ve özellikleri tam am ıyla 
yansıtam az], (Köşeli parantez içindeki kısım  Kahire baskısı, s. 29 d.n. 1-2'den eklenm iş
tir.)

22  *  a- Nevevî e l-M ecm û 'da (c. III, s. 279) şöyle diyor: ''M ezhebimize göre (Şâfiî mezhebini kasde- 
diyor), nam azda veya nam az dışında, kişi A rapça okuyab ilsin  okuyam asın, K ur'ân 'ın 
A rapçadan başka bir dilde okunm ası caiz değildir. Kişi nam azda Kur'ân yerine onun 
tercüm esini okursa -ister A rapça olarak okuyabiliyor ister okuyam ıyor olsun- nam azı
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b) Kur ân ın  gerek manası gerekse Arapça olan lâfızları Allah katından indirilmiştir. 
Hz. Peygam berin bu konudaki vazifesi bunları Yüce A llah'tan alıp insanlara tebliğ et
mek ve açıklanm ası gereken yönlerini açıklam aktır. Bu özelliği ile K ur'ân, Hz. 
Peygamber'den sâdır olan gerek kudsî gerekse nebevî hadislerden ayrılır. Çünkü hadisle
rin manaları, Yüce Allah'ın Rasûlüne ilhamıdır, fakat bu manaları ifade eden lâfızlar Hz. 
Peygam bere aittir. Hiç şüphesiz Rasûlüllah diğer hadislerini de kendi hevesine göre 
söylememiştir ve onlar da esasen vahye dayanır. Ancak, bazen hadisin m anası ve m uh
tevası güçlensin diye Allah tarafından hadisi kendi yüce adına izafe etm esi Peygam ber'e 
emredilir. Bu takdirde Zât-ı Kudsîsine izafeti sebebiyle bu hadis "kudsî hadis" adım  alır. 
M eselâ şu hadis böyledir: 'Allah buyuruyor ki: Ben Rahmân'ım. Rahim (: yani akra
balık bağı) var ya, işte onu kendi ismimden bir isim olarak türettim. Onu bağlı tutanı, 
ben de (kendime) bağlı tutarım. Onu koparanı ben de (kendimden) koparırım. 3 Şu da  
bir kudsî hadis örneğidir: "Cenâb-ı Allah buyuruyor ki: Ben kuluma baktığımda, onda 
beni anma özelliğinin hakim olduğunu görürsem artık onun görülüp gözetilm esini ve 
işlerinin yürütülmesini ben üstelenirim; onun yoldaşı, arkadaşı ve sırdaşı olurum. ”24

Bazen ise Hz. Peygamber'e, sözün Allah Teâlâ'ya izafesi em redilmez ve bu durum da 
hadis Hz. Peygam ber e izafe edilir ve Rasûlüllah'a nisbetinden dolayı "nebevî hadis" adı 
ile anılır. M eselâ Tirm izî nin Sahîh"inde yer alan şu hadis böyledir: îbn Abbas ve Enes 
tarafından rivayet edildiğine göre Hz. Peygam ber şöyle buyurm uştur: "İki çeşit göz 
vardır ki bunlara cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ötürü ağlayan göz ve 
Allah yolunda bekçilik yaparak geceyi geçiren göz. "25

İşte bu özelliğinden dolayı Kur'ân'ın sadece manasıyla okunması ve aynı m anada da 
olsa lâfzının bir başka lâfızla değiştirilerek okunması câiz olmaz. Süyûtî "el-İtkan" 
isim li eserinde şöyle der: "Kur'ân'ın sırt m anasıyla okunm ası câiz değildir. Çünkü 
Cebrâil A leyhisselâm  onu Hz. Peygam ber'e lâfzıyla teslim  etm iştir ve onu m ana ile 
vahyetmesine müsaade olunmamıştır."

c) Kur ân tevâtür yo luyla nakledilm iştir. Tevâtür, norm alde yalan üzerinde 
birleşm esi aklen m üm kün olm ayan bir topluluğun aynı özellikteki b ir top luluktan 
yaptığı rivayettir. Kur ân, Cebrâil Aleyhisselâm vasıtasıyla Hz. Peygam ber'e indirildiği 
andan itibaren günüm üze kadar geçen bütün devirlerde hem yazılı hem sözlü olarak 
tevâtüren sabit olmuştur. Şöyle ki: Kur'ân'ı Hz. Peygam ber'den bir vahiy kâtipleri gu
rubu yazmış ve bu yazılanı Sahâbe'den yalan üzerine birleşmeleri aklen m üm kün olm a
yan bir topluluk ezberlemiş, böylece her devirde aynı özellikteki topluluklar birbirlerin-

geçersizdir. Bilginlerin çoğunluğu, ezcümle Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel ve Davud ez- 
Zâhirî bu görüştedir.

2T ^ ^ ^ j ı + u . j ^ ^ L L ı ı * ! Ü I : ( I v f j i ) . j>j lî:'«iıj y] 0az| )âf

farklılıkları ile bkz. Ebû Davud, Zekât, 45; Tirmizî, Birr, 9.

24. * İ J ^ J  L Ş r } k J ’J k j  J  o - lr . i f / )  Ş *  y fi*  J *  'oULl l'il: Jw '«M j j S  Elim izdeki 

kaynaklarda bu kudsî hadise rastlayamadık. (mütercim)

25. Tirmlzîı Fedâilü'l-cihâd, 12.
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den naklede ede, hiçbir tahrif ve değişikliğe uğratılm adan, hiçbir ilâve ve eksiltm e 
yapılmadan mushaflarda yazılı ve hafızalarda kayıtlı olarak bize kadar ulaşmıştır.

Tevâtür yoluyla nakil, nakledilenin doğruluğu konusunda kesin bilgi sağlar. Bu se
beple, Kur'ân nasslarının sübûtu kesindir, bu konuda müslümanlar arasında hiçbir ihtilâf 
yoktur.

Buna göre, tevâtür yoluyla nakledilmem iş olan bir metin Kur'ân olarak isimlendiri- 
lem ez. N am azda böyle b ir metin okunursa, nam az sahih olm az ve bunun Kur'ân 
olduğunu inkâr da küfrü gerektirmez. M eselâ A bdullah b. M es'ud'un yemin kefâreti ile

ilg ili jU  "(Bunları yapm a imkânını) bulamayan kimsenin üç

gün oruç tutması gerekir”26 âyetine oUjUi* (peşpeşe) ilâvesini taşıyan kırâati böyledir.
/  i  « x 9 x

Yine A bdullah b. M es'ud'un annelerin nafakası ile ilgili d ü i  O j l  lJİpj  "Mirasçı

da (yukarıda) belirtildiği şekilde (nafaka ile) mükelleftir"27 âyetindeki "mirasçı" hakkında 

Ç Jh ı£* (evlenilm esi yasak yakın akrabadan olan) şeklinde bir ilâve taşıyan

kırâati de Kur'ân'dan sayılmaz ."28

§: 18- M ütevâtir  O lm ayan K ırâatin  K aynak O larak  K abul E dilip  
E d ilem eyeceğ i H u susun da İm am ların  İh tilâ fı

M ütevâtir olm ayan kırâatin Kur'ân'dan sayılm ayacağı, ihtilâfsız bütün bilginlerce 
kabul edilmektedir. Bu konuda ihtilâf edilen nokta ise şudur: M ütevâtir olm ayan kırâat 
kaynak sayılır mı sayılmaz mı? Hüküm istinbatında buna dayanılabilir mi, dayanılam az 
mı?

Hanefîlere göre m ütevâtir olmayan kırâat kaynak olarak kullanılabilir: M âlikîlere, 
Hanbelîlere ve bir kısım Şâfiîlere göre kullanılamaz.

26- el-Mâide, 5/89.
27- el-Bakara 2/233.
 ̂Ö

-  - Abdullah b. M es'ud'dan gelen bu kırâat, tefsir kabilindendir. A çıklam a sadedinde okunması 
câizdir; fakat Kur'ân tilâveti olarak okunması câiz değildir. Nitekim İbnü'l-A rabî de benzer

bir durum için şöyle demiştir: Sahih bir rivayete göre Hz. Peygam ber ^ ı!u l’y>yÜ âyetini

şeklinde de okum uştur ki, bu tefsir kabilinden bir kırâattir. Kur'ân tilâveti 

ise, m ushaf hattında mevcut olanın okunmasıdır. Abdullah b. Mes'ud'un m ushafında yer alan

l y ı î û î ç - l i ı J i » ^  âyetindeki ilâvesi de, böyle tefsir ve izah kabi

linden zikredilm iş kelim elerdendir.(K ahire baskısı s. 33 d.n. 1 'de r?>" şeklinde) Bu 

ilâvenin tefsir ve izah kabilinden olduğu şüphesizdir, çünkü bu bütün ümmetin üzerinde icmâ 
ettiği mushaflara aykırıdır. el-Cezerî bu durumu şöyle açıklamıştır: "Sahâbe bazen kıraatlere, 
izah ve beyan sağlamak üzere tefsiri de dahil etmişlerdir. Çünkü onlar Rasülüllah'tan Kur'ân 
olarak aldıklarını çok iyi m uhafaza etm ekte ve birbirine karışm ayacağından em in idiler. 
Bazıları bu tefsiri, kendisi için yazdığı m ushafa da kaydetm ekteydi; m eselâ Hz. Ayşe'nin 
mushafı böyleydi."
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H anefîlerin bu konuya bakışları şöyledir: Tevâtüren nakledilm em iş olan kırâati 
sahâbî yazmış ve ona mushafında yer vermiştir. Bu durum da iki ihtim al vardır: Sahâbî, 
ya bunu Hz. Peygam ber'den işitm iştir ya da kendi görüşü ve içtihadı olarak ifade 
etmiştir. Fakat ilk ihtim al daha kuvvetlidir. Çünkü âdil ve sika (güvenilirliği bütün 
m üslüm anlarca kabul edilmiş) olan sahâbî bu kırâate m ushafında yer verm eye özen 
gösterdiğine göre, besbellid ir ki o bunu R asûlüllah 'tan  işitm iştir ve bu A llah 'ın  
K itab 'ını beyan ve tefsir etm ek üzere Hz. Peygam ber ta ra fından  yapılm ış bir 
açıklamadır. Şu halde bu, A llah'ın Kitab'ını beyan ve tefsir yo luyla vârid olm uş bir 
Sünnet'tir. Sünnet'in  kaynak olarak kullanılacağı ve hüküm  istinbâtında ona da
yanılması hususu ise izaha muhtaç değildir.

Karşı görüşün m eseleye bakışı ise şöyle: T evâtüren nak led ilm eyen  kırâatin  
Kur'ân'dan sayılmayacağı ihtilâfsız kabul edilmiştir. Bu kırâat Sünnet de sayılamaz. Zira 
râvi bunu "Sünnet" olarak nakletm emiştir. Şu halde, ne K ur'ân ne de Sünnet niteliği 
taşıyan bu kırâat, hüküm istinbâtında kaynak olarak kullanılamaz.

Fakat bu görüşe şöyle karşılık verilebilir: Nakledilen bir ifadenin Sünnet sayılması 
için, râvinin, bu naklettiğinin "Sünnet" olduğunu açıkça belirtm iş olm ası şartı aranmaz. 
Bilâkis, bu konuda önem li olan, nakledilenin Hz. Peygam ber'den sâdır olmuş bulun
masıdır. Hz. Peygam ber'den sâdır olma niteliği ise, m ütevâtir olm ayan nakillerde de 
mevzubahistir. Bu durum da Hanefîlerin görüşünün üstün olduğu ortaya çıkmaktadır.

§: 19- M ü tevâtir  O lm ayan K ıraatin  K aynak  S a y ılıp  S ay ılam ayacağ ı 
K on u su n d ak i İh tilâ fın  P ratik  Sonucu

Bu konudaki ihtilâfın sonucu olarak Hânefîler, zikri geçen îbn M es’ud kırâatindeki

“ o U jL i* ” kelim esine binaen yemin kefâretinde “te tâbu‘”u (: peşpeşe tutm ayı) şart

koşmuşlardır. M âlikîler ve aynı görüşü paylaşanlar ise bu kırâati hüküm  istinbatında 
dikkate almadıkları için, peşpeşe tutma şartını ileri sürmemişlerdir.

Şu halde, kendisine yemin kefâreti gereken kimse üç günü ayrı ayrı tutsa, bu 
M âlikîler ve aynı görüş sahiplerine göre sahih ve yeterli olacak, H anefılere ve onlara 
katılanlara göre ise yeterli olmayacaktır.

§: 20- K u r'ân 'ın  N üzûlü , T edvin i ve C em 'i

Burada, K ur'ân'ın nasıl nâzil olduğu ve bize ulaşmadan önce nasıl tedvin ve cem'e- 
dildiği hakkında birkaç söz söylememiz uygun olur.

İlâhî hikmet, Kur'ân-ı Kerim 'in önceki kitaplar gibi topluca indirilm eyip, yirm iüç 
yıllık peygam berlik süresi içinde olaylara göre ve yeri geldikçe kısım  kısım  indirilm e
sini gerekli kılm ıştır.
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§: 21- K u r'ân 'ın  K ısım  K ısım  İn d ir ilm esin in  H ik m eti

Kur'ân-ı Kerim 'in vak'alara, olaylara göre parça parça indirilm esindeki hikmet, onu 
müslümanların gönüllerine iyice yerleştirmek, ezberlem elerini kolaylaştırm ak ve daha 
önceleri yazı yazm ayı çok az bilen A raplar tarafından yazılab ilm esinde kolaylık  
sağlamaktır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "İnkâr edenler: Kur'ân, ona top
luca indirilmeli değil miydi, dediler. Biz onu senin gönlüne iyice yerleştirm ek için böyle 
(parça parça indirdik) ve onu tane tane okuduk. "29

§: 22- K ur'ân  N asıl C em 'edild i?

C ebrâil A leyh isselâm  b ir âyet veya sûre getirip  onu R asû lü llah 'a  teb liğe 
başladığında, Hz. Peygam ber bir taraftan vahyedileni ezberleyebilme aşkı, diğer taraftan 
bir kısm ını kaçırm a endişesiyle Cebrâil ile birlikte hızlı hızlı okum aya koyulurdu. 
A llah Teâlâ şu âyetle ona böyle acele etm eyi yasakladı ve K ur'ân 'ı nasıl alacağını 
öğretti: Sana vahyedilm esi henüz tamamlanmadan Kur'ân'ı (okumakta) acele etme: 
Rabbim ilmimi artır" de. "30 Şu âyetle de Allah, kendisine indirilen K ur'ân'ın hep İlâhî 

koruma altında bulunacağını ve kendisi tarafından anlaşılmasının sağlanacağını vâdetmiş 
oluyordu: "(Rasülüm!) Onu çarçabuk almak için (vahiy henüz tamamlanmadan) dilini 
kımıldatma. Onu (senin kalbinde) toplam ak ve okutmak bize aittir. O halde onu 
okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra bilm elisin ki onu açıklamak 
da bize aittir. "31

Artık Hz. Peygam ber kendisine Cebrâil geldiğinde onu dinliyor, vahiy bittiğinde 
onu kendi öğrettiği şekliyle Cebrâil'e okuyor, sonra yanında bulunan m üm inlere tebliğ 
ediyor ve onlardan bunu ezberlemelerini istiyordu. Onlar da hemen ezberleyip onu titiz
likle koruyorlardı. Bilâhere, Hz. Peygam ber'den dinlediklerine uygunluğunu kontrol et
mek üzere ezberlediklerini onun huzurunda okuyorlardı. Hz. Peygam ber, bununla yetin
miyor, Allah'ın Kitabı'nm kayda geçmesi ve muhafazası konusunda fevkalâde ihtimam 
ve ihtiyat göstererek, vahyin nüzûlü vaktinde birkaç vahiy kâtibi çağ ırıyor ve gelen 
vahyi yazmalarını istiyordu. Cebrâil A leyhisselâm, Kur'ân'ın, sırasına göre ezberlenmesi 
için, indirilen sûrenin yerini Hz. Peygam ber'e açıklıyordu. Hz. Peygam ber de kâtipleri 
uyarıyor, indirilen âyetlerin hangi sûrede yer alacağını onlara gösteriyordu.

V ahiy kâtipleri Sahâbe'nin ileri gelenleriydi. Hz. Ebubekir, Öm er, Osm an, Ali, 
Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. M es'ud ve Übey b. Kâ'b bunlardandır. Bu kâtipler kendilerine 
dikte edilen ibâreyi o zam anlar yazıda kullanılan malzem elerin üzerine yazıyorlardı. 
Bunlar özel olarak işlenip yaprak şekline getirilen hurma dallan, kürek ve eğe kemikleri, 
düz ve ince taşlar ve diğer deri veya kâğıt parçaları idi. Sonra bu yazılan lar Hz. 
Peygamber'in evine konuyor ve emin bir yerde muhafaza ediliyordu.

- el-Furkan 25/32, «u;j ̂  ibi j» « j ol j l uJ i T’ V j J Jü?

Tâhâ, 20/114, di

el-Kıyâm e 75/16-19.
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Ramazan ayında Cebrâil her gece Hz. Peygam ber'e gelir, o da kendisine o zamana 
kadar indirilmiş olan Kur'ân âyetlerini arzederdi. "Arz" metodu, önce Cebrâil'in okuması, 
sonra Cebrâil'in okuduğunu Hz. Peygam ber'in okum ası şeklinde cereyan ediyordu. 
Rasûlüllah'ın hayatının son senesinde Kur'ân tamamlandıktan sonra iki defa Cebrâil'e ar- 
zedildi. Ve Hz. Peygam ber Kur'ân'ın son şeklini aldığı bu "arz"a göre onu bir de 
müm inlere okudu. Sahabe'den birçokları bu son arzın tertibine göre Kur'ân'ı ezberledi. 
Zeyd b. Sâbit, Übey b. K â’b, M uâz b. Cebel, Osm an b. Affân, Ali b. E bî Tâlib ve 
Abdullah b. M es'ud bunlar arasında bulunuyordu. İşte henüz Hz. Peygam ber hayatta 
iken, Kur'ân-ı Kerîm 'in tamamı bu şekilde, sûreleri ve âyetleri Rasûlüllah'ın gösterdiği 
tertibe göre hafızalarda kayıtlı, gönüllerde mahfuz ve yukarıda sözünü ettiğim iz hurma 
dalı, kemik, taş ve benzeri malzemeler üzerinde yazılı idi. Hz. Peygam ber ancak bu nok
taya gelindikten sonra Rabb'ine kavuştu. Şu var ki Kur'ân âyetleri Hz. Peygam ber'in ve
fatı sırasında tek b ir m ushaf içinde toplanm ış değildi. Cem ' (: toplam a) işi Hz. 
Ebubekir'in  halifeliğ i zam anında gerçekleşti. Şöyle ki: Hz. Ömer, m üslüm anlarla 
M üseylim etü'l-Kezzâb'ın dinden dönmüş adamları arasında cereyan eden ve bazılarının 
tahm inine göre beşyüz kadar Kur'ân hâfız ve kaari'inin şehâdetine yolaçan Yemâme 
Savaşından32 sonra (H. 12 yılında) Hz. Ebubekir'in yanına çıktı ve ona şöyle dedi:

-  Rasûlüllah'ın Ashâbı, ateşe doğru uçuşan kelebekler gibi savaşta ardarda yok olup 
gitm ekteler. K orkarım  ki, onlar nereye varsalar hep böyle olacak. Sonunda Kur'ân 
hâmili olan bu insanlar öldürülecekler ve böylece Kur'ân zâyi olup unutulacak. Kur'ân'ı 
toplaşan herhalde müslümanların hayrına ve menfaatine olur.

Hz. Ebubekir ilk önce tereddüt etti ve şöyle dedi:

-  Rasûlüllah'ın yapmadığı bir işi ben nasıl yapabilirim ?

Bu konuda bir süre tartıştılar. Nihayet Allah bu iş için Hz. Ebubekir'in gönlüne bir 
ferahlık verdi. Hz. Ebubekir Zeyd b. Sâbit'i çağırttı ve ona dedi ki:

-  Sen hiç birim izin itham edemeyeceği akıllı bir gençsin. Hz. Peygam ber'in vahiy 
kâtibi idin ve Kur'ân'ın son "arz"ında hazır bulundun. Kur'ân'la ilgili tetkikatını yap ve 
onu cem' et.

•39
- M üseylime, peygam ber olduğunu iddia etmiş ve onun çağrısına yiizbin kadar insan uymuştu. 

Bunun üzerine Hz. Ebubekir, onunla savaş için Halid b. Velid'in kom utasında takriben onüç 
bin kişilik bir ordu hazırladı. M üseylime 'nin ordusu ile müslüm anlar karşı karşıya gelince 
İslâm ordusunda bir çözülm e oldu. Çünkü bu orduda çok sayıda bedevî bulunuyordu. 
Sahâbe'nin ileri gelen kaari'leri Halid b. Velid'den "Ey Halid! Bizi bu bedevilerden temizle!" 
diye talepte bulundular. Sonra onlardan ayrılıp yaklaşık üçbin kişilik bir ordu oluşturdular. 
Daha sonra M üseylime ve adamlarının üzerine esaslı bir hamle yaptılar ve onlara karşı çetin 
bir savaş çıkarttılar. "Ey Bakara Sûresi ashâbı!" diye bağırışıyorlardı. Çok geçm edi ki, 
Allah onları m uzaffer kıldı. M üseylim e'nin ordusu gerisin geriye kaçtı. M üslüm anların 
kılıçları onların  peşini bırakm adı: K im ilerini öldürdüler, kim ilerini esir aldılar. Allah 
M üseylim e'nin canını aldı ve etrafındaki birliği dağıttı. Ondan ayrılanlar tekrar İslâm 'a 
döndüler. Ne var ki, o gün müslümanlar beşyüz civarında kurrâyı kaybetm iş oldular. İbn 
Kesîr, Fezâilü'l-Kıır'ân.
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Daha sonra Hz. Ebubekir, hafızasının güçlü olduğu herkesçe bilinen hâfızları top
ladı. A ralarında Ali b. Ebî Tâlib, Übey b. Kâ'b ve Osm an b. Affân da bulunuyordu. 
Bunlar peşpeşe toplantılar yapm aya ve Hz. Peygamber'in dikte ettiğine göre yazdıklarını 
getirm eye başladılar. Sonra Kur'ân'ı okumaya ve okudukları ile önlerinde yazılı olarak 
bulduklarını karşılaştırm aya çalıştılar. Nihayet Hz. Peygam ber'den aldıkları şekil ve ter
tibe göre Kur'ân'ı yazdılar. Bu, Yüce Allah'ın müminlere nasip ettiği ve hiçbir başarı ile 
denk tutulam ayacak ölçüde büyük bir sonuç idi. Çünkü bununla Kur'ân korunm uş ve 
Kur ân ın  asılları tek bir yerde birleştirilmiş oluyordu. Hz. Ebubekir devrinde yazılan bu 
sahifelerin Hz. Peygamber'in önünde yazılan sahifelerden alınmış olm asıyla-hâfızlardan 
hâfızlara intikal eden sözlü m ütevâtir sened nasıl m uttasıl ise -yazılı senedin ittisali 
(:kesintisizliği) de sağlanm ış oluyordu. Böylece Kur'ân hem ezber hem  yazı yoluyla 
m ütevâtir olmuş bulunuyordu.

•Cem (: toplama) işi tam am landıktan sonra bu sahifeler Hz. Ebubekir'in, onun ve
fatından sonra Hz. Ömer'in ve daha sonra da Hz. Ömer'in vasiyeti üzerine kızı Ümmü'l- 
mü m in în  Hz. Hafsa'nın yanında kaldı. H icrî 45 yılında Hz. Hafsa vefat edince bunları 
A bdullah b. Öm er aldı. B ir süre onun yanında kaldı ve n ihayet M uâv iye b. Ebî 
Süfyân dan önce M edine valisi olan M ervân b. el-H akem  bunları aldı ve im ha etti. 
Mervân, görüşünü m üdafaa için şöyle demiştir: "Bunu ancak şu sebeple yaptım : Bu sa- 
hifelerdekiler artık "İmâm M u sh af a yazılm ış ve kaydedilm iştir. Eğer daha bir süre 
geçerse, bazıları bu sahifelerle ilgili itham ve şüpheler ileri sürebilir diye endişe ettim."

§: 23- M u sh af-ı O sm ân î

Hz. Osman zam anında m üslüm anların tek bir m ushaf üzerinde birleşm elerin i 
sağlamak üzere, m ushaflar yazıp bunları o sırada mevcut İslâm şehirlerine gönderm e ve 
bu yazılacak mushaflardan başka sahifelerin yakılmasını emretme gereği ortaya çıkmıştı. 
Böylece Kur ân da herhangi bir değiştirme, eksiltme veya ilâve yapılm asına ve Kur'ân'ın 
tertibinin bozulmasına da engel olunmuş olacaktı. Bu zaruret Ermenistan ve Azerbaycan 
fetihleri sırasında iyice belirmişti.

Şöyle ki: Irak ve Şam (: Suriye) ahalisi Ermenistan ve Azerbaycan'ın fethi için bira- 
raya gelm işlerdi. Suriyeliler Übey b. Kâ’b'ın kırâatine göre, İraklılar ise A bdullah b. 
Mes ud ve Ebû Musa'l Eş'arî'nin kırâatine göre okuyorlardı. Yani her iki taraf, diğer ta
rafın işitm ediği bir kırâate göre okuyordu ve okuyuşlar arasında harflerin m ahreç ve 
sıfatları ve kırâat vecihleri bakımından farklılıklar vardı. Bu durum, aralarında çekişmeye 
yol açtı. İhtilâf ve çekişm e şiddetlendi. Taraflar birbirini hatalı gösteriyordu. H uzeyfe b. 
el-Yemân bu durumu görünce endişelendi. Medine'ye vardığında, daha evine ayak basma
dan doğruca Hz. Osman'a gitti ve ona şöyle dedi:

-  Yahudi ve hıristiyanların ihtilâfları gibi bir ihtilâfa düşmeden ümmetin im dadına 
yetiş!

-  Hangi konuda?
, -  Allah'ın Kitabı konusunda.

Sonra durumu ona anlattı.
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Bunun üzerine Hz. Osman Sahâbe'yi topladı ve konuyu onlarla m üzakere etti. 
Sonunda onun görüşünü sordular:

-  Sen ne düşünüyorsun?
Şu cevabı verdi:
-  İnsanları tek bir m ushafta toplamayı ve onun dışında kalanların yakılmasını.

Sahâbe Hz. O sm an'ın görüşüne iştirak  etti. Hz. Osm an hem en Hz. H afsa 'ya 
"Mushafı bize yolla, onu istinsah edip sonra sana iade edeceğiz" diye haber gönderdi. Hz. 
Hafsa da yanındaki mushafı Hz. Osman'a ulaştırdı.

Hz. Osman, Kur'ân'ın istinsah (: m ushaflar halinde yazılıp çoğaltm a) işini en 
sağlam hâfızlardan ve Sahâbe'nin ileri gelenlerinden dört kişiye verdi. Bu dört kişi şunlar 
idi: Hz. Ebubekir zamanında Kur'ân'ın toplanm ası işinde de görev almış olan Zeyd b. 
Sâbit ve Kureyş'li üç sahâbî Abdullah b. ez-Zübeyr, Said b. el-Âs, A bdurrahm an b. el- 
Hâris b. Hişâm. Hz. Osman bu üç Kureyşli komisyon üyesine şöyle dedi:

-  Siz Kur'ân'la ilgili bir hususta Zeyd b. Sâbit ile ihtilâfa düşerseniz, onu Kureyş 
diline göre yazınız. Zira Kur'ân Kureyşlilerin diline göre inmiştir.

* * *
Komisyon üyeleri "tâbût" ( o^U )1) kelimesinin yazılışı dışında hiç ih tilâf etm ediler. 

Zeyd kapalı "tâ" M  ile diğerleri ise açık "tâ" ( ° )  ile yazılması gerektiği kanaatindeydi.

Durumu Hz. Osman'a arzettiklerinde o, açık "tâ" ( ° )  ile yazmalarını em retti. Y azm a işi

bitince Hz. Osman sahifeleri Hz. H afsa'ya iade etti. Birkaç nüsha m ushaf yazılm asını 
em retti ve bunlardan her şehire birer tane gönderdi. M ekke'ye, K ûfe’ye, B asra 'ya ve 
D ım aşk'a birer m ushaf yolladı, bir m ushaf M edine'de bıraktı. Bu m ushaflarla birlikte in
sanlara doğru okuma şekillerini gösterecek kırâatte uzman kim seler yolladı. D iğer mus- 
hafların yakılm asını emretti ve herkesin istinsah edilen bu m ushaflara göre okum asını 
istedi. Hz. Osman'ın yakılmasını emrettiği bu mushaflar. Ashâb'dan bazılarının kendi
leri için yazdıkları ferdî m ushaflar idi. Bunlarda, sûrelerin vahiyle indirilen (: tevkîfî) 
sıralam asına dikkat edilmemişti. Çünkü bunlardan kimi Hz. Peygam ber'e inen bir sûre 
veya birkaç âyeti yazıyor, sonra m eselâ bir seriyyede görevli olarak M edine dışına 
çıkıyordu. Onun bulunmadığı sırada bir sûre iniyor, dönünce ise döndükten sonra nâzil 
o lanları ezberlem eye ve yazm aya çalışıyor, daha sonra kendi yok luğunda iken 
kaçırdıklarını zaptediyor, böylece bunları kolayına geldiği şekilde top lay ıp  sıraya 
koymuş oluyor, dolayısıyla yazdıklarında takdim ve tehirler bulunuyordu. Kimi de nesih 
haberi kendisine ulaşmadığından tilâveti mensûh âyetleri yazıyordu. Bazıları ise haber-i 
vâhid ile sâbit nakilleri kaydediyordu. D iğer bazıları, m ushafında, Hz. Peygam ber’den 
duyduğu bir kısım tefsir ve te'villere âyetlerle birlikte yer veriyordu. Ayrıca, bu mushaf- 
lardan bir kısmı bütün Kur'ân'ı ihtiva etmediği gibi, bazısında bulunan diğer bazısında 
bulunmayabiliyordu. Bu yüzden, yukarıda işaret edildiği üzere m uhtelif şehirlerin ahali
leri arasında k ırâat ihtilâfları ortaya çıktı. Übey b. Kâ'b, A bdullah b. M es’ud, Ebû
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M ûsâ'l-Eş'arî ve el-M ikdâd b. el-Esved'in mushafları, bu ferdî mushafların en m eşhurlan 
arasında bulunuyordu.33

Artık bu tarihten itibaren insanlar Kur'ân'ı Hz. Osm an zam anında yazılan bu mus- 
haflara göre okum aya ve mushaflarını da bunlara göre yazm aya başladılar ve öylece de
vam edegeldiler. Hz. Osman'ın emri üzerine yazılan m ushaf, "el-İmâm" ve "el-M ushaf 
el-Osmânî" diye meşhur oldu.

Hz. Ebubekir zam ında yapılan cem' çalışması ile Hz. Osman zam anında yapılan is
tinsah çalışması arasındaki fark şu idi: Birincisi, hâfızların gitgide azalması sebebiyle or
taya çıkan Kur'ân'dan bazı kısımların yok olması endişesi üzerine yapılmıştı. Çünkü bu 
sırada Kur'ân, bir bütün halinde derlenmiş değildi. Bu işlem ile, Kur'ân, Rasûlüllah'ın 
onlara okuduğu şekle uygun bir tertip ile sahifeler halinde toplanm ış oldu. İkincisi ise, 
Allah m Kitabı nın son "arz"da Rasûlüllah’tan işitilen şekli dışında okunması endişesine 
binaen yapıldı. Çünkü kırâat vecihlerinde farklılıklar çoğalm ıştı ki, imkân bulunabildiği 
ölçüde her çevre kendi diline (: lehçesine) göre okuyordu. Bu da birbirlerini hata ile it
ham etm elerine yol açıyordu. İşte Hz. Osman teh liken in  büyüyüp işin çığrından 
çıkmasından endişe etti ve Hz. Ebubekir devrinde biraraya getirilm iş bulunan sahifelerin 
tek m ushaf halinde istinsahını em retti. Bu nüsha esas alınarak bir kaç m ushaf daha 
yazılıp İslâm şehirlerine dağıtıldı.

§: 24- M u sh a f- ı  O s m â n î 'n in  Y a z ılış ın d a  İz le n e n  Y ol

Hz. Osm an m em ri ile yazılan mushaf, harekesiz ve noktasız idi. Sûre isimleri ve 
fasıl işaretleri taşım ıyordu. Şerhler ve tefsirlerden soyutlanm ış idi. Hz. Peygam ber'in 
huzurunda, daha önce sözünü ettiğim iz deri parçası gibi m alzem eler üzerine yazılm ış 
olan şekle ve Hz. Ebubekir zam anında yazılm ış bulunan sahifelere uygun idi. Bu 
şekliyle Kur ân ın, Hz. Peygam ber'den işitilen ve sahih haberle sabit vecihlere göre zor
lukla karşılaşılm aksızın okunması mümkün bulunuyordu. Ki bunlar, bugün kaari'lerden 
dinlemekte olduğumuz kıraatlerin aynısıdır.

M ushaf-ı O sm ânî nüshalarının yazılışında izlenen yol şu idi:

K ırâat vecihleri (: okunuş şekilleri) değ işik lik  arzetm eyen lâfzı tek şekilde 
yazıyorlardı. Kırâat vecihlerinin değişiklik göstermesi halinde ise, eğer bu lâfzın bütün 
vecihlere ihtimal verebileceği tek şekilde yazılması mümkün değilse, bir m ushafta bazı 
vecihlere uygun düşecek bir tarzda, başka bir mushafta da başka vecihlere uygun düşecek

X ^ ss * X ✓ 0 y & s s

bir tarzda yazıyorlard ı. M eselâ, ^ > > 0  ^ j j 34 âyetindek i fiilin

okunuşu ve şeklinde iki ayrı kırâattir. Y ine ( Ş o L ^ -  T $ 1 JlpI j
* x '  y s *a s 0
jlg j il 35 âyetinde I k ırâa tin in  y an ıs ıra , M ekk î m u sh a fta  ^

33  ̂ •■ - Bu parağraf Kahire baskısı s. 38 dikkate alınarak kısmen değiştirilm iştir.
34- el-Bakara 2/132.
35- el-Tevbe 9/100.
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ilâvesiyle Lj:^J ja  kırâati de tesbit edilmiştir. Kırâatleri değişiklik gösterm ekle

birlikte, harekesiz ve noktasız yazılm ası halinde bu değişiklik ihtim alini tek şekille 
gösterm ek m üm kün olduğu durum larda, bunu tek şekilde yaz ıyorlard ı. M eselâ,

*  tsss ■* y o % y y e t „  _  ,  $ y İs y

Ol Lg-il Ij36 âyetindeki son kelim e noktasız olduğunda
A^yyy %&yyy

hem  I h e m  l_^ia okunabilm ektedir. Bu kırâatlerin  her ikisi sahih kırâattir.
- * Of y 9y y s 9 t »s

R asûlüllahtan işitilm iştir. Y ine l ^ J ü l j 37 âyetindeki son kelim e
s X ot y t »A

noktasız yazıldığında U ş e k l i n d e  okunabildiği gibi diye de okunabilir.

Birincisi "dirilteceğiz" m anasına İkincisi de "topraktaki yerlerinden kaldıracağız ve 
vücuttaki yerlerine iade edeceğiz" manasındadır. Bu kıraatlerin ikisi de sahihtir. Aynı

*  •''* ' '  S S S 9 y X »  X yy 9
şekilde Ijj— d L j J»»- J i  VI ^  1$jjÜ38 âyetindeki lâfzı hare

. ° 0 '' 
keşiz yazıldığında harf-i cer olarak şeklinde ve ism-i mevsûl olarak şeklinde oku-

•» ® S' S O y

nabilir. Kelim esi de birinci halde şeklinde kesreli, ik inci halde

şeklinde fethalı okunur. İşte bütün bu kırâatler Hz. Peygam ber'den nakledilegelm iş 
okunuş şekilleridir. Şayet "M ushaf-ı Osmânî" noktalı ve harekeli yazılm ış olsaydı, 
bunda tek kırâat tespit edilmiş olacaktı.

Hz. Osman zam anında m ushafların yazılışında kullanılan imlâ ve yazım  tarzı, her 
ne kadar yazının şu anda ulaştığı duruma aykırı görünüyorsa da, "M ushaf-ı Osmânî"nin 
hattını değiştirm ek doğru olm az; ta ki Kur'ân'da tahrife yol açılm ış olm asın. Çünkü 
yazılar değişik şekillerde olabilm ektedir ve bunda değiştirme, yenilikler yapm a kapısı 
açık bulunmaktadır. Şayet Kur’ân'ın hatt-ı Osmânî'den başkası ile yazılm asına müsaade 
edilirse, mushafların yazılışları farklı farklı olur ve o zaman tahrif kolaylaşır. Nitekim  
M âlik  b. Enes'e: "M ushaf, insanların  sonradan çıkardıkları h icâ harflerine  göre 
yazılabilir mi?" diye sorulmuş, o da: "Hayır! Sadece ilk yazılışına göre."cevabını ver
m iştir.39

§: 25- M u sh a f'ın  N o k ta la n m a s ı ve H a re k e le n m e s i

Harflerin şekillerini tanım a ve onları birbirinden ayırma konusunda sahip oldukları 
m eleke sebebiyle, A raplar hareke ve noktaya ihtiyaç duym uyorlardı. Bu ihtiyacı duy
mamanın diğer bir sebebi de şuydu: Onlar Kur'ân okurken, hâfızlardan şifahî olarak duy
duklarına dayanıyorlardı. Onlar nasıl okuyorsa, onlardan nasıl alm ışlarsa öylece okuyor

36- el-Hucurât 49/6.
37- el-Bakara 2/259.
38- Meryem 19/24.
39- İmâm Mâlik'in bu sözlerini ve benzeri bazı sözleri naklettikten sonra Zerkeşî, bunun ilmin 

canlılığını koruduğu ilk devirlere has bir hüküm olduğunu, sonraları ise iltibas endişesinin 
ortaya çıktığını belirtm ekte; Izzuddîn b. A bdisselâm 'a atıfta bulunarak m ushafın artık ilk 
devirlerdeki şekle göre yazılmasının câiz olmadığı görüşünü nakletmektedir. Bu yönde diğer 
bazı açıklam alarla birlikte, bkz. Zerkeşî, e l - Bur hân , Mısır, 1957, I, 379-380. (m ütercim )
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lardı. Fakat Arapların dışındaki kavim lerin, m eselâ İranlılar, B izanslIlar vb.'n in  de 
İslâm iyete girm esinden sonra dilde yanlışlık lar yaygınlaştı ve bu k işiler harflerin  
okunuşunu birbirine karıştırır oldular. Bu durum  karşısında K ur'ân'ın yanlış okun
m asından endişe edilmeye başlandı. Em evîler devrinde Irak Emiri olan Z iyâd b. Ebîh, 
Tâbiûn'un büyüklerinden olan ve kırâatte ehil olduğu bilinen Ebü'l-Esved ed-Düelî'ye (v. 
69/688) halk için Kur'ân'ın okunuşunu kurala bağlayacak işaretler koym asını em retti. 
Bunun üzerine Ebu'l-Esved ed-Düelî, M ushaftaki kelim elerin  sonlarını harekeledi. 
"Fetha" işaretini harfin üzerinde bir nokta ile, "kesre" işaretini harfin altında bir nokta 
ile, "zamme" işaretini harfin yan tarafında bir nokta ile ve "tenvîn" işaretini iki nokta ile 
gösteriyordu.40

Sonra onun koyduğu bu işaretler yaygınlaştı, halk onun yaptığı gibi yaptı. Fakat 
bu, insan ların  okuyuşların ı yan lışlık lardan  tam am ıy la koruyam adı. B azıların ın  
okuyuşunda yine tahrîf ve tashîf41 vaki oluyordu. Bu durum, harflerin noktalanm asını 
ve kelimelerin hem baş ve ortasının hem de sonunun harekelenmesini gerekli kıldı.

Birinci işi (harflerin noktalanmasını), Haccâc b. Y ûsuf es-Sekâfı'nin emri üzere Nasr 
b. Âsim el-Leysî (v. 90/708) yaptı. İkincisini ise, H. 170/786 yılında vefat eden Halil 
b. A hm ed gerçekleştirdi. O, Ebü'l-Esved'in koyduğu harekelem e sistem ini değiştirdi.

"Fetha" işareti olarak harfin üzerine yatay bir elif (— , "kesre" işareti olarak harfin altı

na bir yâ (lî) ve "zamme" işareti olarak harfin üst tarafına bir vâv O) yaptı; "medd" ve 
"şedde" işaretleri koydu. B öylece Halil b. A hm ed'in koyduğu harekelem e sistem i 
gelişerek bugünkü şekline ulaştı. Artık kaari'ler ve hâfızlar da "vasi" (: birleştirm e) ve 
"fasl" (: ayırm a) işaretleri ile Kur'ân tilâvetinin kurala bağlı okunm asına yardım cı olan 
işaretler koyuyorlardı. Bu konuya gösterilen ilgi gitgide arttı, bilginler tecvid ve kırâat 
kurallarını ortaya koydular.

B aşta devlet adam ları olm ak üzere m üslüm anlar, her devirde, Kur'ân yazım ının 
değişik hat çeşitleri ile güzelleştirilmesi ve nesilden nesile aktarılan okunuşunun en iyi 
şekilde gerçekleşm esi için yarış etmişlerdir. N ihayet matbaanın ortaya çıkm ası ile m il
yonlarca m uhsafın aslına uygun ve itinalı baskıları yapılm ıştır. G österilen bu ilgi ve 
titizlik sayesinde Kur'ân her türlü tahrif ve değişiklikten korunm uş ve Y üce A llah'ın 
"Kur'ân'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da bizız"42 şeklindeki va'di yerine gelmiştir.

§: 26- K ita b 'ın  K a y n a k  D eğ e ri ve K a y n a k la r  A ra s ın d a k i Y e ri

M üslüm anlar arasında hiç ihtilâfsız kabul edilmektedir ki, K itap'ta m evcut hüküm le 
amel etm ek farzdır ve kendisinde, hükmü bilinm ek istenen olayın hükm ü bulunduğu 
sürece onu b ırakıp  başka delile yönelm ek câiz değild ir. Çünkü m üslüm anların

. Zamme ve tenvîn işareti ile ilgili bilgi Kahire baskısı s. 41'dekine göre değiştirilm iştir.
41 'T ah rîf" , harflerin harekelerini değiştirm ek dem ektir. Zam meli harfi fethalı veya kesreli 

okumak, fethalı harfi zammeli veya fethalı okumak gibi. "Tashîf" ise, harflerin telâffuzunda 
değişiklik yapmaktır. Bir harfi başka harfle değiştirm ek gibi.

4 2 - el-Hıcr, 15/9 j j iü û j  ül j  / j j l  ^  û
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-doğruluğu şüphe götürm ez- inancına göre K ur’ân, hiçbir şekilde bâtılın  yaklaşam a
yacağı A llah kelâm ıdır; engin hikm et sahibi, en güzel övgülere lâyık  Yüce A llah 
tarafından indirilm iştir. A llah onu insanları hakikate ve doğru yola ileten bir düstur 
olsun diye indirmiştir.

§: 27- K i ta b 'ın  H ü k ü m le re  D e lâ le ti

H iç şüphesiz  K itab 'ın  as lına  uygun o larak  bize u laşm ış o lduğu  kes in d ir 
(:"kat'ıyyü 's-sübût"tur). Çünkü daha önce belirttiğ im iz gibi o, tevâtür yoluyla bize 
ulaşm ıştır ve m ütevâtir nakil, nakledilen şeyin doğruluğu hakkında kesin bilgi sağlar. 
Şu var ki, Kur'ân'ın hükümlere delâleti bazen kat'î (: kesin) bazen zannî olabilir. Bu da, 
Kitab'm lâfızlarında "ihtimâlî"liğin bulunup bulunm ayışına (birden fazla m anaya açık 
olup olm ayışına) göre değişir. Şayet Kitap'taki bir lâfız birden fazla m anaya ihtimalli 
değilse, Kitab'ın hükm e delâleti kesindir. M iras ve haddlerle ilgili âyetlerde yer alan 
"hâss" lâfızlar böyledir. Meselâ:

sAl fi A ss  X •  /  #  /  fi A 9 s o *  s t q s $ o A '  9 e A *  A A A

A X X » s s s  fi A A £ s A * ,  ^  > O s s }  a Ü s  0  + s 9 , s  9 s s s s s

O} L*-* L$Jj o-jIS"" Oİj ^
A AÂ t l s A s s g A s s - s + s s A r *  A ,  »A AS 1 > £ s A s s g  As  s s *  ss A s 9 A s  » s  * s  *  ss

. t̂ LJjdİ ûly>\ * 5 jjj  ol* -ü j
* s 0

,44-  âJJU» A>-İj J5"" IjJLİjf-U j  4

fi s »s s s s 9 A A S S s s s A s s* t A^s 9 s fi A 9 A a s At S s fi s

- S-iL>- ç»—»j~xJL»-Vj { .İJ^ î 1 y\> |»J |*j j y j i
^ 3 1» W  J ^ .

âyetlerindeki (yarı), d J j  (üçte bir), iîl* (yüz), juL -î (seksen) lâfızları, bunlar

gibi taşıdığı m anaya kat'î olarak delâlet eden ve tevil kabul etmeyen diğer "hâss" lâfızlar 
bu guruba girer. Böyle lâfızların delâleti hususunda içtihada ve m üctehidler arasında 
anlayış ve istinbât farklılıklarına yer yoktur. Bu lâfızların hüküm leri değiştirm e ve 
düzeltm e kabul e tm ez.46 Bu hüküm lerin değ iştirilm esi, bun lara  kesin ve şüphe 
götürmez şekilde delâlet eden nassa karşı çıkmak olur ki, bu câiz değildir.

Kitap'ta yer alan lâfız birden fazla m anaya açık ise, o zaman hükm e delâleti zannî
A A s ss s fi A * f  S •  fis ss A S fis A İs t* A A  + 9  A

olur. M eselâ, s j y  o l i l U i l j47 âyetindeki f -jJ  lâfzı (tekili: «• j>)

43- en-N isâ' 4/11: "Allah, çocuklarınız (ın miras payı) hakkında şöyle davranm anızı istiyor: 
E rkeğin  payı iki kadın payı kadardır."(Ç ocuklar) ikiden faz la  kadın  ise le r, ölünün 
bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ö lenin çoçuğu 
varsa, ana-babasından herbirinin mirastan altıda bir payı vardır. Eğer çocuğu yok da ana-ba- 
bası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer).”

44- en-Nûr 24/2: "Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun.”
45- en-N ûr 24/4: "Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit 

getirem eyenlere seksen değnek vurun."
46- Bu tür lâfızların , Hz. Peygam ber dönemi ile sınırlı olm ak üzere "nesih" ihtim aline açık 

olduğu hususunda bkz. §:278-279.
47- el-Bakara 2/228; "Boşanmış kadınlar kendi başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi beklerler."
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ile gerek "hayız"ın (: âdet süresinin) gerekse "tuhur"un (: iki âdet arasındaki tem izlik 
süresinin) kasdedilm iş olması mümkündür. Çünkü bu lâfız Arap dilinde her iki mana 
için kullanılan "müşterek" bir lâfızdır. O halde bu manalardan sadece birine delâleti kat'î 
değil, zannîdir. Burada içtihada ve müctehidlerin anlayış ve istinbât farklılıklarına yer 
vardır. Nitekim  kimi müctehidler, "burada m aksat hayızdır", kimileri de "m aksat tuhur- 
dur" demişlerdir.

§: 28- K i ta b 'ın  H ü k ü m le r i  A ç ık lay ış ı

Şurası m uhakkaktır ki, K itap, İslâm hukukunun tem eli ve ilk kaynağıdır. Yüce 
Allah Kur'ân'ı her şeyin açıklayıcısı kılmıştır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm 'de şöyle buyuru
lur: "Sana bu Kitab'ı her şey için bir açıklama, bir hidayet rehberi, b ir rahmet kaynağı 
ve müslümanlar için b ir  müjde olarak indirdik."48 "Biz o Kitap'ta h içbir şeyi eksik 
bırakmamış izdir. ”49 Bu ve benzeri âyetler, Kur'ân'ın, bir hidayet rehberi ve insanların iç 
dünyalarındaki sıkıntıları için bir şifa kaynağı olduğunu ifade etm ektedir. H er şey için 
bir açıklama (: bir ışık) ihtiva etmiş olmasaydı, bu şekilde nitelendirilmezdi.

Şu var ki, Kitab'ın hüküm leri açıklayışı -genellikle- icm âlîdir (: toplu tarzdadır), 
tafsîlî (: detaylandırılm ış) değildir; küllîdir, cüz'î değildir. Kur'ân'ı inceleyenler, tüme 
varım yoluyla bu sonuca kolayca ulaşırlar. Meselâ, namaz, zekât ve hac farizalarının 
hepsi Kitap'ta zikredilmiştir; fakat onda namaz rekâtlarının sayısı, namazda kıraatin nasıl 
olacağı, zekâtı verilmesi gereken m allar ve farz olan zekât miktarı, haccın nasıl ifa edi
leceği hakkında açıklam alar bulam ayız. Bütün bu konularda başvuru lacak  kaynak 
Sünnet'tir. Aynı şekilde, alım -satım  gibi m uâm elât, kısâs, haddler vb. konulara da 
Kur'ân'da temas edilmiş, fakat bunların detaylarına ait hükümlere yer verilmemiş, bu de
tayları Sünnet açıklamıştır.

B ununla birlikte Kitap, miras ve aile hukuku gibi sahalarla ilgili bazı hüküm leri 
tafsilâtı ile ele almıştır. Z ira bu hüküm ler ya "teabbüdî"dir, yani aklî değerlendirm eye 
açık değildir, ya da akılla kavranabilecek hüküm ler olm akla beraber, bunlar zam an ve 
muhit değişikliği ile değişikliğe uğramayacak sabit m esâlih (: m enfaatler) ihtiva etm ek
tedir.

Kitap'ta hüküm teşrî'inin bu şekilde yer almasındaki hikmet, nassların ve Dinin te
mel kurallarının, zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, toplum  ne kadar gelişirse gelişsin, 
ve ihtiyaçlar ne kadar çok ve çeşitli hale gelirse gelsin, kıyâmete kadar insanlığın bütün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe sahip kılınmasıdır. Çünkü ana kurallar zaman ve 
mekânın değişmesiyle değişmez, değişen sadece cüz'î hükümlerdir. İslâm  hukukundaki 
nassların zengin yorum lara elverişli ve geniş kapsamlı olduğunu açıkça gösteren iki 
örnek vereceğiz:
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B irin c is i :  A kitler hukuku ile ilgili olan nasslar. Bu nasslar, akitleri belirli bir 
sayıya hasretmemiş, sadece genel bir tarzda "akitlere vefa gösterilm esi"ni em retmiştir. 
M eselâ: "Ey iman edenler! Akitleri (n gereğini) yerine getirin."50 ve "Ahde vefa 
gösterin. Çiinkii verilen söz sorumluluğu gerektirir. "51 buyurulm uştur. Bu nasslar, 
hayat o laylarına uygulanabilm e esnekliği ve kesin sınırlar koym am a konusunda çok 
ileri b ir noktayı temsil etm ektedir. Buna göre, özel bir isimle bilinir olsun veya o l
masın "akit" olduğu kabul edilen her türlü sözleşm eye vefa gösterm ek bir vecibedir. 
Bunun için, İslâm hukukçuları, bu genel hükme binaen hakkında özel nass bulunm ayan 
bir çok akdi tanımışlar, muteber saymışlardır. İslâm hukukçuları, kendilerini, bazı beşeri 
hukukların yaptığı gibi "isimli akitler"le (: belirli akit tipleriyle) sınırlandırm am ışlardır. 
Bu hukuklar, ancak m odern asırlarda İslâm  hukukunun ulaştığı bu düşünceye 
ulaşabilmişlerdir.

İk in c is i:  Şûrâ ile ilgili nasslar. Yüce A llah bu nasslarda R asûlüne "(Önem li) 
işlerde onlara danış."52 diye emretmiş ve işlerinde şûrâ prensibini esas alanları "Onların 
işleri, aralarında istişâre iledir. ”53 diyerek övmüştür. Her iki âyet, son derece genel ve 
zengin yorum lara açık bir ifadeye sahiptir. Öyleki her zamanda, m ekânda ve durum da 
uygulanm aya elverişlidir. Bu âyetlerin "şûrâ"yı bir prensip olarak kabul etm esi ve bu
nun işletilebilm esi için gerekli kuralları ele alm ayıp her toplumun, zam andan zamana, 
m ekândan m ekâna ve toplumların ulaştığı m edeniyet seviyesine göre kendisine uygun 
düşen şûrâ türünü seçebilmesi için insanlığa bir genişlik sağlaması, bu uygulanabilm e 
esnekliğinin en açık belirtisidir.

Buna göre Kitap'tan hüküm çıkarırken sırf K itap ile yetinmek doğru olm az, onun 
açıklayıcısı olan Sünnet'e de mutlaka bakmak gerekir. Şayet bir âyetin açıklam ası sade
dinde Sünnet'te bir şey bulunamazsa, ilim ve ahlâkı ile tanınan İslâm 'ın ilk nesillerin
deki bilginlerin tefsirine başvurmak gerekir. Çünkü onlar Kitab'ın tefsirini en iyi bilen 
kişilerdir. Eğer onlardan gelen haberlerde de bir şey bulunamazsa, bu sahada ihtisas sa
hibi olanlar için Arapça metinleri iyi anlama m elekesine sahip olmak yeterlidir.

§: 29- K i ta b 'ın  H ü k ü m le r i  A ç ık lay ış  Ü slû b u

Kur'ân-ı Kerîm şer'i hükümleri açıklarken, m uhataplarını âciz bırakm ası, hüsn-ü 
kabul görm esi ve severek uyulmasının sağlanması için kendine has belâğatinin gerek
tirdiği çeşitli üslûplar kullanmıştır. Vâcib (: farz) hükmünü koyacağı her yerde "vücûb" 
lâfzını, haram  hükm ünü koyacağı her yerde "hürm et" lâfzını ve fıkıh k itap larında 
gördüğümüz diğer ifadeleri kullanmamıştır.

50- el -Mâide 5/1: j ^  ı / j i  ı j ü r i l i  C

51- el-lsrâ' 17/34: V j oır ı }

52- ÂI'u 'tmrân 3/159: / i \  J,

53- eş-Şûrâ 42/38:
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Kur'ân, bazen I_jü!l j  "Size verdiğim iz rızıktarı (Allah yolunda) har
* i ^  > . t  ,  i  » ,  t  „  

cayın. "54 ^ İ J I  4İİI l_jlîli_j "Size karşı savaşanlarla siz de Allah y o 

lunda savaşın. "55 âyetlerinde olduğu gibi bir davranışın  yapılm asını isteyen "emir
*  '  •  X 0  *  & *  »  î5 X X* s ,  ,

sıygası", j V  V j "Allah'ın yasakladığı cana haksız yere

k ıym ayın . "56 ^1  IjlU ^ j  "Kendi eller in izle  kendinizi tehlikeye a t

mayın. "57 âyetlerinde olduğu gibi bir davranıştan sakındıran "nehiy sıygası" kullanır.

Bazen de aşağıdaki âyetlerde olduğu gibi, bir davranışın "yazılmış", "farz kılınmış", 
"helâl", "haram ", "hayırlı", "iyiye götürücü", "şerli", "iyi sayılam ayacak nitelikte" 
olduğunu bildirerek fıkhî hükümleri gösterir:

# X0 s fi ,  s 9 X O O ,  ,  ,  j

\3 jijs  İjbS' c J lS ' İjLs2Jl Ol "... Çünkü namaz, mü'minlere vakitleri
belirli bir farzdır. ',58

* * * " " 3 "*•' 9 a" ' * ,* S * S
j*^jLjI C-n-U L.j j j l  ^  j  ^  «i* "Kuşkusuz biz, eşleri ve elle

rinin altında bulunan (câriy eleri) hakkında müminlere neyi fa rz kıldığımızı biliriz. "59
# *  \ ^  t * ✓ "'* 9 ^  '  ' S  -* ^  -• & X s s s X 0 ^ £ X

gün size
iyi ve temiz şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, 
sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. "60

o X X w  o X X  s $ 1  » J  ̂J

j^S obj |V>j'Lf<l C_<y>- "Analarınız, kızlarınız... (ile evlenmek) size haram  
kılındı. "61

t* »/  o J ,  »  s f  ,  ,  XgO

"Sana yetim ler hakkında soruyorlar. De ki: 
Onların yararına iyileştirmeler yapmak hayırlıdır. ”62

s £ x $ x »x ^  ,
L-* I j i iü  ^)l l_jJb" ^  "Sevdiğiniz şeylerden  (Allah yolunda) h arca

madıkça, ’birr' e (: hayra, iyiye) asla ulaşamazsınız. "63

r *  J* (*-r ^  L*-> 0 "A llah'ın ,
kereminden kendilerine verdiğini (harcamada) cimrilik edenler, sanmasınlar ki o kendileri 
için hayırlıdır; aksine o kendileri için şerlidir. ”64

54- el-M ünâfikûn 63/10.
55- el-Bakara 2 /W *  1 3 Û
56- el-En'âm 6/151.
57- el-Bakara 2/195.
58- en-Nisâ' 4/103.
59- el-Ahzâb 33/50.
60- el-M âide 5/5.
61- en-Nisâ' 4/23.
62- el-Bakara 2/220.
63- Âl'u ’lmrân 3/92.
64- Âl'u 'tmrân 3/180.
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,  . ,  Mm M.  ,»  t ,  o ,  ^  (  J  , ,
^  O ^ J I  ly l j  ^ -1  ^  ^ 1  j f i j  U j^ i»  ^  O j J l  I / t r  jjJI j  "/}'/

o/an (davranış), evlere arkalarından girmeniz değildir. A sıl iyi olan, Allah'tan korkan (ın 
davranışadır. Evlere kapılarından girin. "®5

Bazen ise Kur'ân, bir davranışa dünyada veya âhirette "hayır", "şer", "fayda" veya 
zarar bağlayarak fıkhî hüküm lere delâlet eder. Bu üslûp için aşağıdaki âyetleri örnek 

gösterebiliriz:

ı s j i j i ü  öjiy_  jj-Ui . ö j a j O- p*  j j i ı ı  o ^ t l î î  jıi

Namazlarında huşû içinde olan (...) müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Firdevs'e 
vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalacaklardır. ”66

*  '  ' , , *  '  a t  *  '  * '  s  # s y f  * ,  ,  # *  9 t $  *  o s

'aj ~ f  l»W»l <u -ûpUa-» b_~>- L s 4 İ 3 I  J p ju  t^jJl li "Verdiğinin ka t kat f a z 

lasını kendisine ihsan etmesi için Allah'a güzel b ir borç (ihtiyacı olana fa izs iz  ödünç) 
verecek yok mu ? "6J

*  9 s  9 *  *  *  *  g  s *  e t i m  S * #  s  s  s  y  9 y  S S d O d i  a d

f (►*_/““ * jjîî*" —Ajjl ö jy S sj (jJ-Ulj

’ r  i - *' ° <" J -v ' ! ' > r  * -«- - -

Ojj^ j Altın ve gümüşü yığıp  da onları Allah yolunda harcam ayanlar var ya, işte 

onlara acıklı b ir azabı haber ver. O gün bu (altın ve gümüşler) cehennem ateşinde 
kızdırılır ve bunlarla o kimselerin almları, yanlan ve sırtları dağlanır: İşte kendiniz için 
biriktirdiğiniz (servet.) Şimdi bu biriktirdiklerinizi (n azabını) tadın, denir. "68

'  ^ 8 #  »  ^  f  » I , ,  ■» s > s i s  •  f  /  /  • *  ,  „  ,  .  ,

\a oL>. 4 ^ j l İ İ  J*J  J ü l j l  ^  U JL ^
- e s y s ' ' ' ' '
ü jL ju  jilS ' "Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş yaparsa, ona mutlaka güzel 

bir hayat yaşatırız. Ve onların mükâfaatlarını yaptıklarının en güzeli ile veririz. "®9

“  '.û J t • <■ > l ,  * , , , * J » ,
j j i j i  iİ İ j j j  j l f j  >1 ^  ı ĵ>*-ı o li* -  4İİI *-i*j

ü t â *  IjU  4İ>-Jj JjCj j  4Jy - * J )  4İJî

Kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere 
koyar; orada ebedî kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve Peygamber'ine 
karşı gelir onun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı ateşe koyar; onun için 
alçaltıcı bir azap vardır. "70

65- el-Bakara 2/189.
66- el-Mü'minûn 23/1-2, 11.
67- el-Bakara 2/245.
68- et-Tevbe 9 /3 4 .-3 f .
69- en-Nahl 16/97.
70- en-Nisâ' 4/13-14.
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Yüce A llah kâh teşvik etmek kâh sakındırm ak üzere ve İlâhi hüküm leri kullarının 
anlayışına yaklaştırm ak için, K itab 'ında bu ve benzeri pek çok değişik  üslûp ku l
lanm ıştır.

Şu halde, bu değişik üslûplardan ve farklı sıygalardan şer'î hükümleri istinbât edecek 
kişilerin bu sıygalarla birlikte bulunan va'd ve va'îdleri (: tehditleri) göz önünde tutması, 
bu sıygaların kullanılması konusunda Arap örfünden faydalanması gerekir.

Konu ile ilgilenenlere bu hususta takip edilecek yolu tanıtmak üzere, bir davranışın 
şer'an yapılm asının istendiği veya yasaklandığını ya da m ubah kılındığını anlam ada 
yardımcı olacak birkaç kurala aşağıda yer vereceğiz:

a) Ş âri’in bir fiili em retmesi, yüceltm esi, fiili veya fâilini övmesi, fiili veya fâilini 
sevdiğini ifade etm esi71 yahut bir fiili doğru veya kutlu olarak nitelendirm esi, bir fiil 
veya fâili üzerine yemin etm esi72 vb. durumlar, bu fiilin ya “vücûb”unu (: farz olduğu
nu) ya da “nedb”ini (: mendub olduğunu) gösterir. Şayet Arap dilindeki kullanılışa göre 
tek başına bu sıyga fiilin kesin olarak yapılması gerektiğini gösteren bir sıyga ise ya da 
fiilin yapılm asının kesin tarzda istendiğini gösteren başka bir unsur bu sıyganın yanın
da yer almışsa, fiilin hükmü “vâcib” (: farz)dir; aksi takdirde “mendub”dur.

b) Şâri'in bir fiilin terkini istem esi73, fiili veya fâilini kötülem esi, fiili işleyeni 
lânetlem esi74, hayvanlara75 veya şeytanlara76 benzetmesi, fiili dünyevi veya uhrevi bir

71- M eselâ şu âyetlerde durum böyledir:

- es-Saff 61/4: j- ı*̂_. - ı'ijiti  ̂  ̂jiıı .~ıi Şüphesiz A llah, kendi yolunda,
birbirine kenetlenm iş bir bina gibi sa f bağlayarak savaşanları sever."

- el-Feth  48/18. Lj j j j  J ^ j l » j t i ü i i i ^  * L ı j u î )  

"Andolsun ki A llah, o ağacın altında sana biât ederlerken m üm inlerden razı olm uştur. 
Onların kalplerindekini bildiğinden, onlara huzur ve güven indirmiş ve onları pek yakın bir 
fetih ile mükâfaatlandırmıştır."

- el-En'âm  6/153: A İ . y < , '»*i S j * . ı ı i j l y  - u ' - ıV.*ıfy tst<*. benim  dosdoğru yo

lum  budur. Ö yleyse siz ona uyun. (Başka) yollara uym ayın, ki sizi onun yolundan 
ayırm asın ."

72- M eselâ şu âyetlerde Yüce Allah: çift ve tek, mücahitlerin atları, nefs-i levvâm e üzerine ye
m in etm iştir:

-  el-Fecr 89/3: "Çift'e ve tek'e andolsun k i...'1

- el-A diyât 100/1-3: ı'-‘... ı l ı : .  - . ı ^ j î i l •-.• . * ] "Andolsun harıl harıl koşan (at)lara;

tırnaklarıyla çakarak kıvılcım  saçanlara; sabahleyin baskın yapanlara..."
- el-K ıyâm e 75/1-4:

j e o i j M j , " H a y ı r  (gerçek , 

kâfirlerin inkâr ettiği gibi değil)! Kıyâmet gününe yemin ederim. Hayır (gerçek öyle değil)! 
Kendisini alabildiğince kınayan (haddini bilen, pişmanlık duyan) nefse yem in ederim . İnsan 
zanneder mi ki, onun kemiklerini bir araya toplam ayacağız? Evet biz onun parmak uçlarını 
bile derleyip eski haline getirmeye kaadiriz.”

73- Şu âyette olduğu gibi:

- el-En'âm  6/120: "Günahın açığını da gizlisini de terkedin."

74- M eselâ şu âyetlerde durum böyledir:
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azabın sebebi o la rak  gösterm esi, yahut ( t j —i  i j  t g ib i lâ fız la r

kullanarak) pis, kötü ve çirkin olarak nitelemesi, şeytan işine ve süsüne nisbet etmesi, 
insanlar arasında düşm anlık ve buğz sokm aya sebeb gösterm esi77 bu fiilin ya "hür
m et"™  (: haram olduğunu) ya da ”kerâhet"ini (: m ekruh olduğunu) gösterir. Eğer Arap 
dilindeki kullanışa göre tek başına bu sıyga, fiilin kesin olarak terkedilm esi gerektiğini 
gösteren bir sıyga ise ya da fiilin yapılmamasını gösteren başka bir şiddetli tehdid ifadesi 
ile birlikte bulunuyorsa, fiilin hükmü "haram”dır; aksi takdirde ”m ekruh”tur.

t J D Oy

c) Fiilin "helâl" kılındığını, "izin" verildiğini, "günah" ) veya "zor
*  +  + ✓

luk"un (£>=*"') kaldırıldığını ifade eden lâfızlar kullanılm ış ise, bu fiilin "m ubah” 

olduğunu ve kişinin bunu yapıp yapmamada serbest bırakıldığını gösterir.78 Allah'ın,

* el-M âide 5/78: ^ ̂  jia oÛJ ^  I j j î s ' " İ s r â i l o ğ u l -

larından inkâr edenler. Davud ve (M eryem oğlu) İsa diliyle lânetlenm işlerdir. Bu isyan 
etmeleri ve sınırı aşmalarından ötürüdür."

- el-A hzâb 33/57: i,üt. } ı?ıiı ■ '-in ,~î 'i j ' . j j  '.in jj' ̂  i‘ı *m "Allah ve Rasûlünü

inciten lere , A llah dünyada ve âhirette lânet etm iş ve on lar için alça ltıc ı b ir azap 
hazırlam ıştır."

- en -N isa  4/93. . m. ' ı ’ ı ' 1 * ***'1 *j* o~j K im  bir
mümini kasden öldürürse, cezası, içinde ebediîolarak kalacağı cehennemdir. A llah ona gazap 
etmiş, onu lânetlem iş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır."

75- Şu âyette olduğu gibi:

- M uham m ed 47/12: "İnkâr ed en le r ise,

(dünyada) zevk u safa ederler, hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir."
76- Şu âyette olduğu gibi:

- el-Haşr 59/16: L i û i ^ j f j l î "js û ü > r i  jllÂ u JIİ il o iL j l^

"(M ünafıkların durumu da) tıpkı şeytanın durum una benzer. Çünkü şeytan insana ‘inkâr et’ 
der; İnsan inkâr edince de ‘ben senden uzağım, ben âlem lerin Rabb'i olan A llah'tan kor
karım ' der."

77- Buna şu âyetler örnek gösterilebilir:

- el-M âide 5/90. »CaiVljLtj^.i-1 LjI E y

iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (: putlar) ve şans okları, b irer şeytan işi pisliktir. 
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

■ el-En âm .6/121. /ıij ~ <"jWL..l p ı*Q ̂  ̂  j  ■' .* .ı j  * je. «ili .1

"(Kesilirken) üzerine Allah'ın adı anılm ayan hayvanlardan yem eyin, şüphesiz 

bu, günahtır. Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer 
onlara uyarsanız, muhakkak siz de (Allah'a) ortak koşanlardan olursunuz."

* el-En âm 6/145. j  ı*^ ^  lo  ^  V} ^  d*

J H ^ J aIU -İj İ "De ki: Bana vahyolunanda, meyte (: murdar et) veya akıtılm ış kan yahut

domuz eti -ki pistir- ya da Allah'tan başkası adına kesilm iş hayvandan başka yem ek yiye
cek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum."

- en-Neml 27/24: kendilerine yaptıklarını

süslü göstermiş de, onları doğru yoldan çevirmiş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar."
78- Buna şu âyetler örnek gösterilebilir:
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kullarına nim et olarak verdiği şeyleri zikretmesi de bu kabildendir.79 B ir şeyi haram 
kılana karşı reddiyede bulunması veya haramdan söz etmemesi de mubahlığı gösterir.80 
Yine, birtakım şeyleri bizim için yarattığını haber vermesi de aynı hükme delâlet eder.81

el Mâide 5/5: "Bugün size iyi ve te

m iz şeyler helâl kılınm ıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir; sizin 
yiyecekleriniz de onlara helâldir."

- e l-H acc  22 /39 : J p  « I l ıo l j I j - J l 's öJ m > oil "K en d ile riy le  sa v a ş ıla n la ra

(müminlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle (savaşma) izni verildi. Şüphesiz A llah on
lara yardım etmeye kaadirdir."

- el-Bakara 2/235: |J^r i i  cı l j ı ^ j  "Böyle (iddet beklem ekte

olan) kadınlara evlenm e isteğinizi üstü kapalı biçimde bildirm enizde veya onu içinizde gizli 
tutm anızda size günah yoktur."

- en-NÛr 24/61; el-Feth 48/17: "Â m âya

vebal yok, topala vebal yok, hastaya da vebal yok..."

- el-Bakara 2/173: « İ ^ % aû Slj  ^  "... Fakat kim  m ecbur kalırsa, (başkasının

hakkına) saldırmadan ve haddi aşmadan (bunlardan yemesinde) günah yoktur."
79- Meselâ Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

- en-N ahl 16/5-7. • Jy -  ̂  / Oy ‘ o »1 S1J

JlfİSuiî "Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için 
ısınm anızı sağlayan şeyler ve bir çok faydalar vardır. O nlardan bir kısm ını da yersiniz. 
A yrıca, akşam leyin (m eradan) getirirken ve sabahleyin götürürken onlarda sizin için bir 
güzellik  vardır. A ğırlıklarınızı, ancak binbir m eşakkatle ulaşabileceğiniz yerlere taşırlar. 
Doğrusu Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir"

80- M eselâ yüce Allah şöyle buyurmuştur: j ^  o L ü f , . a û  el-Â ’râ f 7/32:

De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı?"
81- Buna şu âyetler örnek gösterilebilir:

- el-Bakara 2/29: ^ jV l ^  ^  j ü  ^iJi y.  "O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için ya
rattı."

- ez-Zuhruf 43/12: ö jş ’j  üfUUIj  dJİİJl^  } "... Ve size, bineceğiniz gem iler ve hayvan
lar varetti."

- el-M ülk 67/15: ljs 'J [+ŞL. j ,  l^j^li V jJİ^ V l ı^iîl y  "Y eryüzünü size boyun

eğdiren O'dur. Haydi yerin om uzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin."



II- SÜNNET

a) Sünnet'in: 
aa) Tarifi 
bb) Nevileri
cc) Kaynak Değeri

b) Sahâbe'nin ve Müctehid İmamların Haber-i Vâhid İle Ameldeki M etodları
c) Sünnet'in Kitab'a Göre Yeri
d) Hz- Peygamber'in Fiilleri

§: 30- S ün net'in  T arifi

»ti -

Lügatte ' sünnet ", alışılm ış yol demektir. Şu halde herhangi bir kişiye nis- 

betle sünnetten söz edildiğinde, onun ister iyi ister kötü sürekli ve çokça yapageldiği 
davranışları kasdedilmiş olur. M eselâ Hz. Peygamber'in şu hadisinde "sünnet" kelimesi

bu anlam da kullanılm ıştır: ç y  ^1  ^  ^ j  U j>-\ OlSi” b __>- i i -  ^

JJJJ J  ^  c f  i  "Kim güzel b ir sünnet (: â 
det) başlatırsa, kendisine hem o davranışın hem de kıyâmete kadar onu örnek alan kim
selerin sevabı verilir. Yine kim kötü bir sünnet (: âdet) başlatırsa, kendisine hem o dav
ranışın, hem de kıyâmete kadar onu örnek alan kimselerin günahı yüklenir. ”82

Fıkıh usulü terimi olarak ise "Sünnet, Hz. Peygam ber'den nakledilen söz, fiil ve 
takrirlerdir".

§: 31- S ü n n et'in  N ev iler i:

S ün n etin , bir yapısı bakım ından b ir de rivayeti (yani bize u laştırılış  şekli) 
bakımından nevileri vardır. Şimdi bu iki açıdan Sünnet'in nevilerini ayrı ayrı göreceğiz:

82- Bazı ilâveler ve farklı lâfızlar ile, bkz. Müslim, İlim, 15. Zekât, 69; İbn Mâce, M ukaddime, 
14; Dâıimî, Mukaddime, 44; Ahmed b. Hanbel, IV, 362.
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§: 32- Y a p ıs ı B a k ım ın d a n  S ü n n e t 'in  N ev ile r i

Yapısı bakımından Sünnet üç nevidir: Kavlî Sünnet, fiilî Sünnet ve takrîrî Sünnet. 

§: 33- K a v lî S ü n n e t

K avlî Sünnet, Hz. Peygam ber'in değişik m ünasebetlerle söylemiş olduğu sözlerdir. 
Şu hadisleri misal kabilinden zikredebiliriz:

^ y *j j  J  £ C J I T  ı S y ^  e-LSşh j  . o L d l ;  L«J|
9 *  '  '  -  '  *  XX * •  s  y X it y —■ gs a s s X X yO X X X,  9 o ,  ,  o ^ ,  X y y «  ,

aJI  y>rLa U ^ 1  4 j o l ^*1 j l  Uj J  <tjyr*-* C-JLT’ <dy * j j  <üJI ^11

"Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese niyetinin karşılığı vardır: Kim Allah ve 
Rasûlii uğruna hicret ederse onun hicreti gerçekte Allah ve Rasûlü'nedir. Kim elde 
edeceği b ir dünyalık veya evleneceği b ir kadın uğruna hicret ederse onun da hicreti, 
uğrunda hicret ettiğinedir. "83

< y ı  çy- y / ” e s  **./' ‘dil u-*, y /  e s  *< f  i f / y  o *  ü *9
/ J  '  X 4 X s  yy f  9 X y yy o y y ,  J   ̂ ya£ 9yy J „ fi x 9 J „  y İ y

L jJ I aÜ! o j l* *  U L w . yu* 3 Lj-Oi mJLJI
x -■ x *1 y fi y # » ■* .--9»- # y y yy 9 y y j  t / >9^9^ ,, 9̂ 9 » x X *  s

<ü <dJ! <*-İ \A±Jb JLİJ-** ( j* j  4 4^>-î ojfi> ju J I jlS** U jl* J I 0 aJJIj
J ® -* '*■' * ^ X y y yy 0 / / X X9 y m  ̂ Jl 9 9s 1*9 ,  ,  ,   ̂ fiy 9 ,   ̂ ,,

*1 (* 6 4İİ1 O j j  ^  C-—j ^  ^ j5  U j . aİ J I  ^J! Lûj
9 '  '  * S  9 • - X 0  X X s s y y  Xy  y y * X X * f i y y  X y o £ X X 9y y *  X s S X 0 ^ ,

{ j* j nxs- -dil ixî*>ujı i
U s  *  o o t o *  i  t *  s f  a<

((.<—J Aj |*-1 4j IJajI

"Kim bir müminin b ir dünya sıkıntısını giderip ona ferahlık sağlarsa, Allah da  kıyâmet 
günü karşılaşacağı sıkıntılardan birinde ona ferahlık verir. Kim eli darda olan birine 
ödeme kolaylığı gösterirse Allah ona hem dünyada hem âhirette kolaylık verir. Kim bir 
müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve âhirette ayıbını örter. B ir kul, 
kardeşinin yardımına koştuğu sürece Allah da o kuluna yardım  eder. Kim ilim elde et
mek için yola koyulursa, Allah onun bu yoldan cennete ulaşmasını kolaylaştırır. 
Allah'ın evlerinden birinde Allah'ın kitabı'nı okumak ve Kur'ân ilmiyle meşgul olmak 
üzere toplanan bir cemaate mutlaka sükûnet ulaşır, o cemaati rahmet kaplar, melekler

kuşatır ve Allah onları kendi yanındakilerin içinde zikreder. Am eli (nin kötülüğü 
veya yetersizliği) kendisini gerilerde bırakan kişiyi, soylu oluşu ileriye götüremez. ”84

83- Kısmen farklı lâfızlar ile, bkz. Buharî, Bed'ül-vahy, I, İmân, 41; Müslim, İmâre, 155.

84 Ahmed b. Hanbel, II, 252 ( ve cümlelerinde yer değişikliği ile).

X
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âs> * » *
§: 34- F iil î  S ü n n e t («uUâJl i u J l )

Fiilî Sünnet, Hz. Peygam ber'in yapm ış olduğu fiillerdir. Rasûlüllah'ın abdest, na
maz ve hac ile ilgili fiilleri, davacının yemin edip bir de tek şâhit gösterm esi üzerine 
hüküm verm esi, hırsızın sağ elinin bilekten kesilm esini em retm esi vb. davranışları 
gibi.

* fi -

§: 35- T a k r i r i  S ü n n e t Jl !LuJl)

Takrîri Sünnet, Hz. Peygamber'in m üslümanların söylediği bir söz veya yaptığı bir 
davranıştan haberdar olduğu halde buna karşı çıkm am asıdır. B u nevi Sünnet, şu 
düşünceye dayanır: Hz. Peygam ber İslâm iyeti öğretm ek ve ona aykırı düşen şeylerin 
yanlışlığını gösterm ek üzere gönderilm iştir. Şu halde R asülüllah  bir m üslüm anın 
söylediği sözden veya yaptığı davranıştan haberdar olduğu halde bunu reddetm em iş ise, 
bu durum, onun bu söz veya davranışı tasvip ettiğini, bunun m eşrû ve caiz olduğunu 
gösterir.

§: 36- T a k r î r î  S ü n n e t 'in  N ev ile ri

Takrîri Sünnet iki nevidir:

B irinc is i: Hz. Peygam ber'in bir söz veya davranışı, güzel karşıladığını ve hoşnut 
olduğunu gösteren bir işaret bulunmaksızın sadece sükût etm e ve reddetm em e şeklinde 
takriridir.

İk in c is i: Hz. Peygam ber'in bir söz veya davranış karşısında sevinçli bir tarzda 
sükût etm esi, bu sırada o söz veya davranışı güzel karşıladığını ve ondan hoşnut 
olduğunu gösteren işaretlerin görülmesi halidir.

Esasen her iki nevi, bu söz veya davranışın meşru ve câiz olduğunu gösterir. Ancak, 
ikinci nevinin meşruiyet ve cevâza delâleti daha güçlüdür.

Birinci neviye misal: Bir gün Hz. Peygamber, kabir başında ağlayan bir kadına rast
lar. Ona "A llah'tan kork ve sabret!" der. Kadın Hz. Peygam ber'i tanım am aktadır. 
Rasûlüllah'a şöyle cevap verir: "Benden uzak dur (: karışma)! Benim başım a gelen senin 
başına gelmiş değil ki!". Kendisine, konuştuğu kişinin Peygam ber olduğu söylenince, 
kadın hemen Rasûlüllah'ın evine gider. Kapıda ne kapıcı ne de bir engel vardır. Kadın 
Hz. Peygam ber'e "ben sizi tanımamıştım" der. Rasülüllah şöyle buyurur: "Asıl sabır, 
olayla ilk karşılaşmada gösterilen sabırdır. "85 İşte bu hadiste Hz. Peygamber'in, evinden 
çıkıp kabir ziyaretine giden kadının bu davranışına ses çıkarm adığı görülm ektedir. Şu 
halde bu, erkekler gibi kadınlar için de kabir ziyaretinin câiz olduğuna dair bir takrirdir.

85- J jû l ûj| Buhârî, Cenâiz, 32.
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İkinci neviye m isal: M ünafıklar, babası ile kendi arasındaki renk farklılığından 
ötürü Üsâme b. Zeyd in nesebine dil uzatıyorlardı. Çünkü Üsâme çok siyah, babası Zeyd 
ise iyice beyaz tenli idi. Birgün Üsâme ve babası Zeyd mescidde uyuyorlardı. Üzerlerinde 
bir örtü vardı. Ayaklarından başka bir yerleri görünm üyordu. "Kıyâfet" b ilgini86 olan 
biri onların ayaklarını görünce: "Bu ayaklar, birbirinden olm a (yani aynı soydan 
kişilerin ayakları)" dedi. Bu sözü duyan Hz. Peygam ber'in yüzünde sevinç belirtileri 
görüldü. İşte bu, kıyâfet 'in nesebin belirlenme yollarından biri olarak takrîri oluyordu. 
Nitekim İslâm hukukçularının çoğunluğu bu görüştedir.

Başka bir örnek olarak A m r b. el-Âs tarafından rivayet edilen bir olayı zikredeceğiz. 
Am r b. el-Âs anlatıyor: Z âtu’s-selâsil gazvesine gönderildiğimde, çok soğuk bir gecede 
ihtilâm  olmuştum. Gusül abdesti aldığım  takdirde canım ı kaybedeceğim den endişe 
duydum. Bu yüzden teyem m üm  ettim, sonra arkadaşlarım a sabah nam azını kıldırdım . 
Hz. Peygam ber’e geldiğim de onlar bu durum u kendisine anlattılar. R asülüllah  bana 
sordu: Amr! Cünüp olduğun halde arkadaşlarına imam oldun öyle mi?! D edim  ki: Yüce

A llah ın Otif <J)101 p£—iü\ IjhÂj Slj “Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah

size karşı çok m erham etlid ir” (en -N isâ’ 4/29) âyetini hatırladım , bunun üzerine 
teyemm üm ettim ve nam az kıldım. Rasülüllah güldü ve hiçbir şey söylem edi. İşte bu 
olayda Hz. P eygam ber’in gülüşü, su bulunsa bile çok şiddetli soğukta teyem m üm  
edilebileceğine dair bir takrîr idi.

M uâz b. Cebel i Yem en'e gönderirken, Hz. Peygam ber'in onun söylediklerini tas
vibi de bu kabildendir.

Aynı neviye bir başka örnek: Hz. Peygam ber Selmân el-F ârisî ile Ebu 'd-D erdâ 
arasında kardeşlik ilân ettikten sonra, Selmân Ebu'd-Derdâ’yı ziyaret etmişti. Bu esnada 
Ümmü d-Derdâ yı (: Ebu d-Derdâ'nın hanımını) pek eski bir kıyafet içinde gördü. Ona 
Bu perişan halin ne? dedi. O da şu cevabı verdi: "Kardeşin Ebu'd-Derdâ'nın dünyada ih

tiyaç duyduğu hiçbir şey yok!" Ebu'd-D erdâ eve geldiğinde Selm ân'ın önüne yem ek 
koydu ve ona Sen ye, ben oruçluyum " dedi. Selmân "Sen yem ezsen ben de yem e
yeceğim" dedi. Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ da yedi. Gece olunca Ebu'd-Derdâ nam az için 
kalkm aya davrandı. Selmân ona "Uyu!" dedi ve uyudu. Sabah olunca Selm ân "Şimdi 
kalk!" dedi. Kalktılar, namazı kıldılar. Sonra Selmân şöyle dedi: "Bil ki, senin üzerinde 
nefsinin hakkı var, Rabb’inin hakkı var, m isafirinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her 
hak sahibine hakkını ver. D aha sonra Rasûlüllah a geldiler ve olanları anlattılar. Hz. 
P eygam ber şöyle buyurdu: "Selm ân doğru söylem iş". B urada da R asûlü llah 'ın , 
Selmân'ın söylediklerine dair bir takrîri söz konusudur.

86- Ayak izlerini inceleyerek kişinin babasına ve kardeşine benzerliğini tesbit eden kim seye 
k aa if  (: kıyâfet bilgini) denir. "Kıyâfet ilmi" Araplar arasında tanınan bir ilim  idi. Onlar 

bu konuda engin tecrübeye ve pek geniş bilgiye sahip idiler.
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§: 37- H a n e f île re  G ö re  R iv ay e t A ç ıs ın d a n  S ü n n e t 'in  N e v ile r i

Yapısı bakımından Sünnet'in nevilerini gördük. Şimdi Hz. Peygam ber'den rivayeti 
yani bize ulaştırılış şekli bakım ından nevilerini göreceğiz. Önce H anefîlerin taksim ine 
göre konuyu inceleyecek, sonra diğer mezheplere ait taksimin farklılığını göstereceğiz.

Hanefilere göre, rivâyeti bakımından Sünnet üç nevidir: M ütevâtir Sünnet, M eşhur 
Sünnet, Ahâd sünnet.

> * s* • i *6 *
§: 38- M ü te v â t ir  S ü n n e t (S jîlja J I  İ i - J l )

M ütevâtir Sünnet, Hz. Peygam ber'den norm alde yalan üzerine birleşm eleri aklen 
mümkün olm ayacak sayıda bir Sahâbe topluluğunun rivayet ettiği, daha sonra bu toplu
luktan Tâbiûn ve Etbâu't-Tâbiîn devirlerinde de aynı özellikteki toplulukların rivayet 
ettiği haberdir. Tevâtürde, yalan üzerine birleşmeleri aklen m üm kün olm ayacak sayıda 
topluluk şartı bu üç devir için söz konusudur. D aha sonraki dev irlerde bu şartın 
gerçekleşm iş olm ası dikkate alınmaz. Çünkü Sünnet'in nakil ve tedvinini gerektiren 
âm iller çoğaldığından, bu devirlerden sonra âhâd haberlerin pek çoğu tevâtür ve şöhret 
derecesinde nakledilmiştir.

Kendisiyle tevâtürün gerçekleşm iş sayılacağı toplulukta, -bilginlerin tercih ettiği 
görüşe göre- beş veya on gibi belirli sayı şartı aranm az. Şayet aklen, norm alde bir 
râviler gurubunun yalan üzerine birleşmelerinin im kânsız olduğuna hükm ediliyorsa, be
lirli sayı şartı aranm aksızın  o topluluğun rivâyeti m ütevâtir say ılır. Bu hüküm  
şüphesiz, olayın özelliğine, râvilerin içinde bulunduğu şartlara ve haberin kendilerinden 
nakledildiği kişilere göre değişebilir.

§: 39- M ü te v â t i r in  N ev ile r i

M ütevâtir iki nevidir: Lâfzî mütevâtir ve m anevî mütevâtir.

Lâfzî mütevâtir, bütün râvilerin rivayetinin gerek lâfız gerek m anada bir olm ası ha

lindeki m ütevâtir haberdir. M eselâ Sahâbe'den birinin Hz. Peygam ber'den ^
> / y fi y y} & yy

jlü l e f  "Kim bilerek banayalan söz isnad ederse, cehennemdeki

yerine hazırlansın. ”87 hadisini rivâyet edip başka sahâbînin de aynı lâfızla bu hadisi ri
vayet etmesi ve böylece râvilerin sayısının tevâtür sayısına ulaşması halinde, bu hadis 
lâfzî mütevâtirdir diyoruz.

M anevî m ütevâtir ise, lâfız ve m ana bakım ından farklılıklar taşım akla beraber, 
bütün râvilerin rivâyetinin ortak bir m anada birleşm esi halindeki m ütevâtir haberdir. 
D ua sırasında ellerin kaldırılm ası hadisi bu nevi m ütevâtire ö rnek gösterilebilir.

87- Buharı, İlim, 38; Müslim, Zühd, 72 (başta E  ilâvesi ile).
i
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Gerçekten, Hz. Peygamber'in dua sırasında ellerini kaldırdığına dair yüz kadar hadis riva
yet edilmiştir; fakat bunlar değişik olaylarla ilgilidir, değişik şekillerde ve farklı ifade
lerle nakledilmiştir. Her bir olay hakkında lâfzî tevâtür gerçekleşm em iştir, am a bütün 
riveyetlerin  birleştiği ortak bir m ana var ki, o da dua sırasında ellerin  kald ırılm ış 
olduğudur.

A m elî Sünnetler arasında bol miktarda mütevâtir Sünnet mevcuttur. M eselâ abdes- 
tin nasıl alınacağı, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl ifa edileceğine dair ve dinin 
nişânesi sayılabilecek diğer hükümlerle ilgili olan birçok haber böyledir. Bunlara büyük 
m üslüm an kitleler m uttali olmuş, sonra bunlar yine tevâtür sayısının altına düşm eyen 
topluluklarca nesilden nesile nakledilegelmiştir.

Kavlî Sünnetler içinde (lâfzî) m ütevâtir Sünnet'in bulunup bulunm adığı konusu ise 
bilginler arasında ihtilâflıdır. Bazıları bu nevi Sünnet'in m evcudiyetini kabul etm em iş, 
bazıları az da olsa böyle hadislerin m evcut olduğunu savunm uştur. Sünnet üzerindeki 
dikkatli incelem eler, ikinci görüşün üstün olduğunu gösterm ektedir. Ç ünkü kavlî 
S ünnetleri b ir taram aya tâbi tu tan  kim se, b irçok m ü tevâtir S ünnet ö rneğ i ile 
karşılaşm aktadır. Bu cüm leden olmak üzere, yüzden fazla sahâbî88 tarafından rivâyet

® l  s s * *  ^  s f  «> *  & s*  *  *  *  s ,,
edilmiş bulunan jU l ^  Jls- ^  hadisini ve on iki sahâbînin

S * ' a ■t 9
rivâyet ettiği jU l ^  J i j  89 hadisini zikredebiliriz.90

§: 40- M ü te v â t ir  S ü n n e t 'in  H ü k m ü

M ütevâtir Sünnet'in hükmü, Hz. Peygam ber'e nisbetinin kesin olarak sübûtudur. 
Buna göre, m ütevâtir Sünnetle am el etm ek farzdır ve onu inkâr eden kâfir olur. 
M ütevâtir Sünnet'in lâfzı, farklı yorum lara açık (: delâleti zannî) olm adıkça, bu nevi 
Sünnet'in delâlet ettiği hükümlerde ihtilâfa yer yoktur.

** t  9 * a 144 ^
§: 41- M e şh û r  S ü n n e t <U-J!)

M eşhûr Sünnet, Hz. Peygam ber'den bir veya iki ya da tevâtür sayısına ulaşam am ış 
sayıda sahâbî tarafından rivayet edilmişken, Tâbiûn ve Etbâu't-tâbiîn devirlerinde tevâtür

*  i  *  Sv t X # t  ✓

sayısında râvilerce rivâyet edilmiş Sünnet'tir. Meselâ, ‘ û U L  J L p ^I Uj I

hadisi m eşhûr Sünnet'tir. Çünkü bunu Rasûlüllah’tan Hz. Ö m er rivayet 

etmiş, sonra da tevâtür sayısındaki râvilerce nakledilmiştir.

Kahire baskısı s. 57, 58’de "doksansekiz sahâbî" şeklinde.
89- Hz.. Peygam ber, abdest alırken topuklarının arkasını yıkam ayan bir topluluk görm üş ve 

"Vay bu (yıkanm ayan) topukların cehennemde çekeceğine!" buyurm uştu. H adis için bkz. 
Buhârî, İlim, 3. ve 30. Vudû’ 27 ve 29.

90- bkz. İbn Abdişşekûr, M üsellem ii's-sübût, II, 120.



SÜNNET 77

§: 42- M ü tevâtir  Sünnet İle M eşhûr Sünnet A rasın d ak i F ark

M ütevâtir Sünnet ile m eşhûr Sünnet arasındaki fark, m ütevâtir Sünnet'te her üç ta
baka râvilerinin tevâtür sayısında olm asına karşılık, m eşhûr Sünnet'te birinci tabaka 
râvîlerinin tevâtür sayısına ulaşmamış olmasıdır.

Şu halde, m ütevâtir Sünnet'in, râvilerine nisbeti kesin olduğu gibi Hz. Peygamber'e 
nisbeti de kesindir. M eşhûr Sünnet'te ise durum farklıdır: Bunun, Hz. Peygam ber'den ri
vayette bulunan râviye nisbeti kesin olmakla beraber, Hz. Peygam ber'e nisbeti kesinlik 
taşımamaktadır.

§: 43- M eşh û r S ün net'in  H ükm ü

M eşhûr Sünnet'in hükmü, kesine yakın bir bilgi sağlam asıdır ki, buna H anefîler
*%* i x 9

"ilm u't-tum e'nîne" adını verm ektedirler. B inaenaleyh, nasıl m ütevâtir

Sünnet'le Kur'ân'daki "âmm" ifadenin tahsîsi ve "mutlak" ifadenin takyîdi mümkünse, 
meşhûr Sünnet ile de Kitap'taki "âmm" tahsîs ve "mutlak" takyîd edilebilir.

"M utlak"ın  tak y îd in e  örnek: Y üce A llah  m iras pay ları ile ilg ili âyette
0* 9 *  *  X & *  9 * 9

'-fi ı j ^ j i  Cf "(Bütün bu paylar ölenin) yapm ış bulunacağı vasiyet

(yerine getirildikken ve borcu (un ifasın)dan sonradır. "91 buyurmuştur. Burada "vasiyet" 
lâfzı m utlaktır, m alın  belirli bir parçası ile sın ırlandırılm ış değ ild ir. Fakat, Hz.

*  *  X X£ *  X X£

Peygamber'in cL_li)l j  tUilI "... Üçte b ir mi? Üçte bir de çok. " buyurup üçte bir

den fazla vasiyetten m enettiğine dair m eşhûr hadisi ile vasiyet "üçtebir" şeklinde 
sınırlandırılmıştır.

a  9 X  * 9 *  X * X  X X

"Âmm"ın tahsisine örnek: "Allah çocu k ların ızın  miras
9 X * 9

payı) hakkında şö y le  davranm anızı istiyor..."  (Nisa, 4/11) âyetindeki
X * 9  X **

(çocuklarınız) lâfzı "âmm"dır, bütün çocuklara şâmildir. Hz. Peygam ber'in Jj'LâJ' 

"Öldüren m irasçı olamaz"92 şeklindeki m eşhûr hadisi ile m ûrisini öldüren çocuk bu 
umumun dışında bırakılmış, Kitap'taki âmm lâfız katil olmayan çocuklar şeklinde tahsîs 
edilmiştir.

§: 44- Â hâd  Sün net &u<»)

Â hâd Sünnet, ister Hz. Peygam ber'den rivayet eden râvilerinin, isterse sonraki 
tabakalardaki râvilerinin sayısı, tevâtür sayısının altında bulunan Sünnet'tir. Sünnet'in 
büyük çoğunluğu Hz. Peygamber'den âhâd yoluyla nakledilmiştir.

91- en-Nisâ' 4/11.
92- bkz. dipnot 19.
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§: 45- Â h â d  S ü n n e t 'in  H ü k m ü

Âhâd Sünnet ilim ifade etmez, "zann" ifade eder. Bu yüzden itikadî hüküm lerde 
âhâd habere dayanılam az. Fakat, "M ezhep İm am larının Â hâd H aberle  A m eldeki 
M etodları başlığı altında açıklayacağımız şartları taşıyorsa, am elî hüküm ler konusunda 
âhâd habere uyulur.

§. 46- H a n e f î le r in  D ış ın d a k i B ilg in le re  G ö re  R iv a y e t A ç ıs ın d a n  
S ü n n e t 'in  N e v ile r i

H anefîlerin  dışındaki bilginlere göre rivayeti bakım ından S ünnet ik i nevidir: 
M ütevâtir Sünnet ve âhâd Sünnet. M eşhûr Sünnet ise, başlı başına b ir nevi olm ayıp 
âhâd Sünnet kabilindendir. Çünkü m eşhûr Sünnet'te ilk tabaka râvileri tevâtür sayısına 
ulaşmamaktadır ve bu, esasen âhâd Sünnet'tir.

Bu guruptaki bilginler âhâd Sünnet'i, "ğarîb" ( v i $ ) ,  "azîz" ve "müstefîd"
*  a t "

) şeklinde üç kısma ayırmışlardır.

Garîb, her üç tabakada veya herhangi bir tabakada râvî sayısı tek olan hadistir. 
Meselâ, hadisi bir sahâbî rivayet eder, ondan bir tâbiî, ondan da bir tâbi'u’t-tâbiî rivayette 
bulunur veya hadisi iki sahâbî rivâyet eder, ondan bir tâbiî ondan ise iki tâbi'u 't-tâbiî 
rivâyette bulunur...

Azîz, her üç tabakada sadece iki râvi tarafından rivâyet edilen veya diğer tabaka yahut 
tabakalarda ikiden çok olsa bile tabakalardan birinde râvi sayısı iki olan hadistir.

Müstefîd ise, her üç tabakada üç veya daha çok kişi tarafından rivayet edilen hadistir. 
Şöyle ki: Hadisin, m uhtelif râvîlerden oluşan üç veya daha fazla senedi vardır ve hiçbir 
tabakada râvi sayısı üçten aşağıya düşmemektedir.

§ : 47_ S ü b u t ve D e lâ le t Y ö n le r in d e n  K ita b  ile  S ü n n e t A ra s ın d a  B ir  
M u k a y e s e

Daha önceki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, Sünnet'in bütün nevileri, Kitap 
gibi sübûtu kesin kaynak özelliğinde değildir. Bu açıdan Sünnet'in üç nev'i bulunm ak
tadır:

1- Sübûtu kat'î olan, ki buna "mütevâtir Sünnet" denir.
2- Sübûtu katîye yakın olan Sünnet. Bu, Hanefilerde "meşhûr Sünnet", diğerlerinde 

"müstefîd Sünnet" adıyla anılır.93

93- Burada m eşhûr” ve “m üstefîd” Sünnet’in, sübûtun kesinliği açısından yapılan  sıralam a 
dolayısıyla aynı gurupta zikredildiğine, bu iki terimin aslında farklı düşüncelere dayalı 
olduğuna dikkat edilm elidir. Şöyle ki: M eşhûr Sünnet ayrımı, rivayet zincirinin Sahâbe hal 
kası tevâtür şartlarını taşım adığı halde Sahâbe’nin özelliğine binaen bu rivayeti sağlam  
saym a anlayışına; m üstefîd Sünnet ayrımı ise rivayet zincirindeki bütün halkaların  üç veya
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3- Sübûtu zannî olan, ki buna "âhâd Sünnet" adı verilir.

Sünnet'in hüküm lere delâletine gelince, bazen bu, yorum a ihtim al verm ediğinden
 ̂  ̂ f  ̂ / • *  ı  ̂0 X

kat'î olmaktadır. Meselâ, Hz. Peygam ber’in j i j ~ İ p j  j l  ^J\ öLi J^UI

J \ty"Yirmidörde kadar her beş deveden b ir  koyun

zekât gerekir. D eve sayısı yirmibeşe ulaştığında iki yaşına girmiş b ir  d işi deve yavrusu

g e r e k i r hadisindeki (beş), (y irm idö rt) ve ^ j - İ p j  L-^>-

(yirmibeş) lâfızları, manalarına kesin olarak delâlet etmektedir, başka m anaya ihtimalleri 
yoktur.

Bazen de Sünnet'in delâleti, yoruma açık lâfızlar ihtiva ettiğinden dolayı zannî ol-
/ # / «- * s 9 y 9 „  s s  s ✓

m aktad ır. M eselâ , R asû lü llah 'ın  l-jUSj I â o Iâj I^5j ^  3^*^ ^95  had is i ile ,

-fakihlerin çoğunluğunun anladığı üzere- nam azda Fâtiha okumayanın namazının "sahih" 
olm ayacağı m anası kasdedilm iş olabileceği gibi, -H anefî bilginlerin anladığı şekilde- 
nam azda Fâtiha okumayanın namazının "kâmil (: tam)" olm ayacağı m anası da kasde
dilm iş olabilir.

Şu halde Sünnet, delâlet bakımından Kitap gibidir. Çünkü her ikisinin de delâleti 
bazen kat'î bazen zannî olabilmektedir. Sübûtu yönünden ise Sünnet Kur'ân'dan farklıdır. 
Kur'ân'ın tamam ı sübût yönünden kat'î olduğu halde, Sünnet'in bir kısm ı kat'î bir kısmı 
zannîdir.

§: 48- S ün net'in  K aynak D eğeri

Hz. Peygam ber'e nisbeti sabit ve sahih Sünnet'in, İslâm hukukunun kaynaklarından 
olduğu ve bunun gereğine göre amel etmenin vücûbu üzerinde bütün m üctehidler ve bil
ginler ittifak etmişlerdir. Onlar bu sonuca varırken, Rasûlüllah'a itaati em reden, ona ita
ati A llah 'a  itaat sayan, ona uym ayı A llah 'ın  sevgisine erişm enin  ve günahları 
bağışlatm anın  yolu olarak gösteren, onun hükm üne rıza gösterm eyenin  im ansız 
olduğunu ifade eden, ona m uhalefet edene şiddetli tehditlerde bulunan âyetlere da
yanıyorlardı. Sayıları pek çok olan bu âyetlerden bir kaçını örnek olarak zikredelim:

* ' '  ' . * * e '  •* * es
"Allah'a itaa t edin, Rasûl'e de itaa t edin ve

(kötülüklerden) sakının. ”96
/ ı* '  i  a s s s )  m +

4)1 j ü  J \ çUj ^  "Kim Rasûl'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. "97

daha fazla râviden oluşmasına binaen onu kesine yakın sayma anlayışına dayanm aktadır, 
(mütercim)

94- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Dârimî, Zekât, 6; Nesâî, Zekât, 5 ve 10; İbn Mâce, Zekât, 9.
95- "Fâtiha Sûresini okum ayanın namazı yoktur." T irm izî, M evâkîtu 's-Salât, 69 ve 115; İbn 

Mâce, İkâamet, 11.
96- el-M âide 5/92.

97- en-Nisâ' 4/80.
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j j i *  4Ülj i j  J l t  ^  O ^  O' J»  "(Ra-

sûlüm!) de ki: E ğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. "98

ı_«ıLİ*JI »la»* <dJl Ol *dJl l^îSİj <ue U j sjJ&rj J y *jJl U j "Pey

gam ber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah'tan kor
kun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. " "

*  •  "  • * • '  •> i  > *  t  f ,  ,  > *  ,  i ,  ,  ,  »  ,  „  ,

U* f+ y S i  I J> I \  r ‘ d i ;j j

L-L-J \j ~L~jj "Hayır, Rabb'ine andolsun ki, o n la r a ra la r ın d a  çıkan

anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir bu
rukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. "10°

’ t * ■ ‘>' • « '  ’ < J’ > "  > *  ̂ o * ,  ,  , ,

f f / *  p-P Ol ly*l y j J  lS °̂* ^ J

.la» -dil j a j  "Allah ve Rasûlü b ir  işte hüküm verdiği za 

man, artık mümin b ir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. 
Kim Allah'a ve Rasûliine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. "101

*  İt *  ( • '  ’  ‘  '  *  °  '  - ' * •  ’  *  '  *  ’  ‘  ’ c ’  '  *  t - > - t

j \  izh j . . . a7 ûl »y \  ^  0 jiiU t; ji-ÜI "••• Bu sebeple

onun (: Allah Rasûlü'nün) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden ya
hut kendilerine çok acı b ir azap isabet etmesinden sakınsınlar. "102

İşte bunlar ve benzeri pek çok âyet, S ünnet'in  hüküm  teşriînde kendisine 
başvurulması gerekli ve bağlayıcı bir kaynak olduğunu kesin olarak göstermekteydi.

[Bu sebeple Sahâbe-i Kirâm da Sünnet'te yer alan hüküm lere uym anın ve hüküm 
çıkarmada Kur'ân'ı Kerim 'in yanısıra Sünnet'e de başvurmanın gerekli olduğu hususunda 
fikirbirliği içinde oldular. Bu da Sünnet’in İslâm hukukunun kaynaklarından olduğunu 
gösteren bir icmâ idi.Sahâbe'nin b.u anlayış ve tutum içinde olduğunu gösteren sayısız 
olay ve haber bu lunm aktad ır. Bu çerçevedeki rivayetle rin  b ir gurubu, Sahâbe 
müctehidlerinin şer'î bir hükm ün bilinmesine ihtiyaç duyulduğunda önce bunu Allah'ın 
K itab 'ında arad ık ların ı, bulam adıkları takdirde ise Hz. P eygam ber'in  Sünnet'ine 
başvurduklarını ve çevresindekilere bu konuda Rasûlüllah'ın bir hadişini veya yargısal 
kararını bilenin bulunup bulunmadığını sorduklarını, böyle bir hükm ü bulduklarında da 
onu uyguladıklarını ortaya koymaktadır. Bu rivayetlerin bir gurubu da sahâbîlerin ancak 
Allah'ın Kitab'ında ve Rasûlüllah'ın Sünnet'inde çözüm ünü bulam adıkları m eselelerde 
kişisel görüş açıkladıklarını ve daha sonra kendi içtihadına göre u laştığı sonuç ile 
uyuşan bir hadisin bulunduğunu öğrenince A llah'a ham dettiklerini ve bundan büyük bir

98- Âl'u 'İmrân 3/31.
99- el-Haşr 59/7.

100- en-Nisâ' 4/65.
101- el-Ahzâb 33/36.
102- en-Nûr 24/63.
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mutluluk duyduklarını, kendi görüşüne aykırı bir hadis bulunduğunu öğrenince de he
men bundan vazgeçip hadise göre uygulama yaptıklarını göstermektedir. İşte bu konuda 
iki örnek:

*Hz. Ö m er in diyet konusundaki görüşü şöyle idi: D iyet âkıle 'yc1®̂  aittir, kadın ko
casının diyetine m irasçı olamaz. Fakat D ahhâk b. Süfyân Hz. Peygam ber'in kendisine 
Eşyem ed-D abâbî’nin diyetinden karısına da miras payı ayrılm asına dair yazılı talim at 
gönderdiğini haber verince bu görüşünden vazgeçip hadise uydu.

*Beyhakî'nin Hişâm b. Yahyâ el-M ahzûm î'den rivayet ettiğine göre, S ak îften  bir 
adam Hz. Öm er e gelip, daha önce ziyaret tavâfını yapmış olan ve âdet görmeye başlayan 
kadının tem izlenm eden M ekke'yi terkedip edemeyeceğini sordu. Hz. Ömer olum suz ce
vap verdi. Sakîfli adam, 'Hz. Peygam ber (s.a.) ise bana böyle bir kadın hakkında senin 
verdiğin cevabın aksi yönde fetvâ verm işti." deyince Hz. Ö m er kırbacını şaklatarak 
şiddetli tepki gösterdi ve şöyle dedi: "Allah Rasûlü'nün hüküm verdiği mesele hakkında 
niçin benden fetvâ istiyorsun!"

Aşağıda görüleceği üzere Sahâbe'den bazılarının kendilerine Rasûlullah'tan nakledi
len bir kısım hadisleri reddetmeleri ise, onları Sünnet'i bir bütün olarak İslâm  hukuku
nun kaynaklarından saymadıklarına ve hüküm çıkarmada Sünnet'e başvurmadıklarına de
lil teşkil etm ez. Z ira onların bu tavrı, râvıye güvenm em e, hadisin Rasûlullah'tan sâdır 
olduğunu gönül huzuru ile kabul edememe, daha güçlü karşı delil bulunması, hadisin 
içerdiği hükm ün neshedilm iş olması v.b. sebeplerden kaynaklanm aktaydı. Öte yandan, 
aklî deliller de Sünnet in, İslâm 'ın ikinci derecede aslî kaynağı olduğunu kabul etm eyi 
gerektirir. Z ira  ak lî deliller Hz. M uham m ed (s.a.)'in peygam berliğine im anı gerekli 
kıldığı gibi, ona itaat ve hükmüne boyun eğme, buyruklarına ve yasaklarına riayet de bu 
imanın kaçınılm az bir sonucudur. Aksi halde peygam berliğe imanın bir anlamı olmaz. 
Bu da, ancak Hz. P eygam ber’in Sünnet'ine, onun söz, fiil ve takrîrlerine uygun 
davranm akla m üm kün olur. Yine, Kur’ân-ı K erim ’deki nassların pek çoğu "m ücmel" 
olup bu m ücm el nassları açıklayan Sünnet'i de Peygam ber'ine Yüce Allah vahyetmiştir. 
Biz bu Sünnet i esas alm adığım ız takdirde o nasları işletilem ez halde bırakm ış ve 
insanların A llah ın dininden bir bölümü hakkında bilgi sahibi olabilm elerini önlem iş 
oluruz. O halde Sünnet in kaynak sayılm ası ve ona göre am el edilm esi zorunludur. 
A llah ın  K ita b ın ı açıklanan Sünnet'e uym ak gerekli o lduğuna göre, aynı şekilde 
K itab ın  sükût ettiği (: özel düzenleme yapm adığı ) konularda inşâi hüküm ler getiren 
Sünnet'e göre amel etm ek de gerekecektir. Çünkü bunun her iki türü, Yüce A llah'ın 
bizleri kendisine itaatle yüküm lü tuttuğu ism et sahibi (: günahlardan korunm uş) 
Peygam berine bildirdiği vahiylerdir. Bütün bu deliller açık bir biçim de gösterm ektedir 
ki, Hz. P eygam berin  Sünnet'i, İslâm hukukunun aslî kaynaklarından biri ve Kur'ân-ı 
Kerim in yanısıra hüküm  istinbâtında kendisine başvurulması gereken bir hüccet-tir.]104

1 AT •
. Akıle'nin anlam ı için bkz. dip not 159.

. Köşeli parantez içindeki bölüm Kahire baskısı s. 54-55'ten eklenmiştir.
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Şu var ki, Sünnet Hz. Peygam ber'den farklı yollardan ve çeşitli senetlerle rivayet 
edilerek sabit olmuştur. Râvileri arasında rivayetine güvenilecek kişilerin yanısıra, riva
yetine güvenilem eyecek kim seler de bulunm uştur. İşte bu durum , hüküm  istinbâtı 
sırasında Sünnet m alzem esinin bir ayrıma tabi tutulmasını gerekli kılm ıştır.

"Tevâtür" yoluyla nakledilen Sünnet, Hz. Peygam ber'e âidiyeti kesin olduğu için 
bütün bilginlerce kabul edilm iştir. Hanefî bilginlere göre "şöhret" yoluyla, diğerlerine 
göre "istifâda" yoluyla nakledilen Sünnet, sübût yönünden m ütevâtire yakın olduğundan, 
aynı şekilde m akbuldür, "Âhâd" yoluyla nakledilen Sünnet'e gelince, bunu, gerek 
Sahâbe bilginleri gerekse fıkhî mezheplerin imamları ancak bir takım  kayıt ve şartlarla 
kabul etm işlerdir. O nların bu konuda farklı m etodlara sahip oldukların ı görüyoruz. 
Şimdi bunları açıklayacağız:

§: 49- S ahâb e'n in  Â hâd H ab erlerle A m el K on usu n da T akip  E ttik leri 
M eto d la r

Sahâbe, Hz. Peygam ber'in vefatından sonra ona nisbetle rivayet edilen hadisleri, 
bunların Rasûlüllah'a ait olduğundan iyice emin olm adıkça kabul etm ezlerdi. Bu husu
sun tesbitinde farklı metodlar takip ediyorlardı.

Bazıları, bir hadis rivâyet edildiğinde, bunu, ancak iki kişi bu hadisi Rasûlüllah'tan 
işittiğini ifade ettikten sonra kabul ediyordu. M eselâ Hz. Ebubekir ve Hz. Ö m er böyle 
davranıyorlardı. İbn Şihâb'ın Kabîsa b. Züeyb'den rivayetine göre, bir nine kendisine m i
rastan pay verilm esini istem ek üzere Hz. Ebubekir'e geldi. Hz. Ebubekir şöyle dedi: 
Senin için Allah'ın K itabı'nda bir şey bulamıyorum, Hz. Peygam ber'in de nine için bir 
pay zikrettiğini bilm iyorum . Sonra insanlara bu konuda bild ik leri b ir şey olup o l
madığını sordu. el-M uğîre b. Şu'be kalkıp şöyle dedi: Hz. Peygam ber'den nineye altıda 
bir verileceğini duydum . Hz. Ebubekir "Şahidin var mı?" diye sordu. M uham m ed b. 
M eslem e aynı şeye şahit olduğunu söyledi ve Hz. Ebubekir o kadın için bu hisseye 
hükmetti.

Buhârî'nin rivayetine göre, Hz. Ömer bir defasında Ebû M usâ'l-Eş'arî'ye haber yol
layıp kendisine gelm esini istemişti. Ebû M usâ Hz. Öm er'in evine geldiğinde kapının 
dışında üç defa girm e müsaadesi istedi, fakat m üsaade olunduğuna dair ses gelmedi ve 
geri döndü. Hz. Ö m er onun geri dönüp gitm ekte olduğunu görünce peşinden birini 
gönderdi. Ebû M usâ geri gelince ona "Niçin döndün?" diye sordu. Ebû M usâ şu cevabı 
verdi: Geldim, kapının önünde üç defa selâm verdim, cevap alam adım  ve geri döndüm. 
Çünkü Hz. Peygam ber "Sizden biriniz üç defa müsaade isteyip kendisine müsaade ve
rilmezse geri dönsün"105 buyurmuşlardı. Bunun üzerine Hz. Ö m er "Bunun için mutlaka 
bana şahit getireceksin!" dedi. Ebû M usâ şaşkın ve endişeli bir halde Ensar'dan bir gurup 
Sahâbe'nin topluca bulundukları bir yere gitti. "Seni endişeye düşüren nedir?" diye sor
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dular. O da başından geçenleri anlattı. Oradakiler "En küçüğümüz gitsin" dediler. Bunun 
üzerine Ebû Saîd el-H udrî Ebû M usâ ile birlikte gitti ve onun lehinde şahitlik  etti. 
Sonunda Hz. Öm er Ebû M usâ'ya dedi ki: "Bil ki seni itham  etm iş değilim ; fakat bu, 
Rasûlüllah'tan hadis rivayetidir (hassas bir konudur)."

Bazısı da, râviye, hadisi Hz. Peygam ber'den işittiğine dair yem in ettiriyordu. Hz. 
A li'n in  böyle yaptığı bilinm ektedir. N itekim  Â m idî, Hz. A li’nin bu konuda şöyle 
dediğini naklediyor: Hz. Peygamber'den bir hadis işittiğimde, Allah beni ondan dilediği 
şekilde faydalandırırdı. Fakat başkası hadis naklettiğinde, ona yem in verdirir, yem in 
ederse o zaman kabul ederdim."106

B azen ise, râv iye güvenm edikleri için hadisi reddediyor ve onunla am el e t
miyorlardı. Şu olayda bu durumun bir örneğini görüyoruz: A bdullah b. M es’ud ’a mehri 
belirlenm eden evlenmiş ve kocası zifafa girm eden önce ölmüş kadının -ki buna fıkıhta 
“m ufavvıda” adı verilmektedir- durumu sorulmuştu. Abdullah b. M es’ud bir ay kendini 
bu konuya verdi, ictihadî bir sonuca varmaya çalıştı. Sonunda dedi ki: “Bu konuda kendi 
içtihadım a göre hükm ediyorum . Eğer doğruysa bu A llah ’tandır, şayet yanlış ise bu 
benden ve şeytandandır; A llah ve Rasûlü ondan bendin  Ben böyle bir kadının, ne eksik 
ne fazla, kendi em sali kadınlar için takdir edilen m ehri (: m ehr-i m isli) hak edeceği 
kanaatindeyim. Bu kadın iddet bekler ve kocasına mirasçı olur.” Bunun üzerine M a’kıl 
b. Sinân el-E şca’î  kalkıp şöyle dedi: “Ben şahidim  ki, sen bu konuda R asû lü llah’ın 
B erva’ bint Vâşık el-Eşcaiyye hakkında hükm ettiği gibi hükm ettin” . O zaman A bdullah 
b. M es’ud, verdiği hükm ün R asûlüllah’ın hükm üne uygun olduğunu öğrenm ekten 
ötürü o güne kadar tatm adığı bir sevinci yaşadı. Fakat Hz. A li bu hadisi reddetm iş, 
onunla am el etm em iş ve şöyle dem iştir: “Topuğuna bevleden b ir bedevîn in  sözü 
üzerine, R abbim izin K itab ı’nı bir yana bırakam ayız.” O bu konuda, kad ına m ehir 
verilm eyeceği kanaatindeydi. Çünkü bu olayı, K ur’ân’da hükme bağlanm ış benzeri bir

J fo $* o o l a * *  * * }  *

olaya kıyas ediyordu. Şöyle ki: IjJ»j-Ü jl  »L-Jl Ol ,*iÇU ^
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de, m ehri tayin edilm em iş ve zifaftan önce boşanmış kadına m üt’a  dışında bir şey ver
mek gerekmediği hükme bağlanmıştı. İşte Hz. Ali de, zifaftan önce vefat sebebiyle ayrı
lığı zifaftan önce boşam a sebebiyle ayrılığa kıyas ediyor, râviye güveni olm adığı için 
kıyası bu hadise üstün tutuyordu. Abdullah b. M es’ud ise, bu râviye güvendiği ve hadi
sin sıhhatine kanaat getirdiği için, kendi re ’yine göre hüküm çıkardıktan sonra da bu ha
disle amel etti. O, daha söz konusu hadisi duymadan kendi içtihadına göre hükm ederken 
başka bir kıyası uyguluyordu. Bu olayı, m ehri tayin edilmeden evlenen ve kendisi ile zi
fafa girilen kadın olayına kıyas ediyordu. B ilindiği gibi böyle bir kadına “m ehr-i m isil” 
(:kendi em saline verilen mehir) verilmesi gerekmektedir. İbn M es’ud bu kıyası yaparken

106- Âmidî, el-lhkâm , I, 175.
107- el-B akaıa 2/236. (Nikâhtan sonra) kadınları, henüz temas etm eden veya onlar için m ehir 

tayin etmeden boşamışsanız (bunda) size vebal yoktur. Bu durumda onlara m üt’a verin (: bir 
bağışta bulunun). Zengin olan kendi gücü nisbetinde, fakir de kendi durum una göre münasip 
bir m ü ta  vermelidir. Bu, muhsin (: iyi davranışlı ) kişiler üzerine bir borçtur."
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şöyle düşünüyordu: Evliliğin hüküm lerini ve sonuçlarını doğurm a açısından ölüm, 
zifafa benzem ektedir. Çünkü her iki olaya aynı sonuçlar bağlanmaktadır. N itekim  böyle 
bir kadın, bütün İslâm hukukçularına göre mirasçı olur ve iddet bekler.

Sahâbe'den bazıları, hadisin neshedilmiş olduğunu bildiği için hadisi reddediyor ve
i*

onunla amel etm iyordu. M eselâ, Abdullah b. M es'ud rükûda "tatbik’' yapıyor,

yani ellerini uylukları arasına kıstırıyordu. O, R asûlüllah’ın böyle yaptığını söylüyordu. 
Fakat Sa’d b. E bî Vakkâs, Hz. Peygamber'in önceleri "tatbîk" yapm akla beraber, sonra 
ellerini dizleri üzerine koym aya başladığını ve A shâb 'ına da dizleri tutm alarını em 
rettiğ in i, böylece önceki şeklin neshedildiğini b iliyordu. Bu yüzden, A bdullah b. 
M es'ud'un rivayet ettiği hadisle amel etm iyor, "tatbîk" yapm ayıp ellerini dizlerinin 
üzerine koyuyordu. Fakihlerin çoğunluğu da Sa'd b. Ebî Vakkas'ın rivâyet ve amel ettiği 
bu nâsih hadise göre hükmetmiştir. A bdullah b. M es'ud ise, rükûda ellerini uylukları 
arasına kıstırm a uygulam asından vazgeçmedi. Çünkü o, ellerin dizler üzerine konması 
hadisini ruhsat olarak görüyordu. Ona göre, uzun süre rükû halinde kalınca "tatbîk" 
m eşakkate yol açtığı ve bu durum da insanlar yere düşm ekten korktukları için Hz. 
Peygam ber -kolaylık olsun diye- onlara ellerini dizlerine koymalarını emretmişti.

Bazıları da, kendi kanaatince daha kuvvetli olan delil ile çatıştığı için, rivayet edilen 
hadisle amel etm iyordu. M eselâ Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği "Kim b ir cenaze taşırsa  
abdest a ls ın "108 hadisinden ilk anlaşılan, cenaze taşıyan kim senin abdest alm ası ge
rektiğiydi ve Ebû H üreyre de cenaze taşıyan kim senin abdest alm ası gerektiğ ine 
hükmediyordu. Fakat Abdullah b. Abbâs, bu hadisten ilk anlaşılan m anaya göre yorum 
yapm adı ve cenaze taşıyan kim senin abdest alm ası gerektiğine hükm etm edi. Çünkü 
diğer şer'î deliller, ancak abdesti izâle etm ede etkisi olan durum larda abdesti gerekli 
kılıyordu; halbuki cenaze taşımanın abdesti izâle etm ede bir etkisi yoktu. Onun, yu
karıda zikredilen hadisi duyduğunda söylediği şu söz, bu düşünceye işaret etmektedir: 
"Birkaç kuru tahta taşımaktan ötürü bize abdest gerekmez."

D aha kuvvetli delil ile çatışm ası sebebiyle hadisin reddedildiğine dair bir başka 
örnek: Hz. Ayşe, Ebû Hüreyre tarafından rivayet edilen ve "Sahîhayn"da yer alan "Sizden 
biriniz uykudan uyandığında, kaba sokmadan önce elini yıkasın. Çünkü böyle b ir  kimse 
elinin nerede gecelediğini bilem ez"109 m anasındaki hadisi kabul etm em iştir. Z ira o, 
büyük kaptaki suya sokm adan eli yıkam a m ükellefiyetin in  sıkıntı ve zorluğa yol 
açacağı ve bu hadisin. "Allah dinde sizin için hiçbir zorluk yü klem em iştir" ^  âyeti gibi 
insanlardan sıkıntı ve zorluğu kaldıran birçok nassa ters düştüğü kanaatindeydi. Ona 
göre, bu deliller daha kuvvetli idi. O halde bu hadisle amel etm ek doğru olmazdı. Hz.

108- Ebû Davud, Cenâiz, 39. Aynı anlam da bkz. Tirmizî, Cenâiz, 17.

109- Ü lL i l’il Bazı lâfız farklılıkları ile, 
bkz. Buhârî, Vudû', 26; Müslim, Tahâret, 87 ve 88.

110- el-Hacc 22/78: ^ y . ^ ^ j j ı  ^



SÜNNET 85

A yşe'nin şu sözü bu noktaya işaret etm iş oluyordu: "M ihrâs ile bu işi nasıl yapabili
riz?" ("M ihrâs", abdest vb. ihtiyaçları karşılam ak üzere içine su konan dibek taşı gibi 
geniş su kabının adıdır.)

İşte Sahâbe'nin, Sünnet'le amel konusunda takip ettikleri başlıca m etodlar bunlar 
idi. Ve bu bize, onların şer'î hükümlerle ilgili ihtilâflarının çok önemli bir sebebini izah 
etmiş olmaktadır. Nitekim, Hz. Ali ile Abdullah b. M es'ud arasında "mufavvıda" kadına 
mehir gerekip gerekmeyeceği konusuda görülen ihtilâfa tekrar göz atacak olursak, bunun 
Hz. A li'nin M a'kıl b. Sinân'ın bu konuda rivâyet ettiği hadise itibar etm em esinden, 
Abdullah b. M es'ud'un ise bu hadisi makbul saym asından kaynaklandığını kolayca an
larız. R ükûda ellerin  nasıl konacağı konusunda Sa’d b. Ebî V akkâs ile A bdullah b. 
M es'ud arasında bilinen ihtilâf da hadisin kabulü konusundaki ihtilâfların başka bir 
örneği idi. Zira Abdullah b. Mes'ud ellerin uyluklar arasına sıkıştırılacağına, Sa'd b. Ebî 
Vakkâs ise ellerin dizler üzerine konacağına hükmetmişti. Bu ihtilâfın sebebi de, her bi
rinin Rasûlüllah'tan naklettikleri ayrı ayrı hadislere dayanmış olmasıydı.

§: 4 9 /a -  Â h â d  S ü n n e t 'in  K a y n a k  D eğ e rin e  İ t i r a z la r  ve S a h â b e 'n in  
B u K o n u d a k i M e to d la r ın a  B ir  B a k ış110/3

Esasen âhâd haber şeklinde nakledilen Sünnet'in de İslâm hukununun kaynaklarından 
olduğu hususunda Sahâbe, Tâbiûn ve daha sonra gelen İslâm bilginleri fikirbirliği içinde 
olm uşlardır. Bu konuda sadece bir kısım M u'tezile kelâmcıları ile onları izleyen bazı 
kimseler karşı görüş belirtmişlerdir. Fakat bu, -m ütevâtir veya âhâd haber şeklinde nak
ledilm iş olm ası arasında ayırım yapm aksızın- şer'i hüküm lerin belirlenm esi sırasında 
Sünnet'in bir başvuru kaynağı olması gerektiğini gösteren çok sayıdaki Kur'ân nassına 
aykırı, çürük bir görüştür. Bu m uhalif görüş, yukarıda birçoğuna yer verdiğim iz bu an
lamdaki âyetlerin yanısıra, Sahâbe'nin ve daha sonra gelen bilginlerin Rasûlullah'a nis- 
betinin sahih olm ası halinde haber-i vâhidle sabit Sünnet'in de bağlayıcı o lduğuna 
ilişkin icm âsına da aykırı düşmektedir. İbn Hazm bu konuda şöyle der: "Tüm İslam  
müntesipleri Hz. Peygam ber (s.a.)'den güvenilir kişilerce haber-i vâhid şeklinde yapılan 
nakilleri kabul hususunda fikirbirliği iç indeydiler. Ehl-i Sünnet, H avâric, Şiâ ve 
K aderiyye gibi fırkaların her biri kendi anlayışı çerçevesinde olm ak üzere bu ilke 
üzerinden yürüm ekteydi. Nihayet yüzyılı aşkın bir süreden sonra M u'tezile kelâm cıları 
ortaya çıkıp bu husustaki icmâya muhalefet ettiler."111

K arşı görüş sahiplerinin bu konuda tutundukları delillerden biri de, Sahâbe-i 
K irâm 'ın -yukarıda anılan örneklerde görüldüğü üzere- bazı âhâd haberleri reddetm iş 
olmaları idi.

Buna şöyle cevap verilebilir: Bu konuda kuşkuya mahal bırakm ayacak ölçüde kesin 
biçimde bilinm ektedir ki, sahâbiler âhâd haberlerle amel ediyorlar, gerek yargı gerekse

110/a g u paragraf Kahire baskısı s. 60-63'teki ifadeler özetlenerek eklenm iştir. 
İbn Hazm, el-İhkâm , I, 114,
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fetva faaliyeti esnasında ona başvuruyorlar, hatta haber-i vâhid şeklinde aktarılmış da 
olsa Sünnet’e aykırı olduğu anlaşılan kararlarını bozuyorlar, hadis bilg isine sahip 
kişiler nezdinde araştırm alar yapıp tesbit ettikleri haber-i vâhidi m uhaliflerine karşı delil 
getiriyorlardı. O nların tevâtür derecesindeki haberlerle nakledilm iş olan bu tutumu, 
haber-i vâhidi bağlayıcı ve kendisine aykırı uygulam a yapılm ası câiz olm ayan bir 
hüccet saydıklarını açık bir biçimde göstermektedir. Onların bazı âhâd haberlerle amel 
etmediklerine veya bunlar karşısında tevakkuf ettiklerine (: başka delil bulununcaya dek 
hüküm  verm ed ik lerine) dair b ilg iler on ların  âhâd haberlerin  tüm ü için böyle 
düşündüklerine delâle t etm ez. Bu tutum un sebebi, râvinin hata etm iş olabileceği 
endişesini harekete geçiren şüpheyi mucip durum larda veya -kendi nazarında- hadise 
aykırı daha güçlü b ir delilin bulunm ası halinde ih tiyatlı davranm aya ve hadisin 
sıhhatinden emin olm ak için gereken özeni gösterm eye çalışmaktır.

N itekim  Hz. E bubekir, M uham m ed b. M eslem e'nin bunu Hz. Peygam ber'den 
duymuş olduğuna dair şahitliği üzerine el-M uğire b. Şu'be'nin naklettiği hadisi kabulde 
tereddüt gösterm em iş ve ona göre uygulam a yapm ıştır. Y ine Hz. Ö m er Ebû Saîd el- 
Hudrî'nin aynı şeyi Rasûlullah'tan kendisinin işitmiş olduğunu belirtm esi üzerine, Ebû 
M ûsâ el-Eş'arî'nin eve girmeden önce üç kez müsaade istemeye ilişkin olarak naklettiği 
hadisi kabulde te reddü t etm em iştir. Esasen Hz. E bubek ir ve H z. Ö m er'in  bu 
uygulamaları Sahâbe ve gelecek nesiller için Rasûlullah'tan yapılacak hadis rivayetleri 
konusunda ihtiyatlı davranm a ve haberin sıhhatinden emin olm ak için özen gösterm e 
gereğini anlatan bir ders mahiyetindeydi. Bunun içindir ki Hz. Öm er Ebû M ûsâ'ya şöyle 
dem işti: "Bil ki seni itham  etmiş değilim; fakat bu, R asûlullah’tan hadis rivayetidir 
(hassas bir konudur)." Bu ve benzeri durumlarda şunu söylemek m üm kündür: Bu tutum, 
haber-i vâhid ile amelin hüccet değerini inkâr anlamına gelmez. Ö yle olsa hadisi rivayet 
eden ilk sahâbîyi başka bir sahâbînin teyit etmesi de onunla ameli gerekli kılmamalıydı, 
zira o da nihayet haber-i vâhid özelliğindedir.

Hz. Ayşe'nin uykudan kalkıldığında önce kaba sokmadan elin yıkanm asına dair Ebû 
Hüreyre tarafından nakledilen hadisi kabul etm em esinin sebebi ise, bu uygulam anın o 
günkü şartlarda sıkıntıya yol açacağı, bunun ise nasslarda ağırlıklı bir yere sahip olan 
"m eşakkatin g iderilm esi ve kolaylığın sağlanm ası" ilkesine ters düşm esi idi. D ola
yısıyla bu tavrı, haber-i vâhid ile ameli kabul etmeme anlam ında değildi; o olayda daha 
güçlü bulduğu delil sebebiyle o habere göre amel etmeyi isabetli bulmamıştı.

Bu konuda Âmidî şöyle der: "Sahâbe'nin (âhâd) haberlere göre amel etm enin gerekli 
olduğu hususunda fikirbirliği içinde olmalarına rağmen bazı haberleri reddetm eleri veya 
onlar hakkında tevakkuf etmeleri (: başka delil bulununcaya dek hüküm vermemeleri), 
bu tutumu gerekli kılan -karşı bir delilin bulunması veya aradıkları bir şartı taşımaması 
gibi- bir sebebe binaen olup, o nevi haberi (haber-i vâhidi) hüccet saym adıkları için 
değildir. Bundan dolayı, bazı haricî sebeplerle terk veya tevakkuf yönüne gidilmesi câiz
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olsa da, Kitap ve Sünnet'in zâhir anlam larının hüccet teşkil ettiği üzerinde fikirbirliği 
etm işizdir."112

Sonuç olarak, karşı görüş sahiplerinin Sahâbe’den nakledilen bu uygulam aları âhâd 
Sünnet’e uym anın gerekli olm adığını gösteren bir delil o larak  ileri sürm elerinde 
haklılık ve isabet bulunmamaktadır.

§: 50- M e zh e p  İm a m la r ın ın  Â h â d  H a b e r le r le  
A m eld ek i M e to d la r ı113

Tanınmış fıkıh mezheplerinin im am ları âhâd haberlere göre am el etm enin gerekli 
olduğu hususunda fik ir birliği içindedirler. A ncak râv ilerin in  çokluğu , rivayetine 
güvenilen kişilerin yanısıra rivayetine güvenilm eyecek kişilerin bulunm ası sebebiyle, 
haber-i vâhidi bazı kayıt ve şartlarla kabul etm işlerdir. B unların  b ir kısm ı râvinin 
rivayete konu olan hususu işittiği veya gördüğü esnadaki durum una, b ir kısm ı bunu 
naklettiği sıradaki durum una, b ir kısm ı da hadisin lâfzına ve an lam ına ilişkindir. 
Bunlardan -burada- bizi ilgilendiren, râvinin gördüğünü veya işittiğini rivayet ettiği 
esnadaki durumuna ilişkin şartlardır.

1- Râvinin bâliğ (: ergenlik çağına ulaşmış) ve âkil (: aklî m elekeleri yerinde) o l
ması gerekir. Aksi halde rivayeti kabul edilmez. Çünkü bu kişi yüküm lü olm adığı, do
layısıyla yalan söylem esinden ötürü sorum lu sayılmadığı için, rivayeti yalan olm a ih 
timaline açık kalacaktır.

2-Râvinin m üslüm an olması gerekir. Zira gayrı m üslim in R asûlullah 'tan yapacağı 
rivayete güvenilerek dini hüküm verilemez.

3-Râvinin "âdil" olm ası gerekir. Adalet, takvâ ve şahsiyet sahibi olm a ile sıkı 
sıkıya bağlı bir özelliktir. Râvi bu özelliği haiz değilse rivayeti kabul edilm ez.

4-Râvinin "zabt"a ehil olması gerekir. Yani rivayet ettiği hususu iyi işitip onunla 
kasdedilen anlamı doğru kavrayabilm e ve rivayeti yerine getirinceye dek hafızasında 
sağlam biçimde koruyabilme yeteneğine sahip olması şarttır.

M ezhep im am ları bu dört şartta ittifak halinde olm akla b irlikte bunların  dışında 
başka şart ileri sürüp sürmeme hususunda farklı tutumlara sahip olm uşlardır.A şağıda bu 
hususa açıklık getirmeye çalışacağız:

§: 51- H a n e f î le r in  M e to d u
Usul kitapları müelliflerinin belirttiklerine göre, Hanefî m ezhebinin im am ları âhâd 

haberle amel için yukarıda anılan ve üzerinde ittifak edilen şartlara ek olarak üç şart daha 
ileri sürmüşlerdir:

* Âmidî, el-lhkâm , I, 97.
113 ~ •' - Bu paragraf Kahire baskısı s. 63'teki yeni şekle göre değiştirilm iştir.
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1- Râvi Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadisin aksine davranmış veya bu rivayete 
aykırı fetvâ verm iş olmamalıdır. Şayet kendi rivayetine aykırı davranm ış veya fetvâ 
vermişse, o zaman bu davranışı yahut fetvâsı dikkate alınır, rivayeti dikkate alınmaz.

O nların bu konuda m eseleye bakışları şöyledir: Râvi, rivayet ettiği hadisin neshe- 
dildiğini gösteren bir delil bilm ese Hz. Peygam ber'den rivayet ettiği b ir hadise aykırı 
davranm az, aksi halde bu, onun "adâlet" vasfını zedeler. Şu halde, böyle bir durum da 
sahâbîye uymak, onun rivayetine göre değil re'yine göre amel etmek gerekir.

İşte bu sebeple H anefîler, Ebû H üreyre 'n in  Hz. Peygam ber'den rivayet ettiği 
Birinizin kabını köpek yaladığı takdirde onu döksün, sonra biri toprakla olmak üzere 

yedi defa yıkasın""4 anlamındaki hadisle amel etm em işlerdir. Çünkü -ed-Dârekutnî'nin 
rivayet ettiği üzere- Ebû Hüreyre, bu hadise aykırı olarak böyle bir durum da üç defa 
yıkam akla yetiniyor ve bu yönde fetvâ veriyordu. Hanefîler de onun fetvâsını, bu hadisin 
neshedilm iş bulunduğuna delil saymışlar ve bu fetvâya göre amel etm işlerdir. Yani yedi 
defa yıkamayı gerekli saymaksızın üç defa yıkam a ile yetinmişlerdir.

Aynı şekilde Hanefîler, Hz. Ayşe'den rivayet edilen ve kadının kendi başına evlilik 
akdi yapam ayacağın ı gösteren "Velisinin izni olm adan evlenen kadının ev liliğ i 
bâtıldır  115 anlamındaki hadisle amel etm em işler ve kadının gerek kendisi için gerekse 
başkasını temsilen evlilik akdi kurabileceğine hükmetmişlerdir. Zira Hz. A yşe bu hadise 
aykırı davranmıştır. Şöyle ki: Hz. Ayşe, kardeşi A bdurrahm an Şam 'da iken onun kızını 
evlendirm işti. A bdurrahm an döndüğünde bu durum a kızm ış ve "Benim  gibi birinin 
kızları hakkında böyle danışılm adan karar verilip işe girişilir m iydi!" dem işti. Fakat 
kendi gıyabında veya kendi izni olmadan yapılmış olmasından ötürü Abdurrahm an'ın bu 
akdi iptal yönüne gittiğine dair bir haber nakledilmiş değildir.

2- Hadis, sık sık tekerrür eden ve her m ükellefin hükm ünü bilm e ihtiyacını his
settiği olaylar ̂ hakkında olmamalıdır. Usul kitaplarında böyle durum lardan "umûmu'l-

belvâ diye sözedilir. Bununla, hem en herkesin karşılaştığı ve hükm ünü

bilmeye muhtaç bulunduğu olaylar kasdedilmektedir. İşte âhâd haber bu nevi olaylardan 
biri hakkında olursa, Hanefîler bunu makbul saym azlar ve onunla amel etmezler. Çünkü 
böyle bir olayın tevâtür" veya "şöhret" yoluyla nakli için gerekli şartlar oluşm uştur. O 
halde, böyle bir haber âhâd yolla gelmişse, bu onun Hz. Peygam ber'e nisbetinin sağlam 
olmadığını gösterir; şayet sahih olsaydı, şöhret bulur ve âhâd seviyesinde kalmazdı.

114- | M  ^  ,_js3İ j l j  lil Farklı rivayetleri ile  b irlik te  bkz.

N esâî Taharet, 52, M iyâh, 7. A yrıca bkz. B uhârî, Vııdû', 33; M üslim , T aharet, 89-93; 
Tirmizî, Taharet, 68. ’

115- Dârimî, Nikâh, 11 ( lâfzı ile).
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İşte bu düşünce ile Hanefî mezhebi bilginleri, Abdullah b. Öm er'den rivayet edilen 
"Hz. Peygam ber rükûya giderken ve başını rükûdan kaldırdığında ellerini kaldırırdı"116 
anlam ındaki hadis ile amel etm em işler ve şöyle dem işlerdir: Bu durum larda ellerin 
kaldırılm ası, çok sık vuku bulan ve herkesin hükm ünü bilm eye m uhtaç olduğu bir 
olaydır. Şayet bu konuda vârid olan Sünnet sâbit olsaydı, bunu çok sayıda râvi rivayet 
ederdi ve insanlar bunun rivayetine ihtimam gösterirdi.

Aynı şekilde Hanefîler, Hz. Peygam ber hakkında rivâyet edilen "O, namazda Fâtiha 
Sûresini okurken besmeleyi de yüksek sesle okurdu "117 anlam ındaki hadise göre amel 
etmezler. Çünkü nam azda kırâat, çok sayıda insanın bilgisi içinde olan bir olaydır. Eğer 
besm elenin yüksek sesle okunm asına dair Sünnet sâbit olsaydı, çok sayıda râvi ta
rafından m eşhur hadis şeklinde rivayet edilirdi. Zira olayın herkesçe bilinir oluşu bunun 
hükmünü belirten hadisin de meşhûr hadis şeklinde rivâyetini gerektirir. Bu şekilde riva
yet edilmemiş ise, bu, onun sahih olmadığını gösterir.

Bundan dolayıdır ki, Hanefî mezhebinde, gerek rükûya giderken gerekse başı rükûdan 
kaldırırken ellerin kaldırılm am ası ve nam azda besmelenin gizli okunm ası hükm ü be
nim senm iştir.

3- Hadisi rivayet eden râvi, fıkıh bilgisi ve ictihad ehliyeti ile tanınm ış b ir kim se 
değilse, hadis, kıyasa ve şer'î esaslara aykırı olmamalıdır.

Diyelim ki bir sahâbî hadis rivayet etm iştir ve bu hadiste yer alan hüküm  kıyasa ve 
şer'î esaslara aykırı düşm ektedir. Şayet bu hadisi rivayet eden râvî, dört halife gibi, 
Abdullah b. Abbâs veya Abdullah b. M es'ud gibi hem hadis rivayeti ile hem  de fıkıhta 
ve ictihaddaki ehliyeti ile tanınmış biri ise hadis makbul sayılır ve onunla amel edilir. 
Fakat Enes b. M âlik veya Bilâl gibi sadece hadis rivayeti ile tanınan, fıkıha vukufu ve 
içtihada ehliyeti ile tanınmayan birisi ise, bu hadis kabul edilmez ve onunla am el olun
maz.

Bu şartı birçok usul bilgini zikretmiştir. Onlar bu şartın koşulm asına gerekçe ola
rak, râviler arasında "m ana ile rivayet" usulünün çok yaygın bulunduğu vâkıasını 
gösterm işlerdir. Bu düşünceye göre, m ana ile rivayet ortamında, eğer râvi fıkıha vukufu 
ve içtihada ehliyeti ile bilinen bir kişi ise, Hz. Peygamber'in söylediği kelim enin yerine 
başka bir kelime kullansa bile, bunun Hz. Peygam ber'in kullandığı kelim e ile aynı m a
nayı taşıyacağını gönül huzuru ile kabullenm ek mümkündür; am a râvi öyle değilse bu 
m üm kün değildir. Bundan ötürü, belirtilen nitelikte olm ayan râvinin rivayet ettiği 
kıyasa ve şer'î esaslara aykırı hadis ile amel edilmez, o konuda kıyasa veya İslâm  huku
kunun genel prensiplerine göre hüküm verilir. Söz konusu usulcüler, fıkıha vukufu ve 
içtihada ehliyeti ile tanınm ayan râv iler arasında Ebu H üreyre'yi, Enes b. M âlik 'i, 
Selmân-ı Fârisî'yi ve Bilâl-i Habeşî'yi de (r.a.) zikretmişlerdir.

116- Aynı anlam da rivayetler için bkz. Buharı, Ezân, 83-86.
117- Yakın anlam da rivayet için bkz. Tirmizî, Salât, 67.
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i ü /  \  i .
Bu şartı koştuklarından, Hanefîler, "m usarrâh" ( 5 l j* a J l ) 118 hadisi ile am el e t

memişlerdir. Ebû Hüreyre'nin Hz. Peygamber'den rivayet ettiği bu hadisin anlamı şudur: 
"Develerin ve koyanların memelerinde sütü b iriktirerek olduğundan fa zla  verim li 
göstermeye çalışmayın. Birisi bu durumda bir hayvanı satın almışsa ve sütünü sağmışsa 
iki şeyden birini seçmekte serbestir: 1 - Bu haliyle razı olursa hayvanı kendisinde tutar 
(sözleşme olduğu şekilde kalır). 2- Razı olmazsa hayvanı iade eder ve ayrıca b ir s â ' 
hurma verir. 119 Bu hadisi kabul etmedikleri için, "tasriye"yi yani hayvanı sunî olarak 
sütlü gösterm eyi, ayıplı malın satıcıya iadesi m uhayyerliği kapsam ına alm am ışlardır. 
Onlara göre ''tasriye '1 malın iadesine imkân veren bir ayıp sayılamaz; sadece gab in120 
varsa alıcının satım  bedelinde gabin miktarı ne ise o m iktar için satıcıya rücu hakkı 
vardır. H adisi kabul etm em elerinin gerekçesini ise şöyle belirtm işlerdir: H adis Ebû 
Hüreyre tarafından rivâyet edilmiştir. Ebû Hüreyre fıkha vukufu ve içtihada ehliyeti ile 
tanınmış bir sahâbî değildir. Hadisin ihtiva ettiği hüküm ise İslâm hukukunun genel ku
rallarına aykırıdır. Şöyle ki: Önce bu hüküm, "tazmin m islî m allarda m isliyle, kıyem î 
m allarda kıym etiyle o lur” kuralına ters düşmektedir. Z ira hadis, m üşterinin, satın aldığı 
hayvanı kendi elinin altında bulunduğu süre içinde sağıp sütünü alması karşılığında bir 
sa hurm a verm esini öngörm ektedir. O ysa hurm a, sütün ne m isli ne kıym etidir. Şu 
halde müşterinin bu süt karşılığında bir sâ' hurm a ödem e borcu altına sokulm ası belirti
len kurala aykırıdır. D iğer yönden hadis, "el-Harâcu bi'd-dam ân”121 diye ifade edilmiş 
olan "nefi (: yarar) ve hasarın dengelenmesi" ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Bu ilkeye 
göre bir şeyin tazm in sorumluluğu kime aitse o şeyin sem ereleri de ona ait olur. Şu 
halde sağdığı süt, karşılık ödemesine gerek olmaksızın alıcıya aittir. Z ira hayvanı teslim  
aldıktan sonra ona gelecek zarar kendi sorum luluğu altında bulunm aktadır. Hal böyle 
iken müşterinin bir sâ' hurma vermekle yükümlü tutulması genel kurala aykırıdır.

§: 52- H an efî U su lcü lerin  M etodu  H ak k ın d ak i G örüşüm üz

Hanefî usulücülerin çoğunluğunun benimsediği ve usul eserlerinde yer verdikleri bu 
metod, kanaatimizce iki bakımdan isabetli görünmemektedir:

118 M usarrâh satış sırasında m üşterinin rağbetini arttırm ak m aksadıyla m em esine

bez vb. şeyler bağlanarak sütü bir süre sağılmayan ve sun'î olarak sütü bol gösterilen hay
van demektir.

Il9 ‘ û i j»«w.off \ £ L Â i l & İ û î l û î J J Ü f ,  jjiiıij^J'v
Müslim, B uyû, 11, Ebû Davud, Buyû', 46. Sa', esasen bir hacim ölçüsü olup, bunun günümüz 
birim leriyle hesaplanm asında İslâm fıkhındaki hakim görüş esas alınınca sonuç, 2.75 İt. ve 
(buğday ağırlığı itibariyle) 2,172 kg. olmaktadır, (mütercim)

120- G abin m uâvaza akitlerinde (iki tarafa malî nitelikte borç yükleyen sözleşm elerde)

bedeller arasında açık bir nisbetsizliğin bulunm asını ifade eder. Bunun kriteri ve hukuki 
sonuçları hususunda fakihler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir, (mütercim)

121- EbuûDavud, Buyû' 71; Tirmizî, Buyû', 53: .•.r.*--iı.lı'lii
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1- Ebû Hanîfe ve arkadaşları, bu usulcülerin söylediğinin aksi yönünde uygulam a 
yapmışlardır. Nitekim  bu imamlar, usulcülerce fakih kabul edilm eyen Ebû H üreyre ta
rafından rivayet edilmiş olan ve genel kural ile bağdaşmayan şu hadisle amel etmişlerdir: 
"Unutarak yiyen veya içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu Allah yedirm iş ve 
içirmiştir. ”122 Esasen bu hadisin hükmü oruç konusundaki yerleşik kural ile bağdaşmaz. 
Kural şudur: İmsak (: orucu bozan şeylerden el çekmek) orucun rüknüdür. Şu halde bu 
kurala göre, ister bilerek  ister unutarak olsun, orucu bozan şey lerden el çekm e 
vâkıasının ihlâli ile oruç da rüknünü kaybetm iş olur ve do layısıy la oruç bozulm uş 
sayılır. İmam Ebû H anife bizzat bu hadisi rivâyet etm iş ve dem iştir ki: "Şayet bu 
konuda nakil olm asaydı, kıyasa göre hükmederdim". Bunun anlam ı şudur: Şayet Ebû 
Hüreyre'nin rivayet ettiği ve unutarak yiyip-içmenin orucu bozm ayacağını gösteren bu 
hadis olm asaydı, genel kurala göre hükm ederdim . Bir başka deyişle , rükün ihlâle 
uğradığından, unutarak da olsa yeme ve içmenin orucu bozacağını söylerdim . Bu bize 
açıkça gösterm ektedir ki, hadisin kabulü hakkında sözünü etm ekte olduğum uz bu şart, 
mezhep imamları tarafından ileri sürülmüş bir şart değildir.

2- "M usarrâh" hadisini Buhârî, Abdullah b. M es'ud'dan rivayet etmiştir. A bdullah b. 
Mes'ud'un fakih olduğunu ise hiç kimse inkâr edemez. Şu halde -bir an için H anefî m ez
hebi im am larınca ileri sürüldüğünü kabul etsek bile-, bu şart gerçek leştiğ ine göre 
Hanefîlerin bu hadis ile amel etmeleri gerekirdi; halbuki onunla amel etmemişlerdir.

Binaenaleyh bu konuda şöyle denmesi daha doğru olur: Hanefî mezhebi imamlarının 
"musarrâh" hadisi ile amel etm em iş olm alarının sebebi, bu hadisin onlara ulaşm am ış 
olması veya güvenmedikleri bir yoldan ulaşmış olmasıdır.

Geriye bir noktanın belirlenm esi kalıyor: Haber-i vâhidin kabulü ile ilgili bu şart 
Hanefî mezhebi imamlarınca ileri sürülmediyse, bu şartı ileri süren kim dir?

Cevap şudur: Bu şartı M uham m ed b. Hasen eş-Şeybânî'nin öğrencilerinden ve ilk 
Hanefî fakihlerinden İsâ b. Ebân ileri sürmüştür. Kadı Ebû Zeyd ed-D ebûsî123 bu görüşü 
alm ış ve buradan H anefî m ezhebi im am larının "m usarrâh" had isin i reddettik leri 
sonucunu çıkarmıştır. Sonraki fakihler de genellikle bu görüşe uymuşlardır.

§: 53- M âlik îler in  M etodu

İmam M âlik, haber-i vâhidle amel etme konusunda, üzerinde fikirbirliği olan dört 
şarta ilâve olarak iki şart daha ileri sürüyordu:124

122- (ili L - ü j l  Bazı lafız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, Eymân ve'n-

niizûr, 15 Savm, 26; Tirmizî, Savm, 26.
123- Asıl adı Abdullah b. Ömer olup, Hanefî mezhebinin en büyük fakihlerindendir. M uhakeme 

gücü ve görüşlerini delillerle destekleyebilirle hususunda darb-ı m esele konu olacak kadar 
tanınm ış ve kuvvetli bir bilgin idi. İlm-i H ilafı ilk ortaya koyan odur. En önemli eserleri 
arasında el-Esrûr ve Takvîmü'l-edille zikredilebilir. Hicrî 430 yılında vefat etm iştir.
Bu başlıktaki bilgiler Kahire baskısı s. 68 'e göre değiştirilm iştir.
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1-M edine ahalisinin tatbikatına (:amel'ü ehli'l-M edîne) aykırı olm am ası. Şayet hadis 
M edine'deki tatbikata aykırı ise, onunla amel etm iyordu. M eselâ İm am  M âlik, "Alıcı ve 
satıcıdan her biri, ayrılmadıkları sürece (sözleşm eden vazgeçip geçm em e hususunda) 
diğerine karşı muhayyerdir. "12̂  anlamındaki hadisle amel etmemiş ve bu yüzden "meclis 
m uhayyerliği 126 hükm ünü benim sem em iştir. İm am  M âlik -bu hadisi rivâyet ettikten 
sonra- şöyle demiştir: Bunun (m uhayyerlik hakkının) ne örfen bilinen bir sınırı (belirli 
süresi) vardır. Ne de tatbikatta görülen bir durum dur. Bu sözüyle, İm âm  M âlik, bu 
hükm ün kendi zam anında M edine'de m evcut tatbikat ile bağdaşm adığım  ve bu yüzden 
onunla amel etmediğini belirtmiş olmaktadır.

İm am  M âlik'in bu m etodu uyguladığı durum lara bir başka örnek verelim: Rivayete 
göre Hz. Peygam ber "Namazdan çıkmak istediğinde biri sağ tarafa diğeri so l tarafa o l
mak üzere es-selâmü aleyküm ve rahmetullah'diyerek iki selâm v e r i r d i ^  Fakat İmâm 
M âlik M edine tatbikatına dayanarak bir selâm la yetinm iş ve bu hadisle amel etmemiştir. 
Zira Medineliler sadece bir selâm veriyorlardı.

İm am  M alik in , M edine ahalisinin tatbikatını haber-i vâhidden daha üstün tu t
masının gerekçesi şudur: M edinelillerin bu tatbikatı, Hz. Peygam ber'den rivayet sayılır. 
Topluluğun topluluktan yaptığı rivâyet ise, tek kişinin tek kişiden yaptığı rivayetten 
üstündür. Fakihlerin çoğunluğu bu konuda İm âm  M âlike m uhalefet etm iş ve M edine 
ahalisinin tatbikatını bir delil olarak görmem iştir. Zira, diğer İslâm beldelerinde oturan
ların  hataya düşm eleri m uhtem el o lduğu gibi, M ed inelilerin  de h a ta  yapm ası 
mümkündür. O halde, onların tatbikatı ile diğerlerininki arasında fark gözetilm em esi ge
rekir. Nitekim  Leys b. Sa'd İmam M âlik'e bu hususta uzun bir m ektup yazm ış, m ektu
bunda konuyu İmâm M âlik'le tartışmıştır. Leys bu m ektubunda çok değerli ve faydalı 
bir tartışm a örneği ortaya koym uştur.128 Aynı konuda benzer bir tartışm aya İm am  Şâfiî 
el-Umm isimli eserinde yer vermiştir.

2. H aber-i vâhidin kesin olarak sabit şer'î esaslara aykırı olm am ası. Şayet haber-i 
vâhid İslâm hukukunun temel ilkelerine aykırı ise buna göre amel edilm ez. Z ira ilkeler 
k a tî, haber-i vâhid zannîdir; kat'î ile zannî çatışırsa kat'î olana uyulur. Bu şart sebebiyle 
İmam M âlik -kendisinden nakledilen iki görüşten birine göre- yukarıda anılan "mu-

sarrâh (» l^-a-Jl) had isin i kabul e tm em iştir. Z ira bu hadisin  içe rd iğ i hüküm ,

125- » > 1^  v - ü  Hadisin değişik rivayetleri için bkz. Buhaâî, Buyû',
42-47; İbn Mâce, Ticârât, 17.

126- M eclis m uhayyerliği" , sözleşm enin taraflarından her b irin in , sözleşm e ta 

mam olduktan sonra, akit meclisi (: yani sözleşm e görüşmelerini sağlayan beraberlik) sona 
erm edikçe, başka bir deyişle taraflar birbirinden ayrılmadıkça veya sözleşm e konusu dışında 
b ir konuya intikal etm edikçe, sözleşm eyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olması 
dem ektir.

127- Bu konudaki hadisler için bkz. Zeylâ'i, Nasbu'r-Râye, I, 430-433.
128- Bu mektubu, İbn K ayyım 'il-C evziyye "t'lâm ü'l-m uvakkı'în" isimli eserinde nakletm iştir

bkz. III. 62.
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Hanefiler’in ileri sürdüğü özel şartlar incelenirken açıklandığı üzere, bir taraftan "el-Harâc 
bi'd-damân" şeklinde ifade edilmiş olan "nefı (:yarar) ve hasarın dengelenm esi" ilkesine, 
diğer taraftan da "mislî malların misliyle, kıyem î malların kıym etiyle tazm in edileceği" 
ilkesine aykırıdır.

Aynı gerekçe ile İmam M âlik, "Hz. Peygam ber (s.a.)'in, ganim etlerin taksim i tali
m atı verilm eden pişirilen deve ve koyunların bulundukları kazanların  ters çevrilip  
boşaltılmasını em rettiği"ne dair hadisi kabul etmem iştir. Çünkü bu hadis, İslâm  huku
kundaki yerleşik bir ilkeye, "raful-harac ve riâyetü'l-m aslaha" (sıkıntıyı giderm e ve ya
rarlı olanı korum a) ilkesine aykırı düşmektedir. Buna göre (savaş hukuna ilişkin) kuralı 
ihlâl edenlerin tekrar aynı şeyi yapm am aları için bu davranışın  doğru olm adığının 
hatırlatılm ası ve bunu takiben pişirilen  yem ekten yem elerine izin verilm esi yeterli 
olurdu. Z ira p işirilm iş yem eğin te lef edilm esi m addi zarara yol açan bir fiild ir ve 
"maşlaha" (yararı gözetme) anlayışı ile bağdaşmaz. Bu sebeple, İbn A rabî'nin belirttiği 
üzere, M âlikîler ganimetin taksiminden önce yemek yenmesini caiz görürler.129

§: 54- Ş â fiîler in  M etodu

İmam Şâfiî haber-i vâhid ile amel konusunda, ne H anefî bilginlerin ileri sürdüğü 
şartları (yani: a) çok vuku bulan durum larla ilgili ise "m eşhûr" hadis seviyesine 
yükselmesi, b) genel kurallara uygun olması, c) bizzat hadisi rivayet eden râvinin uygu
lam asına ters düşm em esi), ne de İm am  M âlik'in ileri sürdüğü M edine ahalisinin ta tb i
katına ve İslâm  hukukunun temel ilkelerine aykırı olm am ası şartını ileri sürm üştür. O 
bu konuda sadece senedin sahih ve "muttasıl" (: kesintisiz) olm asını şart koşar. Bu se
beple o, "m ürsel"130 hadisle amel etmez. Şu kadar var ki Said b. M üseyyeb 'in  mür- 
sellerini kabul eder. Çünkü onun m ürsellerini incelem iş ve başka yollardan m uttasıl 
olarak rivayet edildiğini görmüştür. Ya da onun güvenilir olmayan kişilerden hadis riva
yet etmediği kanaatini taşıdığı için onun m ürsellerini kabul etmiştir.

M ürsel hadis konusundaki bu tutum u sebebiyle İmam Şâfiî, m eselâ Hz. A yşe'den 
rivayet edilen şu anlamdaki hadisle amel etmemiştir: "Hafsa'ya bir yiyecek hediye edildi. 
O sırada ikimiz de oruçlu idik. Orucumuzu (bu yiyecekle) bozduk. Sonra Hz. Peygam ber 
(s.a.) yanımıza girdi. Yâ Rasûlallah! Bize b ir (yiyecek) hediye edildi, canımız çekti ve 
orucumuzu bozduk, dedik. Bunun üzerine Allah'ın Rasûlü buyurdu ki: Zararı yok; onun 
yerine başka b ir gün oruç tutun. "131 Bu hadis m ürseldir, zira ez-Z ührî bunu Hz. 
Ayşe'den rivayet etm iştir, halbuki onu Hz. Ayşe'den duym am ıştır, U rve b. Zübeyr'den

1

1 - bkz. Şâtıbî, M uvafakat, III, 12 v.d. (M atbaat'ü M uhammed Ali Sabîh ve Evlâdüh baskısı
Kahire)

130- Burada "mürsel" ( j l j j )  hadisten maksat, râvilerinden biri veya daha fazlası düşmüş hadistir.

131 - 4*15̂ üyf»
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duym uştu r.132 M ürsel olan bu hadisle am el etm ediğinden, İm am  Şafiî'ye göre, nâfile 
oruca başlayan kimse bunu tamamlamazsa, başka bir gün kaza etmesi gerekmez.

Buna karşılık İmâm Şâfiî, Zührî'nin Saîd b. el-M üseyyeb'den rivâyet ettiği hadisi 
kabul etmiştir. B una göre Hz. Peygam ber şöyle buyurmuştur: "(Rehin bırakan kişi bor
cunu ödeyemeyince) rehnedilen şey rehin bırakanın mülkii olmaktan çıkmaz. Rehnedilen 
şeyin gerek menfaat gerek hasarı rehnedene a ittir . "133 Bu hadis, rehin bırakan kişinin 
borcunu ödeyem em esi halinde, rehin alanın rehnedilen  şeye m alik  o lam ayacağı 
hükm ünü getirm ektedir. Buna göre, rehnedilen şeyin m ülkiyeti rehin bırakan üzerine 
kalm aya devam eder: Rehnedilen şeyde bir artış, bir m enfaat m eydana gelirse kendisine 
ait olur; buna mukabil rehnedilen şeyin hasara uğraması sebebiyle borcunda bir eksilm e 
olmaz. İşte bu hadise dayandığından İmam Şâfiî'ye göre rehin, rehin alanın nezdinde bir 
em anet hükm ündedir. Onun korunması hususunda kendisinin bir kasıt veya kusuru ol
madan rehnedilen şey hasara uğrarsa rehin bırakanın borcunda bir eksilme olmaz.

§: 55- H an b elîler in  M etodu

İm am  A hm ed b. H anbel'in haber-i vâhid ile amel konusundaki m etodu, İm am  
Şâfiî'ninki gibidir; şu kadar var ki o, senedde ittisal (: kesintisiz olma) şartı aramaz. Bu 
sebeple, o, m ürsel hadislerle amel etmiş ve -Hanefîlerde ve M alikîlerde olduğu gibi- 
mürsel hadisi kıyasa tercih etmiştir.

İslâm  hukukçularının haber-i vâhid olarak rivayet edilen Sünnet ile amel konusun
daki m etodlarına dair verdiğim iz bu özetten, Sünnet ile am el hususunda en geniş 
çerçeveye H anbelîlerin  sahip olduğu an laşılm aktadır. Sünnet ile am el çerçevesi, 
Hanebelîlerde diğerlerinden, Şâfiîlerde ve M âlikîlerde ise Hanefîlerden daha geniştir. Bu 
hususta çerçeveyi en dar tutan Hanefîlerdir.

B urada dikkat edilm esi gerekli husus şudur ki, sözü edilen m üctehidlerin  hepsi 
S ünnetin  İslâm  hukukunun ikinci temel kaynağı olduğunda asla farklı düşünm em işler, 
sadece en ihtiyatlı ve Kitap ile Sünnet arasındaki uyumun sağlanm asında en uygun m e
todun belirlenmesi açısından farklı görüşlere sahip olmuşlardır.

Bir kısmı, İslâm  hukuk sistemi içinde yürürlüğü olan genel kurallara başvurm anın 
daha ihtiyatlı olacağını düşünmüş ve bunlara aykırı olan hadisleri reddetm iştir. Bunlar 
Hanefîler ve M âlikîlerdir.134

132- M üntekâ'l-A hbâr ve Neylü'l-Evtâr, IV, 319.

133- İbn Mâce, Rühûn, 3 (sadece baş kısmı). Hadisin tam am ı hakkında
bilgi için bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r-Râye, IV, 319-321.

-  M âlikîlerin M etodu" başlığında Kahire baskısı s. 69'a göre yapılan ilâve dikkate alınarak 
bu cüm leye M âiikîler de eklenmiştir.
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D iğer bir kısm ı ise, asıl ihtiyatlı tutum un, sırf genel kurallara aykırılık düşüncesi 
ile hadisleri reddetm em ek olacağı kanaatine sahip olm uştur. H er bir gurubun gerek 
Sahâbe gerek Tâbiûn arasında aynı düşünceye sahip selefleri mevcuttur.

SÜ N N E T İN  K İT A B ’A G Ö R E Y E R İ

Bu başlık altında iki konuyu ele almak gerekiyor:

1- Kaynaklık vasfı açısından Sünnet'in Kitab'a göre yeri: Kur'ân ve Sünnet'ten her 
birinin kaynak değeri.

2- Gerek Kur'an ve gerekse Sünnet'te yer alan hüküm ler açısından Sünnet'in Kitab'a 
göre yeri: Sünnet'teki hüküm lerin Kur'ân'daki hüküm ler ile bağdaşıp bağdaşm am a du
rumları.

§: 56- K ayn ak lık  V asfı A çısınd an  S ü n n et'in  K itab 'a  G öre Y eri

Sünnet, her ne kadar İslâm  hukukunun kaynaklarından biri ise de, kaynaklar 
sıralam asında K ur'an'dan sonra gelir. Bir hükmü öğrenm e ve delil getirm e hususunda 
ikinci sırada yer alır. Hükm ünü öğrenmek istediğim iz olayı cevaplayan bir nass K itap'ta 
varsa, artık Sünnet'e başvurulmaz.

Sünnet'in K itap'tan sonraki sırada yer almasının sebebi, onun sübûtunun genellikle 
zannî, K itab’ın sübûtunun tamam ıyla kat'î oluşudur. Kat'înin zannîden önce geleceği ise 
açıktır.

D aha önce geçen M uâz hadisinde de bu sıralam a aç ıkça görü lm ektedir. Hz. 
Peygam ber M uâz'a "Sana bir uyuşmazlık getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin?" 
deyince, M uâz, önce "Allah'ın Kitab'ındakine göre hükmederim" cevabını verm iş, 
Rasûlüllah "Allah'ın Kitab'ında bulamazsan?" diye sorunca: "O zaman Allah Rasûlü'nün 
Sünnet’ine göre hükmederim" dem iştir.135

Hz. Öm er'in Kadı Şurayh'a yazdığı rivâyet edilen m ektupta da bu sıralam a göze 
çarpar: "Allah'ın K itab 'ında hükmünü açıkça bulabildiğin durum larda kim seye bir şey 
sorma. A llah 'ın  K itab 'ında açıklık bulam azsan, R asûlüllah (s.a .)'in  Sünnet'ine uy." 
Bunun benzeri ifadelere selef-i sâlihînin ve bilginlerin sözlerinde çok raslanır.136

Bu kurala bağlanacak en belirgin sonuç şudur: Şayet bir m eselede K itap'ta yer alan 
hüküm ile haber-i vâhid olarak rivayet edilmiş Sünnet'in delâlet ettiği hüküm  arasında 
zâhirî bir çatışm a görülürse, Kitap'takinin alınm ası ve bunun Sünnet'e tercih edilm esi 
gerekecektir. M eselâ, K ur'ân-ı Kerîm 'de: "Erkeklerinizden iki kişiyi, eğer iki erkek

bkz. dipnot 15.
136- Şâtîbi, el-M uvâfakaat, III, 7.
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yoksa muvafakat edeceğiniz şahitlerden bir erkek, iki kadını şahit tutun. K i kadınlardan 
biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatsın .1,137 buyrulmuştur. Hz. Peygam ber ise bir da
vacıya şöyle demiştir: "Ya senin getireceğin iki (erkek) şahit, veya onun (davalının) ye 
mini (ile dava hükme bağlanırj ' '13̂  Bu hadis, haber-i vâhiddir ve ondan çıkan zâhir an
lam bir erkekle birlikte iki kadının şahitliğinin kabul edilem eyeceği yönündedir. Kur'ân 
âyetinin bu konudaki hükm ü ile bağdaşm adığına göre, K ur'ân 'daki hükm ün esas 
alınması ve bir erkekle birlikte iki kadının şahitliğinin kabul edilmesi gerekir.

Bu durum a bir başka örnek olarak Hz. Ayşe'nin tutum unu gösterebiliriz: Hz. Ayşe 
"Ölü, ailesinin kendisine ağlamasından ötürü azap görür."'139 anlam ındaki hadisi kabul 
etmem iştir. Çünkü o, bu hadisin "Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez"140 
anlamındaki âyet ile çeliştiği kanaatine varmıştır. Fakat bilginlerin çoğu hadisi kabul 
etm işler ve onu âyetteki anlam ile çelişkili görm em işlerdir. Onlar, hadisteki hükmü, 
kişinin, ailesine, öldüğü zaman kendisi için ağlamalarını hatta ağıtçı kadınlar tutup yas 
havası oluşturmalarını vasiyet etmesi durum una bağlamışlardır. Z ira Câhiliye devrinde 
A rapların şöyle bir âdeti vardı: Hasta, ölüm ünün yaklaştığını hissedince, ailesinden 
-öldüğünde- kendisi için ağlanmasını ister, onları yas tutm aya teşvik ederdi. Şu halde, 
hadiste işaret edilen ceza, ailesinin ona ağlamasından ötürü değil, kişinin ailesinden ken
disine ağlamasını ve yas tutulmasını istemesi sebebiyle olmaktadır.

§: 57- G erek  K ur'ân  G erekse S ünnet'te Y er A lan  H ü k ü m ler  
A çısınd an  Sün net'in  K itab 'a  G öre Y eri

Sünnette yer alan hükümleri inceleyip, Kur'ân-ı Kerîm 'deki hüküm lerle karşılaştır
dığımızda, dört şekilden biri ile karşılaşırız:

Birinci ş e k il : Sünnet, K ur’â n ’daki hükümlere tamı tam ına uygun hüküm ler ihtiva 
eder. Bu durum da Sünnet’in hükmü, K ur’â n ’ınkini teyit edici nitelikte kabul edilir ve 
aynı hüküm için iki delil bulunmuş olur: Birincisi, hükmü tesbit eden esas delil, k i bu 
K ur ân nassıdır; İkincisi ise teyit edici delildir, bu da Sünnet nassıdır.

137- el-Bakara 2/282:

ij yT-Ul

138- < i ; * j B u h â r î ,  Rehn, 6 . Şehâdât, 20; Müslim, İmân, 221. Buhârî ve M üslim , el-Eş'âs

b. Kays'm şöyle dediğini rivayet etm işlerdir: Bir adam la benim  aram da bir kuyu ihtilâfı 
vardı. İhtilâfım ızı Hz. Peygam ber (s.a.)'e götürdük. Rasûlüllah: "Senin iki şahidin veya 
onun yemini, dedi. Ben "iki şahidim yok" dedim. "(Bu durumda) senin ancak, ondan yemin 
etm esini istem e hakkın var." dedi. "O yemin eder, hiç rahatsız da olm az" dedim . Bunun 
üzerine Hz. Peygam ber, Senin için başka bir yol yok; ya senin iki şahidin veya onun 
yem ini.” buyurdu.

139- «JİJİÎ.ısi; Buhârî, Cenâiz, 33 ve 45.

140- el-En'âm  6/164: j j / î j / j j / V ,
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M eselâ, Hz. Peygam ber'in  "Bir müslümanın m alı (başkasına) onun gönül 
hoşnutluğu olmaksızın helâl değ ild ir"141 anlam ındaki hadisi, Kur'ân-ı Kerîm 'in "Ey 
iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Karşılıklı rızaya binaen 
yapılan ticaret olursa başka."142 meâlindeki âyetiyle getirdiği hükmün aynısını ifade 
etmektedir. Yine Hz. Peygamber'in "Kadınlar (ın haklarına riayet) konusunda Allah'tan 
sakının. Zira onlar sizin hakimiyet ve himayeniz altındadır. Onları Allah'ın emaneti ola
rak aldınız, onlarla birlikte yaşama hakkını Allah'ın emri ve müsaadesi ile elde etti
niz 148 anlamındaki hadisi, Cenâb-ı Allah'ın "Kadınlarla iyi geçinin”144 m eâlindeki sözü 
ile aynı hükmü taşımaktadır.

Hz. Peygam ber'in "Allah zâlime mühlet verir, verir; sonunda onu bir cezalandırdı 
mı artık iflâh o lm az”145 anlamındaki sözü ile A llah Teâlâ'nın "İşte Rabbin zulmeden  
beldeleri (n ahalisini) yakaladığı zaman böyle yakalar. Çünkü O'nun yakalaması çok acı 
ve çetindir.1,146 meâlindeki âyeti arasında da böyle bir teyit ilişkisi vardır.

İkinci şekil: Sünnet, açıklanm aya m uhtaç Kur'ân nasslarını açıklayıcı hüküm ler 
getirir. Bu da üç türlü olur:

a) Kitab'ın "m ücm el"147 nasslarını tefsir eden veya "m üşkil"148 lâfızlarını açıklığa 
kavuşturan Sünnet. M eselâ, nam az vakitlerini ve rekâtlarını, nam azda neyin nasıl 
okunacağını, zekâtı verilmesi gerekli olan ve olmayan malları, zekât miktarını ve zekâta 
ait nisap miktarlarını belirleyen hadisler bu türdendir. Çünkü bunlar, Kur'ân'da yer alan 
"Namazı kılın, zekâtı verin . "149 m eâlindeki m ücm el âyetten m aksadın ne olduğunu 
açıklamış olmaktadır.

141- 4_ i ; v j  cJ_ . k j .̂1 JÛ V Ahmed b. Hanbel. V, 72 ( ■ kaydı olmaksızın).

142- en-Nisâ' 4/29:

143- Yakm rivayetler için bkz. Ebû 

Davud, M enâsik, 56; İbn Mâce, M enâsik, 84; Ahmed b. Hanbel, V, 73. Temel Hadis kitap
larında rastlanm ayan ikinci cümle için bkz. İbn Hişâm, es-Sîra en-Nebeviyye, M ısır, 1936, 
nşr. M ustafa es-Sâkâ ve arkadaşları, IV, 251. (mütercim)

144- en-Nisâ' 4/19:

145- lii<ja-jJUkil j l j  J ji ol Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, Tefsîru'l-Kur'ân. (Sûre: 
11/Hûd), 5; İbn Mâce, Fiten, 22.

146- Hûd, 11/102; j j o l î İ J İ - Î o l  i I J L Û j  Oİ-Îlil ü-îIlillii'j

147- "M ücmel" bir beyân (: açık lam a) yap ılm adıkça kendisi ile ne kasded ild iğ i
anlaşılamayan müphem lâfızdır.

148- Müşkil" ister hepsinde ister bir kısm ında "hakikat" olm ak üzere iki veya daha
çok m anaya gelen lâfızdır.

149- el-Bakara 2/43: s ı r /  ijUJI I j l / j
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M üşkil lâfza açıklık getiren hadislere örnek olarak, "Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) 
siyah ipliğinden (karanlığından) ayırdedilinceye kadar yeyin, için "150 meâlindeki âyette

A o •

yer alan Ja-iM (iplik) lâfızlarından maksadın gündüzün aydınlığı ve gecenin karanlığı

olduğunu açıklayan hadisi zikredebiliriz. Bu âyet inince Sahâbe'den biri JaJÜ  lâfızlarını 

gerçek anlam da "iplik” olarak anlamış, biri beyaz diğeri siyah iplik alıp yastığının altına 
koymuş, (sahurda) bunları görebileceği ve birini diğerinden ayırdedebileceği vakte kadar 
yem e-içm eye devam  etmişti. Sonra, Hz. Peygam ber'e bunların anlam ını sorunca, o, 
kendisine âyetteki bu lâfızlardan maksadın, gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığı 
olduğunu açıklamıştır.

b) Kur'ân-ı Kerîm 'in "âmm" hükmünü "tahsîs” eden Sünnet. Hz. Peygam ber'in şu 
hadisi bu durum a örnek olabilir: "Kadın; halası, teyzesi, erkek veya kız kardeşinin kızı 
üzerine nikâhlanamaz. Bunu yaparsanız, akrabalık bağlarını koparmış olursunuz■ ”151 Bu 
hadis şu âyetin um um unu tahsîs etmiş olmaktadır: "Bunların (yukarıda sayılanların) 
dışındakiler size helâl kılındı. ”152 Çünkü söz konusu âyette, bu hadiste geçenlerle ilgili 
bir yasak yoktur.

Yine Hz. Peygam ber'in "Katil mirasçı olam az"153 hadisi, Kur'ân-ı Kerîm'in "Allah, 
çocuklarınız (ın m iras payı) hakkında şöyle davranmanızı istiyor.. . ”154 âyetindeki 
umumu tahsîs etm ektedir. Zira âyet, katil olup olm adığına bakılm aksızın her çocuğun 
mirasçı olacağı hükm ünü getirmektedir. Sünnet ise bu hükmün kapsam ını daraltmakta, 
sadece katil olmayan çocuk için miras hakkı tanımış olmaktadır.

c) Kur ân-ı Kerîm 'in "mutlak"ını "takyîd" eden Sünnet. M eselâ "Hırsızlık yapan er
kek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin"155 m eâlindeki âyette sağ mı yoksa sol elin 
mi kesileceği, yine elin nereden kesileceği belirtilmemiştir. İşte Sünnet m utlak tarzda 
yer alan bu hükmü, sağ elin kesilmesi ve bilekten kesme şeklinde kayıtlamıştır.

Üçüncü şekil: Sünnet, Kur'ân'da yer alan bazı hüküm leri nesheder (: yürürlükten 
kaldırır). M eselâ, K ur'ân 'ın  "Birinize ölüm geld iğ i zaman, eğer b ir  hayır (:mal) 
bırakacaksa, anaya, babaya, yakınlara münasip şekilde vasiyette bulunmak Allah'tan

150- el-Bakara 2/187:

151- J İ N j i ^ U  J k î f jÜ j iS l  Buhârî, Nikâh,

27; M üslim , Nikâh, 37-38 (baş kısım). Hadisin tamamı hakkında bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r- 
Râye, III, 169-170.

152- en-Nisâ' 4/24;

153- bkz. dipnot 16 ve 85. ^ j t jV lj» Ji(* jı^  j i *  ûj

154- en-Nisâ' 4/11.

155- el-M âide 5/38 »jLJij j j û ı }
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korkanlar üzerine b ir borçtur"156 m eâlindeki âyetinin hükm ü, "Vârise vasiyet yok
tur 157 hadisi ile neshedilmiştir. Fakat bu, Kur'ân'ın Sünnet ile neshini kabul eden bir 
kısım bilginlere göredir. Konu ile ilgili özel açıklama "Nesih" başlığında gelecektir.

D ördüncü  şek il: Sünnet, K ur'ân 'da hükm ü bulunm ayan m eseleler hakkında 
hüküm ler getirir. Bu durum için pek çok örnek zikredilebilir. Bu nevi hüküm lerden 
birkaç tanesin i şöyle sayabiliriz: Seferî halde değ ilken  de rehin sözleşm esinin  
yapılabileceği, bir tek şahit ile birlikte davacının yem inine dayanılarak hüküm verilebi
leceği, ninenin m iras hakkına sahip olduğu, fıtır sadakasının ve vitir nam azının vâcib 
oluşu, "m uhsan"158 zâninin recm edileceği, "âkıle"nin159 diyete katılm akla m ükellef 
olduğu, evlenm e akdinde şahitlerin gerekliliği, şu fa  hakkının m eşru bir hak olduğu, 
deniz hayvanlarının ölüsünün yenebileceği.

Şayet "Sünnet'e ait bu özellik, daha önce geçen "Allah'ın, Kur'ân'ı herşey için bir 
açıklama kıldığı” ifadesi ile nasıl bağdaşır?” denecek olursa, cevap şudur:

Kur ân m herşeyi açıklayıcı bir kaynak olma niteliği ile, bazı hükümlerin Sünnet'te 
yer alıp Kur'ân'da yer almaması durumu arasında çelişki yoktur. Çünkü -daha önce be
lirttiğimiz gibi- Kur'ân'ın hükümleri açıklaması, hep "tafsîl" (: detayları ile düzenleme) 
şeklinde olmamıştır. Bu açıklama kâh "tafSîl" şeklinde kâh "icm âl” (: toplu ta rz d a ) veya 
genel kural koym a şeklinde olmuştur. Kur'ân'ın koyduğu tem el kurallardan biri de 
Sünnet'e uym a ve onun gerektirdiği şekilde amel etme mecburiyetidir. Nitekim Kur'ân-ı 
Kerîm de "Peygamber size ne vermişse onu alın, size neyi yasaklamışsa ondan sakının" 
buyurulm uştur. Hz. Peygam ber'e itaatin gerekliliğini ve ona itaatin  A llah 'a  itaat 
sayılacağını ifade eden daha pek çok âyet vardır.

Şu halde Allah Rasûlünün Sünnet'inde yer alan her hüküm, Kur'ân-ı Kerîm 'de detayı 
ile bulunm asa bile, yine Kur'ân nassları içinde yer almış ve Kitap, o hükmü bu yolla 
açıklamış kabul edilir.

A bdullah b. M es'ud ile bir kadın arasında geçen şu konuşm a bu hususu destekle
mektedir. B ir kadın Abdullah b. M es'ud'a gelmiş ve şöyle dem iştir: "Duydum  ki, sen 
şöyle şöyle yapanları lânetliyorm uşsun ve ‘Allah, güzellik  için A llah 'ın yarattığını 
değiştirip vücudunda dövm e yapan ve yaptıran, yüzündeki kılları yolan ve yolduran,

156- el-Bakara 2/180; j ı ı s ı  JJûip L  J '

Buhârî, Vasâyâ, 6 ; Ebû Davud, Vasâyâ, 6 .

158- Muhsan meşru bir evlilik içinde zifafa girmiş, hür müslüman kişi demektir. Bu du

rumda olm aya "ihsan" (OÛ^yî) denir, (mütercim)

159- Akile, İslâm hukukunda, kasıtlı olmaksızın adam öldürme fiilini veya ağır bir m üessir fiil 
işleyen kim senin ödeyeceği diyeti üstlenm esi gereken yakınları (yahut m ensup olduğu 
m eslekî teşekkülü) ifade eder, (mütercim)
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dişlerinin arasını törpüleyen kadınları lânetlem iştir'160 diyormuşsun. O ysa ben mushafın 
iki kapağı arasındakileri (yani tamamını) okudum, böyle bir şey görem edim ". Abdullah 
b. M es'ud ona "Şayet okusaydın bunu bilirdin" demiş, kadın "Bunu nerede bulabilirim?" 
deyince şu cevabı vermiştir: "Allah Teâlâ'mn ‘Peygam ber size ne vermişse onu alın, 
size neyi yasaklamışsa ondan sakının' âyetinde". Bu da açıkça gösterm ektedir ki, Hz. 
Peygamber'in Sünnet'inde bulunan bütün hükümler, bu ve benzeri âyetler 161 uyarınca, 
Allah'ın Kitab'ında yer almış gibi kabul edilecektir.

H z. PE Y G A M B E R  (s.a .)'in  F İİL L E R İ

D aha önce Hz. Peygam ber'in  fiillerinin Sünnet'in nevilerinden  olduğunu be
lirtmiştik. Burada bu fiillerin kısımlarını; İslâm hukukunun kaynağını teşkil edenlerle 
etmeyenlerini açıklayacağız.

§: 58- H z. P eygam b er'in  F iiller in in  K ısım ları

Rasûlüllah'm fiilleri üç kısm a ayrılır:

B irinci kısım : Hz. Peygam ber'in bir beşer, bir insan o larak  yaptığı fiillerdir. 
Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi.

Bu kısm a giren fiiller, bir hukuk kaynağı teşkil etmez; bu durum larda onun örnek 
alınması ve ona uyulması gerekli değildir. Çünkü onlar Hz. Peygam ber'den bir peygam 
ber sıfatıyla değil, bir insan olması sıfatıyla sâdır olmuştur.

Bununla birlikte, Sahâbe'den, bu kısma giren fiillerde de Hz. Peygam ber'in yolunu 
izleyen ve ona uym aya özen gösterenler vardı. Meselâ, A bdullah b. Ömer, bu nevi fiil
lerde de Hz. Peygam ber'i izleyip ona uyardı. Sünnet ile ilgili kitaplarda onun bu özelliği 
açıkça görülür.

Hz. Peygam ber'in, ticaret, ziraat, harp tedbirleri, hastalık  tedavisi gibi dünyevî 
işlerde kendi görgü ve tecrübesine dayanarak yaptığı davranışlar da bu kısm a girer. Bu 
işler de uyulması gerekli birer teşrîî tasarruf sayılm az; zira bunlar vahye değil şahsî 
tecrübeye dayanmaktadır. Hz. Peygamber'in kendisi de bu davranışlarını teşrîî bir tasarruf 
olarak kabul etmiyor ve insanları bunlara uymakla m ükellef tutm uyordu. Şu olay bunu 
açıkça göstermektedir: Hz. Peygam ber M edine'lilerin hurmaları aşıladıklarını görünce, 
onlara aşılam am alarını tavsiye etti. Onun görüşüne uydular ve aşılam ayı bıraktılar. O 
yıl meyve telef oldu. Hz. Peygam ber bunu öğrenince "Siz dünyanıza a it işleri daha iyi

160- Y akın rivayetler için bkz.

Buhârî, Tefsîru'l-Kur'ân (sûre: 59/Haşr) 4; Nesâî, Zîne, 26.
Bu yöndeki delâlet için şu âyet de anılabilir: .... "O (Rasülüllah) kişisel arzularına göre 

konuşm az. O (Rasûlüllah 'm  tebliğ ettikleri) kendisine bildirilen vahiyden başka bir şey 
değildir." en-Necm  53/3-4.
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bilirsin iz" buyurdu.162 B ir rivayete göre ise şöyle buyurm uştur: "O söylediğim  şahsî 
kanaatten ibarettir, işe yararsa uyarsınız■ Ben de ancak sizin gibi b ir insanım; şahsî ka
naat hatalı da olabilir isabetli de. Fakat size Yüce Allah'tan (bana bildirilmiş) b ir şey 
söylersem, bilin ki asla A llah’a yalan nisbet etmem."^63

Bedir Savaşı sırasında da böyle bir olay m eydana gelmişti: Hz. Peygam ber orduyu 
bir yere konaklatm ak istedi. Sahabeden biri ona şöyle dedi: Bu yer sana Allah tarafından 
em redilmiş bir yer mi -ki şayet öyle ise biz ondan ne bir adım geri kalırız ne bir adım 
önüne geçeriz- yoksa şahsi görüş ve bir harp taktiği mi? Rasûlûllah: "Hayır! (İlâhî emir 
değil), Şahsî görüş ve harp taktiği" buyurunca, sahâbî: "Doğrusu burası uygun bir ko
naklama yeri değil" dedi ve gerekçelerini açıklamak suretiyle ordunun konaklaması için 
uygun olan yeri Rasûlüllah'a gösterdi. Hz. Peygam ber kendisinin de onlar gibi bir insan 
olduğunu, m üslüm anlar arasında şûrâ usulünün esas teşkil etm esi gerektiğini ve kendi
sinin güzel güzel meşverete katılıp görüş beyan edecek kişilere ihtiyacı bulunduğunu be
lirterek o sahâbînin tavsiyesini uygulama koydu.164

İkinci Kısım: Hz. Peygam ber'in sırf kendisine m ahsus olduğu şer’î  delil ile belir
tilmiş olan fiilleri. Gece teheccüd namazı kılm ası165 , ram azanda "savm-i visâl" şeklinde 
oruç tutm ası166, dörtten fazla hanımla evlenmesi, gibi.

162- Müslim, Fedâil, 141 ( f iş e k lin d e ); aynı anlam da bkz. İbn M âce, Rühûn, 

15.

163- jiî Jsrj jA «Ijl jp ı _■ ‘ ûlj 015̂ ûû ji» j»

J l l j i  İbn Mâce, Rühûn, 15.

164- îâjSCJıj y* j!  Olay hakkında bkz. Kettânî, e t-Terâtibü’l-İdariyye, Beyrut, ty ., II.

384. (mütercim).
165- "Teheccüd", gece vakti yatsı nam azından sonra olm ak üzere kılınan bir nam azdır. Şu 

âyetlerden de anlaşıldığı üzere teheccüd namazı kılmak, Hz. Peygam ber (s.a.)'e farz idi: "Ey 
örtünüp bürünen (Rasûlüm )! G eceleyin k a lk ...” (el-M üzzem m il 73/14), "G ecenin bir 
k ısm ında uyanarak , sana mahsus b ir nafile olm ak üzere nam az kıl." (e l-İsrâ1 17/79) 
Rasûlüllah'ın âdeti, teheccüdü onbir veya onüç rekât şeklinde kılm a yönündeydi. Fakat bun
ların tam am ını peşpeşe kılmazdı. Önce dört veya altı rekât kılar, sonra yatağa gider, daha 
sonra tekrar nam aza kalkardı. Hz. Peygamber, bazen gecenin yarısında bazen ise gecenin 
yarısından az önce veya sonra kalkardı.

166- “Savm-i visâl” , iki veya daha fazla gün, arada yiyip içmeksizin oruç tutmaktır. Hz. Peygamber 
(s.a.) bazen ram azanda “visâl” orucu tutuyor ve A shâb’ına bu tarz oruç tutmayı yasaklıyordu. 
Bazıları ona “Fakat ey Allah’ın Rasûlü! Sen visâl orucu tutuyorsun!?” dediler. Hz. Peygamber 
şöyle buyurdu: “Hanginiz benim gibidir? Biliniz ki, ben geceyi geçirirken Rabbim beni yedirir 
içirir.” Bu hadiste, visâl orucunun Rasûlüllah’a has hükümlerden olduğuna ve onun dışındaki 
müslümanlar hakkında teşrî kılınmış olmadığına dair açık bir delâlet bulunmaktadır. Çünkü Hz. 
Peygam ber’in durumu başkalarının durumundan farklıdır. H adiste sözü geçen yedirm e ve 
içirmeden m aksat ise, Yüce A llah’ın m a’rifetler âlem inden ona ihsan ettiği ikramlar, Yüce 
A llah’a m ünâcâtın, O ’na yakınlaşm a arzusu, sevgisi ve özlem inin verdiği haz ve gönlü 
besleyen manevî gıdalardır.
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Bu kısm a giren fiiller sırf Hz. Peygam ber'e hastır. H içbir m üslüm an ona has olan 
bu hükümlere iştirak edemez ve bu konularda ona uyam az.167

Ü çüncü  K ısım : Hz. Peygam ber'in teşrîî nitelikteki fiilleri. K endisine uyulm ası 
maksadı ile yaptığı bu fiilleri iki neviye ayrılır:

a) Kur'ân'ın "m ücm el"ine açıklık getirm ek üzere yaptığı fiiller. Bu nevi fiiller, 
Kur ân ın tam am layıcısı sayılırlar ve hangi mücmeli açık lam ışlarsa onun hükm ünü 
alırlar. Şayet Kur'ân'daki mücmel âyet vâcib bir hüküm ihtiva ediyorsa onu açıklayan 
Peygam ber fiilinin de hükmü vâciptir; Kur'ân'daki mücm elin hükm ü m endub ise, onu 
açıklayan fiil de mendubdur.

Bir fiilin beyan görevi yaptığı ancak delil ile anlaşılır. D elil bazen sözlü bazen 
karîne-i hâl şeklinde olur.

Hz. Peygam ber'in "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın"168 hadisi sözlü 
delile örnek olarak zikredilebilir. Zira bu söz, Hz. Peygamber'in nam azla ilgili fiillerinin 

nam azı k ılın" âyeti için  aç ık lay ıc ı n ite lik te  o lduğunu gö ste rm ek ted ir . Y ine 
Rasülüllah ın "Hac ibadetinizin usullerini benden alın "169 hadisi, onun hac ile ilgili 
fiillerinin Yoluna gücü yetenlerin  o evi (Kâ'be'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar 
üzerindeki bir hakkıdır"17® meâlindeki âyeti beyan ettiğini belirtmektedir.

Karîne-i hâl tarzındaki delile örnek olarak, hırsızlık suçunun cezası yerine getirilir
ken, bilekten kesme şeklindeki uygulam ayı hatırlatabiliriz. Z ira Hz. Peygam ber'in bu 
konudaki tatbikatı, hırsızlık suçunun cezası hakkındaki âyette kolun tam am ının değil 
belirli bir m iktarının kesilmesinin kasdedildiğine dair bir açıklam a getirm iş olmaktadır. 
Yine, teyemm ümde Hz. Peygamber'in dirseklere kadar mesh verme uygulam ası bu nevi 
beyana örnek teşkil edebilir. Z ira onun bu konudaki uygulam ası, teyem m üm  ile ilgili 
âyette, kolların tam am ına değil dirseklere kadar m esh verilm esi gerektiğinin kasde- 
dildiğini açıklamış olmaktadır. Fakat bu örnekler, esasen, hırsızlık ve teyem m üm  ile il
gili âyetleri "m ücmel" (: yani Şâri tarafından bir açıklam a yapılm adıkça ne kasde- 
dildiğinin anlaşılamayacağı) âyetler olarak kabul eden bilginlerin kanaatine göredir. Oysa 
bu âyetleri "mücmel" değil, "mutlak" olarak düşünm ek ve Sünnet'in bunları "takyîd" 
ettiğini söylemek daha doğru olur; bu yöndeki açıklamamız yukarıda geçmiştir.

b) Kur'ân'ın mücm eline açıklık getirmek üzere olmayıp, Hz. Peygam ber'in m üstakil 
olarak yaptığı fiiller. Bunlarda da iki ihtimal vardır:

167
- Teheccüd namazı örneği bakımından "Hz. Peygamber'den başka k işiler bunu bir farîza o la
rak telâkki edemez" anlamının kasdedildiğine dikkat edilmelidir, (m ütercim)

168- g£ , l ^ >̂ ,r)ü r ı J£ ,  Buhârî, Ezân, 18.

169 - ^  ı / û  N esâî, M enâsik, 220; Ahmed b. H anbel, III, 318, 366 ( ^  lâfzı o l
m aksızın).

1 7 0 -Âl'u 'İmrân 3/97: J i .- j i j
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Birinci İhtim al: Bu nevi fiillerin vücûb, nedb veya ibâha gibi şer'î vasfı bilinir. 
O takdirde, m üm inlerin bu konudaki durumu Hz. Peygam ber'inki gibidir, yani onu 
örnek almak ve ona uymak gerekir. Zira Cenâb-ı Allah şöyle buyurm uştur: "Andolsun 
ki, A llah’ın Rasûlü'nde, sizin için; Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve 
Allah'ı çok ananlar için, pek güzel bir örnek vardır."'17'1

Sahâbe Hz. Peygam ber'in  bu nevi fiillerine uym a konusunda büyük titizlik  
gösterm işler, onun yaptığı gibi yapm ışlar, birçok olayda onun uygulam asını delil 
göstermişlerdir. Meselâ, Hz. Ömer, tavâf sırasında Hacer-i Esved'i öper ve şöyle derdi: 
"Ben senin zararı veya faydası bulunmayan bir taştan ibaret olduğunu biliyorum . Şayet 
Rasûlüllah'ın seni öptüğünü görmüş olmasaydım, seni asla öpmezdim ."

ik in ci İhtim al: Fiilin şer'î vasfı bilinmez. Bu halde de iki ihtim al vardır: Ya fi
ilde A llah 'a yakınlık m aksadı bulunduğu anlaşılır, ya da böyle bir m aksat dışarıdan 
anlaşılm az. A llah 'a  yakın lık  m aksadının  bulunduğu an laşılıyo rsa  -yani A llah 'a  
yaklaşm aya vesile olan fiiller nevinden ise-, tercih edilen görüşe göre bunlara uymak 
müstehaptır. Devamlı olmamak üzere iki rekât namaz kılmak gibi.

A lım -satım , kira, ziraat ortaklığı gibi A llah'a yaklaşm a m aksadının bulunduğunu 
gösteren türden olm ayan fiiller -doğru olan görüşe göre- o işi yapm anın m ubah 
olduğunu ifade etmiş olur. Çünkü bu durumda kesin kanaate varılabilen asgari nokta 
ibâha hükmüdür, buna bir eklem ede bulunmak istendiğinde (m endub veya vâcib diye
bilm ek için) bunu gösteren ayrı bir delil bulunması gerekir. Oysa böyle bir delil yoktur.

171- el-Ahzâb 33/21: 'm  / i j  > Vı 'ili  ̂  i ı irV j İ L ,  / j l  J j l j  ^  i ı r  'jjS



III- İCMÂ

Icmânın:
a) Tarifi
b) Nevileri
c) Kaynak Değeri
d) Gerçekleşmesinin Mümkün Olup Olmadığı
e) Senedi

§: 59- İcm ânm  T arifi

İcmâ nın bir sözlük, bir de usûlü'l-fıkh ilmindeki terim anlamı vardır.

§: 60- İcınânın  Sözlük  A nlam ı

"İcmâ" ), sözlükte iki anlamda kullanılır:

1- Azmetmek, bir işi yapmaya kesin kararlı olmak. Meselâ,

... Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınız işi 
k a r a r la ş t ır ın .  " m  âye tinde  bu an lam da k u lla n ılm ış tır . H z. P ey g am b er 'in

t  V ^  lM  Cj * "Tan yeri ağarmadan önce oruca kesin karar

vermeyen (niyet etmeyen) kimsenin orucu yoktur"m  hadisindeki fiili de aynı
anlama gelmektedir.

172- Yunus 10/71.
171 •Tirmizî, Savm, 33.
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2- B ir hususta fik irb irliğ i etm ek. B ir konuda ittifak  ed ild iğ inde A rapçada 

liS ' (_?Ip  Ij Ü j'I (şu hususta ittifak ettiler) denildiği gibi, aynı anlam a gelm ek üzere

l-İS ifadesi de kullanılır.

Bu iki anlam  arasında şöy le b ir fark  vardır: B irinc isi tek  k işi hakk ında 
kullanılabilirse de, İkincisi sadece iki ve daha çok kişi hakkında sözkonusu o labilir.174

§: 61- İcm ânın  U sû lü 'l-F ık h  İlm in dek i T erim  A nlam ı

U sul ilm inin  b ir terim i olarak  icm â, "M uham m ed (s.a .) üm m etinden  olan 
m üctehidlerin, Hz. Peygam ber'in vefatından sonraki herhangi bir devirde, şe r'î bir 
hüküm hakkında ittifak etmeleridir."

§: 62- İcm ân ın  G erçek leşm esin in  Şartları

Usulcülere göre, şu şartlar bir arada bulunmadıkça icmâ m eydana gelmez:

Birinci şart: Fikir birliği edenler m üctehid olm alıdır. İster olum lu ister olum suz 
olsun, avâm ın ve ictihad derecesine ulaşm am ış olanların oyları icm âyı etkilem ez. 
Çünkü onlar şer'î hüküm lerin kaynakları üzerinde fik ir yürütm e eh liyetine  sahip 
değildir. Şu halde, -çoğunluğu teşkil eden usulcülere göre- herhangi bir devirde müctehid 
bulunam asa, icm â gerçekleşm eyeceği gibi, sayıları kaç o lursa o lsun b ir gurup 
müctehidin varlığı halinde, onların fikir birliği ile icm â m eydana gelir.

Bazı usul bilginlerine göre ise, icmânın m eydana gelebilmesi için, fikir birliği eden 
m üctehidlerin  sayısının tevâtür sayısına ulaşm ış olm ası gerekir. B azıları üç kişi 
olmasını yeterli saymıştır. İki m üctehid hususunda ise ihtilâf edilm iş, kim i o lur kimi 
olm az dem iştir. B ir devirde sadece bir m üctehid bulunursa, onun görüşü icm â olarak 
nitelenemez. Zira bu görüşte ne ittifak ne ihtilâf söz konusudur.

İkinci şart: Bütün m üctehidlerin fikir birliği etm iş olması gerekir. Ç oğunluk bir 
hüküm üzerinde fikir birliği etse, -karşı görüş sahiplerinin sayısı ne kadar az olursa 
olsun- usulcülerin çoğunluğuna göre, bu icm â sayılmaz. Çünkü doğru, -b ir kişi bile 
olsa- çoğunluğa muhalefet eden tarafta olabilir.

Bazı bilg in ler ise, m üctehidlerin  çoğunluğunun fik ir birliği etm esi ile icm ânın 
gerçekleşeceği kanaatindedir. B azıları da böyle bir fik ir b irliğ in i icm â olarak  
nitelememekle birlikte onu bir hüccet olarak kabul ederler.175

Ü çüncü şart: M üctehidlerin  Hz. M uham m ed (s.a.)'in  üm m etinden olm aları 
gerekir; diğer geçmiş peygamberlerden birinin ümmetinin m üctehidlerince yapılan fikir

Abdülâziz el-Buharî, Keşfu'l-Esrâr, III, 946.
17-’ - bkz. Âmidî, el-thkâm , I, 140.
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birliği icm â olarak kabul edilem ez. Bu, d iğer peygam berlerin  tâb ileri arasında 
m üctehidlerin bulunması faraziyesinden hareketle konmuş bir şarttır. Esas vurgulanm ak 
istenen husus şudur: İcmâ ile ilgili delillerde, özellikle M uhammed ümmeti belirtilerek, 
bu üm m etin hatalı bir görüş üzerine ittifak etm eyeceği ifade olunm akta; yani "ismet"

( hat adan korunmuş olma) sıfatı M uham m ed üm metinden olanların ittifakı için 
kullanılmaktadır.

D örd ü n cü  şart: İcm â, Hz. Peygam ber'in  vefatından sonra m eydana gelm iş 
olm alıdır. B una göre, Hz. Peygam ber'in yaşadığı devir hakkında icm ânın varlığı ve 
geçerliliğinden söz edilemez. Zira Hz. Peygamber, şayet Sahâbe'ye onların oy birliği ile 
kabul ettikleri hüküm de m uvafakat etmiş ise, bu artık icm â ile değil Sünnet ile sabit 
sayılır. Onların fikir birliği ettikleri hususta aykırı görüş belirtmiş ise, bu takdirde zaten 
icmâdan söz edilem ez ve o hüküm şer'î bir hüküm olarak nitelenemez.

B eşinci şart: Bütün m üctehidlerin üzerinde fik ir birliği edeceği husus; vücûb, 
hürmet, sıhhat ve fesâd gibi bir meselenin şer'î hükm üne dair olm alıdır. B una göre, 
m eselâ dil ile ilgili hükümler veya aklî hüküm ler üzerinde yapılan ittifak şer'î anlam da

bir icm â sayılmaz. Söz gelimi, bilginlerin, fâ harfinin veya sümme (j*j )  harfinin

ifade ettiği anlam lar ya da âlemin hâdis (sonradan m eydana gelmiş) olduğu hakkındaki 
ittifakları bu anlamda birer icmâ değildir.

§: 63- İcm ân ın  N ev iler i

M eydana geliş şekli bakımından icma iki nevidir: 1- Sarih icmâ, 2- Sükûtî icmâ.

§: 64- S arih  İcm â
*  i  *  s a /

Sarih icm â Q )> herhangi bir zam anda bütün m ücteh id lerin  bir 

m eselenin hükm üne dair görüşlerini tek tek açıklam ası suretiyle ortaya çıkan fikir 
birliğidir. Bu şekildeki icm â değişik yollardan oluşabilir. M eselâ: İctihad ehliyetine 
sahip o lan lar b ir yerde top lan ır, hükm ü bilinm ek istenen m esele kend ilerin in  
incelem esine sunulur; o mesele, hakkında hepsi aynı kanaati belirtirlerse, sarih icm â 
m eydana gelmiş olur. Yahut, herhangi bir devirde ortaya çıkan bir hukukî olay hakkında 
bir m üctehid görüşünü belirtir, bir başka müctehid aynı olayla ilgili olarak aynı yönde 
kanaatini açıklar ve o devirdeki bütün m üctehidler aynı şeyi yaparlarsa sarih  icm â 
tam am lanm ış olur.

§: 65- S ü k û tî İcm â
£ J i  i  ̂ ^

S ükû tî icm â —I' ’se> herhangi b ir m eselede b ir veya birkaç

m ücteh id in  görüş belirttik ten  sonra bu görüşe m uttali olan o dev irdek i d iğer 
m üctehidlerin  açık şekilde bir katılm a veya itiraz beyanında bulunm aksızın sükût 
etmeleridir.
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Şu olay sükûtî icmânın örneklerindendir: Hz. Osman Basra'daki bir arazisini Talha 
b. Ubeydullah'a satmış fakat her ikisi de bu araziyi görmemişti. Osman b. A ffân 'a "Sen 
bu satışta aldandın (: malın ucuza gitti)." dendi. O "Benim m uhayyerlik hakkım  var, 
çünkü görmeden sattım." cevabını verdi. Bazıları da Talha'ya "Sen bu alım da aldandın 
Opahalıya aldın)" dediler. O da "Benim muhayyerlik hakkım var, zira görm eden aldım" 
dedi. İh tilâ f çık ınca bu konuda Cübeyr b. M ut'ım 'i hakem  tayin ettiler. O sadece 
Talha'nın muhayyerlik hakkı bulunduğuna hükmetti. Sahâbe'nin huzurunda verilen bu 
hükm e hiçbiri itiraz etm edi. B öylece görm ediği m alı satm ası halinde satıc ın ın  
m uhayyerlik  hakkına sahip olam ayacağı hususunda sükûtî icm â m eydana gelm iş 
oldu.176

§: 66- S ü k û tî İcm ânın  Şartları

Bir sükûtî icmânın varlığından söz edilebilm esi için aşağıdaki şartların b ir arada 
bulunması gerekir:

1- Sükût, gerek m uvafakata gerekse m uhalefete işaret teşkil edecek belirtilerden 
uzak olmalıdır. Şayet muvafakati gösteren bir belirti varsa, bu, sükûtî değil sarih icm â 
olur. Buna karşılık muhalefeti gösteren bir belirti varsa, icmâ asla gerçekleşmez.

2- Söz konusu görüşe m uttali olduktan itibaren  norm al o larak  o m eseley i 
incelem eye ve bir görüş oluşm asına yetecek kadar zaman geçmiş olmalı ve bu süreden 
sonra sükût edilm elidir. Ne var ki bu sürenin belirli bir zam anla sın ırlandırılm ası 
mümkün değildir. Zira m eseleler açıklık-kapalılık bakımından hep aynı değildir. İctihad 
etm e ve görüş belirtme işinin süresi meseleden meseleye değişiklik arzeder. M üctehidler 
de, çabuk veya ağır karara varma açısından birbirlerinden farklıdır.

3- İcmâya konu olacak mesele içtihada açık olan yani hakkında zannî delil bulunan 
m eselelerden olmalıdır. Hakkında kesin delil bulunan bir meselede bazı bilginlerin delile 
aykırı görüş belirtip diğer m üctehidlerin bu görüş karşısında susm aları, onların  bu 
hükm e m uvafakat ettiklerini gösterm ez; bu sükût, o görüş sahibini önem sem em e ve 
onun görüşünü kabul etm em e anlamına gelir.

İC M Â N IN  K A Y N A K  D E Ğ E R İ

Y ukarıda icm ânın sarih ve sükûtî olm ak üzere iki nevi o lduğunu belirtm iştik . 
Kaynak teşkil edip etm em e açısından bunlardan her birinin kendine ait hükm ü vardır. 
Şimdi bunu açıklayalım:

Bu örnek Kahire baskısı s. 89'dan eklenmiştir, (mütercim)
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§: 67- Sarih  İcm ânın  K aynak D eğeri

Bilginlerin büyük çoğunluğuna (:cumhur ) göre, sarih icmâ kesin delil teşkil eder; 
ona uym ak vâcib, m uhalif davranmak haramdır. Şayet herhangi bir meselede sarih icm â 
m eydana gelm iş ise ve bu icmâdan haberdar olunm uşsa, artık üzerinde icm â edilen 
hüküm  kesin hüküm niteliğini kazanmış olur. Ona aykırı davranm ak câiz olm adığı 
gibi, hükm ünde ittifak edilen o mesele de ictihad ve ihtilâf konusu olmaktan çıkar.

N a z z â m 177, H âric îler'in178' ve Şîa’n ın179 bir kısm ı icm âyı kaynak olarak kabul 
etmemişlerdir.

177 •
- İbrahim b. Seyyar el-Basrî en-Nazzâm (ölümü 231 h.): M utezile bilginlerindendir ve kendi 

adıyla anılan bir M utezile fırkasının reisidir. İcmânın ve kıyasın hüccet değerini ilk inkâr 
eden kişidir. Sahabe icmâsmın kaynaklık vasfını ve onların yeni olaylarda kıyasa dayanm ış 
olduklarını da kabul etm ediği için, bu yöndeki tezini desteklem e uğruna Sahâbe'ye dil 
uzatm ıştır. Hadis ehli hakkında da itham kâr ifadeler kullanm ıştır. Şaraba düşkün, açıktan 
açığa fısk u fücur işleyen biriydi. İcmâ ve kıyas konusunda zihinleri karıştıran fikirleri ve 
bun lara karşı verilen cevaplar, eski usul eserlerinde m evcut bulunm aktadır. H âricîler, 
R âfizîler ve Zahirîler, icm â ve kıyasın inkârı hususunda onu öncü edinm işlerdir. Hayatı 
hakkında "el-Fark beyne'l-Fırak" isimli esere (s. 79) bakılabilir

178 ~ • -s •
- el-H avâric (H âricîler), Hz. A li’ye, kendisi ile M uâviye arasında tahkim e rıza gösterm esi 
üzerine karşı çıkan fırkadır. Tahkim küfürdür, çünkü hüküm ancak Allah'ındır" derler. Bu 
sözü ( lâ hükme illâ lillâh"), kendileri için bir sem bol edinm işlerdir. Hz. Ali taraftar- 
laıından da bir çoğu onlara katılm ış ve kendilerine "Allah rızası için nefislerini satanlar"

anlam ına gelmek üzere şurâh" silili adını vermişlerdir. Fakat söz ve davranışlarında doğru 

yolu tutm am ışlar, aşırı görüşlere ve zalimane tutum lara sapm ışlardır. Hz. A li'ye, hilâfetin 
öncelik le onun hakkı olduğu düşüncesine ve Hz. O sm an’ın tutum una karşı ta ’nda bu
lunm uşlar, Hz. Osman ve Hz. Ali'ye saldırma hususunda kendileri gibi davranm ayanların 
küfür ve irtidadına hükmetmişlerdir. Hz. Ali ve Havâric arasında pek çok savaş cereyan etti. 
Sonunda Hz. Ali'ye güç yetinm eyeceklerini ve onun kendilerinin hakkından geleceğini an
layınca ona tuzak kurdular. İçlerinden birini (A bdurrahm an b. M ülcim  el-M urâdî'yi) ona 
gönderdiler ve İbn M ülcim onu m escitte öldürdü. O vakitten sonra H âricîlerin faaliyetleri 
genişledi. M uâviye zam anında bir çok savaşa girdiler. Pek çok guruplara ayrıldılar. Genel 
p rensip leri; Hz. E bubekir ve Hz. Ö m er'e bağlılık , -kendisini sevm edikleri iç in - Hz. 
O sm an dan, -tahkim e razı olduğu için- Hz. A li'den  ve -gönül rızaları o lm aksız ın  
m üslüm anlar üzerinde zorla hakimiyet elde ettiğinden ötürü- M uâviye’den uzak durm adır. 
Y ine prensiplerine göre, hilâfet bizatihi belirli bir kavm e ait değildir. Bilâkis, im an, ilim 
ve istikam et şartlarını taşıyan ve toplumun kendisine bîat ettiği her müslüman halife o labi
lir. Bu şartlar gerçekleştikten sonra artık halife olacak kişinin Acem, Türk veya H abeşî o l
m asının önemi yoktur. Öte yandan halifeye itaat, ancak Allah’ın K itab'ında ve Rasûlü'nün 
Sünnetinde açıkladığı sınırlar içerisinde gereklidir. Şayet bunlara aykırı davranırsa ona is
yan etm ek ve karşı çıkmak vacibdir. Hâricîler, kâfir ile fâsık (: günahkâr) arasında ayrım  
gözetm ezler. A llah’ın sınırlarına riayet etmeyen herkes fâsıktır; fâsık ise kâfirdir.

- Şîa, Hz. Ali ile onun evlâdına ve torunlarına taassupla bağlanan fırkadır. Prensipleri şudur: 
Hilâfet dinin rükünlerinden biridir ve Rasûlüllah’ın vasiyetine binaen Hz. A li’nin hakkıdır. 
Ondan sonra da onun evlâdının hakkıdır. Bu hakkı onlardan alan zâlim veya gaasıptır. Ne 
var ki Şîa m ensuplan, Hz. Ali'den sonra kimin halife olacağı ve Hz. E bubekir ile Hz. 
Ö m er in halifeliklerinin haklı olup olmadığı hususunda ih tilâfa düştüklerinden, b ir çok 
fırkalara ayrılmışlardır. Bu fırkalar içinde ehl-i sünnetten çok uzaklaşm ayan mutedil kollar 
bulunduğu gibi, Hz. A li’ye ve evlâdına tanrılık vasfını vererek iman çerçevesinden çıkan, 
şirk ve dalâlete düşen aşırı kollar da vardır. Hz, Ali ve evlâdına tanrılık vasfı verecek dere
cede ileri gitm eyen bir kısım aşırı Şîa m ensupları İse, onların ölm ediklerine ve tekrar 
yeryüzüne dönüp ışık saçacaklarına ve adalet dağıtacaklarına inanırlar. Bu fırkaların çoğu
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Her iki görüşün sahipleri, bu konuda Kur'ân ve Sünnet'ten delil getirm işledir.

§: 68- C um hurun D eliller i

Büyük çoğunluğu teşkil eden bilginlerin delillerini şöyle özetlemek m üm kündür:

1- en-Nisâ' Sûresinin 115. âyetinde şöyle buyurulmuştur:
t f -  e ^  i ,  ^  ^  J  s  > >  5 s  9 s  > 9 ,  » /  « X > 9  *  *  * *  s

j  ^ j j  U i i y  jŞ ’ ^  L* ^  ) \  (jîU i;

I O f r L * j  "Kim kendisi için doğru yol belli olduktan sonra Peygam ber'e karşı 

çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü yolda bırakırız ve 
cehenneme sokarız■ Ne kötü bir gidiş yeridir orası,!" Bu âyette Yüce Allah, m üm inlerin 
yolundan başka yola uyanların cehennem e gireceklerini ve kötü bir âkıbete düçâr 
olacaklarını bildirmiştir. Şu halde müminlerin yolundan başka yol bâtıldır, m üm inlerin

yok olup gitmiştir. Sadece Zeydiyye, İmâmiyye veya Caferiyye ve İsm ailiyye gibi birkaçı 
yaşam aktadır. Zeydiyye, Şîanın en mutedil koludur ve Zeydiyye m ezhebi ehl-i sünnet 
fıkhına en yakın mezheptir. Bu da sözkonusu mezhebin imamı olan Zeyd b. A li'nin mutedil 
olm asından kaynaklanm aktadır. Zira o, Hz. Ebubekir ve Hz. Öm er'in halifeliğ in in  geçerli 
olduğuna hükmetmiş, -diğer Şîa mensuplarının aksine- onlara ta'nda bulunm ayı ve onlardan 
teberrü' etmeyi uygun görmemiştir. Bu imamın ilk iki halife hakkında söylediği, dedesi (Hz. 
A li) kendilerinden daha çok hak sahibi olduğu halde, onların h ilâfe tte  onun önüne 
geçtiklerini ifade etmekten ibarettir. Zeydiyye M ezhebinin fıkhı. Kitap, Sünnet ve icm aya 
ve kıyas vb. yollarla içtihada dayanır. İm âm iyye mensupları ise, im am ların "ism et"ine (: 
günahsızlığına) inanırlar. Onların kanaatine göre, Hz. Peygamber, hilâfeti Hz. A li lehine 
vasiyet etmiş ve dinin zâhir (açık, herkesçe bilinm esi mümkün ,ve bâtın (: derûni, gizli) 
ilim lerini ona bildirm iş, o da bunları kendisinden sonra im âm ete gelecek o lan lara  ak
tarm ıştır. Bu inanca binaendir ki, onların im am larının sözleri, Yüce Allah tarafından gelen 
nasslar gibidir. H üküm ler re'y ve ictihad yoluyla bilinem ez; ancak m a’sûm  (: günahsız) 
imam vasıtasıyla bilinebilir. O yüzden icm â ve kıyas onlara göre edilletü’l-ahkâm  arasında 
yer almaz.
İsm ailiyyeye gelince, bu İsmail b. C a‘fer es-Sadık 'a nisbet edilen fırkadır. Prensipleri itiba
riyle İslâm  çerçevesinin d ışına çıkm ış aşırı bir Ş îa koludur. O nların  görüşleri şöyle 
özetlenebilir: Kur'ân'ın bir "zâhir"i bir de "bâtm "ı vardır. K ur'ân'a harf! olarak  sarılm ak 
doğru o lm ayıp, tevil edilm esi gerekir. Z âh ir ve bâtına b ir a rad a  inanm ak im anın 
şartlarındandır. Sadece birine inanmak, mezhebin dışına çıkmak ve küfre girm ek dem ektir. 
O yüzden bu fırka "Bâtıniyye" diye de anılır. Onların inancına göre vahiy, m eleğin inmesi 
değil ruh tem izliğidir. Dinî hüküm ler sadece avâm için bağlayıcıdır, havâs için bağlayıcı 
değildir. Peygam berler, avâma yön veren öncülerdir. Havâssın peygam berleri ise filozof
lardır. İşaret ettiğim iz zâhir ve bâtın teorisinin paralelinde olmak üzere, İsm âilî m üfessirler 
Kur'ân âyetlerini kendi inançları ile uyuşan, m ensuplarına gizli m esajlar veren ve im âm a 
körükörüne itaat etm eye çağıran sem bolik tefsirlere  tâbi tu tm uşlard ır. Y üce A llah 'ın  
K itab'ına karşı bir çok küstahlıklar taşıyan Kur'ân tefsirleri vardır. Adem  A leyhisselâm 'ın 
kıssası e trafında çok söz etm işlerdir. O nların batını tevillerinden biri şöyledir. Adem  
-sem avî dinlerin belirttiğinin aksine- ilk insan olm ayıp daha önce bir toplu luk vardı ve 
Adem onların arasında yaşadı. Adem'in bir hücceti (: dayanağı) vardı ki Kur'ân ondan Havvâ 
diye sözetm iştir. Esasen Havvâ bir kadın değildir ve Âdem ile evlenm em iştir. O, Âdem'in 
en yakın davetçilerindendi. Her ikisi Âdem'den önceki imâmın daveti içinde nim etlere maz- 
har olmakta idiler. İsmâiliyye daveti aslında Kur'ân'ın "cennet" diye sözettiği şeyin tâ  ken
disidir. Daha sonra Âdem daha üstün bir ınertebeye eriştiğinden imâm onu cennetten yani 
"davet"ten çıkarm ıştır. (Bu konuda Dr. M uhammed Kâmil Hüseyin'in Tâifetiü 'l-İsm âiliyye 
isim li eserine bakılabilir.)
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yolu doğru yoldur. Bu yol ise, müminlerin içinden ictihad ehliyetine sahip kişilerin 
ittifakla benim sedikleri yoldur; artık onların ittifak  ettiği hususlarda ittifak  edilen 
hükme uymak vâcibdir, ona aykırı davranmak câiz değildir.

Çoğunluğun bu âyeti icm ânın kaynak olduğuna delil gösterişi tartışılab ilir ve 
denebilir ki:

 ̂ Âyet-i kerim ede geçen “müminlerin yolu” ifadesinden maksat, Hz. Peygam ber’e 
tâbi olm a, onu desteklem e ve düşm anlara karşı savunm adır; yoksa m üctehidlerin  
üzerinde ittifak  edecekleri şer î  hüküm ler değildir. B una göre âyetin anlam ı şudur: 
Allah ın Rasûlü ne uyup ona yardımcı olma, onu düşm anlara karşı savunm a hususunda 
m üm inlerin yolunu terkedip de, ona düşm anlık eden, onunla çatışan k işiyi, A llah 
yöneldiği yönde bırakır ve âhirette onu cehennem  azabına çarptırır; bu ne kötü  bir 
âkıbettir. Esasen, âyetten çıkan zâhir anlam budur. Bu anlam  âyetin iniş sebebinden 
anlaşıldığı gibi, ardından gelen şu m eâldeki âyetten de bellidir: “Şüphesiz Allah, 
kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; faka t -dilediği kişilerin- bunun dışındaki 
günahlarını bağ ışlar”. O halde bu âyet, icmânın kaynak olduğuna delil teşkil etmez.

2- Hz. Peygam ber'den rivayet edilmiş pek çok hadis, İslâm üm metinin herhangi bir 
konuda birleşm esi halinde, bu birleşm enin hatalı o lam ayacağını ifade etm ektedir. 
M eselâ, Hz. M uham m ed: "Benim ümmetim hata üzerinde birleşm ez", 180 "Benim  
ümmetim bir sapıklık üzerinde birleşmez" ,m  "Allah'tan ümmetimin sapıklık üzerinde 
birleşm em esi dileğinde bulundum; bana dilediğim i verdi" ,182 "Müslümanların iyi 
gördüğü şey, Allah katında da iyidir"183 buyurm uştur; bu anlam da daha birçok hadis 
vardır.

Bu delile dayananlar şöyle derler: Bu hadisler güvenilir râviler tarafından rivâyet 
edilmiştir. Bunlar, her ne kadar lâfız olarak mütevâtir değilse de, ifade edilen ortak anlam

bakımından m ütevâtirdir. Buradaki ortak anlam 2 ~ ^  "üm m etin (top

yekûn) hataya düşmeyeceği "dir. M anevî mütevâtir ise, delâlet ettiği hususta kesin bilgi 
sağlama açısından lâfzî m ütevâtir gibidir.

Bu sebeple, Rasûlüllah'ın Ashâb'ı ve onlardan sonra gelen müslümanlar, en-Nâzzâm 
ve onun gibi düşünenler ortaya çıkana kadar bu hadislere dayanarak icmâyı kaynak kabul 
etmişler, deliller arasında bir çatışm a halinde icmâyı diğerlerinden üstün tutm uşlardır.

18°- U ı j i ^ î ^ J S ı  Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. tbn Mâce, Fiten, 8.

- • c-- bkz dipnot 180

- J e wf.lc ra>jV 1ıi 'J lic JL  Yakın anlam da rivayetler için bkz. Ebû Davud, F iten, I
(4252 ve 4253 numaralı hadisler).

183 * * * - - • . *
C Kısmî lâfız farklılığı ile, bkz. Ahmed b. Hanbel, I, 379.
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Nâzzâm  ve onun görüşünde olan bir azınlık ise, icm ânın kaynak sayılam ayacağını 
söylemiştir.

§ : 69- N âzzâm  ve O nun G örüşünde O lan lar ın  D elilleri

Nâzzâm ve onunla aynı görüşte olanlar şunları delil göstermişlerdir:

1- en-Nisâ' Sûresinin 59. âyetinde şöyle buyurulmaktadır:
'  *  i  *  '  * s  9 ta i ,  * \ s * ,  ^  i  S J 0 ,  + *  i  t ,  ,  & + &

Lfi </. ^  1*^“" j■•Vl J_j~“jlt I ^ J d i J »
*  y  *  "  °  "  * * '  '  '  - J  •  ✓ *  S  J  9 f  9 * »J  « * 4  ,  «M

/m an edenler!
Allah a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan yöneticilere de itaat edin. Eğer b ir hususta 
anlaşmazlığa düşerseniz, -Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu A llah ’a ve 
Rasûlü ne götürün. Bu hem hayırlı, hem de sonuç bakımından daha güzeldir. "

Y üce A llah, bu âyetinde, ih tilâf konusu olan m eselenin  A llah  ve R asû lü ’ne 
gö tü rü lm esin i em retm iştir. A llah 'a  gö tü rm ek ten  m aksa t onun K itab 'ına , Hz. 
P eygam bere  götürm ekten m aksat da hayatta iken kendisine ve vefatından sonra 
S ünneti'n e  başvu rm ak tır. A llah , hakk ında ih ti lâ f  ed ilen  m eselede üm m etin  
m üctehidlerinin ittifakına başvurulm asını em retm em iştir. Bu da onların  ittifakının 
muteber olmadığını gösterir; şu halde bu ittifak kaynak olamaz.

Buna şöyle cevap verilmektedir: Ayet sizin görüşünüzün lehinde değil aleyhinde bir 
delil teşk il ediyor. Ç ünkü âyet, ih tilâ f edilen  m eselede A llah ’ın K itab 'ına  ve 
Peygamberi nin Sünneti'ne başvurulmasını gerekli kılm aktadır. İcmânın kaynak sayılıp 
sayılam ayacağı da sizinle bizim aram ızda ihtilâflı olduğuna göre, bu konuda A llah'ın 
Kitab ı ve Rasûlü nün Sünneti'ne başvurmak ve onların gösterdiğine göre davranm ak 
gerekir. Sünnet'e başvurduğum uzda ise, icmânın kaynak olduğunu gösteren deliller 
buluyoruz. Böylece biz, icmânın kaynak olduğunu söylem ekle âyetin gereğini yapm ış 
oluyoruz. A m a siz aksini söylemekle gereğini yerine getirm em iş oluyorsunuz.

2- Hz. Peygam ber (s.a.), M uâz b. Cebel'e hüküm  verirken hangi kaynaklara 
dayanacağını sorduğunda, icmâyı zikretmemiş, Hz. Peygam ber de onun söylediklerini 
olduğu şekliy le tasvip e tm iştir.184 Şayet şer'î hüküm leri verirken, icm â kendisine 
dayanılabilecek bir kaynak olsaydı, -yargı görevi yapan kişi için çok önem  taşıdığı 
halde- Hz. Peygam berin o kaynağa işaret etmeksizin onun söylediğini olduğu şekliyle 
tasvip etmesi doğru olmazdı.

Bu istidlâlin zayıf olduğu açıktır. Zira M uâz, o sırada başvurulm ası m üm kün olan 
ve Hz. Peygam ber'in sağlığında kaynak kabul edilen delilleri saymıştı ve Rasûlüllah bu 
yüzden onun söylediklerin i tasvip etm işti. îcm â, Hz. Peygam ber hayatta iken bir 
kaynak değildi ki, M uâz hüküm verirken dayanacağı deliller arasında onu da zikretsin.

bkz. dipnot 15.
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Söylenenlerden açıkça anlaşılm aktadır ki, icmânın kaynak oluşuna karşı çıkanlar 
görüşlerini destekleyen istidlâle elverişli bir delile sahip değildir. Buna karşılık büyük 
çoğunluğu teşkil eden b ilg in lerin  bu konudaki görüşü istid lâle elverişli delil ile 
desteklenmiş bulunmaktadır. Şu halde tercihe şâyân olan çoğunluğun görüşüdür.

§: 70- S ü k û tî İcm ânın  K aynak D eğeri

Sarih icm ânın kaynak olduğunu kabul eden usulcülerden bir kısm ı sükûtî icmâyı 
kaynak olarak görm em işlerdir. H atta içlerinde bunun "icmâ" olarak isim lendirilm esini 
bile reddedenler vardır. M âlikîler ve -rivayet edilen son görüşüne göre- İm am  Şâfiî 
onlardandır.

D elilleri şudur: G örüşlerini açıkça belirtm eyen m üctehidlerin  bu sükûtu onların 
açıklanan görüşe m uvafakat ettiğ in i göstereb ileceğ i gibi, başka b ir sebebe de 
dayanabilir. Henüz o m esele ile ilgili ictihâdî bir kanaata varmamış olması, görüşünü 
açıklayan m üctehidden çekinm esi veya görüşünü belirttiğinde zarara m aruz kalm a 
korkusunun bulunması gibi. Bu ve benzeri ihtimaller varken, sükût eden m üctehidlerin 
bu sükûtu  rıza ve m uvafakata  delil olam az. İttifak  gerçek leşm ed ikçe icm â da 
gerçekleşmez; çünkü icmânın temeli ittifaktır.

Usûlcülerin çoğunluğu ise sükûtî icmayı kaynak kabul etm işlerdir. Bunların bir 
kısmı "sükûtî icm a da sarih icmâ gibi kesin delil teşkil eder" dem işlerdir. Hanefîlerin 
çoğunluğu ve İmâm Ahm ed b. Hanbel bu görüştedir. Onlar bu görüşü şöyle savunurlar: 
İcmânın kaynak olduğunu ve onun kesin bir hüccet teşkil ettiğini gösteren deliller, sarih 
icmâ ile sükûtî icmâ arasında bir ayrım yapmamıştır.

Sükûtî icmâyı kaynak kabul edenlerin diğer bir kısmı ise "o zannî delild ir” derler. 
Hanefîlerden Kerhî ve Şâfıîlerden Âmidî bu görüştedir. Bu m eselede bizim  de tercih 
e ttiğ im iz  görüş budur. Ç ünkü, sükûtî icm â için ileri sü rü len  -ve daha önce 
belirttiğimiz- şartların bulunması halinde dahi görüş açıklamayan m üctehidlerin sükûtu, 
diğerlerinin görüşüne m uvafakat ettiğini kesin bir şekilde belirlem iş olm az, dolayısıyla 
böyle icm âyı kesin bir delil olarak niteleyem eyiz. Bu sükût, m uvafakat ihtim alini 
düşündürebileceği gibi başka ihtimalleri de hatıra getirebilir. Şu kadar var ki, muvafakat 
ihtim ali kuvvetlidir, d iğer ih tim aller zayıftır. Çünkü selef-i sâlih în in  tutum ların ı 
incelediğimizde, onların, büyük sıkıntılara maruz kalacaklarını bilseler bile ve görüşüne 
karşı ç ık tık ları k işin in  m evkii ne o lursa olsun, doğ ru luğuna inand ık la rı şeyi 
söylemekten çekinmediklerini görüyoruz.

İşte bu durum a bir örnek: Hz. Ömer, zina suçunu işlediği sabit olan ham ile bir 
kadına zina cezasını uygulam aya karar verince, Muâz b. Cebel ona karşı çıkar ve der ki: 
"Allah sana onun sırtına ceza uygulaman için yetki vermiş olsa bile, karnm dakine ceza
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uygulaman için yetki vermemiştir". Bunun üzerine Hz. Öm er "M uâz olm asaydı Ömer 
m ahvolmuştu!” der.185

Hz. Ömer'in, müslümanlardan mehir miktarında aşırıya kaçm am alarını istediğini ve 
dörtyüz dirhem den faz la  m ehir tesbit ed ild iğ inde bu fazlalığ ın  bey tü lm âle irât 
kaydedileceğini söylediğini duyan bir kadın da kendisine gelir ve şöyle itirazda bulunur: 
"Allah ‘bir kadına yüklerle (mehir) vermiş olsanız dahi... '186 buyurarak bize bu hakkı 
veriyor da, Ö m er bizim bu hakkımızı engelliyor öyle mi?" Bu söz üzerine Hz. Ömer 
şöyle der: Bir kadın doğruyu bildi, Ömer ise hataya düştü.

Bir başka örnek: Hz. Ali, "Ümmehâtü’l-evlâd"ın187 satılabileceği yönünde yeni bir 
görüşe m eylettiğini ifade edince, Abîde b. Amr es-Selm ânî ona şöyle der: "Topluluğun 
görüşüne uygun olan görüşün, bizce, tek başına kaldığın görüşten daha güzeldir."

Onların hayatı incelenirse, bu gibi durum ların pek çok olduğu görülür. Şu halde 
m üctehidlerin sükûtunda, açıklanan görüşe m uvafakat ihtim ali kuvvetle m evcuttur. 
Buna göre, sükûtî icm ayı kaynak kabul etmek gerekir. Fakat bu, kat'î değil zannî bir 
delildir.

§: 71- İcm ân ın  G erçek leşm esin in  M üm kün O lup O lm ad ığ ı

İcm ânın gerçekleşm esinin  m üm kün olup olm adığı ve fiilen  m eydana gelip 
gelm ediği hususunda bilginler farklı görüş belirtm işlerdir. Ç oğunluğa göre icmânın

I O C  . . .
IUJ- el-M ebsût m üellifinin rivayetine göre (bkz. Serahsî, IV, 343), bir adam  iki yıl karısından 

uzakta bir yerde kalmış, döndüğünde onu hamile bulmuştu. Adam  olayı Hz. Öm er'e intikal 
ettirdi. Halife Ömer, kadına recm cezasını uygulamak istedi. Muâz şöyle diyerek karşı çıktı: 
"O kadın hakkında ceza uygulama yetkin varsa da, karnındakini cezalandırm an için bir ge
rekçen yoktur." Bunun üzerine Hz. Ömer kadını bıraktı. Sonunda kadın doğurdu. Çocuk ba
basına benziyordu. Adam çocuğu görünce hayretler içinde kaldı ve "K abe'nin Rabbine 
andolsun ki bu benim  oğlum" dedi. Hz. Öm er de şöyle dedi: "K adınlar, M uâz gibisini 
doğuramaz. Muâz olmasaydı, Ömer mahvolmuştu".

186- en_Nisâ' 4/20; îJü ^ ^ û i . ı '1X:îj
IR7 .. w

- "Ummü'l-veled" (çoğulu: ümmehâtü'l-evlâd), efendisinden çocuk doğuran câriye demektir.
Efendi çocuğun kendisinden olduğunu kabul ederse, çocuğun nesebi onun üzerine sâbit olur 
ve câriye ümmü'l-veled statüsünü kazanır. Sahabe, önce, üm m ü'l-veled olan câriyenin satılıp 
satılam ayacağı ve efendisinin ölümünü takiben hürriyetine kavuşup kavuşm ayacağı husu
sunda ihtilâf etm işlerdir. Sonunda görüşleri bir noktada toplanm ış, Hz. Öm er zam anında 
üm m ü'l-veledin satılam ayacağı ve efendisi ölünce hür statüsüne gireceği hususunda icm â 
vuku bulmuştur. Bu haberi, Abdürrezzâk M a'm er'den, o Eyyûb'den, o İbn Sîrîn'den, o da 
Abîde es-Selm ânî'den nakletmiş ve İbn Kudâme el-M uğnî isimli eserinde şu şekilde zik
re tm iş tir: "A bîde an latıyor: A li'n in  şöyle  ded iğ in i duydum : Ü m m eh âtü 'l-ev lâd ın  
satılam ayacağı hususunda benim görüşüm ile Öm er'in görüşü birleşm işti. Ben daha sonra 
satılabileceği kanaatine vardım. (Abîde sözüne devam  ediyor.) Ona şöyle dedim : Senin ve 
Ö m er'in cem aat halindeki görüşünüz, bence cem aatten ayrı kalan görüşten daha iyidir." 
Bunun üzerine Hz. Ali bu yeni görüşünden vazgeçti ve Abîde ile Şurayh'a şöyle dedi: Daha 
önce hükmetmekte olduğunuz şekilde hüküm verin. Zira ben ihtilâftan hoşlanmam.
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gerçekleşm esi m üm kündür ve fiilen de m eydana gelm iştir. N âzzâm iye188 ve Şîa ise 
aşağıdaki gerekçelere dayanarak icm ânın gerçekleşm esinin m üm kün olm adığını ileri 
sürmüşlerdir:

1- İcm ânın kaynak olduğunu kabul eden çoğunluğun görüşüne göre, b ir devrin 
bütün m üctehidleri fikir birliği etm iş olm adıkça icm â m eydana gelem eyecektir. Buna 
göre iki hususun bilinmesi icmânın var olabilmesi için zaruridir:

a) İcmânın m eydana gelmesi, kendilerinin ittifakına bağlı olan m üctehidlerin kim ler 
olduğu.

b) İcmâya konu olacak mesele hakkında her bir müctehidin görüşünün ne olduğu.

Bu iki hususun bilinm esi de im kansızdır. Çünkü m üctehidler tek b ir ü lke ve 
bölgede toplanmış olmayıp, değişik ülkelere ve şehirlere dağılmış haldedirler. Onları tek 
bir yerde toplayıp görüşlerini öğrenmek ya da her birinin görüşüne güvenilir bir yoldan 
ulaşabilmek kolay değildir.

2- İcmânın dayandığı bir sened, bir delil m utlaka gereklidir. Söz konusu hüküm le 
ilgili olan bu delil ya sübut ve delâlet yönünden kat'îdir ya da sübût veya delâleti zannî 
bir delildir. Şayet hem sübut hem delâlet yönünden kat’î  bir delil ise, norm al olarak 
insanların bu delili bilmesi gerekir; delâleti de kat'î olduğuna göre hüküm  belirlenm iş 
dem ektir. Şu halde artık icm âya ihtiyaç yoktur. Böyle bir hüküm  hakkındaki icm â
tahsîlü 1-hâsıl yani hazırda var olan bir şeyi elde etm ek için çaba sarfetm e kabilinden 

olur, ki bu faydasız bir iştir. D elilin zannî olm ası halinde ise, bu delilin gösterdiği 
hüküm  üzerinde ittifak m eydana gelm esi norm alde m üm kün değildir. B ir taraftan 
m üctehidlerin çokluğu ile farklı tabiat ve kabiliyette olm aları, diğer taraftan hüküm  
çıkarm ada esas alınacak delillerin çokluğu dikkate alınırsa, böyle bir ittifakın im kânsız 
olduğu anlaşılır.

İcm ânın gerçekleşm e im kânını kabul etm eyenlerin dayandığı başlıca gerekçeler 
bunlardır.

İcmânın gerçekleşme imkânını savunan ve büyük çoğunluğu teşkil eden bilginlere 
gelince, onlar görüşlerini desteklem ek üzere Sahâbe dönem inde ve diğer dönem lerde 
bilfiil m eydana gelmiş icmâları delil olarak gösterm işlerdir. Bu cüm leden olm ak üzere 
şu hüküm ler zikredilebilir: N inenin m irasta altıda bir hisseye sahip olduğu, b ir g ıda 
m addesinin satım  sözleşm esine konu olması halinde m üşterinin m alı satıcıdan teslim  
almadan önce onu satmasının câiz olmadığı, m üslüm an bir kadının gayr-ı m üslim  bir 
erkekle evlenmesinin bâtıl olduğu, m ehir belirlenmeksizin yapılan nikâh akdinin geçerli 
olduğu.

188
- Bazı usulücüler icmânın gerçekleşemeyeceği görüşünü Nazzâm'a nisbet etm işlerdir. Fakat bu 

doğru değildir. Doğrusu-Sübkî'nin belirttiği üzere- bu görüşün Nazzâm 'ın bazı arkadaşlarına 
ait olduğudur. Nazzâm in kendisi ise haddizatında icmânın gerçekleşmesinin müm kün olduğu 
fakat icmânın kaynak olmadığı kanaatindedir.
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Bu ve benzeri hükümleri zikrederek şöyle derler: M üctehidlerden nakledilen  bu 
icmâlar, icm ânın gerçekleşm e im kânından öte, icm ânın bilfiil gerçekleşm iş olduğunu 
açıkça gösteren delillerdir.

Onlar, karşı görüş sahiplerinin delillerini detaylı olarak cevaplandırm a yönüne 
gitmemişler, şöyle dem ekle yetinmişlerdir: Bu itirazlar, apaçık bir durum  hakkında ileri 
sürülm üş ve zihinleri karıştırm aya yönelik kuşkulardan ibarettir. O yüzden bunlara 
itibar edilmez.

Fakat doğrusu bu metod -görüldüğü üzere- hakikate uygun ve insaflı b ir m etod 
değildir. İn saf anlayışı, karşı görüş sahibinin delillerin i de inceley ip , gerçek le 
bağdaşm ayanları reddetm eyi, doğru ve gerçeğe uygun görünenleri ise kabul etm eyi 
gerektirir.

Şimdi biz icmânın gerçekleşme imkânını kabul etmeyen azınlık görüşü sahiplerinin 
dayandığı gerekçeleri gözden geçirelim:

İcm ânın dayanacağı delil ile ilgili itirazlarında gerçeklik payı bulm ak m üm kün 
görünm üyor. Çünkü hangi türden olursa olsun, delilin varlığı, icm ânın gerçekleşm e 
imkânı ve bilfiil m eydana gelmesi açısından bir engel teşkil etm ez. D iyelim  ki delil 
kat'îdir: Herkesin bunu bilm esine kaçınılm az bir şey olarak bakm am ak gerekir; bazen 
bir m eselede kat’î bir delil bulunduğu halde, bazıları bunun farkında olam ayabilir ve 
bilenler tarafından bunun hatırlatılmasına ihtiyaç duyulabilir. M eselâ yukarıda zikredilen 
m ehir m eselesinde bu durum  açıkça görülm ektedir. Hz. Ö m er K ur'ân 'daki nassı göz 
önünde bulundurm aksızın m ehrin dörtyüz dirhem den fazla tesbiti halinde fazlalılığın 
beytülm âle irat kaydedileceğini bildirm iş, bir kadının âyeti hatırlatm ası üzerine Hz. 
Ömer görüşünden vazgeçmiştir.

Benzeri bir olay Hz. Peygam ber (s.a.)'in vefatı sırasında yaşanm ıştır. K at'î delil,
yani K ur'ân âyeti, onun ölüm lü olduğunu daha önceden m üslüm anlara  şöylece
hatırlatmıştı: "Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygam berler gelip  
geçm iştir. Şimdi, o ölür ya da öldürülürse siz gerisin  geriye (eski d in in ize) mi 
döneceksiniz?! Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar vermiş olmayacaktır. 
Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”m  Fakat Rasülüllah vefat edince, Sahâbe’den 
bazıları, özellikle Hz. Öm er bunu gözden kaçırm ıştır. İbn M âce es-S ünen 'inde Hz. 
Ayşe'den şu nakilde bulunmaktadır: "Rasülüllah (s.a.) vefat edince -ki Ebubekir o esnada 
e l-A vâ lî'd e190 karısı İbnet'u H ârice'nin yanında bulunuyordu- bazıları şöyle dem eye 
başladılar: Peygam ber (s.a.) ölm edi. Bu, vahiy sırasında onun (rûhâniyet âlem ine 
yükse lerek ) b ir süre kaybo lm ası halinden ibare ttir . N ihaye t E b u b ek ir geld i,

' Al u îmran 3/144. «*• p jt ot* oül *Lî ̂  jJî J - ı — t*j

^\jJt ĴJI j  jJau
el-Avâlî, Medine çevresinde bir yer ismidir. Burası ile Hz. Peygam ber (s.a.)'in evi arasında
bir mil mesafe vardır
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R asûlüllah 'ın  yüzünü açtı, iki gözünün arasını öptü ve dedi ki: Sen A llah  katında 
öylesine kıym etlisin ki, o seni iki defa öldürm ez. Evet evet, A llah 'a yem in ederim  ki 
artık R asûlüllah (s.a.) ölmüştür. Öm er ise m escidin bir kıyısında şöyle söyleniyordu: 
A lla h a  andolsun, Rasûlüllah (s.a.) ölm em iştir! D aha nice m ünafıkların  ellerin i ve 
ayaklarını kesmeden ölmeyecektir! Ebubekir m inbere çıktı ve şöyle dedi: K im A llah'a 
tap ıyor idiyse, şüphesiz A llah diridir, ölm em iştir: A m a kim M uham m ed'e tapıyor 
idiyse, bilsin ki artık M uhammed ölmüştür. Muhammed ancak b ir peygamberdir. Ondan 
önce de peygam berler gelip geçmiştir. Şimdi, o, ölür ya da öldürülürse gerisin geriye  
(eski dininize) mi döneceksiniz?! Kim gerisin geriye dönerse A llah’a hiçbir zarar vermiş 
olmayacaktır. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır."191 Ömer: Bu âyeti sanki daha 
önce hiç okumamışım, dedi ve söylediklerinden vazgeçti, hakikati kavradı ve m utedil bir 
tavır içine girdi. İnsanlar da bu âyeti okuya okuya M edine sokaklarına dağıldılar. Sanki 
âyet daha o gün inmişti!"

Sonra, bir m eselede kat'î delil bulunsa ve insanlar bunu biliyor olsalar bile, bu 
delilin gösterdiği yönde icm ânın m eydana gelm esi, tahsîlü 'l-hâsıl kabilinden, yani 
faydasız b ir şey sayılam az. A ksine bu icm ânın şöyle bir faydası vardır: D elilin  
gösterdiğ i anlam ı güçlendirm iş olur, sonraki devirlerde bu delilden çıkan hüküm  
üzerinde ih tilâf ihtimali kalm az ve icm â sayesinde artık hükmün delilini özel olarak 
araştırma ihtiyacı ortadan kalkar.

Bu söylediklerim iz, m esele hakkında kat'î delil bulunm ası durum u ile ilgiliydi. 
Şimdi kıyas ve haber-i vâhid gibi zannî delil bulunm ası ihtim ali üzerinde duralım . 
Esasen, böyle bir m eselede herkesin fikir birliği etm esi -azınlık görüşü sahiplerinin 
iddia ettiği gibi- imkânsız bir şey değildir. Çünkü bazı zannî deliller, hükmü gösterm e 
bakım ından öylesine açık olur ki, artık o hüküm hakkında görüş ayrılığ ına im kân 
kalm az. G erçekten, fakihlerin icm â ettikleri birçok m eselede bu durum u görürüz. 
Meselâ:

- Buğday ve benzeri gıda maddelerinin müşteri tarafından satıcıdan teslim alınmadan 
önce satılm ası m eselesi. M üctehidler, konu ile ilgili delil -haber-i vâhid olm ası 
sebebiyle- zannî olduğu halde bu m eselenin hükmü üzerinde birleşm işler ve bu satışın 
şer'an yasak o lduğuna hükm etm işlerdir. Hz. Peygam ber'in  konu ile ilg ili hadisi 
şöyledir: Her kim bir gıda maddesi satın alırsa, teslim alıncaya kadar onu satmasın'1,92

- Hz. Ebubekir'in halife seçilm esi m eselesi. M üslüm anlar onun, başka herkese 
tercih edilip halife seçilm esinde icm â etm işlerdir. Bu konudaki delilleri ise kıyastır. 
O nlar bu işi, Hz. Peygam ber'in  onu nam az im âm eti hususunda başkalarına tercih 
etm esine kıyas etm işler ve şöyle dem işlerdir: "Allah'ın Rasûlü dinim ize ait bir iş için 
ona (onun vekâlet etm esine) rıza gösterdi; biz de dünyam ızla ilgili b ir işte niye onu 
tercih etmeyelim?"

- bkz. 189 numaralı dipnot.
192 ............................ ...  .

“ ‘~*rî*u"- i îu U«l » jû , ! B u h â r î ,  Buyû1, 54 (yine bkz. 51, 55); M üslim, Buyû' 4, 36.
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İcm ânın  gerçekleşm e im kânını kabul etm eyen az ın lık  görüşü sah ip lerin in  
m üctehidlerin  her birinin görüşünü öğrenm edeki zorlukla ilgili birinci gerekçesine 
gelince, bu doğrudur ve üzerinde durulm aya değer bir husustur. Fakat bu itiraz bütün 
devirler hakkında geçerli olamaz. Bu konuda bir ayrım yapm ak gerekir: Selef (:ilk İslâm 
nesilleri) birbirinden farklı özelliklere sahip iki devirde yaşamışlardır. Birinci devir: Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer'in dönemleri. İkinci devir: Hz. Osman'dan itibaren m üctehidlerin 
son bulduğu zamana kadar geçen devir.

Birinci devirde m üslümanların durumu dağınıklık arz etmiyordu. M üctehid olanlar 
herkes tarafından tanınıyor, biliniyordu. Çünkü m üctehidlerin sayısı azdı, genelde tek 
bir şehirde yani M edine'de toplanm ışlardı. M edine dışında bulunanların görüşlerini 
öğrenm e im kânı vardı. G örüşlerine  başvuru lm ası ih tiyac ı o rtaya  ç ık tığ ın d a , 
m üctehidlerin  şahıslarını tek tek bilm ek ve görüşlerin i öğrenm ek kolay b ir işti. 
Özellikle Hz. Ö m er dönem inde durum böyleydi. Çünkü o, Sahâbe'nin önde gelenlerine, 
ilim ve fikir erbâbma, zaruret olm adıkça M edine'den ayrılıp yeni fethedilen yerlere 
gitmeyi yasaklamıştı.

Bu özelliklere sahip bir devir hakkında, icmânın gerçekleşm e im kânını ve bilfiil 
m eydana gelmiş olmasını inkâr etmek insaflı düşünen bir kimseye yaraşmaz. N asıl olur 
da böyle bir devir için icm â inkâr edilir? Bakıyoruz, gerek Hz. Ebubekir gerekse Hz. 
Öm er fetvâ hususunda asla m üctehidlere karşı baskıcı bir tutum takınm ıyorlar, aksine 
onları davet edip -Kitap ve Sünnet'te açık hükmünü bulamadıkları m eselelerde- onların 
görüşlerini soruyorlar, nihayet müctehidlerin görüşü bir noktada birleşince de o hükmü 
uyguluyorlar. Gerçekten, güvenilir pek çok râvi tarafından bize bu nevi icm â örnekleri 
nak ledilm iş bulunm aktadır. Söz gelim i: Hz. Peygam ber'in  vefatından sonra Hz. 
Ebubekir'in halife seçilmesi; Hz. Ebubekir'in halifeliği dönem inin ilk sıralarında zekât 
vermeye karşı çıkanlara karşı savaş açılması; deri, hurma dalı vb. şeyler üzerinde dağınık 
halde yazılı bulunan Kur'ân'ın bir m ushaf içinde toplanm ası; hadiste "altın, gümüş, 
buğday, arpa, hurma ve tuz" şeklinde sayılan altı sınıf m addede ribâ yasağının kabulü 
konularında m eydana gelen icm âları zikredebiliriz. Bu devirde icm ânın gerçekleşm e 
imkânının varlığını ve bilfiil meydana gelmiş olduğunu tereddüde meydan bırakm ayacak 
şekilde ortaya koyan daha pek çok icmâ örneği bulunmaktadır.

İkinci devire (yani Hz. Osm an'dan itibaren başlayan devire) gelince, bu devirde 
icmânın m eydana gelmesi zordur, bilfiil m eydana geldiğini söylemek de kolay değildir. 
Z ira m ücteh id ler fethedilen ülkelere dağılm ışlar, o ralara yerleşm işler ve sayıları 
çoğalmıştır; artık kimlerin müctehid olduğunu bilmek ve onların görüşlerinden haberdar 
olabilm ek im kânsız hale gelmiştir. Kaldı ki, bu devirde bir görüş üzerinde birleşm eyi 
veya en azından bir m esele hakkında her bir m üctehidin görüşünü öğrenebilm eyi 
im kânsız kılan siyasî ve gayr-ı siyâsi pek çok olay m eydana gelm iştir. Şu halde bu 
devir için iddia edilebilecek azam î şey şudur: Bir çok mesele ortaya çıkm ıştır ki, hiç 
kim senin bunların hükm üne m uhalefet ettiği bilinmem ektedir. Am a, daha önce icm â 
tarifinde geçtiği şekilde bütün m üctehidlerin şer'î bir meselenin hükm ü üzerinde ittifak
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e ttik le rin i kabu llenm ek  ve böyle b ir ittifak ın  vuku bu lduğunu kesin  o larak  
söyleyebilmek kolay değildir.

§: 72- İm am  A hm ed b. H anbel'in  İcm â H ak kınd aki G örüşünün  
B e lir le n m e s i

Şimdi geriye İmam Ahmed b. Hanbel'den icm â hakkında nakledilen sözlerin gözden 
geçirilm esi ve onun bu konudaki görüşünün belirlenm esi kalm ış bulunuyor. Oğlu 
A bdullah dem iştir ki: Babamın şöyle söylediğini işittim : "Bir adam bir konuda icm â 
iddiasında bulunuyorsa o yalandır, icmâ iddia eden de yalancıdır. Nereden bilecek, belki 
de insanlar o konuda ihtilâf etm işlerdir. Fakat şöyle diyebilir: İnsanların bu konuda 
ihtilâf ettiklerini bilmiyoruz. Veya bu konuda bir ihtilâf bana ulaşmadı."

Bilginler onun bu sözle neyi kasdettiği hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Kimi: O, bu sözüyle icmânın kaynak olduğunu reddediyor, icmâyı şer'î hüküm ler için 
b ir delil olarak kabullenm ediğini anlatm ak istiyor, dem iştir. Kimi ise şu görüşü ileri 
sürm üştür: Hayır, bunu kasdetm iyor, Sahâbe'nin dışındakilerin icm âsını reddediyor. 
Sahâbe icm âsının kaynak olduğu zaten m uhatabın kendiliğinden düşünebileceği bir 
husustur. Z ira Sahâbe devrinde icmâya katılacaklar sayıca sınırlıydı, oysa A hm ed b. 
Hanbel bu sözü söylediğinde sayıları çoğalmış ve değişik yerlere yayılmışlardı.

B ir başka görüşe göre: Ahmed b. Hanbel ne birincilerin ne de İkincilerin dediğini 
kastetm iştir. Onun esas maksadı, başkaları tarafından desteklenm eyen icm â iddiasını 
reddetmektir. Şayet bir kimse tek başına bir icmâ iddiasında bulunuyorsa, bu onun yalan 
söylediğini gösterir; doğru söylüyor, olsaydı, bu icm âyı nakleden başka kim seler de 
olurdu.

B azıları ise, onun bu sözle, yukarıdaki yorum ların dışında kalan başka b ir şeyi 
kasdettiği kanaatindedir. Buna göre, o, hakkında ihtilâf bilinmeyen her hüküm için icmâ 
adınm kullanılm asına karşı çıkmaktadır.

Bizce, bu yorumlar içinde en isabetli görüneni sonuncusudur.

En isabetsizi ise, "onun bu sözle icmânın kaynak olduğunu reddettiği" yorum udur. 
ATımed b. Hanbel'in sözünden bu anlam çıkmadığı gibi, onun pek çok m eselede icm âya 
dayandığı ve onu delil getirdiği bilinen bir husustur. M eselâ Beyhakî İm am  A hm ed'in 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Herkes bu âyetin nam az hakkında o lduğunda icm â

_ " *  *  9 *  * *  > V  ^  J J  ̂  / *  s  s

etm iştir". K asdedilen âyet, I j  aJ I i * . l i  O l }  l i l j  "Kur'ân

okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet ed ils in " ^  âyetidir. D em ek 
oluyor ki İm am  A hm ed icm ânın bulunduğunu nakletm ekte ve ona göre am el 
etmektedir.

193- e l-A 'râf 7/204.
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Bunlardan başka, bir de şu kanaati ileri süren bilginler vardır: A hm ed b. Hanbel'in 
m ezhebi iyi incelendiğinde şu sonuca varılıyor: O na göre icm â, b ir m eselen in  
hükm ünde m uhalifin bilinm em esi anlam ındadır. O her ne kadar bunu icm â olarak 
isim lendirm em iş ise de, bir kaynak olarak kullanm ış ve kıyasa üstün tutm uştur.194

§ : 73- F ık ıh  K itap larınd a N ak led ilen  İcm âlar ın  U sul İlm in d ek i 
İcm â A n lay ışın a  Uyup U ym ad ığ ı

Y ukarıdaki açıklam alarım ızdan anlaşılacağı üzere, İslâm  hukukunda kaynak olan 
icm âdan söz edebilm ek için şer'î bir m eselenin hükm ü üzerinde bir devrin bütün 
m üctehidlerince fikir birliği edilmiş olması gerekir. B ilginlerin çoğunluğu, böyle bir 
hüküm üzerinde m üctehidlerin tamam ının değil de ekseriyetinin fikir birliği etm esini 
icmâ olarak nitelem ezler ve ona hüccet olarak dayanm azlar. Öte yandan bilginlerin bir 
kısmı sükûtî icmâyı hüccet sayarken, diğer kısm ı onu ne hüccet kabul eder ne de icm â 
diye isimlendirir. İşte usul bilginlerinin, usul kitaplarında, icm â karşısında belirledikleri 
ve bir takım delillere dayanarak doğruluğunu savundukları tavır budur. Fakat acaba bu 
bilginler, fıkıh (furû) kitaplarında ictihadî m eselelerin delillerini gösterirken de icm â 
karşısında usul kitaplarında takındıkları tavra aynen bağlı kalmışlar mıdır?

Değişik fıkıh kitaplarından, hakkında icmâ bulunduğu söylenen meseleleri araştırıp 
inceleyen kim se görür ki, bu icmalârın bazısı m üctehidlerin çoğunluğunun fik ir birliği 
tarzında, bazısı sadece onu zikredenin mezhebindeki bilginlerin ittifakından ibaret, bazısı 
ise sükûtî icm â şeklindedir. Son şekle özellikle H anefî fıkıh kitaplarında çok rastlanır. 
Çoğu zaman onların şöyle dediğini görürüz: Buna falanca müctehid böyle hükm etm iş ve 
hiç kim se ona itirazda bulunm am ıştır; böylelikle onların hepsinin bu hususta  icm â 
ettiği anlaşılm aktadır. Doğrusu, fıkıh kitaplarında zikredilen icm âlar arasında, -usul 
kitaplarında kaydedildiğine göre -bilginlerin büyük çoğunluğunun hüccet kabul edilecek 
icmâ için aramış oldukları şartların tamamını taşıyanlarına pek az rastlanabilir.

D urum  böyle olduğuna göre, bu kitapların naklettiği icm âlara güvenilm esi isabetli 
olmaz. Buralardaki herhangi bir icmâ iddiasını kabul etmeden önce araştırma yapm ak ve 
doğruluğuna kanaat getirmek gerekir. Bazı bilginlerin müctehidlerin hükm ünde fikirbir- 
liği ettikleri meseleleri biraraya getirme am acıyla icm âya dair kalem e aldıkları bir kısım  
eserlerin durum u da furû-ı fıkıh kitapları gibidir. M eselâ İbn Hazm 'ın değişik  fıkıh 
bölüm leriyle ilgili olarak fakihlerin üzerinde fikirbirliği ettikleri m eseleleri kaydeden 
M erâtibu'l-icm â" adlı eseri böyledir. Zira birçok yerde, hakkında görüş ayrılığı bulunan 

m eseleler için icm â bulunduğunu belirtmektedir.

Söz gelimi: İbn Hazm, öğle, ikindi, akşam veya yatsı nam azlarında ka'de-i ûlâyı 
(:ilk oturuşu) terkeden kişiye sehiv secdesinin vâcib olduğu hususunda m üctehidlerin 
icmâ ettiğini söylemektedir. Oysa İmam Şâfiî'ye göre bu durum da sehiv secdesi vâcib

194-bkz. Âl'u Teym iye, el-Müsvedde Fî Usûli'l-Fıkıh, s. 315 v.d.
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değil sünnettir.195 İbn H azm ’in “m uhsar”196 hakkında söylediği de böyledir. Çünkü 
m uhsar a hedy 1®^in vâcib olduğunda müctehidlerin icm â ettiğini belirtm ektedir.198 

Halbuki İm am  M âlik ’ten nakledilen görüşler içinde en yaygın olanına göre m uhsara 
hedy gerekm ez. F ıkh î m eselelere ve fukahânın o m eselelerle ilgili görüşlerine dair 
yeterli bilgisi olan kişinin farkedeceği daha bunlar gibi pek çok m esele bulunmaktadır.

İC M Â N IN  S E N E D İ  

§: 74- "Sened"in  Tarifi

İcmânın senedi, müctehidlerin üzerinde icmâ ettikleri hükme varırlarken dayandıkları 
delil demektir.

§: 75- S en ed in  L üzum u

İcm ânın kaynak olduğunu kabul edenlerin büyük çoğunluğu, icm ânın bir senedi 
olması gerektiği kanaatindedir. Çünkü senedsiz icmâ, Allah'ın dininde şahsî görüşe göre 
hükm etm eye ve Hz. Peygam ber'den sonra yeni bir din ihdas etm eye götürür; bu ise 
kabul edilemez.

§: 76- İcm â İçin  Sened  O lab ilecek  D eliller

Senedin gerekliliği kanaatinde olan bilginlere göre, bu sened A llah'ın K itab'ındaki 
bir nass olabileceği gibi, Hz. Peygamber'in bir Sünnet'i de olabilir.

Allah'ın Kitab'ındaki bir nassa dayandırılan icmâya örnek olarak, müctehidlerin nine 
ile evlenm enin haram  olduğuna dair ittifakını zik redeb iliriz . O nlar bu icm âda, 
"Analarınız... (ile evlenmek) size haram kılındı" 199 âyetine dayanm ışlardır. Çünkü bu

nasstaki ana" (^l) dan maksat, mutlak anlamda "kök" (J-*»l)'tür. Bu ise kişinin dolaylı 

veya dolaysız olarak kendisine bağlandığı kimsedir. Bu anlamda nine bir asildir.

Hz. Peygam ber'in bir Sünnet'ine dayandırılan icm âya da, m üctehidlerin, bir gıda 
maddesinin teslim alınmadan önce alıcı tarafından satılmasının yasak oluşu hükmündeki

İbn Hazm, M erâtibu'l-İcmâ', s. 32.

196_ M uhsar , h?c veya umre için ihrama girdikten sonra hac veya umre ile ilgili şer’ân gerekli 
am elleri yerine getirmeyi engelleyen hastalık ve düşman gibi bir engel ile karşılaşan kimse 
dem ektir.

197 1 *' *' •
- Hedy H arem -i Ş e rife  götürülen yahut kendisi veya parası gönderilen kurban

demektir. N afile ve vâcip olmak üzere iki çeşittir. Tem ettü1 ve kırân haccı yapanlara, hacc
ve umre ibadetine mahsus yasakları ihlâl edenlere hedy vaciptir, (m ütercim )
İbn Hazm, M erâtibü’l-İcmâ' s. 46.

199 en-Nisâ' 4/23.
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ittifakını örnek gösterebiliriz. Zira onların bu icmâdaki senedi, Hz. Peygam ber (s.a.)'in 
"Kim bir gıda m addesi satın alırsa, teslim almadan önce onu satmasın"200 anlamındaki 
hadisidir.

§: 77- U su lcü ler in  K ıyasın  Sened  O lup O lam ayacağ ı H u su su n d ak i 
İ h t i lâ f ı

Kur'ân ve Sünnet nasslarının icmâ için sened olabileceğinde ih tilâf etm em ekle 
birlikte bilginler, kıyas hakkında farklı görüşler belirtm işlerdir. Bir kısm ı kıyas icm â 
için sened olam az dem iş ve şu gerekçeye dayanm ıştır: İcm â kat'î, kıyas ise zannî 
delildir. Kat'î olan şey zannî üzerine bina edilemez.

Bir kısm ına göre ise, kıyas icmâ için sened olabilir ve bu bilfiil m eydana gelmiştir. 
Bu, çoğunluğun görüşüdür ve tercihe şâyân olan da odur. Çünkü kıyas da şer'î 
delillerden biridir, o halde diğer deliller gibi icm ânın senedi olabilir. Sahâbenin 
uygulamalarında bu hususu destekleyen birçok örnek bulabilmekteyiz. Meselâ:

-Hz. Peygam ber kendisinin yerine kimin devlet başkanı olacağını belirlemeden vefat 
etti. Sahâbe önce kimi seçeceklerinde ihtilaf ettiler. Sonra Hz. Ebubekir'in seçilmesi ve 
onun diğer sahâbîlere tercih edilm esinde görüş birliğine vardılar. Çünkü Rasûlüllah, 
h as ta lığ ı a ğ ırla ş ın c a , m ü slü m an la ra  im am et e tm esi iç in  H z. E b u b e k ir 'i  
görevlendirm işti. Ashâbtan bazıları hilâfeti im am ete kıyas ettiler ve diğerleri de bu 
kıyası uygun görüp Hz. Ebubekir'in -Hz. Peygam ber'in imâmet konusunda yaptığı gibi- 
hilâfet hususunda da başkalarına tercih edilmesini kararlaştırdılar. İşte bu kıyas onların 
icm âının senedini teşkil ediyordu. N itekim  bu, bazıların ın  şu ifadesinden açıkça 
anlaşılıyordu: "Allah'ın Rasûlü dinimize ait bir iş için ona (onun vekâlet etm esine) rıza 
gösterdi; biz de dünyam ızla ilgili bir işte niye onu tercih etmeyelim?"

- Şarap ve diğer sarhoş edici maddeleri içen kişiye verilecek ceza için gerek Allah'ın 
Kitabı'nda gerekse Hz. Peygamber'in Sünnet'inde belirli bir m iktar gösterilmiş değildir. 
Şarap içm iş bir kim se Hz. Peygam ber'e getirildiğinde, insanlara ona vurm alarını 
em reder, orada bulunanlar da o gün m evcut bulunan vasıtalarla ona vururlardı: Kimi 
eliyle, kimi pabucuyla, kimi değneğiyle, kimi de elbisesinin sarkan bir ucuyla.

Nitekim  bu konudaki bir rivâyete göre bir gün Hz. Peygam ber'e şarap içtiği sabit 
olmuş bir kişi getirilm iş, o da ona vurmalarını em retmişti. Y ukarıda belirtildiği şekilde 
ceza infaz edildikten sonra bazılarının ona: "Allah cezanı versin, rezil adam !" diye 
bağırdığını duyunca Rasûl-i Ekrem  şöyle buyurm uştu: "Öyle söylem eyin, şeytana  
uymasına sebep olmayın. Şöyle deyin: Allahım onu yarlığa! Allahım ona merham et 
et!"

Hz. Peygam ber ve Hz. Ebubekir'in dönem lerinde içki cezası ile ilgili durum  bu 
şekilde devam  etti. Fakat Hz. Ömer zamanında ülkenin bazı yörelerinde içki içenlerin

200- bkz. dipnot 173.
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sayısı arttı. Şam valisi H alid  b. V elid H alifeye b ir m ektup yazarak, insanların  
uygulanmakta olan cezayı önemsemez olduklarını bildirdi. O sırada Hz. Ömer'in yanında 
M uhâcirûn ve Ensâr'ın ileri gelenleri bulunuyordu. Kendilerine danıştı. Hz. Ali şöyle 
dedi: Şarabı içen insan sarhoş olur, sarhoş olunca hezeyana başlar, böyle ileri geri 
konuşurken iftirada bulunur. İftira edenin cezası ise Allah'ın K itabı'nda seksen değnek 
olarak belirlenm iştir. Hz. Ö m er ve diğer sahâbîler Hz. A li'nin bu görüşünü yerinde 
buldular ye namuslu bir kadına zina isnadında bulunan kişiye uygulanan kazf cezasına

( y l î J l  As- ) kıyas ederek şarap içene de seksen değnek vurulmasını kararlaştırdılar.

İşte bu ve bundan önce belirtilen örnekteki icmâ, kıyasa dayandırılm ıştır. Bu da 
kıyasın icmâ için sened olabileceğini ve bu yönde uygulama yapıldığını göstermektedir.

İcm â kat'î, kıyas zannî delildir; kat'î zanniye dayandırılam az” diyenlere gelince, 
onların bu istidlâli kabule şâyân değildir. Çünkü haber-i vâhid de zannî delil olduğu 
halde, bilginler onun icmâ için sened olabileceğinde fikir birliği etm işlerdir. Kıyas da 
doğruluğu hakkında icmâ meydana gelmezden önce zannî delildir; ama uygunluğuna dair 
icmâ meydana geldikten sonra artık kat'î delil haline gelir.

§: 78- M asla h a t-ı M ü rse len in 201 İcm â İçin Sened O lup  
O la m a y a c a ğ ı

Kıyas icmâ için sened olabildiği gibi maslahat-ı mürsele de -bunu delil olarak kabul 
edenlere göre- icmânın senedi olabilir. Nitekim Hz. Peygam ber’in A shâbı da bu yönde 
uygulamalar yapmışlardır. İşte buna bazı örnekler:

- Hz. Ebubekir in halifeliği döneminde, Hz. Ömer ona Kur’ân'ın bir m ushaf halinde 
toplanm ası tavsiyesinde bulundu. Hz. Ebubekir önce tereddüt etti: R asûlüllah 'ın  
yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım? dedi. Hz. Ömer ısrarla şunu söyledi: İnan ki bunda 
hayır var, A llah'a yemin ederim  bu İslâm'ın menfaatine olacak! Sonunda Hz. Ebubekir 
ikna oldu. K ur'ân 'ın bir m ushaf halinde toplanm asını em retti. A shâb da onun bu 
kararını uygun buldu. İşte Sahâbe'nin bu icmâsının m aslahat fikrinden başka bir senedi 
yoktur. Zaten Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in ifadeleri de bu hususu vurgulam aktadır: Hz. 
Ebubekir "Allah'ın Rasûlü'nün yapmadığı şeyi ben nasıl yaparım ?" diyor, Hz. Ö m er de 
bunun İslâm in menfaatine olacağı"nda ısrar ediyordu.

- Hz. Ö m er dönem inde m üslüm anlar Irak  ve Şam B ölgesin i fe thed ince , 
Abdurrahman b. A vf ye Am m âr b. Yâsir gibi bazı sahâbîler, fethedilen arazinin Allah'ın 
Kitabı nda gösterildiği ve Hz. Peygam ber'in uygulam asında olduğu gibi m ücahitler 
arasında paylaştırılması gerektiğini savundular. Aralarında Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. 
Ali ve M uâz b. Cebel in de bulunduğu diğer bir gurup bu arazinin m ücahitler arasında

- Maslahat-ı mürsele örnekleri ve tarif için bkz. §: 104-105.
201
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taksim edilmemesini, müslümanların ortak malı haline getirilm esini, arazinin sahipleri 
elinde bırakılıp üzerine haraç vergisi konmasını, bu verginin hakim, m em ur ve asker 
m aaşlarının ödenm esinde, dul, yetim ve muhtaçların ihtiyaçlarının giderilm esinde bir 
gelir kaynağı teşkil e tm esin i, böylelik le nesiller boyunca bütün m üslüm anların  
istifadesinde kalmasını uygun görüyordu. Taksim taraftarı olan karşı görüş sahipleri Hz. 
Ömer'e şunu söylüyorlardı: Sen, Allah'ın bize kılıçlarım ızın gücü ile sağladığı bir hakkı 
vermeyip de, onu savaşta hazır bulunmayan insanlar ve onların henüz ortada olmayan 
çocukları ve torunları lehine mi vakfedeceksin? Hz. Öm er de şu cevabı veriyordu: 
Sonradan gelen m üslüm anların hali ne olacak? A raziyi, taksim  edilm iş ve babadan 
intikal eden bir m ülk olarak bulacaklar! Hayır, bu isabetli bir görüş değil!

Hz. Ömer, m uhaliflerle uzun süre tartıştı. Sonunda onlar da çoğunluk görüşünü 
kabul ettiler. B öylece Sahâbe'nin bu hüküm  üzerinde icm âsı gerçekleşm iş oldu. 
Görüldüğü gibi bu icmânın senedi nass veya kıyas değil, maslahat düşüncesidir.

- Hz. Peygam ber, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönem lerinde cum a nam azı için bir 
tek ezan okunurdu. Bu ezan hatibin önünde veya mescidin kapısında okunuyordu. Hz. 
Osman dönem inde m üslüm anların sayısı iyice arttığından ve M edine'de yerleşim  alanı 
genişlediğinden, Hz. Osm an bir ezan daha ekledi. Bu ezanı ez-Zevrâ1 denen M edine 
çarşısındaki kendisine ait bir evin üstünde okuttu. Z ira o, ezanın insanlara nam az 
vaktini haber verm ek için teşrî kılınmış olduğunu biliyordu. Şayet kendinden önceki 
dönem lerde yapıldığı gibi tek ezanla yetinseydi, ezan okunm asından güdülen gaye 
gerçekleşmiş olm ayacak ve m escide uzak bulunan birçok m üslüm an bu yüzden namazı 
kaçırabilecekti. Sahâbe de Hz. Osman’ın bu kararını tasvip ettiler. Üzerinde fikir birliği 
edilen bu uygulam ada onların dayandığı yegâne delil, m aslahatın  tem ini ve önceki 
uygulamanın devamı halinde ortaya çıkabilecek mefsedetin giderilmesi düşüncesi idi.

§: 79- M aslahat D üşü n cesine D ayanan  İcm ânın  H ükm ü

M aslahat düşüncesi icm â için sened olabilirse de, bu düşünceye dayanan icmâ; 
Kitap, Sünnet ve kıyasa dayanan icmâlar gibi değişmez bir delil teşkil etmez. Böyle bir 
icm â maslahatı gerçekleştirdiği sürece kaynak olma özelliğini korur. Fakat bu sonucu 
sağlam az hale gelince ona m uhalefet edilebilir ve m aslahatı gerçekleştiren  yeni bir 
hüküm konabilir. Bu yüzden, müctehidlerin, birçok meselede, daha önce üzerinde icmâ 
edilmiş hükm e aykırı fakat m aslahatı gerçekleştiren hüküm ler verdiklerini görüyoruz. 
Meselâ:

t /

Sahabe "tes'îr"den )  yani fiyatlara narh koym aktan sakınm ışlar, herkesi

dilediği fiyatla alıp satm akta serbest bırakm ışlardı. Çünkü onlar Hz. Peygam ber'in  
tes'îre razı olmadığını ve bunu -insanları hoşnut olmadıkları fiyatlarla m allarını satm aya * 
zorlam a düşüncesin i ih tiva ettiğ inden  ötürü- b ir haksız lık  o larak  n ite led iğ in i 
görm üşlerdi. N itekim  bir adam gelip Hz. Peygam ber'e: "Ya Rasülallah! B izim  için 
mallara narh koy" deyince, o "Hayır, siz Allah'a dua edin" cevabını vermiş, bir başkası 
da aynı talepte bulununca: "Fiatları asıl yükselten ve düşüren Allah'tır. Ben herhangi bir
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kimsenin üzerimde haksızlık iddiası olmaksızın Yüce Allah'a kavuşm ak isterim" 
buyurm uştu.202

Fakat, M edine'nin yedi m eşhur fakihinden Saîd b. M üseyyeb, Urve b. Z übeyr ve 
Y ahya b. Saîd gibi fukahâ tes'îrin  câiz olduğuna hükm etm işlerdir. Ç ünkü on lar 
m aslahat düşüncesinin bunu gerektirdiği, insanların zararının bu yolla önleneceği 
kanaatine varm ışlar, bu hüküm  ile daha önce yerleşm iş bulunan narh koym am a 
uygulam ası arasında özde bir ça tışm a o lm adığını tesb it e tm işlerd ir. E vet, Hz. 
Peygambeı ve Ashâbı te s îr  uygulam asına girmemişlerdir. Çünkü bunu gerektiren bir 
durum yoktu. Hz. Peygam bere şikâyet edilen pahalılık, tes'îri gerektiren bir pahalılık  
değildi. B ilindiği gibi fiyatlardaki yükselm e bazen talebin arzdan fazla o lm asından 
kaynaklanır, bazen ise tâcirlerin veya üreticilerin büyük kârlar elde etm ek için piyasayı 
kendi hakimiyetleri altına alıp fiyatlara sunî müdahalede bulunmaları sebebiyle m eydana 
gelir. Ö yle görünüyor ki, R asûlüllah dönem indeki pahalılık  b irinci tü rden , yani 
fiyatların tabiî seyri içinde yükselm esi türünden idi. Şayet ikinci türden olsa idi Hz. 
P eygam berin  onu öylece bırakm ası düşünülem ez. Z ira bu insanlara yapılan açık  bir 
haksızlık olurdu. Kamu otoritesini elinde tutan makamın böyle bir haksızlığı giderm esi 
ise onun görevidir. Bunu giderme yolu da tes'îrdir.

İşte Tâbiûn devrinde ikinci türden pahalılık ortaya çıkınca, bu devrin fakihleri 
te s îıin  cevâzına hükm ettiler. Çünkü m aslahat fikri bunu gerektiriyordu. Bu hüküm , 

Geniş kapsamlı zararın önlenmesi uğruna dar kapsamlı zarara katlanılır"203 şeklindeki 
genel kuralın uygulanması kabilindendi.

- Bir kimsenin yakını lehine şahitliği meselesi de bu durum a bir örnektir. Şöyle ki: 
Sahâbe ve Tâbiûn devirlerinde, kişinin yakını lehine m eselâ çocuğun babası, babanın 
çocuğu ve kocanın karısı lehine şahitlik etmesi kabul ediliyordu. Bu husus Hz. Ömer, 
Kadı Şurayh, Saîd b. M üseyyeb ve Ö m er b. Abdülaziz'den rivâyet edilm iştir. N itekim  
bir gün Ali b. Kâhil isimli şahsın karısı Kadı Şurayh nezdinde bir alacak davası açmıştı. 
Kadın bir adamdan alacaklı olduğunu iddia ediyordu. Kocası ve babası onun lehine 
şahitlik edince davalı itiraz etti: "Biri kocası, biri de babası!" Bunun üzerine Kadı 
Şurayh şöyle dedi: Sen, bu özellik dışında onların şahitliğini reddetm eyi gerektirecek 
bir kusur biliyor m usun? (Eğer yoksa bu özelliğin şahitliğe zararı yoktur). M üslüm an 
olan herkesin şahitliği geçerlidir." Başka bir rivayete göre de Şurayh şöyle dedi: "Bir 
kadın hakkında zaten kocası ve babasından başka kim şahitlik edecek?" Sonunda Kadı 
Şurayh kadının lehine karar verdi.

Ne var ki, insanların ahlâkı değişip kalplerde iman hakim iyeti zay ıflay ınca ve 
toplum da başkalarını haksız yere itham eğilimi kendini gösterince, fakihler ve hakim ler

- o İ J J İ - j j p  M Jı Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Ebû
Davııd, Buyû', 51; Tirmizî, Buyû', 73; İbn Mâce, Ticârât, 27.

- jUJl kural, M ecelle'nin küllî kaideleri arasında da yer a lm ıştır
(madde 26): ''Zarar-ı ânımı d e f  için zarar-ı hâss ihtiyar olunur." (mütercim).
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önceki uygulam ayı aynen sürdürmenin hak kaybına yol açacağını, insanların zarara ve 
sıkıntıya düşeceklerini farkettiler. M aslahat düşüncesine dayanarak ve toplum daki kötü 
gidişi önlem ek için yakınların birbiri lehine şahitliğini reddettiler. Kendi zam anlarının 
şartlarını göz önüne alarak bu hükmü evlât-baba, kardeş ve karı-koca ile sınırlandırdılar. 
Şayet herhangi bir zamanda daha uzak akraba için aynı töhm et söz konusu olacak olsa, 
onların da şahitliği reddolunabilir.

B una göre, hoparlör teşkilâtı bulunan m escitte cum a namazı için Hz. Peygam ber 
zam anında olduğu gibi bir tek ezanla yetinilebilir. Çünkü Hz. Osman'ın ilâve ettiği ve 
Sahâbe tarafından tasvip olunan ikinci ezan, m aslahata binaen yani insanlara nam az 
vaktini duyurm a ihtiyacından ötürü konmuştu. Bu ihtiyacın hoparlör bulunan m escitte 
tek ezanla karşılanması mümkündür; bu halde ikinci ezana gerek kalmamış olur.204

- Usul açısından yazarın görüşüne katılm akla birlikte, bu fer'î m esele incelenirken, daha 
geniş düşünülm esi gerektiği kanaatindeyiz. Şöyle ki: Hz. Osman zam anında konan ikinci 
ezanı sadece duyurm a fonksiyonu ile sınırlam ak yerine, insanların nam aza hazırlanm alarını 
sağlam aktaki rolünü de gözününde bulundurmak gerekir. Cum a namazı diğer nam azlardan 
farklı özelliği olan bir namazdır. Cuma için ezan okunduğunda artık -cum a kendisine farz 
olan kim seler için- alım-satım  ve benzeri namazdan alıkoyucu işler yasak olm aktadır. Yani 
hutbeden önceki ezana kadar, m ükelleflerin hazırlıklarını tam am layıp camiye gelm iş olm a
ları gerekir. Şu halde, Hz. Osman döneminde ticari hayatta daha fazla hissedilen yoğunluğun 
da bu ezanın konmasındaki rolü dikkate alınmalıdır. Günüm üzde ise bu gerekçe haydi haydi 
geçerlidir. (Nitekim yazar Kahire baskısı s. 97'de yaptığı ilâve açıklamada, bu ezanın namaz 
hazırlığına ilişkin fonksiyonuna da değinm ektedir.) Kaldı ki, dini esaslarla çatışan bir yönü 
belirlenm edikçe, asırlar boyu müslüman toplum ların hayatında yer tutmuş bir uygulam anın, 
bir kültür görünümü olarak taşıdığı değeri gözardı etmek doğru olmaz, (mütercim)
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a) Kıyasın: 
aa) Tarifi
bb) Hüccet Değeri 
cc) Rükünleri
dd) Rükünlerinde Aranan Şartlar

b) İlleti Belirleme Metodları
c) Tahrîcü'l-Menât, Tenkîhu'l-Menât ve Tahkîku’l-Menât Terimleri 

§: 80- K ıyasın  T arifi ve K ıyasa Ö rnekler
*  Oy

Sözlükte "kıyâs" ) bir şeyin başka bir şeyle ölçülm esi anlam ına geldiği
O »  / s J o f  o

gibi, iki şeyi b irbirine eşitlem ek anlam ında da kullanılır. M eselâ, _/• JL; c — i

"Kumaşı metre ile ölçtüm" dendiğinde (j-li fiili birinci anlam da kullanılm ıştır. İkinci 

anlamda kullanıldığında ise, gerek maddi eşitleme, gerekse manevi eşitleme kasdedilebi-
/• O ^  s s -*• ® s X O

lir. M eselâ, —  viüî ^  î i j j i l  o 1a  c —i  "Bu yaprağı şu yaprağa eşitledim " derken
* A * s* ,  * s *

maddi, ^  "Falanca kişi filanca ile karşılaştırılam az (ilimde veya fazilette

onunla bir tutulamaz)" dendiğinde manevi eşitlik kasdedilmiş olur.

U sulcülerin kullandığı bir terim  olarak ise kıyas, "K itap, Sünnet veya icm âda 
hükmü bulunm ayan m eseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle, bu kaynaklardan bi
rinde yer alan meselenin hükmünü vermek" demektir.

Bunu biraz açıklayalım: Farzedelim  Kitap'ta, Sünnet'te veya icm âda bir m eselenin 
hükmü gösterilmiştir. B ir müctehid de illeti belirleme m etodlarından biri ile bu hükm ün 
hangi özelliğe binaen konduğunu tesbit etmiştir. Daha sonra m üctehid, bu üç kaynaktan 
birinde hükm ü yer alm am ış bir m esele ile karşılaştığında, bu m eselede aynı illetin (: 
hükm ün konm asını gerektiren özelliğin) bulunduğuna, yani her iki m eselenin illet 
bakımından bir olduğuna kanaat getirirse, nassda m evcut olan hükm ü bu yeni m eseleye
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uygular, her iki meseleyi hüküm bakımından eşit hale getirir. Bu işleme usûlü'l-fıkh te

rimi olarak "kıyas" denir. Hükmü nass tarafından belirlenm iş m eseleye asıl )

veya m akıs aleyh ( aJ p  ji); hükmü nasslarda belirlenm em iş m eseleye fer1 jiJl)

* ‘ -' ıî ■ ‘ *veya m akîs nassdaki hükmün konm asına sebep olan özelliğe illet );
•  S* % «  I

nassla sabit hükm e aslın hükm ü ); kıyasla belirlenen hükm e ise fer’in
• » •  *

hükmü ( £ _ ( * £ > -  ) adı verilir.

Şimdi bu işleme bazı örnekler verelim:

1- Kur'ân-ı Kerîm 'de "hamr" (: şarap)'ın haram olduğu hükm ü yer almış ve Allah'ın 
şarabı niçin haram kıldığı da aynı âyette belirtilmiştir: "Ey iman edenler! Şarap, kumar, 
dikili taşlar (putlar) ve şans okları, birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan kaçının ki kur
tuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar (yolu) ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi
Allah ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil 
mi?” 205 .

İşte bu nass şarabın haram olduğunu gösterm ekte ve aynı zam anda bu haram lık 
hükmünün hangi gerekçe ile konduğunu açıklamaktadır. Bu gerekçe, şarap içm enin or
taya çıkardığı dini ve dünyevi kötü sonuçların önlenmesidir. Gerçekten, insanlar arasında 
düşm anlık çıkarıp onların içine buğz (: kin) düşürm ekten daha büyük kötülük olabilir 
mi? Bu iki şer bu dünyanın huzurunu yok etmek için yeterli iki silâh değil midir?

- el-M âide 5/90-91:

ü j S ’J  ü *  -‘-•O J .  £>- Jtjl Ül ^yette geçen

ensâb (vU^İJİ) kelim esi bazı bilginlerce “putlar" şeklinde açıklanm ıştır. Z ira  bunlara 

ibadet edilm ekte , önlerinde kurbanlar kesilm ekte, üzerlerinden kan dökülm ekte idi. Mâide 

5/3 âyetinde geçen kelim esi de bunun tekili olup, d ik ilm iş ve A llah’ı bırakıp

kendine tapılan anlam ına gelm ektedir. Bazı bilginler İse "ensâb" kelim esini, m üşriklerin  
Kâbe nin etrafına dikip ta'zim de bulundukları, önünde kurban kesip kanlarını sürdükleri 
taşlar şeklinde yorumlamışlardır. Onlara göre bunlar putlardan farklıdır; putlar şekil verilmiş

ve işlenm iş cisim lerdir. Âyette geçen "ezlâm" (f^jUİ) kelim esi ise, odundan veya ağaç

dallarından yapılm ış ve gayb haberlerini öğrenm e vasıtası olarak kullanılan okları veya 
kalem biçim indeki cisimleri ifade etmektedir. Bunların değişik türleri vardı. M eselâ "üç ok" 
tab ir ed ilen  okların  birinin üzerinde "Rabbim  yapm am ı em retti" , İkincisinin üzerinde 
"Rabbim yapmamı yasakladı" yazılıydı, üçüncüsü de yazısız idi. B unlar bir torbanın içinde 
dururdu. M üşriklerden biri, yolculuk, ticarî bir girişim  veya başka bir iş için karar vermek 
istediğinde putların bulunduğu yere gelir, torbayı karıştıran kâhinin yardım ıyla şansını 
tayin ederdi. E lini torbaya sokup bu oklardan birini ald ığ ında bakar, şayet "em ir" oku 
çıkarsa o işe koyulur, "yasak" oku çıkarsa vazgeçerdi. Boş ok çık tığ ında ise kâhin em ir 
veya yasak oku çıkarana kadar bu işlemi tekrarlatırdı.
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"Hamr" bazı fakihlere göre,206 üzüm suyundan ateşte kaynatılm aksızın

elde edilen özel bir içkinin adıdır. Buna göre, belirtilen içkinin dışında kalan viski vb. 
sarhoş edici m addeler âyetin kapsam ına dahil değildir. Fakat bu içkilerin içilm esi de, 
Kur'ân'ın hamr hakkında açıkladığı kötü sonuçları ihtiva etmektedir. Şu halde bu içkilere 
de kıyas yoluyla hamrın hükmü uygulanır.

Bu örnekte hamr, asıl (veya makîs aleyh); viski, fer' (veya m akîs); insanlar arasına 
düşm anlık ve buğza yol açma illet207; hamrın haram olması, nassın bildirdiği hüküm; 
viskinin haram oluşu ise, kıyas yoluyla fer' için belirlenen hükümdür.

2-Hz. Peygam ber şöyle buyurmuştur: "(Mûrisini öldüren) katil m irasçı olam az."208 
Bu hadis m ûrisini öldüren vârisin m irastan m ahrum  olacağı hükm ünü getirm iştir. Bu 
hükmün illeti, katilin haram  bir fiil işlemek suretiyle (kendisine m enfaat sağlayacak) 
bir hukuki sonucu zam anından önce m eydana getirmeye yönelm esidir. Şu halde onun 
bu kastı kendi aleyhine çevrilmelidir; bu da onun m irastan mahrum bırakılması ile olur.

M ûsâ leh (: lehine vasiyet edilen kimse) de mûsîsini (: kendisi lehine vasiyette bu
lunan kişiyi) öldürürse, aynı şekilde haram bir fiil işleyerek zamanından önce (kendisine 
menfaat sağlayacak) bir hukuki sonucu meydana getirmeye yönelmiş demektir. Hükmün 
illeti bakımından her iki olay aynı nitelikte olduğuna göre, kıyas yoluyla bu kim se de 
vasiyetten mahrum bırakılır.

Bu örnekte vârisin mûrisini öldürmesi, asi (veya m akîs aleyh); m ûsâ lehin m ûsîsini 
öldürmesi, fer' (veya makîs); vaktinden önce -suç işleyerek- bir hukuki sonucu m eydana 
getirmek için acele etmek, hükm ün illeti; mirastan m ahrum iyet aslın hükm ü; vasiyetten 
mahrum iyet ise fer’ için kıyas ile belirlenen hükümdür.

3- Hz. Peygam ber bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "M ümin m üm inin kardeşidir. 
Bir müminin, kardeşinin evlenm ek üzere teklifte bulunduğu kadına evlenm e tek lif e t
mesi ve kardeşinin alış-verişine yeni bir teklifle katılması, kendisi vazgeçinceye dek (: 
mevcut akit görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı anlaşılıncaya kadar) helâl değildir."209

n / u

- Bunlar Hanefîlerdir. Hanefîler "ham r” ismini, üzüm suyundan ateşte kaynatılm aksızın elde 
edilen sarhoş edici içkiye hasrederler. Ateşte kaynatmak suretiyle üzüm suyundan elde edilen 
içki ile kuru üzüm, incir, hurma, buğday, bal gibi taze üzüm dışındaki m addelerden yapılan 
içkiye onlar "hamr" dem ezler. Fakat ham ra kıyas ile bunlar da onun hükm ünü alır. 
Fakihlerin çoğunluğuna göre ise, hamr, ister üzüm suyundan ister diğer m addelerden yapılan 
her türlü sarhoş edici içkinin adıdır. Bu görüşe göre, bütün sarhoş ed ici m addelerin  
haramlığı, söz konusu âyet ile sabit olmaktadır.

207 - Esasen usulcülerin bu m eselede zikrettikleri illet "iskâr" (sarhoş edicilik) özelliğidir. Bu 
hususta, yazarın "illet" ve "hikm et" kavram ları ile ilg ili aç ık lam aları göz önünde 
bulundurulmalıdır, bkz. §: 88-94. (mütercim)
bkz. dipnot 19.

2 0 9 . Bazı lâfız fark lılık ları ile,

bkz. Buhârî, Nikâh, 45; Müslim, Buyû', 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56.
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Bu nass, kişiye başkasının daha önce evlenme teklifinde bulunduğu kadına evlenme 
teklif etmesini veya başkasının almaya teşebbüs ettiği bir m alı alm aya çalışm asını ya
saklamaktadır. Hükmün illeti açıktır: Böyle bir davranış, karşısındakini üzer; kırgınlığa, 
düşmanlığa yol açar ve ruhlara kin tohumları serper.

Kişinin, başkasının kira sözleşmesi ile ilgili teşebbüsüne bu tarzda katılm a durumu 
nass tarafından düzenlenmem iştir. Fakat nassın getirdiği hükmün illeti aynen bu olayda 
da vardır. Şu halde haramlık hükmü bu olaya da uygulanır.

Bu örnekte, başkasının evlilik teklif ettiği kadına evlilik teklifinde bulunm a veya 
başkasının almak istediği malı almaya çalışma, asi (veya makîs aleyh); başkasının kira
lam ak istediğini kiralam aya çalışm a, fer' (veya m akîs); karşı tarafa eziyet verme, 
kırgınlık ve kin çıkm asına yol açma, illet; evlenm e veya alım -satım  teklifinin ha- 
ram lığı, aslın hükm ü; k ira teklifi üzerine kira teklifinde bulunm anın haram lığı ise, 
kıyas yoluyla fer' için belirlenen hükümdür.

4- Hz. Peygam ber başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Üç kişi olduğunuzda, iki 
kişi, üçüncüden ayrı olarak fısıldaşmasın. Çünkü bu, onu üzer."210

Bu hadîs-i şerîf, beraberlerinde üçüncü bir kişi varken iki kişinin başbaşa verip gizli 
konuşm alarını yasaklam aktadır. Hadiste hükm ün illeti de belirtilm iştir: İki kişinin 
böyle bir durumda gizli konuşması, üçüncü kişinin gönlünün kırılm asına, onların ken
disini güvenilir bulm adıklarına hükmetmesine veya kendisine karşı kötü bir iş tasar
ladıklarını düşünm esine vb. şeylere yol açabilir. Bu ise, insanlar arasındaki kardeşliğin 
cânı yürekten olmasını ihlâl eder, sevgi bağlarını koparır.

İki kişinin, yanlarındaki üçüncü kişinin bildiği dille konuşabilecekleri halde onu 
bırakıp başka bir dille konuşmaları olayının hükmü, ne bu nassta ne de başka nasslarda 
belirtilmiştir. Fakat bu olay da yukarıdaki hükmün illetini taşımaktadır. Şu halde ona da 
kıyas yolu ile aynı hüküm uygulanır.

Bu örnekte, gizlice konuşm a, asıl (veya m akîs aleyh); üçüncü kişinin bilm ediği 
dille konuşma, fer' (veya makîs); üçüncü kişiye üzüntü verme, illet; gizlice konuşmanın 
yasak oluşu aslın hükmü; üçüncü kişinin bilm ediği dille konuşm anın yasak oluşu ise, 
kıyas yolu ile fer' için belirlenen hükümdür.

§: 81- K ıyasın  H ü ccet D eğeri

İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu, kıyasın şer'î-âmeli hüküm lerin bilinmesini 
sağlayan bir delil ve İslâm hukukunun esaslarından biri olduğu hususunda fikir birliği

om •• - . . > - . .w, .
* sftüpssfiii ibn Mâce, Edeb, 50.
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etmişlerdir. Nazzâm, Zâhirîler ve bir kısım Şîîler, kıyasın bir hüccet olm adığı kanaatin
dedir. Her iki taraf da kendi görüşünü desteklemek üzere bir takım deliller getirmiştir.

§: 82- C um hurun  D eliller i

Çoğunluğu teşkil eden bilginler, bir taraftan Kitap, Sünnet, icm â kaynaklarına da
yanmışlar, diğer taraftan da aklî delil getirmişlerdir.

* K itap

O nlar K ur'ân-ı K erîm 'den b ir çok âyeti bu konuda delil gösterm işlerd ir. Biz 
bunlardan, usul kitaplarında en çok zikri geçen ve delil getirilen konuya en açık temas 
eden bir tek âyete işaret etmekle yetineceğiz:

ı t.' ı ‘ *’ '  f " M"ı ı* f. * '  ■ ' y  • '  • ‘ "  - * '  -■ - # ' •ly ia j \j3Tjihu (j! :̂;;L> U J l J jU  ^ j \ j i  ^  J a I  J j j j l  j r j>-\ j*
'  9 £  ■* * *  > ' , ̂  s  » S A 9^  o A *  A A s g ,  +  s  0 A A  A A * A  As s * A $ r

|şJ 4JI Aİİl j ^ 1
'  *  " A  S S 0 o t a  A *  A*  *  A a A

j ü r i l i  ^Jj \ L «Jl ‘j y.

"Ehl-i kitaptan inkâr edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O 'dur. S iz onların 
çıkacaklarını sanm am ıştınız. O nlar da kalelerinin kendilerini A llah 'tan koruyacağını 
sanm ışlardı. A m a A llah (ın gazabı), onlara beklem edik leri yerden geliverd i ve 
yüreklerine korku saldı. Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve m üm inlerin elleriyle harap 
ediyorlardı. Ey akıl sahipleri, ibret alın!"211

/ M  A / A ^

Bu âyette delil getirilen kısım I ^ i j l  L "Ey akıl sahipleri, ib ret alın!"

ifadesidir. Cenâb-ı A llah bu âyette, A llah'ı inkâr etm elerinin, Hz. P eygam ber'e ve 
m üm inlere tuzak kurmalarının karşılığı olmak üzere N adîroğulları'212nın başına geleni

- »s» A x A ^0 ,

bildirm ekte, bunun arkasından da jU ^U I L l b u y u r m a k t a d ı r .  Bunun anlam ı

şudur: Ey akl-ı selim sahipleri! O nların başına gelen felâketi ve bu cezayı hangi

21 *- el-H aşr 59/2.
212 ~ /v «- Benû n-Nadîr (Nadîroğulları), Harun Aleyhisselâm 'ın soyundan gelen bir yahudi kavm idir. 

tsrâiloğullarının başına gelen olaylar sırasında M edine'nin iki mil uzağına gelip  oraya 
yerleşm işlerdir. Hz. Peygam ber M edine'ye hicret edince, ona yardım cı olm am akla beraber 
onun aleyhinde bu lunm ayacak larına  dair R asûlü llah  ile m uahede ak d e ttile r . Fakat 
m üslüm anlar Uhud savaşında bozguna uğrayınca düşm anlıklarını açığa vurdular ve Hz. 
Peygamber'e karşı tek bir kuvvet teşkil edebilmek üzere Kureyşlilerle anlaştılar. R asûlüllah 
onlardan yurtlarını terketm elerini istedi ve kendilerine on gün süre verdi. Bazı m ünafıklar 
onlarla irtibat kurup yurtlarından çıkmamayı onlara cazip gösterdiler ve m üslüm anlara karşı
kendilerine yardımcı olacaklarına dair vaadde bulundular. Ama vaadlerini yerine getirm ediler.
Hz. Peygam ber ve m üslüm anlar onları yirm ibir gece kuşattılar. Allah onların  kalp lerine 
korku saldı; münafıkların m üslüm anlara karşı kendilerine yardım a gelm esinden üm itlerini 
kestiler. Hz. Peygamber, silâh hariç develerinin taşıyabileceği kadar eşyayı beraberlerinde 
alm ak kaydıyla sürgün edilm elerini kararlaştırdı. Çoğunluğunu Şam ’a (: Suriye 'ye) sürgün 
etti. Bunlardan bir gurup, H ayber ve Hire'ye yerleşti. Daha sonra, Hz. Ö m er onları da 
Hayber'den Şam’a (:Suriye’ye) sürgün etti.
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davranışlarından ötürü haketm iş olduklarını iyice düşünün. O nlar gibi yapm aktan 
sakının. Yoksa aynı sonuç sizin de başınıza gelir. Çünkü siz de onlar gibi insanlarsınız; 
birbirinin aynen benzeri olan iki durum için aynı sonuçlar söz konusu olur. O halde bu 
ifade şunu gösterm ektedir: Sonuçlar sebeplerine tâbidir; sebepler varsa sonuçları da 
vardır. F ıkhî kıyas da bu düşüncenin dışında kalan bir işlem değildir. Z ira kıyas, sonu
cun (: yani hükmün ) sebebin (: yani illetin) varlığına bağlanm asından ibarettir. Bir 
başka deyişle, bir olaya, onun benzeri olan olayın hükmünü uygulamaktır.

* S ü n n et

1- Hz. Peygamber'in birçok meselede hükmü kıyas yoluyla açıkladığı bilinmektedir. 
Kendisine bir meselenin hükmü sorulduğunda, Rasülüllah, doğrudan doğruya hükmü be
lirten bir cevap vermeyip, soruyu soranın bildiği ve söz konusu m eseleye benzer başka 
bir meselenin hükmünü kendisine sorar, o bunun cevabını verince Hz. Peygam ber: İşte 
senin sorduğun mesele de bu meseleye benziyor, o halde ikisinin de hükm ü aynıdır, bu
yururdu. Rasûlüllah'm bu metodu uygulayışına örnek verecek olursak:

- Has'am 'lı bir adam Hz. Peygamber'e gelip şöyle dedi: Benim babam , ileri bir yaşta 
İslâm la şereflendi. Şu anda hayvan sırtında bile yolculuk edem eyecek kadar yaşlı. Hac 
ibadeti de ona tarz. Onun yerine ben hac etsem olur mu? Hz. Peygam ber: Sen onun en 
büyük evlâdı mısın? diye sordu. O: Evet, cevabını verdi. Bu defa Rasülüllah: N e dersin, 
babanın bir borcu olsaydı ve sen onu ödeseydin, onun borcu ödenm iş olur m uydu? diye 
sordu. Adam: Evet, cevabını verince Hz. Peygamber: O halde onun yerine hac edebilir
sin, buyurdu.

Hz. Peygamber, bu adamın, bizzat hac ibadetini edâ edemeyecek durum da olan yaşlı 
babasına vekâleten haccı edâ etmesinin sahih olup olmayacağı sorusuna: Bu edâ sahihtir, 
babanın üzerindeki farîza yerine gelmiş olur, diye cevap vermemiştir. O na hacca benzer 
bir şeyin yani borcun vekâleten ödenm esinin hükm ünü sorm uştur. A dam , babasının 
borcunu ödemesinin geçerli ve borcu sona erdirici olduğunu söyledikten sonradır ki, Hz. 
Peygamber, babasına vekâleten haccmın sahih olacağını belirtmiştir.213

- Hz. Öm er anlatıyor: Bir gün Hz. Peygam ber'e gidip: Ya Rasûlellah! Bugün büyük 
bir hata işledim. Oruçlu olduğum  halde karımı öptüm, dedim. Hz. Peygam ber: Söyle 
bakalım , oruçlu olduğun halde ağzını su ile çalkalasaydın ne olurdu? diye sordu. Ben: 
Bunun zararı olmaz, dedim. Bunun üzerine Rasülüllah şöyle buyurdu: O halde bu üzüntü 
niye?

2 1 3 "  „ .
- imam Şâfiî ve İmam Ahmed b. Hanbel bu hadise dayanarak, haccetm eye güç yetiremeyen 

kişinin yerine, gerek onun hayatında iken gerekse -vasiyet etm iş olsun olm asın- öldükten 
sonra hac görevini yerine getirmenin câiz olduğuna hükmetmişlerdir. Bu görüşe göre, malı 
olup da bizzat haccetm eye gücü yetmeyen kimse adına onun malı ile başkasının haccetmesi 
gerekir. Kendi adına m alı ve bedeni ile haccedecek bir yakın bu lab ilirse , ondan hac 
yüküm lülüğü düşer. D iğer taraftan, bir kimse haccetmeden ölürse, -bu yönde vasiyet etmiş 
olsun olm asın- vârislerinin onun m alından haccetm eyi sağlayacak bir m iktar ayırm aları 
gerekir.
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G örüldüğü gibi. Hz. Ömer, öpmenin orucu bozup bozm ayacağını sorunca Hz. 
Peygamber: Bozmaz, diye doğrudan cevap vermemiş; orucu bozan durum a vasıta olması 
açısından aralarında benzerlik bulunan ve fakat orucu bozm a noktasına ulaşm am ış olan 
iki fiil (ağzı suyla çalkalam a ve öpme) arasında bir karşılaştırm a yaptırm ış ve bu me- 
todla m uhatabının kendi sorusuna cevap bulmasını sağlamıştır.

K ıyasın şer'î delillerden olduğunu savunanlar şöyle derler: İşte Hz. Peygam ber bu 
tutum uyla, hükmün illeti bakımından aynı olan iki şey arasında hüküm  bakım ından da 
eşitleme olması gerektiğini gösterm iş olmaktadır. Bu, daha sonraları bilginler arasında 
kıyas diye anılan işlemin ta kendisidir. Sahâbe'nin hem en hepsi onun tutum unu bu 
şekilde anlamışlar ve kıyası ictihadlarında kullanmışlardır. (Aşağıda örnekleri gelecektir.)

2- Rasûlüllah, M uâz b. Cebel'i Y em en'e kadı olarak gönderirken ara larında şu 
konuşm a geçmişti:

- Sana bir uyuşmazlık getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin?
- Allah'ın Kitabı’ndakine göre.
- Allah'ın Kitabı'nda bulamazsan?
- Rasûlüllah'ın Sünneti'ne göre.
- Allah'ın Kitabı'nda ve Rasûlüllah'ın Sünneti'nde de bulamazsan?
- Kendi görüşüme göre ictihad ederim ve vazgeçmem (davayı hükümsüz bırakmam).
Hz- Peygamber bu cevabı alınca eliyle onun göğsüne vurarak:
- Peygamberinin elçisini Peygamberinin hoşnut olduğu (cevaba) muvaffak kılan  

Allah'a hamdolsun,214

Bu konuşm adan Rasûlüllah'ın Kitap ve Sünnet'te hükmü bulunam ayan m eselede 
hakim in kendi re'yine göre ictihad etmesini tasvip ettiği anlaşılmış oluyor. K ıyas da re'y 
içtihadının bir çeşididir. O halde kıyas, şer'î hüküm lerin bilinm esinde bir hüccet teşkil 
eder.

* İcm â

Sahabe'nin ileri gelenlerinden çok sayıda kişinin kıyasla istidlâl ve k ıyasî sonuca 
göre uygulam a yaptığı, bu durumun herkesçe bilinen pek çok fıkhî m eselede tekerrür 
ettiği hakkındaki rivayetler m anevî tevâtür seviyesine ulaşmıştır. Onların bu tutum una 
hiçbir sahâbî itiraz etm ediğine göre, kıyas ile amel hakkında Sahâbe icm âsı m eydana 
gelmiş demektir.

Bu konuda birkaç örnek verelim:

1- Hz. Ebubekir'e Kur'ân-ı Kerîm 'de geçen "kelâle" )  lâfzının ne anlam a

geldiği sorulmuş, o şu cevabı vermiştir: "Bu hususta kendi görüşüm ü söyleyeceğim . 
Doğru ise Allah'tan, yanlış ise bendendir ve şeytandandır: "Kelâle", baba ve oğul dışında

^*^-bkz. dipnot 15.
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kalan mirasçılardır." (Yani aralarında miras bırakanın babası ve oğlu bulunm ayan m i
rasçılar).

Hz. Ebubekir'in sözünde geçen "re'y" (: görüş) ten maksat "kıyas"tır. G erçekten o, 
babayı oğula kıyas etm iş, nasıl ki K ur'ân 'da oğulun bulunm ası kardeşlerin in  mi- 
rasçılığ ına engel olarak kabul edilm iş ise babanın hayatta olm ası halinde de aynı 
hükmün uygulanması gerekeceğine kanaat getirmiştir. Çünkü baba da oğul gibi "asabe" 
mirasçıdır.215

Bunu biraz açıklayalım: Cenâb-ı Allah Kur'ân-ı Kerîm 'de "kelâle" lâfzını en-N isâ' 
sûresinin iki ayrı âyetinde zikretmiştir. Birincisi (4/12) şöyledir:

y y» y A y  9 y % A £ y t e y *  A y -iI 9 A O y + y A  yy + O y *■ yy y t y *  *  *  y y y O y

Jl j !  ^1 aJj o!ja\ j \ O İj
*£ i  y y *  » A y y  y •

ı l i i l l  y i  j J  dJJi e y

"Eğer bir erek veya kadına kelâle şeklinde (ana-babası ve evlâdı bulunm adığı halde) 
mirasçı olunup da bir erkek veya kız kardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan 
fazla ise üçte bire ortaktırlar." İkincisi ise (4/176) şöyledir:

y y y y % 9 y yy «I O A A  yy •* yy A y y  Oy y yy -A A 9 yy y 0 0 A O A A -M A y y A9 yO y

i]j \a iJuaİ -d j aJ J  dJLU \jj* \ Ol ^  J»  (iJLijsis-u

"Senden fetva istiyorlar. De ki: Allah size kelâlenin (: babası ve çocuğu olm ayan 
kişinin) mirası hakkındaki hükmünü şöyle açıklıyor: Eğer ölen kişinin çocuğu yok, bir 
kız kardeşi varsa bıraktığının yarısı onundur." Her iki âyette ortak nokta, kelâlenin, oğlu 
bulunm ayan m ûrisin mirasçıları anlamını taşımasıdır. Bu âyetlerde babadan söz ed il
memiştir. Bu yüzden Sahâbe ihtilâf etmişlerdir: Baba da kelâle denen m irasçılardan biri 
mi kabul edilecektir, yoksa babanın varlığı halinde -oğulda olduğu gibi- artık kelâle m i
rasçılardan söz edilemeyecek midir?

İşte bu meselede, Hz. Ebubekir babayı asabe mirasçı olması özelliğinden hareketle 
oğul gibi kabul etmiş, "kelâle, oğul ve baba dışında kalan m irasçılardır" şeklinde görüş 
belirtm iştir. Bu görüşü ortaya koyarken o, kıyas m etodunu kullanm ıştır. Şöyle ki: 
Kur'ân âyeti kardeşlerin mirasçı olabilmesi için oğlun bulunm am asını şart koşm uştur. 
Bu, hakkında nass bulunan hükümdür. A ralarındaki ortak özelliğe binaen oğula kıyas 
etm ek suretiyle aynı hükmü baba hakkında da uyguladığına göre, bu bir kıyastır.

215 .- Asabe Islâm  miras hukuku terim i olarak, m ûrisin, kendisine erkek vasıtasıy la

bağlanan erkek yakınlarını ifade eder: Oğul, oğlun oğlu, baba, babanın babası, am ca, 
am caoğlu gibi. Bu tarifteki niteliği taşım ayan (oğul ile beraber kızlar, kızlar ile beraber 
kızkardeşler gibi) bazı m irasçılar da "bî-gayrihî" ve "m aa'l-gayr" kaydı konarak  geniş 
anlam da asabe kavramının kapsam ında m ütalâa edilmiştir. Belirli hisse sahibi m irasçılar (: 
ashâb-ı ferâiz) hisselerini aldıktan sonra mirasın kalanı veya ashâb-ı ferâiz yoksa mirasın 
tamamı asabenindir. (mütercim)
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2- A bdullah b. Abbâs, dedenin mirasta kardeşleri "hacb" edeceği216 kanaatinde idi. 
Zeyd b. Sâbit ise bunun aksine kani idi. Fakat oğlun oğlunun, kardeşleri m irastan hacb 
edeceği hususunda Abdullah b. Abbâs ile hem fikir idi. Bu sebeple İbn Abbâs kardeşlerin 
hacbi hususunda dedeyi oğlun oğuluna kıyas ediyor ve ona şu sözlerle delil getiriyordu:
Zeyd b. Sâbit A llah'tan korkm az mı ki, oğlun oğlunu oğul gibi kabul ediyor da, ba

banın babasını baba gibi kabul etmiyor!" Bunun anlam ı şudur: M üteveffâya nisbetle 
oğlun oğulunun derecesi ne ise dedenin derecesi de odur. Öyle ise, oğ lun oğlu 
mütevefânın kardeşlerini hacbettiği gibi -kıyasen- dede de onları hacbetmelidir.

3- Hz. Öm er'e: "Semüre, yahudi tacirlerden uşûr217 olarak şarap aldı, onu sirke 
yapıp sattı." denince, Hz. Öm er şöyle söyledi: "Allah Sem üre'nin m üstehakını versin! 
O, Hz. Peygam ber (s.a.)'in şöyle buyurduğunu bilm iyor muydu: Allah yahudilere lânet 
etmiştir. Çünkü onlara hayvanların iç yağı yasaklandığı halde, ona güzel bir şekil verip 
sattılar ve parasını yediler!" Hz. Öm er bu olayda şarabı iç yağına kıyas etm iştir; her 
ikisinde de yasak, satışa ve parasının yenmesine şâmil bir yasaktır.

4- Hz. Ömer, Ebû M ûsâ'l-Eş'arî'yi Basra'ya kadı tayin ettiğinde ona bir m ektup 
yazm ıştı. Bu m ektupta Hz. Ö m er şu sözlerle Ebû M ûsâ'dan kıyas m etodunu ku llan
m asını istiyordu: "Kitap ve Sünnet'te hükmünü bulam adığın ve kesin olarak vicdanî bir 
kanate varamadığın davalarda iyice düşün. Emsal olaylar araştır ve benzerlikler bulm aya 
çalış. Sonra (hükme tesiri olan) benzerlikleri bulunca bunlar hakkında kıyası uygula. 
Bulduğun kıyasî sonuçlar içinde Allah katında en sevimli olan (İslâm î prensipler ile en 
çok bağdaşan) ve senin vicdanî kanaatine göre hakkaniyete en yakın olan hükmü ver."

5- San'â'lı bir kadın, dostu ile, kocasının oğlunu öldürm ek üzere anlaşm ış ve onu 
birlikte öldürmüşlerdi. Olay Hz. Ömer tarafından şehre vali tayin edilmiş bulunan Y a'lâ 
b. Ümeyye'ye intikal edince, o bir karara varamadı ve bu hususta Hz. Ömer'e bir m ektup 
yazdı. M ektup kendisine ulaşınca Hz. Ö m er Sahâbe'yi konuyu görüşm eye çağırdı. 
A ralarında Hz. A li de vardı. Hz. Ö m er'in görüşü b ir kişiye karşılık  iki k işin in  
öldürülmemesi gerekeceği yönündeydi. Hz. Ali aksi görüşteydi. Hz. Ömer'e şöyle dedi:
Söyle bakalım , bir gurup bir deveyi çalmak için onu m üştereken boğazlasalar ve her- 

biri bir parça alsa her birine hırsızlık cezasını uygular m iydin?" O: "Evet", cevabını ve
rince, Hz. Ali: "İşte bu da onun gibidir." dedi. Sonunda Hz. Öm er ikna oldu ve Y a'lâ'ya

216 » * . * ■
- Hacb İslâm miras hukuku terimi olarak, daha yakın mirasçının bulunm asının, daha

uzak olanların miras hissesini azaltm ası veya m irasçılığını engellem esi dem ektir. B irinci 
durum a hacb-i nuksân, ikinci duruma hacb-i hırmân adı verilir, (mütercim)

2 1 7  ıı *  >t * r *k  ■
- U şûr gayrı m üslim  tacirlerden  İslâm  ülkesine g irerlerken veya gem i ile

m üslüm anların  lim anlarına uğradık larında alınan  vergid ir. Bu, günüm üzdeki güm rük 
vergilerine benzemektedir. Bu vergiyi ilk koyan Hz. Ömer'dir. Şöyle ki: Ebû M ûsâ’l-Eş’arî 
dâr-ı harbe giren müslüman tacirlerden öşür (: onda bir) alındığını Hz. Ö m er'e yazm ıştı. 
Bunun üzerine Hz. Ömer ona şöyle yazdı: Sen de onlardan müslüman tacirlerden aldıkları 
gibi al, zim m îlerden öşürün yarısını (yirm ide bir) al. Rivayete göre M enbic ahalisi Hz. 
Ö m er'e: Senin topraklarına tacir olarak girm em ize m üsaade et ve bizden öşür al, diye 
yazdılar. O da, Sahâbe'ye danıştı. Sahâbe bu konuda olum lu görüş belirtti.
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şöyle yazdı: İkisini de idam et. Şayet bu cinayete bütün San'â ahalisi katılm ış olsaydı 
hepsine ölüm cezası uygulardım!

G örüldüğü gibi, Hz. Ali adam öldürme suçundaki iştirak halini, hırsızlık suçundaki 
iştirak haline kıyas etmiştir. Hz. Ömer ve diğer sahâbîler onun bu m etodunu tasvip 
etm işler, böylece kıyasın, hakkında nass veya icm â bulunam ayan m eselelerde İlâhî 
hükm ün bilinmesinde bir hüccet olarak kullanılabileceği hususunda Sahâbe icmâsı m ey
dana gelmiştir.

6- Hz. E bubek ir in halife  olarak  seçim i konusunda S ahâbe 'n in  -y u k arıd a  
açıkladığımız- kıyası da bu olaylar arasında sayılabilir.

Belirtilen bu olaylarda ve daha birçok olayda Sahâbe, kıyas metodunu kullanm ışlar 
ve onu İlâhî hükm e ulaştıran bir delil olarak görm üşlerdir. B inaenaleyh onun hüccet 
olduğunu kabul etmemek. Sahâbeye m uhalefet ve onların m etodu dışına çıkm ak an
lam ına gelir.

* A k lî D elil

K ıyasın  hüccet o lduğunu savunanlar, ak lî delil o larak  şu düşü n cey i ileri 
sürm üşlerdir: Y üce A llah'ın hikm eti gereği İslâm  Dini, sem avî dinlerin  sonuncusu 
olmuştur. Artık kıyamete kadar başka din gelmeyecektir. Buna göre, İslâm Dininin kay
naklarının, sadece m evcut olayların değil, dünyanın sonuna kadar ortaya çıkacak bütün 
olay ların  hükm ünü bulm aya elverişli b ir zeng in lik te  olm ası gerekir. K ur'ân ve 
S ünnettek i hukuki nasslar ise sınırlıdır, artık vahiy sona erdiğine göre bunlara başka 
nasslar da eklenm eyecektir. Buna karşılık, insanların karşılaştıkları ve karşılaşacakları 
olaylar sınırlı değildir, her an yeni olaylar ortaya çıkmaktadır. Sınırlı kaynaklar sınırsız 
olayları karşılayam ayacağına göre, yeni olayların hükümlerini elde etm eyi sağlayacak 
başka bir kaynağın (: hüküm çıkaRma yolunun) bulunması zaruridir. İşte bu hüküm leri 
elde etm e yolu, hakkında nass bulunan hükümlerin hangi gerekçelerle konulduğunu be
lirleme ve bu hükümleri benzeri olaylara uygulama m etodudur ki, böylece nassların uy
gulanm a çerçevesi genişletilm iş olacaktır. Bu ise kıyastır. Demek oluyor ki kıyas, hu
kuki nassları, hakkında hüküm bulunmayan yeni olayları da kapsamına alacak hale geti
ren m etoddur. Böylelikle, İslâm  hukuku dünyanın sonuna kadar insanların ihtiyacını 
karşılayan, her yerde ve her devirde uygulanm aya elverişli bir hukuk olarak  kalır. 
K ıyasın kabul edilm em esi ise, İslâm hukukunun donm uş ve insanlığ ın  ih tiyacın ı 
karşılayam az hale gelmiş bir hukuk olduğu şeklinde itham lara hedef olm asına yol açar. 
H albuki böyle bir özellik, İslâm Dininin sem avî dinlerin sonuncusu olm asını takdir 
etmiş bulunan İlâhî hikmetle bağdaşmaz.
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§: 83- N âzzâm  ve O nun G örüşünde O lan lar ın  D elilleri

Nazzâm ve onun gibi kıyası hüccet saymayanlar da gerek naklî gerekse aklî pek çok 
delil getirmişlerdir. Bu delillerin başlıcaları şunlardır:

1- Kur'ân-ı K erîm 'de zanna uymaktan sakındıran ve zannın hakikatten hiçbir şeyi
J  O / 9 ,  s }  9 s

yansıtm adığını belirten âyetler vardır. M eselâ: jJ p  J tJ u İ j  "B ilm ediğin
? 9̂  *1  ̂ 3 y » J ^  it * J J s* s * Üy

şeyin ard ına  düşm e"218, ^  Jlâl\ "O nların

çoğu zandan başka birşeye uymuyor. Oysa zan, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutm az"219 
buyrulm uştur. K ıyas da bir çeşit zandır. Çünkü hakkında nass bulunan hüküm  şu 
m aksatla  konu lm uştu r d iye ille ti belirlen irken , kesin b ilg iye değ il zanna d a
yanılmaktadır. Kur'ân'a göre ise zanna uyulmaması ve kendisi ile amel edilm em esi gere
kir. Şu halde uyulm am ası ve kendisine göre am el edilm em esi istenen bir şey, şer'î 
hükümlerin belirlenmesinde hüccet olamaz.

Fakat bu delile şöyle cevap verilebilir: Allah'ın uyulmamasını istediği zan; inanç ve 
usûlüddîn (: dinin esasları) ile ilgili hükümler hakkındadır. Çünkü bu hüküm lerde kesin 
bilgi gerekir. A m elî hüküm lerde ise -bilginlerin ittifakıyla- zannî bilgi yeterlidir. 
Nitekim, haber-i vâhid ile öğrendiğimiz, Kitap veya Sünnet'in zâhirinden çıkardığım ız 
hüküm ler bilginin niteliği itibariyle kesinlik taşım adığı halde bunlara göre amel e t
mekle mükellefiz. Yine iki erkek veya bir erkek ile iki kadının şahitliklerine dayanılarak 
vb. durumlarda hüküm verilirken de zannî bilgiye dayanılmaktadır.

2- Sahâbe'nin ileri gelenleri kıyası kötülem işler, ona göre am el etm eye karşı 
çıkmışlardır. Bu, çok vâki olmuş ve herkesçe bilinen bir durumdur. Meselâ:

- Hz. Ebubekir'e Kur'ân-ı Kerîm'de miras âyetinde geçen "kelâle" lâfzının ne anlama 
geldiği sorulduğunda: "Allah'ın Kitab'ı (ındaki bir hüküm ) hakkında kendi görüşüm e 
göre konuşursam beni hangi gök gölgesinde barındırır, hangi toprak beni üstünde tutar!" 
demiştir. Burada görüş (: re'y ) ten maksat kıyastır.

- Hz. Öm er şöyle demiştir: "Dikkatli olun, re'y taraftarlarından sakının. Z ira onlar 
Sünnet'in düşm anlarıdır. Hadisleri ezberlem ek onlara zor geldiğinden rey 'lerine göre 
hüküm verirler. Hem  kendileri doğru yoldan sapar, hem başkalarını saptırırlar". Re'y ise 
herkesçe kabul edildiği üzere kıyasın ta kendisidir.

- İbn Abbâs da: "Sizin içinizden bilgin ve dürüst olanlar yok olup gittikçe, insanlar 
kendilerine, re'y 'e dayanarak m eseleleri kıyas yoluyla çözen cahil önderler edinirler" 
demiştir.

- Hz. Ali ise şöyle dem iştir: "Şayet din re'y (: şahsi görüş) ile olsaydı, m estin 
üstünü değil altını meshetmek daha uygun olurdu. Fakat ben Rasûlüllah'ın mestin altına 
değil üstüne mesh verdiğini gördüm."

2 1 8 - el-lsrâ1 17/36.
219- Yûnus 10/36.
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işte görülüyor ki, Sahâbe'nin ileri gelenleri kıyasa ve ona göre amel etm eye karşı 
çıkmış, bu hususta onlara kimseden itiraz gelm em iştir. Şu halde, kıyasa göre amelin 
câiz olmadığı hususunda Sahâbe icmâsı m eydana gelmiştir.

Fakat bu iddiaya şu şekilde itiraz edilebilir:

B irincisi: Bu rivayetler, kıyas konusunda Sahâbe'den gelen m eşhur rivayetlere 
aykırı düşmektedir. Meselâ, Hz. Ebubekir'in -daha önce zikrettiğimiz- "Bu hususta kendi 
görüşüm ü söyleyeceğim. Doğru ise Allah'tan..." şeklindeki "kelâle" ile ilgili sözü sahih 
rivayetle sabittir. Hz. Ömer'in kıyasa göre am el ettiğini ve özellik le Ebû M ûsâ'l- 
Eş'arî'ye bu hususta talimat verdiğini, güneşi bilen herkes bilir (: öylesine m eşhur bir 
rivayettir). Hz. Ali ve İbn Abbâs'ın bu konudaki tutum ları için de aynı şey söylenebilir. 
Bu, onların zikrettiği rivayetlerin sahih olmadığını gösterir.

İk incisi: Sahâbe ile ilgili bu rivayetlerin sahih olduğunu bir an için kabul etsek 
bile, bu durum da iki delilin çatışması söz konusu olur, çünkü diğer tarafta Sahâbe'nin 
kıyası kabul hususundaki icmâsı durmaktadır. Böyle bir çatışm a durum unda, zâhirdeki 
çelişkiyi gideren bir te 'lif  m etodu kullanılır. Bu konudaki te 'lif  ise şöyle olabilir: 
Sahâbe'nin övdüğü ve gereğince amel ettiği kıyası, ehil kişilerce yapılm ış ve sıhhat 
şartlarını taşıyan sahih kıyas olarak; karşı çıktıkları kıyası ise nassa aykırı veya ehil 
olm ayan kişilerin yaptığı yahut özel çıkarlar uğruna keyfi olarak yapılm ış kıyas an
lamında yorumlarız.

3- Kıyas m üslüm anların birbirlerine düşm elerine ve ihtilâfa yol açar. Çünkü bir 
kıyas işlem inde, aslın hükmünün belirlenm esi, bu hükmün niçin konulduğunun (: ille
tin) bilinmesi, sonra aynı illetin kıyas yoluyla hükmü bulunacak m eselede gerçekleşm iş 
olduğunun isbatı gerekir. Bütün bunlar zannî şeylerdir. Zannî şeyler, ihtilâfları harekete 
geçirir. İslâm üm metinin ihtilâfa düşmesi ve çekişm esi ise İslâm Dininin razı olmadığı

0 f t s ✓ 9 yy i* •  J y yy * y

bir durum dur. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Birbirinizle çekişmeyin, yoksa zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz (yok olup) gider."220
J yUy* i J / / / • ✓ ö J //ö y ✓ ✓ ✓ 3* y X y s

Yine buyuruyor ki: oU -Jl Jju ^  IjA & -\j l y yû  ^ ÜIS” \ j J  N j "Kendilerine

apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. "221

Fakat bu delil hakkında şu m ülâhaza ileri sürülebilir: İslâm iyetin yasakladığı ve 
hoşnut olmadığı ihtilâf ve çekişme, inançlarla, dinin temellerini teşkil eden hüküm lerle 
veya savaş ve devlet yönetimi gibi işlerle ilgili olanıdır; yoksa am elî hüküm lerdeki ih
ti lâ f la r  d e ğ ild ir .  N ite k im  K u r’ân 'd a k i şu b en z e tm e  b u n u  g ö s te r iy o r :

i  /X» / *  s *  £ ✓

I I j i  j ü  Burada parçalandıkları ifade edilenler, amelî hükümlerde değil, dinî

inançların esaslarında ihtilâfa düşmüşlerdir. Yukarıda zikri geçen -m uhaliflerin kendi

22° -  el-Enfâl 8/46.
2 2 Âl ' u 'İmrân 3/105.
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görüşlerine delil gösterdikleri- diğer âyette de başarısızlığa, güç ve hakim iyetin yok ol
m asına yol açtığı belirtilen çekişmeden maksat, yine inançlarla veya savaş işleri ile il
gili olanıdır; yoksa am elî hükümlerde, fıkhın fer'î meselelerindeki ihtilâf değildir.

Kıyasa göre amel etmekten doğan ihtilâf ise, ne bir inanç ihtilâfıdır ne de herhangi 
bir devlet işi ile ilgili ihtilâftır. Bu fer’î-cüz’î hükümlerde farklı görüşe sahip olmaktan 
ibarettir. Bu tur ihtilâf hiçbir kötülüğe yol açmaz, aksine Allah'ın kullarına sağladığı bir 
genişlik, bir rahmet tezahürü sayılır.

Kıyasın hüccet olup olmadığı hususunda iki karşıt görüşün delillerine ve bunların 
tartışm asına yukarıda yer verdik. Açıkça görülm ektedir ki, kıyasın İslâm  hukukunda 
geçerli bir hüccet olduğunu savunan çoğunluğun görüşü isabetlidir. Bu, tereddütlere yol 
açmayan, Sahâbe devrinden beri tatbikat sahasında bulunan ve daha Nazzâm  ve taraftar
ları ortada yokken üzerinde icmâ meydana gelmiş bir görüştür.

§: 84- K ıyasın  R ük ün leri
Bir şeyin rükünleri denince, o şeyin varlığından söz edilebilm esini sağlayan unsur

ları anlaşılır. Kıyasın da -tabiî kıyası kabul edenlere göre- birtakım  rükünleri vardır ki,
bu rükünler olmaksızın kıyas gerçekleşmez. Bu rükünler dört tanedir* o ^  '

1- Asıl (Jv»UI): H ükm ü nass veya icmâ tarafından belirlenm iş m esele. Buna "el-

makîs aleyh" ( île- ) ve "el-müşebbeh bih" (<j « u liJ Î ) de denir.

2- Fer Hükmü nass veya icmâ tarafından belirlenm em iş mesele. Buna "el
A M "* » u

makîs" ve "el-müşebbeh" ) de denir.
»  s O J O .*

3- Aslın hükmü Asıl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer'a da
uygulanmak istenen hüküm:

4- İllet (Ü»JI ): A sla ait hükmün konulmasına sebep olan özellik.

Kıyas yoluyla fer'a da uygulanmasına karar verilen hükme gelince, bu kıyasın neti
cesi ve semeresidir; kıyasın bir rüknü veya şartı değildir.

§: 85- K ıyasın  Şartları
Kıyasın varlığından söz edilebilmesi için bir takım  rükünleri bulunm ası gerektiği 

gibi, kıyasın geçerli olabilmesi için bazı şartların bir araya gelmesi gerekir. Bu şartlar 
çoktur ve çeşitlidir. B ir kısmı "aslın hükmü" ile, bir kısmı "fer1 " ile, bir kısmı da "il
let ile ilgilidir. Şimdi bunların başlıcalarını görelim:

§: 86- A slın  H ükm ü İle İlg ili Şartlar

B irinci şart: A slın hükmü Kitap veya Sünnet ile sabit bir hüküm  olm alıdır. 
Şayet hüküm icmâ ile sabit ise, bilginler bu konuda iki ayrı görüşe sahiptirler:
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a) Bu hüküm kıyas yoluyla başka olaya uygulanamaz.

Gerekçeleri şudur: Kıyas işlemi, aslın hükm ünün konm asına sebep olan illetin bi
linm esine bağlıdır. Bu ise, icm â ile sabit hükümde m üm kün değildir. Çünkü illet, ancak 
senedden anlaşılabilir. Sened, icmâ edilmiş hüküm le birlikte zikredilm ediğine göre, 
hakkında icm â edilm iş hükmün illeti de bilinem eyecek dem ektir. Şu halde bu hükm ün 
kıyas yoluyla başka olaylara uygulanması imkânsızdır.

b) Bu hüküm kıyas yoluyla başka olaya uygulanabilir.

Çünkü icm â da Kitap ve Sünnet gibi şer'î hüküm lerin bir kaynağıdır. Şu halde on
lardan biri ile sabit hüküm  üzerine kıyas yapılabildiğine göre, icm â ile sabit hüküm  
üzerine de kıyas yapılabilm elidir. Biz de bu görüşü tercih ediyoruz. Evet, biz, kıyasın 
geçerliliğ inde hükm ün konm asına sebep olan "illet"in  b ilinm esin in  büyük önem  
taşıdığını kabul ediyoruz. Fakat icm â ile sabit hükm ün illetin in  de bilinebileceğine 
inanıyoruz. Z ira illetin bilinmesi -karşı görüş sahiplerinin ileri sürdüğü gibi- icmânın 
senedinin zikredilmiş olmasına bağlı değildir. İlleti belirlemenin daha başka metodları da 
vardır: H üküm  ile o hükm ün uygulanacağı olay arasındaki uygunluk bağının (: "el- 
münâsebe") belirlenm esi gibi. Bu hususta aşağıda "İlleti Belirlem e M etodları" başlığı 
altında geniş bilgi verilecektir. Am a şimdiden işaret etm eliyiz ki, b ir hüküm üzerinde 
bilginler icm â etm işlerse, dayandıkları delil belirtilm em iş bile olsa, bu hükm ün konul
m asındaki illet, "uygunluk bağı"nın tesbiti yoluyla anlaşılabilir. Şöyle ki: H ükm ün 
uygulanacağı olay incelenir. O olay hakkında böyle bir hüküm  konulm asına uygun 
düşen bir özellik bulunursa, bu özellik, illet olarak kabul edilir. B ir örnek verelim:

Babanın küçük bâkire kızını evlendirme konusunda velâyet yetkisine sahip olduğu, 
icm â ile sabit bir hüküm dür.222 Fakat bu hükm ün dayandığı delil zikredilm em iştir. 
B unun la beraber, bu  hükm ün konu lm asındak i ille t o lay ın  in ce len m esin d en  
anlaşılabilm ektedir, ki bu illet "küçüklük" vasfıdır. Z ira "küçüklük" vasfı ile "evlen
dirme velâyeti" hükm ü arasında bir uygunluk (: "m ünâsebe") vardır. Şu halde bu illet 
esas alınarak kıyas yoluyla şöyle bir hükme varılabilir: Baba küçük dul kızını evlendir
mede de velâyet yetkisine sahiptir.

İkinci şarta geçm eden önce bir meseleye daha temas etm em iz gerekiyor: Şayet bir 
hüküm kıyas yoluyla sabit olmuş ise, artık bu yeni bir kıyas işlem inde esas alınam az; 
bu noktada bilginler ittifak etmişlerdir.223 Sebebi şudur: Şayet bu yeni kıyas işlem inde

999 • . «  ̂ •
- Fakihlerin çoğunluğu bu kanaatte olm akla beraber, İbn Şübrüme ve Ebûbekr el-Esam m  gibi 

b ilg in le r bulûğ çağ ına  gelm em iş küçüklerin  ev lend irilem eyeceğ ine  hükm etm işlerd ir. 
O sm anlı H ukuk- Aile K ararnam esi, çoğunluk görüşü yönündeki uygulam aların  ortaya 
çıkardığ ı sak ıncaları d ikkate alarak (bkz. E sbâb-ı M ûcibe L ây ih ası) , ik inci görüşü 
ben im sem iş ve bulûğ çağından önceki küçüklerin  "h içb ir k im se ta rafından  tezv îc  
edilemeyeceği" (madde: 7) hükmünü koymuştur, (mütercim)

223 •- Yazarın "ittifak edilmiş" olarak belirttiği görüş, çoğunluğun görüşüdür. Esasen bu, usulcüler 
arasında tartışılm ış bir konudur, bkz. Şevkânî, İrşâdü'l-Fuhûl, M ısır, 1937, s. 205; Cessâs, 
Usûl, elyazm a (Dâru'l - Kütüb'il - M ısrıyye, No: 229), v. 274/a; İbn Rüşd el- Cedd, el-
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hükmü araştırılan fer ile ilk kıyastaki "asıl" arasında doğrudan doğruya illet birliği 
ilişkisi kurulabiliyorsa, ona kıyas edilir; nass veya icm â ile sabit olan "aslın hükmü" 
kendisine de uygulanır. Bu durum da zaten birinci kıyasın sonucunu esas alm aya gerek 
kalmaz. Fakat söz konusu illet birliği doğrudan kurulam ıyorsa, o zam an birinci tayasın 
"fer"'ini ikinci kıyas için "asıl" kabul edip aynı hükmü ikinci olaya uygulam ak doğru 
olmaz. Bunu bir örnekle açıklayalım:

Diyelim ki, hakkında nass bulunan şaraba kıyasla konyağın da haram  olduğu sonu
cuna varılmıştır. Bu haram lık hükmünün konyağa kıyas etm ek suretiyle başka şeylere 
verilmesi doğıu olmaz. Çünkü konyağa kıyas edilm ek istenen (bira, eroin vb.) şeyin in
celenmesi ve şayet şarabın haram  kılınmasındaki illet onda da varsa (ki bu illet, dini- 
dünyevi bir çok kötülüklere yol açan "sarhoş edicilik" özelliğidir), o takdirde ona da 
şaraba kıyasla haram lık hükm ünün verilmesi gerekir. Fakat kendisinde şarabın haram 
kılınmasındaki illet bulunm ayan başka bir madde -bu illet dışındaki bir özelliğe binaen- 
konyağa benzetilmek suretiyle konyağa kıyasen haram sayılamaz.

İkinci şart: Kıyas yoluyla uygulanacak hükmün, akıl tarafından idrak edilebilecek 
bir illeti olmalıdır. Çünkü kıyasın temelini, aslın hükm üne ait illet teşkil eder. Bu illet 
akılla kavranılabilm elidir ki, asıl ile aralarında illet birliği bulunan bütün olaylara aslın 
hükmü uygulanabilsin. Şu halde, aklın aslın hükmünün niçin konulduğunu kavram ası 
mümkün olmadığı durum larda kıyas da imkânsızdır. Buna göre, "teabbüdî hüküm ler"de 
kıyas yapılamaz. Teabbüdî hükümler, niçin konulduğunu yalnız onları koyan Şâri'in (: 
Allah ın) bildiği hükümlerdir. Şâri', insana bunların illetlerini detaylarıyla bilm e gücünü 
verm em iştir; böylece, niçin konulduğunu kendileri kavrayam asalar bile, kulların sırf 
İlâhî em re boyun eğdiklerini gösterm ek üzere bu hüküm lere uyup uym ayacaklarını 
sınamak, bu yolla onları im tihan etmek istemiştir.

Beş vakit nam azın rekâtları, zekâtı verilm esi gerekli m alların n isap m iktarları, 
Kâ be de yedi defa tav af edilm esi, mestin altına değil üstüne m esh verilm esi vb. 
hükümler, bu nevi hükümlerdendir. Bunların illetini aklın kavraması m üm kün değildir; 
o halde bunlar üzerine kıyas yapılamaz.

Aklın kendi başına illetini kavrayabildiği hükümlere gelince, bunlar kıyasa açıktır. 
İster prensip hüküm leri (yani istisna yoluyla konulm am ış hüküm ler) olsun, ister bir 
genel kuraldan istisna şeklinde konulmuş olsun, bu hükümlerin illetleri başka olaylarda 
da bulunursa onlara da aynı hükümler uygulanır.224

Bilinci durum a örnek: Şarabın haram olması, başkasının alım -satım  teklifi üzerine 
alım-satım  teklifinde bulunm anın haram olması. Bunlar prensip hüküm leridir, yani bir 
genel kuraldan istisna edilm ek suretiyle konulmuş değildir. Bunların illetini akıl kavra-

M ukaddemât, Mısır, ty. I, 22. Kıyas yoluyla bulunmuş sonuç üzerine kıyas yolunun pratik
224 ydaian konusunda bkz- E t>û Zehra, Mâlik, Mısır, 1963-1964, s. 347-348. (m ütercim )

- Gazzâlî, M ustasfâ, II, 327; Sübkî, Cem'u'l-Cevâmi', II, 214; Âl'u Teym iye, el-M üsvedde Fî 
Usûlı'1-Fıkh, s. 319. (Kahire baskısı s. 110, d .n .l)
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yabildiğine göre aynı illetin bulunduğu diğer durum lara bu hüküm ler kıyas yoluyla uy
gulanabilir. Söz gelim i, "sarhoş edicilik" illeti bulunduğu için viski şaraba kıyas edilir; 
"eziyet ve zarar verme" illeti bulunduğu için başkasının kira teklifi üzerine kira tekli
finde bulunm a olayı, başkasının alım-satım  teklifi üzerine alım -satım  teklifinde bu
lunma olayına kıyas edilir.

İkinci durum a örnek: Arâyâ (Wy*!' ) satışının caiz o lm ası.225 A râyâ satışı, taze 

hurmanın henüz ağacın dalında iken ölçü-tartı kullanılm aksızın tahm in yoluyla kuru 
hurm a k a rş ılığ ın d a  a lın ıp  sa tılm ası dem ektir. B unun ik in c i du rum a örnek 
gösterilmesinin sebebi şudur: İslâm hukukunda genel kural, ribânın cari olduğu mallarda 
aynı cinsten iki şeyin eşit olmayan m iktarlarda değişilemeyeceği şeklindedir. Hurm a da 
hadiste zikredilen ve ribânın cari olduğu altı maddeden birisidir.226 K urala göre arâyâ 
satışının câiz olm am ası gerekir. Fakat Hz. Peygam ber bu genel kuraldan bir istisna ya
parak hurmada eşit m iktarda olmayan değişime müsaade etmiştir.

Bu cevâz hükm ünün illetini akıl kavrayabilm ektedir. O da, insanların  böyle bir 
değişime duydukları ihtiyaçtır. Gerçekten, zaman olur, kimi insan taze hurm aya ihtiyaç 
duyar, fakat onu satın alacak parayı bulamaz. Buna karşılık kuru hurm ası bulunabilir ve 
kimisi de o kuru hurm aya ihtiyaç duym akta olabilir. Bu yüzden, h ikm et sahibi olan 
Yüce Şâri', insanların daha ağacında iken taze hurmayı -yaklaşık- aynı m iktarda kuru

—  - İmam G azzâlî'n in  el-M ustasfâ isim li eserinde "arâyâ", istisna yo luy la m eşru kılm an 
hüküm lere örnek gösterilm iştir. Bu, yalnız İmam Şâfiî'nin ve şu hadise dayanarak arâyâ 
satışını caiz gören bazı fakihlerin kanaatine göre isabetli b ir ö rnektir: B uhârî'n in  Hz.

Peygam ber'den rivayet ettiği üzere "O, müzâbeneyi ( slfjji = hurm anın hurm aya karşılık

satılm asını) yasaklam ış, ancak arâyâ satışı yapanlara müsaade etm iştir." İslâm hukukçuları 
buradaki arâyâdan maksadın ne olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
İmam Şâfiî, bunu, kişinin, ailesinin yem eklik taze hurma ihtiyacını karşılam ak üzere kuru 
hurm a karşılığ ında  hurm a ağacındaki m eyveyi tahm ini ölçü ile sa tın  alm ası şeklinde 
yorum lam ıştır.
İmam M âlik'in yorum una göre, arâyâ satışı şudur: Kişinin, başkasının bahçesinde hurma 
ağacı bulunur, bahçenin sahibi başka kim selerin bahçesine girm esini ve bu yoldan zarar 
görm eyi istem ediğinden o kim seye taze hurm ası karşılığında kuru hurm a verir. Hanefî 
bilginler ise, arâyâ satışını câiz görmemişlerdir. Onlara göre, ribâ şüphesi taşıdığı için, bu, 
fâsid bir satım dır. Zira edimlerden birinin diğerinden fazla olm a ihtim ali vardır. Ribevî (: 
ribâ hüküm lerine tâbi) mallarda şüphe ise, gerçek anlamda ribâ varm ış gibi akdi fâsid kılar. 
H anefîler şöyle dem işlerdir: Hz. Peygam ber'in m üsaade ettiği arâyâdan m aksat, hibedir. 
Bunun şekli şudur: Kişi, hurma ağacının meyvesini başkasına hibe eder; daha onu kendisine 
teslim  etm eden önce hibeden dönmek ister. İşte bu durumda, hibede bulunduğu kişiye, hibe 
ettiği taze hurma kadar kuru hurma vermesine müsaade olunmuştur.
Bu görüşe göre, arâyâ, ribâ kuralından istisna yoluyla meşru k ılınm ış sayılam az. Fakat 
tercihe şâyân olan birinci görüştür. Çünkü zikri geçen hadiste , istisna  hususu tasrih 
edilmiştir. Hadisteki ariyyeden maksadın hibe değil satım  olduğu açıktır. Öte yandan arâyâ 
hadisinin bazı rivayetlerinde "ruhsat" lâfzı yer almıştır. Ruhsat ise, ancak yasak şeylerde 
söz konusu olabilir ve yasak hibe değil bey' (: satım) hakkındadır.

^ - I j j lk iir j  bkz. dipnot 246.
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hurma ile değişm elerine m üsaade etmiştir. O halde, henüz asm asındaki taze üzüm ün 
-yaklaşık- aynı miktardaki kuru üzümle değişilmesi olayı, arâyâ olayına kıyas edilebilir 
ve bu değişimin de caiz olduğuna hükmedilebilir. Çünkü ikisinde de aynı illet, yani ih
tiyaç sözkonusudur. ’

Bu duruma başka bir örnek göstermek üzere, oruçluyken unutarak yeyip içen kişinin 
orucunun bozulması hükmünü ele alalım. Bu hüküm genel kuraldan istisna edilm ek su
retiyle konmuş bir hükümdür. Çünkü kurala göre, bir şeyin rüknü ortadan kalktığında o 
şey de ortadan kalkar. Orucun rüknü ise im saktir, yani oruçlu olunan süre içinde 
oruçluya yasak olan fiillerden birinin vuku bulmamasıdır. İster kasten ister unutarak ol
sun, imsak vâkıasım ortadan kaldıran bir durum meydana geldiğinde, kurala göre oruç 
bozulm uş olur. Fakat Hz. Peygam ber bu kurala bir istisna getirm iş, unutarak  yeyip 
içenin orucunun bozulm ayacağını bildirm iştir.227 Bu hükmün illetini akılla kavram ak 
mümkündür. O da, unutan kişinin yasak fiil işleme kasdımn bulunm am asıdır. Şu halde 
aynı nitelikte olan bütün olaylar bu olaya kıyas edilebilir. M eselâ, hata ile orucu bozan 
tullerden birini yapan veya unutarak namazda konuşan kimseye aynı hüküm  uygulanabi
lir. Yani böyle bir kim senin orucunun veya nam azının bozulm ayacağı sonucuna 
varılabilir.228

Ü çüncü  şa r t:  Aslın hükmü sadece asla (: hakkında hüküm sabit olan olaya) m ah
sus olmamalıdır. Çünkü hükmün belirli bir olaya mahsus olduğu,ancak bunu gösteren 
şer î bir delil ile anlaşılabilir. Eğer böyle bir tahsîsin bulunduğuna dair delil varsa, artık 
bu hükmün hakkında nass bulunmayan olaylara kıyas yolu ile uygulanm ası o delile 
aykırı davranmak olur. Şer'î delile aykırı kıyas ise geçersizdir. B ir de şunu eklemeliyiz: 
Böyle bir tahsîsin illetini bazen akıl kavrayamaz; bazen akıl bu illeti kavrayabilir, ama 
aynı illet başka bir olayda bulunmaz. ’

 ̂ Bu şarta göre, sırf Hz. Peygam ber hakkında konulmuş ve onun dışında hiç kim seye 
şâmil olm ayan hüküm lerde kıyas uygulanam az. M eselâ Hz. Peygam ber'e , kendi 
gönlüyle m ehir olm aksızın evlenm eyi kabul eden kadınla m ehirsiz olarak  evlenm e

227 -  -............. • *............................. ............. ...............
- <j)ıou„ ^ ^ j | j s - 5 ^  "Oruçlu iken unutup da bir şey yiyen veya

içen kim se orucunu tam am lasın. Z ira onu Allah yedirip içirm iştir." N eylü 'l-Evtâr Serh'u 
M üntekâ'l-A hbâr , IV, I75 '

228
- Bu yaklaşım Şâfiilerın görüşüne göredir. Hanefî bilginler ise bu görüşe katılm azlar. Onlara 

göre, hata ile yiyen veya içen kim senin orucu bozulur; aynı şekilde, unutarak nam azda 
konuşan kimsenin namazı bozulur. Gerekçeleri şudur: Unutarak yiyen kim senin orucunun 
bozulmaması hükmü bir illete dayalıdır. O da, unutmanın kaçınılm ası mümkün olm ayan bir 
durum oluşudur. Unutm a halinde kişiye ibadeti hatıralatacak bir şey bulunm adığından, fiil 
-unutan kişiye nispet kaldırılarak- Yüce Allah'a nispet edilm iştir. N itekim  H z Peygam ber
zira onu Allah yedirip içirm iştir.” buyurmuştur. Bu illet, oruçlu iken unutarak yiyip içme 

dışındaki durum larda bulunmaz. Meselâ, oruçlu iken hata ile yiyip içen kimse, bu durumdan 
kaçınabilir, hataya düşm emek için daha dikkatli davranabilir. Nam azda unutarak konuşan 
kim seye ise ibadeti hatırlatacak şey vardır; bu da namaz halidir. Am a oruç böyle değildir 
Zira oruç halı unutm aya elverişlidir.
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m üsaadesi verilmiştir. Ona m ahsus olan bu hüküm, hiçbir m üslüm an için uygulana
maz. Zira Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm 'de şöyle buyurmuştur:

AİİI s-lil l~» c-xL* U j j y - \  c —îl ^ S ^ l j j l  İÜ  LJUL»-l Ul ,^-Jl L̂ jl L

0 ^t Al I  o Uj j  ılUU^ o Ljj  o Lj j  iİİ-*p  o Lj j  d ljU
" * J Îl •  ̂ * 11 İl”* " "  ̂  ̂ 0 s S S 0 * $ s * 9 S 0 „  * • +* * *
j ı i * y i II ü j j  dAJ İvaJL^ l ^ S u ı—j Ol ̂ l  j l j l  Ol ^ d J  c~a_j Ol K ^ y

"Ey Peygamber! Mehirlerirıi verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganim et olarak  
verdiği câriyelerini, amcanın; halalarının, dayının ve teyzelerinin seninle beraber göç 
eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, 
kendisini (mehirsiz olarak) Peygamber'e hibe eden mümin kadını, d iğer müminlere 
değil, s ır f  sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık)"229 Bu âyette, m ehirsiz  evlenm e 
hükmünün sırt Hz. Peygm abere ait olduğu, özel kayıt konularak açık bir şekilde bildi
rilm iştir.

Yine, şu âyette geçen Hz. Peygam ber'in vefatından sonra onun hanım larından biri
*  ^  /  u> x  Â ^ J o J o ^  a j  ^  ^

ile evlenm e yasağı bu nevi hüküm lerdendir: Ol >j  -dil J j —j  Ij i j S  Ol ^  OlT U_j
# "  *  '  9 ,  s 9 X .  s $  *  ss  ,  a y i  o ̂

L-Jâf. 4̂İİI OİS" ^  l>̂ l 8-̂ *> {j* "Allah’ın Rasûlü'nü üzmeniz ve

kendisinden sonra onun hanımları ile evlenmeniz asla câiz değildir. Çünkü bu, Allah 
katında büyük (bir günah)tır."230 Z ira bu hüküm, Rasûlüllah'ın m ertebesinin yüceliğini 
ve ona diğer insanlardan farklı bir hürmet gösterilmesi gerektiğini vurgulam ak üzere sırf 
Hz. Peygam ber hakkında konmuştur. O halde, mertebesi ne olursa olsun, bir başkası bu 
hususta ona kıyas edilemez.

Aynı şekilde, bazı sahâbîlere mahsus olmak üzere sabit olan hüküm ler üzerine de 
kıyas yapılam az. H uzeym e b. Sâbit'in şahitliğinin, iki erkeğin şah itliğ ine denk tu 
tulmuş olması, bu durum a örnek gösterilebilir. Şöyle ki: Hz. Peygam ber, bedevinin bi
rinden bir at satın almıştı. Hz. Peygam ber parasını ödem ek istediğinde, bedevî ağırdan 
aldı. Bu defa bir takım adamlar, Rasûlüllah'ın atı satın almış olduğunu farketm eksizin, 
aynı at için bedevî ile pazarlığa koyuldular. Bu arada, bedevî Hz. Peygam ber'e şöyle ses
lendi: "Eğer bu atı alacaksan al, yoksa onu satıyorum." Rasûlüllah bunu duyunca: "Ben 
zaten onu senden satın almam ış m ıydım !" dedi. Bedevî: "Hayır, vallahi sana satmış 
değilim ." cevabını verdi. Hz. Peygam ber: "Olur mu, ben onu senden satın alm ıştım ." 
dedi. Bu defa bedevî "Öyleyse şahit getir!" dem eye başladı. İşte bu sırada Huzeym e or
taya atıldı: "Ben şahitlik ediyorum  ki sen atı bu adamdan satın alm ıştın ." deyiverdi. 
Rasûlüllah ona dönüp "Sen o esnada burada değildin ki, neye göre şahitlik ediyorsun?" 
diye sordu. Huzeyme şu cevabı verdi: "Ben senin getirdiklerini hep tasdik ettim. Ben bi
liyorum  ki, sen doğru olmayan hiç bir şeyi söylemezsin." Bunun üzerine R asûlüllah

229- el-Ahzâb 33/50.
23°- el-Ahzâb 33/53.
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şöyle buyurdu: "Huzeyme birinin lehine şahitlik ederse, onun şahitliği delil olarak ye
ter. 1231 İşte bu hadis Huzeyme'nin şahitliğinin iki erkeğin şahitliği yerine geçeceğini 
bildirm ektedir. Fakat bu, başkalarının farkedem ediği bir hususu H uzeym e'nin farketm iş 
olm asından ötürü, yani Hz. Peygam ber bir şeyi haber vermişse artık delile veya bizzat 
görm eye gerek olm aksızın onun lehine şahitlik  edilebileceğini farketm esi sebebiyle 
konmuş, sırf ona mahsus bir onurlandırma hükmüdür. Şu halde, -Hulefâ-i Râşidîn gibi- 
Huzeyme'den daha üstün bir kimse bile olsa, bu hüküm kıyas yoluyla başkalarına uygu
lanamaz.

§: 87- Fer' İle İlg ili Şartlar

B irinci şart: Fer', hükm ün illeti bakım ından "asıl"a eşit o lm alıdır. B öyle ol
m azsa fer' aslın dengi ve benzeri bir olay olm adığından ona kıyas edilem ez. Çünkü bir 
hükm ün kıyas yoluyla başka bir olaya verilebilm esi, ancak bu olayın hüküm le ilgili 
olaya (: asla) denk ve benzer olması halinde mümkündür. Bu şart gerçekleşm ediği halde 
bir kıyas yapılırsa, bu kıyasa, "farklı iki olay arasında yapılmış kıyas" anlam ına gelmek

üzere "kıyas maalfârık" (cijlil! £ •  ^ L î  ) denir.

Fıkıh kitaplarında, fakihlerin farklı görüşlere sahip oldukları m eselelerde, bu nevi 
kıyasın örneklerine çok rastlanır. Zira birçok meselede şu durum gözlenir: Bir fakih bir 
kıyas işlemini kendi görüşüne delil gösterir, aksi görüşte olan fakih ise bu kıyasın "ma- 
alfârık" olduğunu ileri sürerek ona karşı çıkar. Bu tarz m ünakaşalarda geçen bazı 
örneklerden faydalanarak "kıyas maalfârık" kavramına açıklık getirmeye çalışalım:

- İslâm hukukçuları şu fa  hakkının farklı paylara sahip m üşterek m alikler arasında 
hangi ölçüye göre taksim edileceğinde ihtilâfa düşmüşlerdir. D iyelim  ki, paydaşlardan 
biri ikide bir, diğeri dörtte bir paya sahiptir. Ü çüncü paydaşın bir başka kişiye sattığı 
pay üzerinde şu fa  hakkı kullanılırken bu ortakların sayısı mı yoksa pay durum ları mı 
dikkate alınacaktır? Hanefî hukukçulara göre paydaşların sayısı esas alınır ve paydaşlar 
bu haktan -pay oranları ne olursa olsun- eşit şekilde faydalanırlar. İslâm hukukçularının 
çoğunluğuna göre ise, paydaşlar bu hakkı pay oranları ölçüsünde kullanabilirler. Onlar 
bu görüşü desteklem ek üzere şöyle bir kıyası delil gösterirler: Ş u fa  hakkı, m alik olunan 
maldan elde edilen semereye ve gelire benzer. Çünkü her ikisi de, m ülkiyet hakkının bi
rer uzantısıdır. Semere ve gelir ise -bütün hukukçulara göre- paydaşlar arasında m ülkiyet 
payları oranında taksim edilir. O halde şu fa  hakkı da semere ve gelire kıyasla, paydaşlar 
arasında mülkiyet paylarına göre paylaştırılmalıdır.

H anefîler bunun bir "kıyas maalfârık" olduğunu ileri sürerek çoğunluğun görüşüne 
itiraz etmişlerdir. Derler ki: Semere ve gelirin kaynağı mülktür. O halde her bir paydaşın 
kendi m ülkünden m eydana geldiği kadarıyla sem ere ve gelir haketm esi tabiîdir. Ş u fa  
hakkına dayanılarak satın alman pay ise, mülkden doğmamaktadır. Zira başkasına ait bir 
malın, kişinin kendi m ülküne ait bir semere gibi düşünülm esi makul değildir.

23i — ■ ........ ...........
- Neylii’l-Evtâr Şerh'u M üntekâ'l-Ahbâr, V, 144.
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- Hanefî hukukçular, buluğ çağına gelmiş ve temyiz kudretine sahip kızın kendi ev
lenme akdini kendi iradesiyle yapabileceğine hükmetmişlerdir. Onlar, aynı durumdaki 
kızın herhangi bir m alının satışını kendi bağım sız iradesiyle yapabileceği hükm üne 
kıyasla bu sonuca varmışlardır. Onlara göre bu akitlerden her biri kadının kendisine ait 
hakların kullanılmasıdır; birinde kendi şahsı, diğerinde kendi malı söz konusudur.

Oysa bu kıyas, bir "kıyas m aalfârık”tır. M akîs (evlenm e akdi) ile m akîs aleyh 
(satım akdi) arasında kıyasa elverişli bir benzerlik yoktur. Çünkü satım akdi m alla ilgi
lidir ve bu, kadının sırf kendisine ait bir haktır. Evlenme ise, evlenecek kadının şahsı ile 
ilgili olduğu gibi aynı zamanda ailesi ile de ilgilidir. Evlenme akdi, sadece karı ile ko
cayı birbirine bağlayan bir bağdan ibaret değildir; diğer taraftan iki aileyi birbirine 
bağlar, aileye yeni bir üyenin katılm ası sonucunu doğurur. Bu yeni üye, aileye 
karışacak, ailenin sırlarına ve ahvaline m uttali olacaktır. Öyleyse, evlenm e konusunda, 
-satımdan farklı olarak- velilerin de hakkı bulunduğunu kabul etmek gerekir.

ik in ci şart: Fer' hakkında, nasslarda veya icmâda, kıyas yoluyla bulunacak sonuca 
aykırı düşen bir hüküm  bulunm am alıdır. Aksi halde bu kıyas, nass veya icm â ile 
çatışm ış olacaktır. Böyle bir kıyas ise geçerli olmaz. Bu şartın gerçekleşm ediği kıyas

için "kıyas fâsidül i'tibâr" (j I~p VI ^ L î ) denir ki, "geçersiz sayılan k ıyas” an

lamına gelir.
fy y fi * t y yy o yy

* Kur'ân nassına aykırı olan kıyasa örnek: Kur'ân-ı K erîm 'de Ua^ J a  ^  *
y O t X * yy

V j  "Yanlışlıkla b ir mümini öldüren kimsenin mümin b ir köle â zâ t e t

mesi (...) gerekir"232 buyurulduğu için "adam öldürme kefâreti” olarak âzât edilecek 
kölenin müslüman olması gerekir, müslüman olmayan kölenin âzât edilm esiyle kefaret 
yerine getirilm iş olmaz. İşte bu hüküm kıyas yoluyla "yemin kefâreti"nde de uygulan
m ak istenirse, yani "gayrı müslim  bir kölenin âzâd edilm esi ile yem in kefâreti de 
ödenmiş olmaz" denirse, bu kıyas geçerli sayılamaz. Çünkü yem in kefâreti hususunda 
bu kıyasî sonuca aykırı bir nass hükmü vardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

$  V  '' x»x 9>.to£x x * J  i  X i  « xx * *  y »y » 4  X $ X X X  y X X

5y ip  jU S j d)l»j Jj p & L i l  aJUI M
XX/ i 9 / » X » i >x « * / « J «XX X O X X y 9 g » X x x

k İ j  j iy n j  j!  O je min'! ü> ia—jl  "

"Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. 
Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, a ile
nize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakiri yedirmek, yahut onları giydirmek, ya da bir

boyun (: köle ) âzât etmektir.”233 Görüldüğü gibi nassta "rakabe” ( V j )  kelim esi234 bir

2 32- en-N isâ’ 4/92.
233- el-M âide 5/89.
234■ - Boyun anlamına gelmekle birlikte, zikr-i cüz1 irade-i küll (: parçayı anıp bütünü kasdetme) 

kabilindendir. Burada kasdedilen insandır. "Tahrîr" (: hürriyetine kavuşturm a ) kelim esine
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kayıt koyulm aksızın mutlak şekilde zikredilmiştir. Bu ise müslüm anı da gayrı müslimi 
de kapsam ına alır. Öyleyse bu nass uyarınca m üslüm an kölenin âzâdı da yem in kefâreti 
için yeterlidir. N assın bu hükmü dururken, başka b ir hükm e kıyasla ona aykırı bir 
hükm e gitm ek geçerli olmaz.

* Sünnet'teki nassa aykırı olan kıyasa örnek olarak, evlenm e akdi sırasındaki 
şehâdetin, bizzat evlenm e akdini kurma ifadesi üzerine kıyas edilm esini gösterebiliriz. 
Hanefi'ler derler ki: Fâsık bir kimse evlenme akdinde şahitlik edebilir, çünkü o, gerek 
kendisi için gerekse vekâleten başkası için evlenm e akdini kuran irade beyanında bulu
nab ilm ek ted ir. O halde böyle b ir k im senin  şah itlik  yapabilm esi haydi haydi 
m üm kündür. Bu kişinin her iki olaydaki rolünü incelersek şunu tesbit ederiz: Akdi ku
ran irade beyanında bulunuyorsa onun bu beyanına icap veya îcabul adı verilir. İcap ve 
kabulden her biri akdin rüknünü teşkil eder. Şu halde akdin rüknünü yerine getirm eye 
ehil görülen bir kimsenin, akdin şartlarından biri olan şahitliği yapm aya evleviyetle ehil 
kabul edilmesi gerekir.

Ne var ki bu kıyas, evlenm e akdinde şahitlik  konusuna tem as eden b ir hadisin
*  ̂ ,

hükm üne aykırı düşm ektedir. Hz. Peygam ber şöyle buyurmuştur:

J f  ■ .C  , ^  ^  "Velisiz ve iki âd il (: fâsık
olmayan) şahit bulunmaksızın nikâh akdi yapılam az■ Bu şartları taşımayan b ir  nikâh 
yapılırsa geçersizdir."235 Görüldüğü üzere bu hadis, sadece fâsık kişilerin şahitliği ile 
yapılan nikâh akdinin geçersiz olduğunu bildirm ektedir. O halde, fâsıkın evlenm e 
akdinde şahitlik edememesi gerekir.

* İcm âya aykırı kıyas için de şöyle bir örnek gösterebiliriz: Kur'ân-ı K erîm 'deki
'  '  *  ^  y y y  yy * s  + * * * • *  +

c y  /*-" J *  j ' ûlS' "Kim hasta olur veya yolculuk halinde bu
lunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin,"236 âyetine göre yolcu 
olan m üslüm anın orucu edâ yoluyla tutması vâcip değildir; kazaya bırakabilir. E ğer yol
cunun, oruca kıyasla namazı da kazaya bırakabileceği söylenirse bu kıyas geçerli olmaz. 
Çünkü icm âya aykırıdır. İcmâya göre, yolculuk dolayısıyla namazın kazaya bırakılm ası 
câiz değildir.

***

Aslın hükm ünde ve fer’de bulunması gereken en önemli şartlan yukarıda gösterdik. 
Sıra illette bulunması gereken şartlara geldi.

m uzâf ileyh k ılınm asından  da, hür o lm ayan insan ın  k asded ild iğ i an laş ılm ak tad ır, 
(mütercim).

235 - . A A
- Dârim î, Nikâh, 11 (baş kısım). V elisiz nikâhın bâtıl olduğu anlam ında bkz. Ebû Davud, 
Nikâh, 20; Tirm izî, Nikâh, 14.

236- el-Bakara 2/185.
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Fakat bilindiği gibi, illet kıyasın en önemli rüknüdür; zira kıyas işlem i illet üzerine 
kurulur. Sonra, usulcüler illet konusu üzerinde uzun uzun durmuşlar ve bazı ek bahislere 
yer vermişlerdir. Şu kadar var ki, bu konuda söyledikleri bir kısım  şeyler, -esasen usul 
kurallarının, çoğunun m ezhep im am larının fıkhî çözüm lerinden alınıp çıkarılm ış ol
masına rağmen- mezhep imamlarının uygulamalarına ters düşmektedir.

Bütün bu sebeplerle illet konusunu biraz daha detaylı bir şekilde ele almayı uygun 
görmüş bulunuyoruz. Aşağıda şu hususların üzerinde duracağız:

- İlletin tarifi
- İllet ile hikmet arasındaki fark
- U sulcülerin, kıyas yapabilm ek için hüküm lerin neye göre ta'lîl edilip neye göre 

ta’lîl edilemeyeceğine dair görüşleri
- U sulcülerin bu husustaki görüşleri ile m ezhep imamlarının görüşlerinin uyuşup 

uyuşmadığı
- İllette bulunması gereken şartlar
- İlleti belirleme metodları

§: 8 8 -İ lle tin  T arifi

Sözlükte "illet" ), bulunduğu yerde değişikliğe yol açan durum  dem ektir.

H astalığa illet denm esi de bundan dolayıdır; çünkü hastalığın bulunm ası ile vücutta 
değişiklik meydana gelir.

İslâm hukuku terimi olarak "illet" üç ayrı anlam ifade eder:

1- Hükmün konulmasını münasib (: uygun) gösteren durum anlamında:

M eselâ, ram azanda yolculuk eden kişinin oruç tutm am asına m üsaade edilm esi 
hükm ü için "sıkıntı ve m eşakkat" bu anlam da illettir. Çünkü bu durum  belirtilen  
hükm e uygun düşmektedir. M eşakkatin bulunması, kolaylık hükm ü konm asını yerinde 
gösteren bir durumdur. Yine, insanların sahip oldukları malları başkaları ile değişm e ih
tiyacı içinde olm aları, alım-satımm cevâzı hükmünün konm asına uygun düşen b ir du
rum dur; şu halde bu "ihtiyaç" belirtilen hükm ün illetidir. Aynı şekilde kasden adam  
öldürmenin can kaybına yol açması vâkıası, adam öldürmenin haram  kılınm ası ve kas
den adam öldürene kısâs uygulanması hüküm lerinin konm asına uygun b ir durum dur. 
Çünkü sebepsiz yere can kaybı açık bir zarardır; zararın yasaklanması ve yasaklanan fiili 
işleyenin cezalandırılması gerekir.

2- Hükm ün konulmasından amaçlanan sonuç veya hükmün korum ak istediği m en
faat anlamında:

M eselâ, ram azanda yolculuk eden kişinin oruç tutm am asına m üsaade edilm esi 
hükm ünün bu anlam da illeti, "sıkıntı ve m aşakkatin giderilm esi"dir. Y ine, alıcı ve 
satıcıdan her birinin m enfaatinin sağlanm ası ve ihtiyacının giderilm esi, alım -satım ın
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câiz kılınm ası hükm ünün illetidir. Aynı şekilde, canın korunm ası ve boş yere can 
kaybının önlenmesi; kasden adam öldürmenin haram kılınması ve kasden adam öldürene 
kısâs cezasının verilmesi hükümlerinin bu anlamda illetidir.

3- Hükmün konulm asını m ünasib gösteren durum u genellikle ihtiva eden açık ve 
m unzabıt (: istikrarlı) vasıf anlamında:

Meselâ, yukarıda zikri geçen oruç tutm am aya m üsaade edilmesi hükmünün bu an
lam daki illeti "yolculuk"tur. Çünkü yolculuk: a) V ar olup o lm adığ ına ko layca 
hükmedilebilen açık bir vasıftır, b) Şahıstan şahısa, durumdan durum a değişkenlik ar- 
zetmeyen m unzabıt (: istikrarlı) bir vasıftır, c) Hükmün konm asını m ünasib gösteren 
durumu genelde ihtiva eden bir vasıftır, zira yolculukta genellikle m eşakkat halinin 
varlığı kabul edilir. İkinci olayda "alım -satım  akdi"nin varlığı, m ülkiyetin intikali 
hükmünün illetidir. Çünkü alım-satım , varlığına-yokluğuna kolayca hükm edilebilen 
açık, m unzabıt bir olaydır ve hükmün konm asına uygun düşen durum u yani m übadele 
ihtiyacını -genelde- ihtiva eder. Üçüncü örnekte ise "kasden adam öldürme", belirtilen 
hüküm lerin illetidir. Z ira açık, m unzabıt bir olaydır ve hükm ün konm asını m ünasib 
gösteren durumu yani boş yere can kaybı durumunu ihtiva etmektedir.

Bir İslâm hukuku terimi olarak "illet" bu üç anlamdan her biri için kullanılabilir. 
Fakat usulcüler "illet” terimini sadece üçüncü anlam için kullanm ışlar, birinci ve ikinci

anlamlara ise "hikmet" demişlerdir.

§: 89- U su lcü ler in  T erm in o lo jisin d e "İllet"

Usulcüler, "illet" kelimesini kullandıklarında, bununla, açık, m unzabıt ve hükmün 
konmasını m ünasib gösteren durumu genellikle ihtiva eden vasfı kasdederler. Yolculuk, 
alım-satım akdi ve kasden adam öldürme gibi.

§: 90- U su lcü lere  G öre "H ikm et"in  A nlam ı

Usulcüler "hikmet" kelimesini kullandıklarında şu iki durumdan birini kasdederler:

1- Hükmün konulm asına uygun düşen durum: Yolculukta m eşakkatin, alım-satımda 
bu akde duyulan ihtiyacın, kasden adam öldürmede can kaybının bulunması gibi.

2- H ükm ün konulm asından am açlanan sonuç veya korunm ak istenen m enfaat: 
Yolculuk halinde oruç tutm ama müsaadesinde meşakkatin giderilmesi, alım-satımın câiz 
kılınm asında tarafların menfaatinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanm ası, kasden 
adam öldürm enin yasaklanıp yasağa uym ayanın cezalandırılm asında can kaybının 
önlenmesi gibi.

Bu noktayı böylece belirttikten sonra, şimdi, usulcülerin, kıyas yapabilm ek için 
hükümlerin neye göre ta'lîl edilip neye göre ta'lîl edilemeyeceği konusundaki görüşlerini 
inceleyeceğiz.
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§•' 91- U su lcü ler in  K ıyasta  H ü kü m lerin  N eye G öre T a'lîl 
E d ileb ileceğ in e  D air  G örü şler i

Usulcülerin illet konusundaki ifadelerini inceleyen kimse, onların hükm ün konul
masına uygun düşen durumu ihtiva eden zâhir ve munzabıt vasıfla ta'lîlin câiz olduğunda 
fikir birliği ettiklerini, hikm etle ta'lîl hususunda ise üç farklı görüşün bulunduğunu 
görür:

B irinci görüş: Zâhir olsun olm asın, m unzabıt olsun o lm asın  hikm etle ta 'lîli 
mutlak olarak reddeden görüş. Âmidî'nin "el-İhkâm" isimli eserinde belirtildiği gibi, bu 
görüş usulcülerin çoğunluğuna nisbet edilmektedir.

İkinci görüş: Hikm etle ta 'lîlin yapılabileceğini m utlak tarzda kabul eden görüş. 
Râzî ve Beydâvî'nin ifadelerinden, onların bu görüşe sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Üçüncü görüş: Zâhir ve munzabıt olması halinde hikm etle ta 'lîlin yapılabileceği, 
aksi takdirde yapılamayacağı görüşü. Âmidî'nin tercih ettiği görüş budur.237

Belirttiğim iz bu ihtilâf, sadece, hikm etle ta'lîlin câiz olup olm adığı hakkındadır. 
Bilfiil hikm etle ta'lîlin vukubulup bulm adığına gelince, onların hepsi böyle bir ta'lîlin 
nasslarda vaki olmadığında müttefiktirler.

Usulcülerin nazarında, bilfiil vuku bulmuş olan ta'lîl, hikm etlere göre değil sadece 
zâhir vasıflara göredir. Onların meseleye bakışı şöyledir: İlletten m aksat şer'î hükm ün 
bilinmesidir. Şu halde o, karışıklığa meydan vermeyecek şekilde açık ve şahıslara yahut 
durum lara göre değişiklik arzetm eyen m unzabıt bir vasıf olm alıdır. H ikm ette ise bu 
özellikler bulunmaz. Çünkü fıkhî hükümler üzerinde tüme varım yoluyla yapılan ince
lem eler gösterm iştir ki, hikm et bazı hüküm lerde gizli bir durum dur. M eselâ, her bir 
alım -satım  akdinde bunun bir ihtiyaca binaen yapılıp yapılm adığı bilinem ez. Bazı 
hükümlerde ise hikm et m unzabıt bir durum değildir. Meselâ, yolculuk halinde oruç tut
mama müsaadesinde hikmet meşakkattir; fakat meşakkat denen durum, şahıslara, yerlere, 
hal ve şerâite göre farklılıklar gösterir. Çok geniş maddi im kânlar içinde yaşayan bir in
san, yolculukta, halktan birinin çektiği sıkıntıları çekmez. Y olcunun kışın katlandığı 
meşakkat ile yazın katlandığı meşakkat aynı değildir. Otomobil, tren veya uçağa binebi
len yolcunun gördüğü meşakkat, hayvan sırtında yolculuk edenin gördüğü m eşakkatten 
daha azdır.

Hikmet, bazı hüküm lerde hafî (: gizli) bazılarında gayr-ı m unzabıt olduğuna göre, 
hükmün hikmete göre ta'lîl edilmesi ve hükmün varlık veya yokluğunun hikm ete göre 
belirlenmesi doğru olmaz. O halde, zâhir ve munzabıt bir durum un esas alınm ası gere
kir. Aynı zamanda, bu durum un hikmeti de gerçekleştireceği kuvvetle m uhtem el bu
lunm alıdır. İşte, ancak, bu üç niteliği kendinde birleştiren, yani açık, m unzab ıt (: 
değişkenlikler taşım ayan) ve genelde hikmeti de ihtiva eden bir durum , hükm ün illeti

907   ̂ _
■ - Amidî, el-Ihkâm, III, 12: Şevkânî, İrşâdü'l-Fuhûl, s. 182.
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olarak kabul edilebilir. Bu nitelikleri taşıyan bir illet belirlendiği takdirde, artık hükmün 
varlığı da, ortadan kalkm ası da, bu illetin  var olup o lm am asına bağlıdır. B öylece 
hüküm lerin ve illetlerinin bilinmesi ve onlar üzerine kıyas yapılması m üm kün olur.

İşte usulcüler, yukarıda göstermeye çalıştığım ız bakış açısına sahip olm aları sebe
biyle, illet-hikm et konusundaki görüşlerini şöyle kurallaştırmışlardır:

J”  X X X f X X X X *  X X ,  f  X X X X y  9 $  ,, ,  J j

£ .  'y L$Up ça L tjp j \ijp~j  j j j ;  "Şer’î  hüküm lerin varlığı

da yokluğu da, hikmetlerinin değil, illetlerinin var olup olmamasına bağlıdır." B ir başka 
deyişle: İlleti varsa hüküm de vardır, hikm ete aykırı düşse bile; illeti yoksa hüküm  de 
ortadan kalkar, hikmeti mevcut bulunsa bile.

Onlar bu sonuca, şu hükümlere bakarak varmışlardır:

a) D inen yolcu sayılan kişi,238 her ne halde olursa olsun, dört rekâtlık  nam azları 
kasredebilir (: iki rekât olarak kılabilir). Hükmün hikmeti olan "m eşakkat" bulunmasa, 
m eselâ geniş maddi im kânlar içinde yaşayan bir hükümdar söz konusu olsa bile, hüküm 
budur. Çünkü hükmün illeti olan "yolculuk" durumu mevcuttur.

b) D inen yolcu sayılm ayan kişi, fırıncılık, ocakcılık, ham m allık gibi b ir m eslek 
icra ederken en ağır m eşakkatlere m aruz kalsa bile, nam azları kasredem ez. Çünkü 
hükm ün hikmeti olan "meşakkat" bulunsa bile, hükmün illeti olan "yolculuk" m evcut 
değildir.

c) Satılan bir gayrı m enkul üzerinde, m üşterek m aliklik veya (bazı fakihlere göre) 
kom şuluk vasfına sahip olan kişi şu fa  hakkına sahip olur. Bu hükm ün hikm eti, yeni 
alıcıdan zarar gelmesi veya onunla uyuşm azlığa düşülmesi ihtimalidir. Fakat bu ihtimal 
tam am en yok olsa bile, şu fa  hakkı ortadan kalkmaz. Çünkü hükm ün illeti, "m üşterek 
m alik" veya "komşu" olmaktır.

d) Paydaş veya komşu olmayan kimse, satılan bir gayrı menkul üzerinde şu fa  hakkı 
iddia edemez. Ş u fa  hükmünün hikmeti olan zarar veya uyuşmazlık ihtim alinin -şu veya 
bu sebeple- bulunduğunu isbat edebilse bile, bu böyledir. Çünkü hükm ün illeti olan 
paydaş veya komşu olma durumu mevcut değildir.

§: 92- U su lcü ler in  K ıyasta  T a 'lîlin  N eye G öre Y ap ıla ca ğ ı 
H u su su n d ak i G örü şler in in  T a rtış ılm a sı

Ta'lîlin neye göre yapılacağı hususunda usulcülerin kabul ettikleri ve değişik  usul 
kitaplarında yer verdikleri görüş yukarıda belirttiğimiz şekildedir.

238 • *
- D inî anlam da sefer (: yolculuk ), bazı fakihlerin görüşüne göre onaltı fersahlık b ir m esafe 
olarak takdir ed ilm iştir, ki bu, 85 k ilom etreye tekabül eder. B azıları bu m iktarı 81 
kilom etre olarak tesbit etmiştir.
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O ysa biz, Kur'ân-ı Kerîm'e ve Hz. Peygam ber'in Sünneti'ne baktığım ızda ve onlar- 
daki fıkh î âyetleri ve hadisleri tüme varım m etoduyla incelediğim izde görüyoruz ki, 
K itap ve Sünnet'te yer alan pek çok hüküm, bir işten doğacak fayda veya zarar esasına 
göre, yani usulcülerin hikmet adını verdikleri ölçüye göre ta'lîl edilmiştir. H er ne kadar 
usulcüler, hikmete göre ta'lîlin nasslarda vaki olduğunu kabul etm iyorlarsa da, biz buna 
örnekler gösterebiliriz:

- Yüce Allah şöyle buyuruyor:

*  *  y  s  9 a  •  l  s  9 y  9y  A y  9 S  »S *  J /  « ^  > 9 y  O y  fi fi y  i y  y

Dllfl.*»!! ^  j  UjI Iy *I Ij
9 * * *  "  9y 9 y 9 y 0 -- '  * /«  ̂ y y 9 * / *  9 y * / oj f  > y &  y J 0 t > fiy y »

çS ç,L^2xJlj ûjIJaİI ^  Ollra. Mİl JOjj UjI l)
y y

. ö j ç z *  i j L ^ İ I -dil J f -

"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları, b irer şeytan işi 
pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar (yolu) ile 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi A llah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak isti
yor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?"239 G örüldüğü gibi Cenâb-ı H akk şaraptan 
sakınm a em rinin gerekçesi olarak, şarap içm enin ortaya çıkardığı d ini ve içtim ai 
kötülükleri zikretm iştir. İşte bu kötülükler, -usulcülerin nasslarda kendileriyle ta'lîlin 
vâki olmadığını iddia ettikleri- hikmetler nevindendir.

/»• / X y y 9 y y y  y» fi y 0  y y y 9 1< 9y

- A llah  Teâlâ: jr j>- 0 ^ * 3 ^ ' û y ^ i  ^  j j  Jb j (_fsiû L ii

Crt^ j  ''Zeyd o kadından ilişiğini kesince, b iz onu sana
nikahladık ki, (bundan böyle) evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o 
kad ın larla  evlenm ek isterlerse ) m üm inlere b ir  güçlük o lm asın 1,240 ây e tiy le  
Peygam beri'ne, eskiden kendisinin evlâtlığı olan Zeyd b. H ârise'nin boşadığı karısı 
Zeyneb ile evlenm esini em retm iş ve bu hükm ün gerekçesinin eski âdetlere göre 
evlâtlığ ın  da hukuken öz evlât gibi kabul edilm esinden ötürü m üm inlerin  m aruz 
kaldıkları sıkıntı ve çaresizliğin giderilmesi olduğu belirtilmiştir.

- Hz. Peygamber, bir kadının aynı evlilik içinde halası veya teyzesi ile bir arada bu-
• -*V- y » y 9 J * y y y  y • M y  y • » t S

lundurulmasını yasaklarken: j \ ü! "Zira bunu yaparsanız aile

bağlarınızı koparmış olursunuz"241 buyurmuştur. Bizzat Rasülüllah hükmü, söz konusu 
fiilin ortaya çıkaracağı kötü sonuçla yani hikmetle ta'lîl etmiştir.

- Hz. Peygam ber, bir kadınla evlenm ek istediğini söyleyen M uğîre b. Şu'be'ye
/ * ,y 9 y  y y 9 S t y y 0 g y y 9y ) J ûj

şöyle dem iştir: j D! <Jü LfJ! JaJl "Ona bak. Çünkü, aran ızda  sevg i

23^_ el-M âide 5/90-91.
240- el-Ahzâb 33/37.
24 *- bkz. dipnot 151.
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bağının meydana gelm esi için en uygunu budur. " 242 Rasûlüllah, erkeğin nişanlısına 
bakm asına m üsaade edilmesi hükmünü, bakmanın m eydana getireceği fayda (: olumlu 
sonuç) ile yani eşler arasında sevginin doğm ası, uyuşup-anlaşm anın devam lılığı ile 
açıklamıştır. M aslahat (: fayda) ise, usulcülerin İslâm î nasslarda vaki olm adığını iddia 
ettikleri hikmetin bir çeşididir.

Aynı şekilde Sahâbe den nakledilen fetvâ ve hükümleri incelediğim izde, onların da 
birçok hükmü hikm etle ta'lîl ettiklerini görüyoruz.

® ® X + B X ✓

- M eselâ, onlar, Hz. Peygamber'in, ^  çS-bUl V "Savaş sırasında el ke

silmez (hırsızlık suçunun cezası uygulanmaz) " 243 şeklinde belirttiği yasağı, cezanın 
uygulanmasının o esnada ortaya çıkaracağı zarar ile yani suçlunun düşm ana sığınması 
tehlikesiyle açıklamışlardır. Sonra bu hükmü el kesme dışındaki -zina cezası, şarap içme 
cezası gibi şer an tayin edilmiş- diğer cezalar hakkında da uygulam ışlar ve bu ta 'lîle 
bağladıkları sonucu şöyle kurallaştırmışlardır: "Düşman ülkesinde iken hadler (: şer'an 
tayin edilmiş cezalar) uygulanmaz."

G örüldüğü gibi bu, hikm et esasına göre ta 'lîlin ta kendisidir ve bu esasa binaen 
hakkında nass bulunan olayın hükmünün nasslarda hükmü bulunmayan olaylara uygu
lanm asıdır. Bu tutum , hikm etle ta 'lîl kabul etm eyen usulcülerle , h ikm etle  ta 'lîl 
yapılabileceğini kabul etmekle birlikte nasslarda vâki olmadığını iddia eden usulcülere 
karşı bir cevap teşkil eder.

M eşhur fıkıh mezheplerinin kurucusu olan imamlardan nakledilen hükümleri ve on
ların bu hükümleri nasıl ta'lîl ettiklerini dikkatle incelediğim izde de, bu tutum un birçok 
örneklerini tespit edebiliriz. Söz gelimi:

- Ebû H anife şöyle dem iştir: "Kadın olsun erkek  olsun, düşm an ülkesinden 
çıkarılm ış ve m üslüm anların  eline geçm iş esirlerin , m üslüm anların  düşm anı olan 
ülkeye satılmasını tasvip etmem. Çünkü bu, düşmanların güçlenm esine yardım cı olur." 
O, esirlerin düşm anlara satılmasını tasvip etmeyişini, bu satışın ortaya çıkaracağı kötü 
sonuçla,yani düşm anların güçlenip m üslüm anlara zarar verm eleri ihtim ali ile izah et
mektedir.

- Ebû Y usuf der ki: "Savaşa yaya katılana ganim etten bir pay, atlı için ise iki pay 
vermek gerekir . Bu hükmü Ebû Yusuf, maslahat ile yani m eydana getireceği olumlu 
sonuçla ta lîl etm ektedir. Zira bu hüküm, m üslüm anları düşm ana karşı daha güçlü ol
mayı sağlayacak hazırlığa, at yetiştirmeye teşvik edecektir.

- M uham m ed b. Hasen eş-Şeybânî bir yem in m eselesinde şöyle hükm etm iştir: 
Birinden yüz dirhem alacağı olan kimse, bir dirhem bile eksik olursa alacağını kabul

etmeyeceğine yemin etse; borçlu da önce bir elli dirhem tartıp verse sonra bir elli dirhem

24“ - Tirmizî, Nikâh, 5.

243- Ebû Davud, Hudûd, 18 ( j L ü j  şeklinde).
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daha tartıp verse, alacaklıya -istihsânen- yemin kefâreti gerekmez." O, bu hükm ü şöyle 
açıklamıştır: Olur ki, borçlu bir defa tartarak verme imkânını bulamaz. Borcun ödenm e 
şeklindeki bu küçük detay da dikkate alınacak olursa, yem in etm iş olan alacaklı 
sıkıntıya düşmüş olur. Görüldüğü gibi, bu bir hikm etle ta'lîl uygulamasıdır.

- M âlik b. Enes, sanatkârların kendileri nezdinde m üşterilerce bırakılm ış m alların 
zâyi olması halinde bunu tazminle m ükellef tutulm alarına hükm etm iştir. O bu hükmü 
şöyle açıklam ıştır: İnsanların m aslahatına olan hüküm  budur. Z ira  insan ların  sa
natkârlara işlerinin düşmesi kaçınılmaz bir şeydir.

- Y ine İmam M âlik, zâlim yöneticilere karşı savaşılm asına cevâz verm iş ve şöyle 
demiştir: Bu durum kendi haline bırakılsa, müslümanlar zarar görürler. Görüldüğü üzere, 
bu da hikmete göre ta'lîldir.

Değişik fıkıh kitaplarını incelediğimizde de, buralardaki birçok hükmün "maslahat", 
"ihtiyaç", "güçlük", "sıkıntı" ve "m eşakkat" bu lunduğu şek lindeki gerekçelerle  
açıklandığını görebilm ekteyiz. Bu gerekçelerin hepsi, -usulcülerin İslâm  hukukunda 
kendisiyle ta'lîlin vaki olmadığını iddia ettikleri- "hikmet" çerçevesine dahildir. Meselâ:

- Geç dönem  H anefî bilginler: Kur'ân öğretilm esi, imamlık, m üezzinlik  ve diğer 
dini hizm etler karşılığında ücret alınabileceğine hükm etm işlerdir. O nlar bu hükm ü 
zamanın değişm esiyle ortaya çıkan m aslahat ve ihtiyaç gerekçesiyle ta'lîl etm işlerdir. 
Şöyle ki: Önceki devirlerde Kur'ân öğreticileri için beytülm âlden tahsisat ayrılıyordu. 
D aha sonra bu tahsisat kesildi. Kur'ân öğretm enleri kendilerini Kur'ân öğretim ine 
verseler aç kalacaklar, bu işi bırakıp geçim lerini sağlam ak üzere iş tutsalar Kur'ân 
öğretilem ez olacaktı. Bu yüzden Kur'ân öğretim i ve -aynı gerekçe ile- d iğer dini 
hizmetler karşılığında ücret alınması câiz görüldü.

- H anefî bilg in ler, Hz. Peygam ber'in  H ıbbân b. M unkız 'e söy lem iş o lduğu

İ5yâ jL iJ l  "V J ü  C~*jL; lil "Bir alış-veriş yaptığında (karşı tarafa) de ki:

Aldatmaca yok! Ve benim üç gün muhayyerlik hakkım olacak"244 sözüne dayanarak 
"şart m uhayerliği"ni câiz görmüşlerdir. Onlar, bu hükmü, tarafların düşünüp taşınm aya 
ve danışm aya ihtiyaç duyabilecekleri gerekçesi ile ta'lîl etm işlerdir. Sonra bu hükm ü 
"nakit m uhayyerliği"ne de uygulamışlardır. Nakit muhayyerliği, satıcının alıcıya karşı, 
paranın belirli bir sürede ödenmemesi halinde aralarında alım -satım  akdi yapılm am ış 
gibi kabul edileceği şartını ileri sürmesi dem ektir. "Şart m uhayyerliği"ne ihtiyaç duyu
labileceği gibi "nakit muhayyerliği"ne de ihtiyaç duyulabileceğinden kıyas yoluyla buna 
cevâz vermişlerdir.

- Hanefîler ve Mâlikîler, Hâşimoğullarına (Hz. Peygamber'in sülâlisenden gelenlere) 
zekât verilebileceğine hükmetmişlerdir. Bu hükmü, bu kim selerin m ağduriyetlerini g i
dermek, onları fakru zarurete düşmekten korumak düşüncesi ile ta'lîl etmişlerdir.

244- Buhârî, Buyû', 48; Müslim, Buyû', 48.
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 ̂ - Şâfiî fakihler, "ağaç sahibinin, elde edilecek mahsulün belirli bir oram karşılığında 
ağaçların bakım  ve yetiştirilm esini üstlenen bir kim se ile anlaşm ası" dem ek olan

"müsâkâh" (öUI— J l ) akdini caiz görmüşlerdir. Bazen ağaç sahibinin bunun bakımını 

gerektiği gibi yapam ayacak durumda olabileceğini, buna karşılık bu işi iyi yapacak fakat 
ağacı olm ayan k işilerin  bulunabileceğini, bu cevâz hükm ünün gerekçesi olarak

gösterm işlerdir. Sonra, "m üsâkâh"a kıyasla "kırâd" ( J > \ a k d i n i  de tecviz 

etmişlerdir. Çünkü ikisinde de aynı gerekçe, yani ihtiyaç sözkonusudur.

- Yine Şâfiîler, ağacındaki taze hurmanın -tahmini ölçüyle- kuru hurm a karşılığında 
satl' a^ cce8 ' hükm ünü ihtiyaç gerekçesi ile ta'lîl edip, buna kıyasen, asm asındaki taze 
üzümün de -tahm ini ölçüyle- kuru üzüm karşılığında satılabileceğine hükmetmişlerdir. 
Zira ikinci olayda da ihtiyaç mevcuttur.

Değişik fıkıh kitaplarındaki meseleleri inceleyen kişi, bunlar gibi daha nicelerini 
tesbit edebilir. H erhalde bizim  zikrettiklerim iz, ta 'lîlin yaln ız zâh ir vasıflara göre 
yapılabileceğini ve İslâm  hukukunda hikmete göre ta'lîlin vaki olm adığını iddia eden 
usulcülere cevap teşkil etmeye yeterlidir.

Z ihinlere şöyle b ir soru takılabilir: H ikm ete göre ta ’lîl, K itap  ve Sünnet'te, 
Sahâbe'nin fetvâlarında vukû bulduğu gibi, mezhep imamlarından nakledilen meselelerde 
de görüldüğüne göre, acaba usulcüler niçin ta’lîlin hikmetlere göre yapılam ayıp sadece 
zâhir vasıflara göre yapılabileceği görüşüne sahip olmuşlardır? Ki bu usulcüler, usul ku
rallarını, -daha önce geçtiği üzere- mezhep imamlarından nakledilen fer'î hükümlerden 
çıkarıp almışlardır.

Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz: U sulcüler bu metodu, şu iki m aksatla uygu
lamışlardır:

1- M ezhep im am larından nakledilmiş bulunan fer'î hüküm leri, genel ve kapsamlı 
kıyaslarla, açık ve değişkenlik göstermeyen illetlerle kurallaştırm ak ve bu sayede m ev
cut fıkhî hüküm ler kolleksiyonu içinden yeni meselelere uygun hüküm leri çıkarabilm ek 

("tahrîc" 0 >

2- M ezhebin bütünlüğünü ve mezhep imamlarından nakledilen fer'î hüküm leri ko
ruyabilmek; herhangi bir fer'î hükümde farklılık iddiası ile m ezhebin kendi içindeki tu
tarlılığına itiraz edilmesini önlemek.

24S- Mudârebe" diye de anılan "kırâd”, bir tarafın serm aye diğer tarafın em ek koyması ve elde 
edilen kârın yarıyarıya veya üçtebir şeklinde bölüşülm esi hüküm lerin i ih tiva eden bir 
sözleşmedir.
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İbn Hümâm'ın "Fethu'l-Kadîr" isimli eserinde, ribâ ile ilgili hadiste geçen altı m ad
deye ait ribâ hükm ünün illeti konusunu işlerken söyledikleri, yukarıdaki cevabım ızı 
doğrulamaktadır. Önce hadisi hatırlatalım, sonra İbn Hümâm'ın ifadesine yer verelim.

Hadiste şöyle buyurulmaktadır: "Altını altınla, gümüşü gümüşle, buğdayı buğdayla, 
hurmayı hurmayla, arpayı arpayla ve tuzu tuzla aynı m iktarlarda ve peşin  olarak  
(değişin). Fazlalık ribâdır. Bunlardan farklı sınıflar arasında olursa, peşin olmak kaydıyla 
istediğiniz miktarlarda satabilirsiniz."246 Hadisteki aynı cinsten maddelerin eşit olmayan 
m iktarda m übâdele yasağında illet nedir? H anefîlere göre "keyl" (ölçülür) ve "vezn"

Â o $  x

(tartılır) cinsten olmalarıdır. Şâfiîlere göre, yenen maddelerde (»-«W' (yiyecek teşkil et

mesi) diğerlerinde (para olması) dır. M âlikîlere göre ise

(gıda maddesi teşkil etmesi ve saklanılabilir olması)dır.

Şimdi İbn H üm âm 'ın sözlerine -biraz k ısaltarak-yer verelim : "H anefîlere göre, 
ribânın haram kılınm asındaki esas maksat, insanların m allarının korunm ası ve zarara 
uğram alarının önlenm esidir. Fakat hüküm "koruma" gerekçesi ile ta'lîl edilirse, bir 
kölenin iki köleye karşılık, bir devenin iki deveye karşılık satılm asının da câiz olm a
ması gerekir. Halbuki peşin olduğu takdirde bunun câiz olduğu ittifakla kabul edilmiştir. 
Şayet: "M alların korunm ası hikmettir, bunu gösteren bir alâm ete bağlanm ası gerekir, o 
da keyl ve vezn özellikleridir" denirse, deriz ki: Bu, sadece, hikm etin gizli ve gayr-ı 
m unzabıt olması halinde gereklidir. Malın korunması ise açık ve m unzabıt bir husustur. 
Zira denkliğin bulunup bulunmadığı objektif olarak tesbit edilebilir, böylece korumanın 
(haksız fazlalığı önlem enin) gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılır. Ne var ki, b ir köleyi 
iki köle ile, bir H erat elbisesini iki Herat elbisesi ile değişm enin câiz oluşu hükm ü ile 
çelişkiye düşm ekten kurtulm ak için, m ezhep bu hikm eti keyl ve vezn ölelliklerine 
bağlam ıştır ."247

Bu söz incelendiğinde, bizim söylediğimizin yerinde olduğu kolayca anlaşılır. Zira 
İbn Hümâm burada açıkça ifade etmektedir ki, Hanefîlerin altı m addede ribânın haramlığı 
hükmünü ta'lîl ettikleri "keyl veya vezn birliği" illeti, açık ve hükm ün hikm etini -ki o 
insanların mallarını (haksız kazanca konu olmaktan) koruma am acıdır- ölçüye bağlayan 
bir vasıftır. Yine belirtm ektedir ki, bu hikmet, gerçekte illetin ta  kendisidir. Çünkü o da 
açık ve m unzabıt bir husustur, onunla ta'lîl yapılabilir. Ayrıca onu ölçüye bağlayan, di
sipline eden bir vasfa gerek yoktur. Sonra m üellif, bu m eselede H anefîlerin hikm etle 
ta'lîli bırakıp açık bir vasıfla ta'lîle yönelm elerindeki sebebi açıklam aktadır: Bunun se
bebi, hikm etle ta'lîl etmeleri halinde mezhebe yöneltilmesi muhtem el itirazdan kaçıştır. 
Çünkü belirtilen hikm etle ta'lîl halinde, bir kölenin iki köle ile, bir elbisenin iki elbise

246 - • - - - ' ........... * ' • * • • • ' • t,., # .
- »Aa c . Iili j Jııia J l j  .Lf la* ı ili» İ *ü J !j  jjl

-C IjJ d İ ’ lil fSiJ \ j Ş  lj«-I oC .Sd Hadisin farklı lâfızlarla rivayetleri için bkz. B uhârî, Buyû', 

78; M üslim, M üsâkaat, 81-84; Nesâî, Buyû', 50; İbn Mâce, Ticârât, 48; Dârimî, Buyû', 41.
24^- İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, V, 278, 279.
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ile değişilm esinin câiz olm am ası gerekir; oysa bunun câiz görülm em esi m ezhepteki 
yerleşik hükm e aykırı düşer. Görüldüğü gibi İbn Hümâm, bize, H anefîlerin , im am 
larından nakledilen fer î hükümlerden biri ile kendilerine itiraz edilmemesi (bir çelişki id
diasında bulunulmaması) için, illetleri mezhepte mevcut fer'î hükümlerle uyuşacak zâhir 
vasıflarla sınırlamaya ne kadar gayret ettiklerini çok açık bir şekilde tasvir etm iş olmak
tadır.

§: 93- K ıyasın  İ lle ti K on usundaki G örüşüm üz

Hikm ete göre ta lîl, Kitap'ta, Sünnet'te, Sahâbe fetvâlarında ve tanınm ış m üctehid 
imamların fıkıh doktrinlerinde mevcut olduğu halde, usul bilginlerinin, ta 'lîlin hikm et
lere göre değil sadece açık vasıflara göre yapılabileceğini söylem elerindeki sebebi yu- 
kauda açıkladık. Şu halde, kıyasta "illet"in şu anlamda kabul edilmesi gerektiğini -gönül 
huzuru içinde- ifade edebiliriz: "İnsanlar için bir maslahatı gerçekleştirmek veya onlardan 
bir mefsedeti savmak üzere hükmün konmasına sebep olan vasıf."

Bu vasıf, açık ve m unzabıt (kendi içinde istikrarlı) bir halde bulunduğu takdirde, 
hüküm buna göre ta lîl edilir, hükmün varlığı ve yokluğu doğrudan bu vasıfa göre belir
lenir. Ayrıca o vasfı ihtiva ettiğine kuvvetle muhtemel nazarıyla bakılacak başka bir hu
susu C"mazmne")araya katmaya gerek yoktur.248

§: 94- İllet İle  İlg ili Şartlar

U sulcüler illet ile ilgili olarak pek çok şart ileri sürm üşlerdir. Şevkâni "İrşâdü'l- 
Fuhûl isimli eserinde bu şartların sayısını yirm idörde çıkarır. Usulcüler, bu şartların 
bazılarında ittifak, bazılarında ise ihtilâf etmişlerdir. Biz burada, bunların en önemlileri 
sayılan dört şarta yer vermekle yetineceğiz:

Birinci şart: İllet, varlığına ve yokluğuna kesin olarak hükm edilebilecek şekilde

zâhir ( jA U:> = açık) olmalıdır. Çünkü illet hükmün alâmetidir; hükmün bilinm esini il

let sağlar. Açık olmadığı takdirde ise bu mümkün olmaz.

Meselâ, sarhoş edicilik" vasfı şarabın haram kılınması ve aykırı davranana ceza ve
rilmesi hükmünün illeti olm aya elverişlidir. Zira bu, varlığına ve yokluğuna kolayca 
hükmedilebilecek açık bir durumdur. Buna karşılık, alım-satım yoluyla edim lerden her- 
birinin mülkiyetinin karşı tarafa geçmesinde, alıcı ve satıcının "karşılıklı rızaları" illet 
olamaz. Çünkü rıza sübjektif bir durumdur, diğer insanların bu sözleşm eyi yapan taraf
ların gönlünden geçeni bilm eleri mümkün değildir. Şu halde bu olayda illet olm aya el

248
Yazarın savunduğu görüş ile usul bilginlerince benimsenen görüş arasındaki farkı, şu ifadesi 

daha açık bir biçim de ortaya koymaktadır; "Usul bilginleri "illet"i daim a, hükm ü münasib 
gösteren durumu (genellikle) içeren zâhir ve munzabıt vasıf olarak telâkki etm işler, zâhir ve 
m unzabıt olsa bile bizzat münasib vasıf (: hikmet) ile ta'lîli kabul etm em işlerdir." (Kahire 
baskısı s. 120).
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verişli olan şey icap ve kabuldür. İcap ve kabul genellik le karşılık lı rızan ın  bu
lunduğunu gösterir.

. a /

ik in ci şart: İllet "m unzabıt" ( = istikrarlı) olmalıdır. Yani kişiden kişiye,

durum dan durum a açık farklılıklar gösterm eyen belirli, istikrarlı b ir vasıf olm alıdır. 
Çünkü kıyasın temelini, asıl ile fer' arasında hükmün illeti açısından eşitlik teşkil eder. 
İllet insandan insana, halden halde değişiklikler gösterirse, kıyasın esasını oluşturan bu 
eşitlik gerçekleşmemiş olur.

Buna göre, yolcunun namazı kasredebilm esi hükmünün illeti "m eşakkat" olamaz. 
Çünkü meşakkat, kişilerin, hal ve şerâitin farklılığına göre farklılıklar gösteren belirsiz 
ve elâstikî bir durumdur. Ancak, meşakkati ihtiva etmesi de kuvvetle m uhtem el olan fa
kat zâhir ve munzabıt bir vasıf illet olabilir, ki bu da "yolculuk" halidir.

Ü çüncü şart: İllet hüküm  için "m ünasib" bir vasıf olm alıdır. "M ünasib  ol- 

mak"tan maksat, kendisine binaen hükmün konması ile insanlar için bir m en

faat sağlanm ış veya onlardan bir m efsedet giderilmiş olmalıdır. M eselâ, şarabın haram 
kılınması hükmü için "sarhoş edicilik" vasfı uygun bir vasıftır. Çünkü bu vasfa binaen 
haram lık hükmünün konması ile insanlara bir fayda sağlanm aktadır, akılları korunm uş 
olmaktadır. Diğer yönden bakılarak, bu hükmün konması ile onların kötü bir sonuçtan 
kurtarılmış oldukları da söylenebilir.

Yine, "kasden adam öldürme", bununla ilgili yasak hükm üne ve yasağı çiğneyene 
kısâs uygulanm ası hükm üne uygun bir durumdur. Çünkü bu durum a binaen konan 
hüküm  kulların faydasını tem in etm ektedir, can güvenliği ve huzurlu  b ir dünya 
sağlamaktadır. Aynı hükme diğer yönüyle bakılırsa, bunun kötülüğü giderdiği, boş yere 
kan dökülm esini ve insan lar arasında kin ve düşm anlığ ın  yay ılm asın ı ön lediği 
söylenebilir.

Bu şartın gereği olarak, hüküm ile aralarında "m ünâsebet" bulunm ayan vasıflara 
göre ta'lîl yapılamaz. M eselâ, şaraptaki haramlık hükmü, şarabın kırm ızı ve akıcı bir 
m adde oluşu gibi özelliklerle ta'lîl edilemez. Yine, hırsızlık suçunun cezalandırılm ası 
hükmü, hırsızın zengin ve m ağdurun fakir olması özelliğine göre ta'lîl edilem ez. Aynı 
şekilde, kasten adam öldürme suçuna uygulanan kısâs cezası, katilin erkek veya kadın 
oluşu yahut siyah veya beyaz oluşu gibi vasıflarla ta'lîl edilemez.

D ördüncü şart: İllet "kâsır" yani asla mahsus bir vasıf olm am alıdır. B unun an
lamı şudur: Aslın hükmü ta'lîl edildiğinde tesbit olunan vasfın başka olaylarda da bulu
nabilmesi gerekir. Bu vasıf sadece asılda bulunan ve başka olaylarda görülem eyen bir 
vasıf ise, kıyas mümkün değildir.

M eselâ, yolcu için dört rekâtlı namazları kasredebilme hükmünün hikm eti, kullar
dan m eşakkat ve sıkıntıyı g iderm ektir: Fakat Şâri' bu hükm ü "yolculuk" haline 
bağlamıştır. Ayette şöyle buyurulmaktadır:
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.y-J ^  ^  a c^ f £ ^ ^  j  ^  imj ,Yer)UUnde sefere

çıktığınız zaman (...) namazı kısaltmanızda size b ir  günah yoktur. "249 Bu gösteriyor ki, 
nam azı kasredebilm e hükm ünün ileti "yolculuk" halidir. Y olculuk ise, s ırf  yolcuya 
m ahsus bir durumdur, başkasında tasavvuru mümkün değildir. Şu halde, çok ağır işlerde 
çalışan kim se gibi, yolcu olmayan kişilerin yolcuya kıyas edilip aynı hükm ün uygu
lanması mümkün değildir.

Aynı şekilde, m est üzerine mesh verilebilmesi hükm ünün illeti, m ükelleflerin m est 
giyme ihtiyacında olmaları ve abdest esnasında bu mestleri çıkarmadaki güçlükten ötürü 
onlardan sıkıntının giderilmesi ve kolaylık sağlanm asıdır. Bu illet, -belirtildiği üzere- 
m est ile sınırlı olduğundan, sarık ve eldiven gibi şeyler üzerine meste kıyasla m esh ve
rilemez.

§: 95- İ lle ti B elir lem e M etod ları
İlleti belirlem e m etodları, hükmün hangi illete binaen konduğunun bilinm esini 

sağlayan yollar ve deliller dem ektir. İlleti belirlem e m etodları çoktur. B unların  en 
önemlileri şu üç metoddur:

§: 96- B ir in c i m etod: İ lle ti K itap ve S ü n n et N assların d an  
A ra ştırm a k

Şayet K itap veya Sünnet teki bir nass herhangi b ir vasfın b ir hükm ün ille ti 
olduğunu gösteriyorsa, biliriz ki o hükmün illeti bu vasıftır. Bu yolla sâbit olan illete

-• -  *  *  • »y.

"nassla bildirilm iş illet" ( i * » î J U J I  )  denir.

Nassın bir vasfı illet olarak göstermesi, bazen sarih bazen îm â yoluyla olur.

* Sarih delâlet, nassın, illeti, bu anlamda konmuş lâfızla gösterm esidir. A rap dilinde 
bir şeyin illetini (gerekçesini) belirtm ek üzere konm uş başlıca lâfızlar şunlardır:

‘lM  ‘ ‘ °1 ve ta’lîl anlamını taşıyan J  (yani (S/ harfi). Bu nevi delâlete
bazı örnekler verelim:

- K urân-ı K erîm de Hz. Â dem in  iki oğlu ile ilgili olay anlatıldıktan sonra, şöyle 

buyru lm uştur: j>Li _,l ^  ^  J jj 'j  J*.\ ^

o 'J  ^  ' f i  û î f ö  j/» jV İ j  "Bundan dolayıdır ki 
Isrâiloğullarına şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya 
karşılık olmaksızın (haksız yere) b ir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş g ib i olur. 
Kim de, b ir  canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış g ib i olur."250 Bu âyette geçen

249- en-Nisâ' 4/101
25° -  el-M âide 5/32.
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tir* kelim esi, kasden adam öldürmenin çok ağır bir suç kabul edilişindeki illetin, 

Hz. Adem  in çocuklarından birinin işlediği o büyük cürüm  olduğunu gösterm ektedir. 
A yet şunu ifade etmiş oluyor: Bu şenî cürüm ve onun ortaya çıkardığı kötü durum dan 
ötürü, Tevrat'ta, kasden adam öldürmenin pek büyük bir suç olduğuna hükm ettik ve bu 
hususta İsrâ iloğullarına çok sıkı tenbihte bulunduk. Bu hususta İsrâ iloğulların ın  
özellikle zikredilmesinin sebebi, onların taşkınlıkta ileri gitm eleri ve aralarında öldürme 
olaylarının peygamberleri dahi öldürecek kadar yaygın hale gelmesidir.

- Hz. Peygam ber şöyle buyurmuştur: ^y >J j l> : I  UjI
»  «  / w  >  # $y  0 X 0 "  '  '

ÂiİjJI "Kurban etlerini saklamanızı sırf o sırada (Medine'ye) gelen 

muhtaç kafileden ötürü yasaklamıştım. Artık dilerseniz yiyin, dilerseniz sakalayın . "251
• e

Hadiste geçen kelimesi, Arapçada illet bildirir. Bundan, kurban etlerini saklam anın

yasaklanmasındaki illetin, o sırada Medine'ye ihtiyaç içinde bir kafilenin gelmesi olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır.

_ y y *  «  #  i  x  •  «  y *  y

- Y ine Hz. Peygam ber'in  şöyle bir hadisi vardır: Oliîu-'i/l U il

(Yabancı b ir eve g irecek  kişinin) izin istem esi (m ahrem  durum ları) görm e  
. 9 t  

(ihtim alin)den ötürü gerekli kılınmıştır."252 Bu hadisteki M  kelim esi açıkça
y * y yy »*y ty X ^  ^  o ) 4/ , ^ X% 0 yy

gösterm ektedir ki, I j  >- jJt- ü^  "Ey iman

edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, izin alıp sâkinlerine selâm vermeden girm e
yin , " 253 âyetinde yer alan girmeden önce izin isteme hükm ünün illeti, izinsiz girmenin, 
bakılması haram olanları görmeye yol açma endişesidir. Bu sakıncanın giderilm esi için 
Allah Teâlâ girmeden önce izin isteme hükmünü koymuştur.

- "Fey"in taksimi konusundaki âyette Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmuştur:

O lS 'L -İJ lj  )i t j j i j  J i j  ls'jİİİ AİÎI f ü l £
• o» • #  y * y t y % y t • y $

"Allah'ın (fe th ed ilen ) ü lkeler halkından Rasûlüne verd iğ i ganim etler, Allah'a, 
Peygamber'e, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve (yolda kalmış) yolculara aittir. Tâ ki 
(o mallar) içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın. "254 Bu nassda

geçen ) kelim esi gösterm ektedir ki, fey'in âyette belirtildiği şekilde taksim indeki

illet, bu m alların  sadece zenginler ve güçlüler elinde dolaşan b ir servet olm am ası, 
fakirlerin ve güçsüzlerin bundan mahrum kalmamasıdır.

2^ 1
■ - Hadisin farklı lâfızlarla rivayetleri için bkz. M üslim , Edâhî, 37; Tirm izî, Edâhî, 14; İbn 

Mâce, Edâhî, 16; Dârimî, Edâhî, 6.
- Buhârî, tsti’zân, 11.

253- en-Nûr 24/27.
2 54- el-H aşr 59/7.
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Â yetin anlam ı şu oluyor: Fey' hakkında bu hükm ü koyduk ki, onu, C âhiliye 
döneminde olduğu gibi -fakirlere ve güçsüzlere bir şey verilmeksizin- idareciler, zengin
ler ve güçlüler kendi aralarında pay etmesinler, böylece servet belirli kesim lerine elinde 
toplanıp, diğer insanlar ondan mahrum bırakılmasın.

- Hz. Peygam ber kedinin artığı olan suyun şer'an temiz sayıldığını ifade ettiği hadi
s t  t  s o )  $

sinde Cj \İ\j}oİ\j  tjjj "Çünkü onlar sizin etrafınızda gezinip dolaşan
s $

hayvanlardır."255 buyurmuştur. Hadisteki ( l*J[ ) lâfzı, kedinin insanlarla b irarada bu

lunm a özelliğinin ve kedi bulunan yerde bu durum dan kaçınm anın m üm kün olm a
masının, onun artığının temiz sayılmasının illeti olduğunu gösterm ektedir.

* im â yoluyla delâlet ise, herhangi bir karîne yardımı ile, nasstaki lâfzın gösterdiği 
vasfın illet olduğunun anlaşılmasıdır. Bir vasfın o hükmün illeti olduğunu hatıra getire
cek şekilde, hükm ün hem en bu vasfın peşi sıra zikredilm iş olm ası gibi. M eselâ:

- fi ,  i  fi „

Kur ândaki \y4aı\i S ijL J lj  J j jL J l j  "Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan

kadının (...) ellerini kesin . " 256 âyetinde ceza hükm ünün ( tli)  harfi ile "hırsızlık"

( vasfının hemen ardından zikredilerek hükmün "hırsızlık"a bağlanm ış olması,

"hırsızlık"ın belirtilen cezanın illeti olduğunu îmâ etmektedir.
} 1 s s û 0 s s

- Hz. Peygam ber şöyle buyurm uştur: JL -İp  j Aj  âıV "Hakim, kızgın  

olduğu halde hüküm veremez. "257 Kızgınlıkla hüküm vermekden yasaklam a hükm ünün
kızgınlık hali ile yan yana zikredilmiş olması, bu yasaktaki illetin, genellikle zihnin

t s s

dağılm asına yol açan "kızgınlık" (<— ) hali olduğuna işarettir. "Zihin karışm ası"

durumu ile bu hüküm arasında "münâsebet" (uygunluk) vardır, çünkü zihni karışan kişi 
doğru muhakeme yapamaz ve gerçeği kavrayamaz. Bu vasıf aynı zamanda ”m unzabıt”tır. 
O yüzden, bu vasfın illet olduğunda icm â edilm iştir. B una göre, bilg in ler, nassda 
zikredilen kızgınlık" haline kıyasla, sebebi ne olursa olsun zihin dağılm ası halinin 
gerçekleştiği her durumda kazâî hüküm vermeyi yasaklamışlardır.

- Hz. Peygamber'in: "Katil mirasçı olamaz"258 hadisinde, ”ö ldürm e”nin m ahrum i

yet hükmü ile yanyana zikredilmesi "öldürme"nin ( j^ ü )  m irastan m ahrum iyet hükm ü
nün illeti olduğunu düşündürm ektedir. Bu durumda öldürme fiili genellikle, vakti gel
meden önce -ve haram bir yolla- bir hakkı çarçabuk elde etme kasdını ihtiva ettiğinden,

i '  > O 0 i  - 0 0

bazı b ilginler m ahrum iyet hükm ünün illetini cM yani

Ebû Davud, Taharet, 38.
256- el-M âide 5/38.
2^7

■ Aynı anlamda rivayetler için bkz. Buhârî, Ahkâm, 13; Ebû Davud, Akdıye, 9. 
bkz. dipnot 19.
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bir hakkı vakti gelmeden önce haram bir fiil vasıtasıyla çarçabuk elde etm eye çalışmak" 
şeklinde belirlem işlerdir. Bazı bilginlere göre ise, illet "öldürme" fiilidir. Bu görüşe 
göre, öldürm enin nev'i ne olursa olsun (ister kasten, ister hata ile olsun), öldüreni 
mirastan mahrum kılar.

§: 97- İk inci M e to d : İlleti İcm âda A raştırm ak

M üctehidler herhangi bir devirde, bir vasfın bir şer'i hükm ün illeti o lduğu husu
sunda fikir birliği ederlerse, bu vasıf -icmâ ile- o hükmün illeti kabul edilir. M eselâ:

- Küçüğün üzerindeki mal ile ilgili velâyet hükm ünün illeti, m üctehidlerin  itti-
X s W *

fakıyla, küçüklük" ) vasfıdır. Evlendirm edeki velâyet de, mal ile ilgili velâyet

üzerine kıyas edilir: Küçük üzerinde evlendirme velâyeti sabit olur.

- M üctehidlerin ittifakıyla, m irasta ana-baba bir kardeşin baba-bir kardeşe takdim  
edilm esi (: öncelik hakkına sahip olması) hükm ünün illeti, m irasçı ile m ûris arasında 
iki nesebin birleşmesidir. Yani ana-baba bir kardeş, hem anne hem baba yoluyla mûrise 
bağlıdır. Şu halde kıyas yoluyla, ana-baba bir kardeş "evlenme velâyeti" hususunda da 
baba bir kardeşe takdim edilir.

- Kızgın iken hüküm vermenin haram oluşu hükmünün illetinin, -genelde hakikat
ten sapm aya yol açıcı bir durum olan-"zihnin karışm ası" olduğu hususunda icm â 
etmişlerdir. Sonra buna kıyasla, korku, üzüntü vb. sebeplerin yol açtığı zihnî karışıklık 
hallerinde de kazâî hüküm verilemeyeceği sonucuna varmışlardır.259

§: 98- Ü çüncü M etod: İllet İle H üküm  A rasınd aki "U ygunluğu"  
A raştırm ak

i  z i  a

"Uygunluk" ) şu dem ektir: İlle t olarak kabul edilen vas ıf ile  hüküm

arasında öyle bir uyum olm alıdır ki, hükmün bu vasıf üzerine bina edilm esiyle, Şârî'in 
bu hükm ü koyarken kasdettiği maslahatın gerçekleşm iş olduğu kanaatine varılm alıdır. 
Bu m aslahat ya kulları için bir faydanın sağlanması veya onlardan bir zararın giderilm e
sidir.

Bu m etoda, ancak, hükmün illetini gösteren bir nass veya icm â bulunm am ası ha
linde başvurulabilir. Böyle bir durum da müctehid, asıl üzerinde incelem e yapar. A sılda 

t*
hükm e "uygun" b ir vas ıf bulunup bulunm adığını a raştırır, şaye t hem

"münasib", hem de zâhir ve m unzabıt bir vasıf bulursa, bu vasfı illet olarak kabul eder. 
İşte böyle bir illet tesbitinde müctehidin dayanağı, hüküm ile vasıf arasındaki "uygun
lu k tu r .

259 1 ..- Y ukarıda aynı örnek, nassda hükmün düzenleniş şeklinden hareketle illeti im â yoluyla 
belirlemenin tanıtılm ası için zikredilmiştir. Burada ise, bu imâdan çıkarılan sonuç üzerinde 
müctehidlerin ittifaklarına örnek olmak üzere aynı hükümden faydalamlmıştır. (m ütercim ).
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M eselâ, babanın bâkire olan küçük kızım evlendirm e hususundaki velâyet yetkisi, 
icm â ile sabit bir hüküm dür. Bu hükm ün illeti ne nasslar ne de icm â tarafından  
gösterilm iştir. Bu durum da hükm ün kendisine bağlandığı olay (asıl) incelenir. Ve 
görülür ki, bu olayda belirtilen hükme uygun düşen, zâhir ve m unzabıt bir vasıf bulun
m aktadır, o da küçüklük"dür. Z ira küçüklük, genelde, neyin lehte neyin aleyhte 
olduğunu kavramaktan âciz olunan bir durumdur. Bu durum da velâyet yetkisi hükmünün 
konması ile, küçüğün uğraması kuvvetle muhtem el zarar giderilmiş olmaktadır. Zararın 
giderilmesi Şâri'in gayelerindendir. Madem ki, hüküm ile uygunluğu tesbit edilm iştir; o 
halde, küçük bâkire kız üzerinde velâyet yetkisinin sabit olmasındaki illetin "küçüklük" 
vasfı olduğu kabul edilir.

§: 99- "M ünasib" (U ygun) V asfın  K ısım ları

M ünasib v a s ı f , Şâri tarafından muteber görülüp görülm eyişi açısından üç kısm a 
ayrılır:

1- Şari tarafından muteber sayılan münasib vasıf: Bu, muteberliği hakkında şer'î bir 
delil bulunan vasıftır. Eğer Şârî' bu vasfa uygun olarak  bir hüküm koym uş ise, bu 
vasıfla ta'lîl yapılabileceğinde bilginler ittifak etm işlerdir. Bazı bilginler buna "hükmün 
konm asını gerek tiren  uygun vasıf" anlam ına gelm ek üzere ”m ünâsib-i m üessir"

i ̂  > I i •„

( y _J-Jl s —-L J l)  adını verirler.

M eselâ: Küçük kızın evlendirilm esi hususunda velâyet hükm ü için, "küçüklük", 
m ünasip bir vasıftır ve bu vasfın hükmün illeti olduğu nasslarda veya icm âda belirtil
m em iştir. Fakat aynı vasfı, Şârî'in başka bir olayda d ikkate aldığı ve ona hüküm

bağladığı görülm ektedir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm 'de: I \l\ J a -  ^ . i d l  I j ia f ,
8 ^ # s t » t  » a M  ^ x

üli "Evlilik çağına varıncaya kadar yetim leri dene
yin. Eğer onların riişde (m alî tasarruflar için gerekli fik rî olgunluğa) eriştiklerini tesbit 
ederseniz, hemen mallarım kendilerine verin"zeo buyurularak küçüğün m alları konu
sunda velâyet hükmü kabul edilmiştir. Bu, Şâri'in küçüklük vasfını dikkate alıp bunu 
hükme bağladığını göstermektedir. Her ne kadar mal hususundaki velâyet ile evlendirm e 
velâyeti birbirinden farklı birer velâyet ise de, ikisi de "velâyet” olm a noktasında 
birleşmektedirler.

2- Şâri tarafından geçersiz sayılan m ünasib vasıf: Bu, m uteber sayılam ayacağı 
hakkında ş e r î  bir delil bulunan vasıftır. Şayet Şâri', bu vasfın gerektirdiğinin aksine bir 
hüküm koym uşsa -bilginlerin ittifak ile- bu vasfa göre ta'lîl yapılamaz. Buna "geçersiz

sayılan m ünasib” anlamına gelmek üzere "münâsib-i m ülğâ” IİJ Î  )  denir.

2 60- en-N isâ' 4/6.
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Bu durum için şöyle bir örnek verilir: Endülüs hüküm darlarından biri, ram azan 
ayında özürsüz olarak orucunu bozmuş, İmam M âlik'in talebesi ve daha sonra Endülüs 
fakihi olan Yahya b. Y ahya el-Leysî, onun bu davranışının kefâretini sadece iki ay 
peşpeşe oruç tutm ak suretiyle yerine getirebileceği yönünde fetvâ vermiş, hocası İmam 
M âlik in  m ezhebinde tanınan: a) oruç, b) köle âzâdı, c) fakirleri doyurm a şıklarından bi
rini seçm e im kânını tan ım am ıştır .261 el-Leysî'n in  bu fetvâdaki gerekçesi şudur: 
Hükümdara meşakkat verip onu böyle bir davranışı tekrar etmekten caydırıcı özelliğe sa
hip olan kefâret, oruç tutm aktır. Köle âzâdı ise onun için çok kolaydır ve ona dokunan 
bir cezâî yönü yoktur. Bu, onu ramazan orucuna karşı saygısızlık etm ekten alıkoyucu, 
caydırıcı bir özelliğe sahip değildir.

Bu değerli bilgin, hüküm dar için köle âzâdının  kolay o luşunu ve cezâ î yön 
taşımamasını, köle âzâdının kendisi için yeterli olm ayacağı hükm ünün illeti olarak ka
bul etm ekte, onu doğrudan doğruya oruçla m üke lle f tu tm aktadır. Ş üphesiz bu, 
hüküm den beklenen m aslahatı -yani günah işlem ekten alıkoym a ve A llah 'ın koyduğu 
sınırlara ve vecibelere riayeti sağlam a amacını- gerçekleştiren ve hükm e "uygun" düşen 
bir mülâhazadır. Fakat hikmet sahibi olan Şârî' Teâlâ, kefâret konusunda bu mülâhazayı 
geçerli saymamıştır. N itekim , Hz. Peygamber, ram azanda bile bile orucunu bozan be
deviden ilk önce köle âzât etm esini istemiş, köle âzâdının onun için kolay veya zor 
oluşunu yahut ona zarar verip vermeyişini dikkate almamıştır. Bir başka deyişle, âdetâ 
Şâri bu hükümde köle âzâdının kolaylık ve zorluk yahut zarar verip verm em e yönünün 
dikkate alınmasını ilga etm iştir (: geçersiz saymıştır).

M ünâsib-i m ülğâ yı anlatm ak üzere şöyle bir örnek de verilebilir: "M irasta kız 
erkeğe eşit olm alıdır, çünkü yakınlık bakımından ikisi de eşittir" diye düşünülebilir. 
Zira yakınlıktaki eşitlik vasfı, m irasta da eşitlik hükm üne uygun düşm ektedir. Fakat 
Şan', m irasta bu uygunluğa itibar edilmemesini istemiş, erkeğe m irasta iki kız payı ve
rilm esi hükmünü koym uştur. Çünkü o, bu hükmü koyarken erkek ve kıza yüklediği 
m alî yükümlülükleri dikkate almıştır. Ki bu açıdan kızın durumu erkeğin durum una eşit 
değildir.

3" §ârî* tarafından ne m uteber ne geçersiz sayılan münasib vasıf: Bu, gerek m uteber 
sayıdığ ı gerekse geçersiz  k ılındığı hususunda delil bulunm ayan vasıftır. B una 
(m üctehidlerin takdirine) b ırakılm ış m ünasip" anlam ına gelm ek üzere "m ünâsib-i

mürsel" ( J - j - J l  ) veya maslahat-ı mürsele ( âH -J j l  ö J L a J Î ) adı verilir. Bu

vasfa göre ta lîl yapılm ası ve ona hüküm bina edilm esi hususu İslâm  hukukçuları 
arasında ihtilâflı bir konudur. Bu konu ile ilgili açıklam alara "M esâlih-i M ürsele" 
başlığı altında yer verilecektir.

c ı
- Bu konuda bkz. dipnot 266.
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§: 100- "U ygunluğu A raştırm a" M etodunun Ö nem i

Hüküm  ile illet olarak kabul edilecek vasıf arasındaki uygunluğu ("el-m ünâsebe") 
araştırm a metodu, illeti belirleme metodlarının en önem lisi sayılır. Kıyasların illetlerini 
tesbitin esasını bu metod teşkil eder. Gerçekten, fıkıh kitaplarında zikredilen kıyasları 
gözönüne alıp bunların illetlerini dikkatle inceleyen kim se, bu illetlerin  çoğunun 
"münâsebe" metodu ile tesbit edildiğini görür. Bu kıyaslarda illetin nass veya icm â yo
luyla belirlenmiş olduğuna az raslanabilir.

Y ine, bu metod, kıyas yoluyla hüküm  çıkarılm ası hususunda İslâm  hukukçuları 
arasında m eydana gelen ihtilâfların başlıca sebeplerinden biridir. Çoğu zam an hüküm de 
ittifak ettikleri halde, hükme uygun düşen vasfın hangisi olduğu noktasında ayrı görüş 
belirtirler. Bazısı "m ünasib vasıf budur" derken, bazısı "m ünasib vasıf şudur" der. 
Böylece hüküm çıkarmada aralarında ihtilâf doğar. Bunu açıklam ak için iki örnek ve
receğiz:

- B irinci örnek: Hanefîler ve Şâfiî'ler, küçük bâkire kızı evlendirm e hususunda 
babanın velâyet yetkisine sahip olduğunda müttefiktirler. Fakat bu hükm e uygun düşen 
vasfı belirlemede ihtilâfa düşmüşlerdir. Hanefîler, uygun vasıf "küçüklük" dür derlerken, 
Şâfiî'ler "bâkire olm ak"dır derler. Bu yüzden, evlendirm e velâyetinin kim ler hakkında 
sabit olacağı hususunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır.

Hanefîlerin bu meseledeki görüşü şudur: Dul bile olsa küçük kız üzerinde velâyet 
sabit olur, çünkü bâkire küçük kız hakkında sabit olan velâyet hükm ünün illeti 
"küçüklük"tür. Binaenaleyh büyük (buluğ çağındaki) bâkire kız hakkında bu velâyet sa
bit olmaz, zira velâyet hükmünün ileti olan "küçüklük" ortadan kalkmıştır.

Ş âfiî'ler ise şu kanaattedir: K üçük bâkire kız hakkında sabit olan hükm ün illeti 
"bâkire olm ak"tır, şu halde büyük de olsa bâkire hakkında velâyet sabittir, çünkü 
"bekâret" vasfı mevcuttur. Buna karşılık, küçük de olsa dul hakkında velâyet hükm ü 
kalkar, çünkü hükmün illeti olan bekâret mevcut değildir.262

- İk inci örnek: İslâm  hukukçuları gayrı m enkulde şu fa  hakkının varlığ ı ve bu 
hükmün bir taabbüdî hüküm olmayıp, konmasını gerektiren m ünasib (aklen uygunluğu 
kavranabilen) bir sebebe binaen konduğu hususunda fikir birliği etm işlerdir. Fakat bu 
hükme uygun olan vasıfın ne olduğunda ihtilâfa düşmüşlerdir. H anefî bilginlere ve on
larla aynı görüşte olanlara göre, m ünasip vasıf, yeni malikten -rahatsız edici davranış 
veya geçimsizlik, uyumsuzluk gibi yollarla- gelmesi m uhtemel zarardır. İşte bu zararın 
giderilmesi için ilgililere şu fa  hakkı tanınmıştır. Şâfiî'lere ve onların görüşünde olanlara 
göre ise, m ünasip vasıf, -paylaştırm anın masrafı gerektirm esi ve paylaştırm a halinde 
evde daralm a m eydana gelmesi gibi- gayrı menkulün eski ve yeni paydaş arasında taksi
m inden doğacak özel zarar durum udur. İşte şu fa  hakkı bu zararın g iderilm esi için 
tanınm ıştır.

Bu konuda 222 nolu dipnottaki açıklamamıza bkz. (mütercim)
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Bu yönden, gerek Hanefîler gerekse Şâfiîler taksimi kabil olan gayrı menkulde, şu fa  
hakkının bulunduğu ve bu tür gayrı m enkulde hissesi bulunan paydaş lehine şu fa  
hakkının sabit olacağı noktasında fikir birliği etmişlerdir. Çünkü gerek Hanefîlerin ka
bul ettiği münasib vasıf, yani yeni paydaştan gelebilecek geçim sizliğe ilişkin zarar; ge
rekse Şâfiîlerin benim sediği m ünasib vasıf, yani taksimden doğabilecek zarar bu du
rumda sözkonusu olmaktadır. Ancak onlar iki hususta ihtilâfa düşmüşlerdir:

a) Ham am , kuyu, küçük ev gibi taksim i kabil olm ayan gayrı m enkulde şu fa  
hakkının sabit olup olmayacağında. Hanefîlere ve onların görüşünde olanlara263 göre, 
taksimi kabil olan gayrı menkulde olduğu gibi bunda da şu fa  hakkı caridir. Çünkü şu fa  
hakkının konmasına sebep olan vasıf, yani yabancı bir alıcının paydaş olması ile ortaya 
çıkabilecek zarar bu durumda da sözkonusudur. Şâfiîlere ve onların görüşünde olanlara264 

göre ise, böyle bir gayrı m enkulde şu fa  hakkı sâbit olmaz. Z ira gayrı m enkul taksime 
elverişli değildir; şu fa  hakkının konmasına sebep olan vasıf, yani taksim den doğacak 
zarar ihtimali ortadan kalkmıştır.

b) Yol irtifakı, su irtifakı gibi aynî haklardan birinde m üşterek hak sahibi olan kişi

ve bitişik  kom şu (câr-i m ülâsık ) lehine ş u fa  hakkın ın  sab it olup

olmayacağında. H anefîler ve aynı görüştekiler şöyle derler: B unlardan her biri şu fa  
hakkına sahiptir. Çünkü şu fa  hakkının konm asına sebep olan vas ıf bu o laylarda 
mevcuttur; yeni m üşterek hak sahibinden veya komşudan zarar gelebilir. Şâfiîler ve 
aynı görüşte olanlara göre ise, gerek irtifak haklarındaki m üşterek hak sahibi gerekse 
câr-ı mülâsık şu fa  hakkından faydalanamaz. Zira bu durum larda şu fa  hakkının konma 
gayesi (münasib vasıf) ortadan kalkm ıştır. Bu hallerde taksim e ihtiyaç gösteren bir 
müşterek mülkiyet ve dolayısıyla taksimden doğacak bir zarar düşünülemez.

Kıyas konusunu bitirm eden önce, illet ile ilgili bazı terim lere ve bunların m uhte
vasına işaret etmemiz gerekiyor. Bu terimler şunlardır: Tahrîcü'l-menât, tenkîhu'l-m enât 
ve tahkîku'l-menât. .

§: 101- T ah rîcü 'l-M en ât
o f e ✓

Bir usûl terimi olarak, "Tahrîcü'l-menât" (JsLJI ^ nass veya icm âda yeralan 

bir hüküm için "münasib" olan vasfı ortaya çıkarmak üzere yapılan ictihad demektir.

M eselâ, Şârî', bir gayrı müsliminin karısı müslüman olduğunda, kendisi de İslâm 'a 
girmeyi kabul etmezse, birbirlerinden ayrılmaları gerektiğini hükm e bağlam ıştır. Nass 
veya icm â bu hükm ün illetini gösterm em iştir. M üctehid, bu hükm ün illeti "kadının 
müslüman olması" m ıdır, yoksa erkeğin "İslâm 'a girmeyi kabul etm em esi" m idir diye

(
•-  Taksimi kabil olm ayan gayrı menkulde şu fa  hakinin sabit olacağı el-M üdevvene'de İmam 

Mâlik'in, Eşheb'in ve İbn M âcişûn'un görüşü olarak yer alır. (K ahire baskısı s. 129, d .n .l)  
264_ Taksim i kabil olm ayan gayrı m enkulde şu fa  hakkının sabit o lm ayacağı İbn Kasım 'ın 

görüşü olup M âlikî mezhebinde meşhur görüş budur. (Kahire baskısı s. 129 d.n 2)
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hükm e uygun düşen vasıf hakkında inceleme yapıp, sonunda bunlardan birisini illet ola
rak belirlerse, buna "tahrîcü'l-menât" denir.

§: 102- T en k îh u 'l-M en ât
9 X 9 y

Usulcülere göre "tenkîhu"l-menât" (J»L Jl bir hükmün ta'lîli ile ilgili olarak

nassta yeralan vasıflar üzerinde, illet olarak kabul edilem eyecek olanları ayıklam ak ve 
nassın gösterm ek istediği esas illeti belirlem ek m aksadıyla yapılan ictihad dem ektir. 
Şöyle ki. Diyelim , Şâri bir olayda bir hüküm koymuştur. Bu konudaki nass, hükm ün 
illeti olan vasfı ihtiva etmekle beraber, bunu aynen göstermemiş, bu vasfın yanında illet 
olm a açısından rolü olmayan bir takım başka vasıflar yer almıştır. İşte m üctehid, bu tür 
vasıfları ayıklam ak ve asıl illet olan vasfı belirlem ek için ictihadî bir çalışm a yapar. 
Buna tenkîhu'l-menât adı verilir.

Bu nevi içtihada şu olay örnek gösterilebilir: Birgün bedevînin biri Hz. Peygam ber'e 
gelip: "R am azan gününde karım la cim â ettim , (ne yapm am  gerek ir?)" der. Hz.

# O 9 ,

Peygamber: ( V j  crf^ ) "Bir köle azat et"265 buyurur. Bu hadis, ram azan gününde karısı 

ile cinsi birleşm ede bulunan bedevîye kefâret gerektiğini gösterm ektedir. Hadis, aynı 
zam anda, bu kefâret hükm ünün illetinin, bedevînin yaptığı fiil o lduğuna işaret e t
m ektedir. M üctehid bu olayı incelediğinde, hükm ün illetini teşkil etm e açısından rolü 
o lm ayan bazı vasıflar bulur. M eselâ, bu fiili yapan kişinin bedevî olm ası veya bu 
kişinin kendi karısı ile cim â etm iş olm ası gibi. M üctehid bu gibi vasıfları ayıklar. 
Bunların illetle ilgilerinin bulunmadığına kanaat getirince, kefâret hükm ünün "ramazan 
günü cim â edilmesi" sebebiyle konduğu ve bu vasfın, hükmün illetini teşkil ettiği o r
taya çıkar.

Usul bakımından tenkîhu'l-m enât işlemi bu olm akla beraber, fer'î sonuç itibariyle 
bu hadisin tenkîhında m ezhepler arasında ihtilâf vardır. Şâfıîler ve H anbelîler, bu olay
daki tenkîh işlemini yukarıda belirtilen sınırda bitirirler. Hanefi'ler ve M âlik îler ise, 
tenkîh (ayıklam a) işlemini daha ileriye görürerek, olayın "cimâ" fiili ile ilgili olm ası 
vasfını da ayıklarlar. Böylece geriye kefâreti gerektiren durum olarak daha kapsam lı bir 
vasıf kalır. O da, orucu bozan işlerden birini bile bile yaparak ram azan orucuna

gösterilm esi gerekli saygıyı ihlâl etm ektir". ÎjU p  J a i J l  J jb L  i l iş i l .  Şu
halde illet budur.

İşte hadisle ilgili tenkîh işlemindeki ihtilâf sebebiyle, Hanefîlere ve M âlikîlere göre, 
ister yiyip içmek ister cimâ etmek suretiyle olsun ramazan orucunu bilerek bozan kişiye 
kefâret gerekir. Şâfiîlere ve Hanbelîlere göre ise kefâret hükmü sadece cim â sebebiyle 

. sabit olur. "

265- Buhârî, Edeb, 68. Ayrıca bkz. d.n. 266.
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§: 103- "T ah k îk u 'l-m en ât
/ /*

( İ jIu JI ise, bir olayla ilgili hükmün illeti ister nass veya icm â ister başka

yolla (ictihadla) sabit olsun, bu illetin aynısının başka bir olayda da bulunduğundan 
emin olmak üzere yapılan inceleme anlamına gelir.

M eselâ, kıyas yoluyla şarabın hükm ünün uygulanabilm esi için, şarabın haram  
kılınm asındaki illet olan "sarhoş edicilik" vasfının, hurm a suyundan yapılan içkide de 
bulunup bulunm adığını inceleyip, bu vasfın onda da m evcut olduğundan em in olm ak 
gibi. Yine, hırsızlık suçunun uygulanabilm esi için, hırsızlık vasfının "nebbâş"ın yani 
kefen soyucunun fiilinde de mevcut olup olmadığını inceleyip, bu vasfın bulunduğu ka
naatine ulaşmak da bir tahkîku'l-menât içtihadıdır.

İşte bu ve benzeri durumlarda, gerek hüküm gerekse illet bilinmektedir. M üctehidin 
buradaki işi, kıyas yoluyla hükmün fer'e uygulanabilmesi için aslın illetinin bu fer'de de 
mevcut olduğundan emin olma çalışmasıdır.



V- MESÂLİH-İ MÜRSELE

Mesâlih-i Mürselenin:
a) Tarifi
b) Hüccet Değeri
c) Şartlan
cc) Önemi
d) Kıyas İle Karşılaştırılması

M esâ lih -i M ü rselen in  T arifi 

§: 104- G ir iş

M esalıh-ı m ürselenin ( i L ^ J l  tarifini verm eden önce bazı hususları
hatırlatmayı uygun görüyoruz.

Çoğu zaman, fıkhı olaylara bağlanan şer'î hükümlerin konulm asına âmil kabul edi
lebilecek durumlar bulunur. Bu durumlara usulcülerin dilinde "hükm e uygun düşen m a

nalar (: vasıflar)" v - b J I  ) denilir. Şâri'in m uteber sayıp saym am asına
göre bu vasıflar üç çeşittir:

1- D ikkate alınm ası gerektiğine dair belirli b ir şer'î delil bulunan m analara,

usulcüler "mesâlih-i mu'tebere" (: muteber maslahatlar /  5̂ ^ I ^ J U a l İ Î ) adını verirler.

Kıyası hüccet kabul eden bilginler, bu tür manalara göre ta'lîl yapılabileceği ve bunlar 
üzerine hukum kurulabileceğinde müttefiktir. Şer'î hükümlerin gerçekleştirm eyi hedef 
tuttuğu her turlu m aslahat (: fayda ) bu neviye girer. Akim, canın ve malın korunması 
gibi. N itekim Ş ârî, aklın korunması için içkiyi haram kılmış ve bu yasağa uym ayan 
hakkında ceza koymuştur; canın korunması için adam öldürmeyi yasaklam ış, kasden 
adam öldüren için kısâs hükmünü getirm iştir; malın korunması için hırsızlığı yasak
lamış ve hırsızlık fiiline ceza tertip etmiştir...
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Kıyas, bu nevi m aslahatlar yoluyla işletilebilen bir delildir. Z ira  kıyas, şer'î 
hükümler üzerinde fikir yürütüp bunlarla Şâri'nin hangi maslahatı gerçekleştirmeyi hedef 
tuttuğunu kavramaya çalışm a esasına dayanır. Şayet bu maslahat, Şâri'in hükm ünü bil
dirmediği başka bir olayda da söz konusu ise, bu olay kıyas yoluyla hükm ü bilinen 
olayın hükmünü alır.

M eselâ, aklın korunması, belirli bir delil tarafından gerçekleşmesi istenen bir mas
lahattır. Şarap içm enin yasaklanm ası ve aykırı davranana ceza verilm esi, bunu 
gösterm ektedir. İşte m üctehid bu hükmü inceleyip belirtilen m aslahatın  hedef tu 
tulduğunu anlayınca, ham r (: şarap) diye anılmayan fakat şarabın akla verdiği zararı ve
ren başka bir madde hakkında da tereddüt etmeksizin kıyas yoluyla haram lık hükmünü 
uygular. Çünkü belirli b ir delil bu maslahatın dikkate alınması gerektiğini ve ona bi
naen hüküm verileceğini göstermiştir.

2- Belirli bir şer'î delilin, muteber sayılamayacağını gösterdiği m aslahatlara, usul di
*  s Of O t „

linde "m esâlih-i m ülğâh" (: geçersiz sayılm ış m aslahatlar / 5ULJI ^JU<a.JI) denir.

Bilginler, bu m aslahatlara göre ta'lîl yapılam ayacağı ve bunlar üzerine hüküm kurula
mayacağında ittifak etmişlerdir.

Burada bilinmesi gerekli bir husus vardır: H ikmet sahibi olan Şâri' Teâlâ, herhangi 
bir maslahatı, onun kabulü halinde ondan daha üstün bir maslahatın yitirilm esi söz ko
nusu olmadıkça ilga etmez. Nitekim, Şâri'nin ilğa ettiği bazı m aslahatlar incelendiğinde 
tüme varım yolu ile bu sonuca varılmaktadır. Bunun örnekleri pek çoktur. B irkaçına 
işaret edelim:

- Birden fazla kadınla evlenm enin yasaklanm ası fert ve toplum un faydasına 
görülebilir. Çünkü bu yasak, kadınlar arasında, çok kötü sonuçlara yol açabilecek 
çekişmeleri ve düşm alıkların m eydana gelmesi ihtimalini, dolayısıyla, bir bütün teşkil 
eden aile fertleri arasındaki bağların çözülmesini önler. Fakat Şâri', bu faydanın dikkate 
alınm am asına hükmetmiş, eşler arasında adaletin gözetilmesi şartı ile yetinerek birden 
fazla kadınla evlenmeye m üsaade etmiştir. Çünkü bu çözümde pek çok faydalar vardır. 
Evlililiğin birinci gayesi olan neslin çoğalmasını sağlamak, nefislerine hakim  olam a
yanların metres edinerek zinaya düşmelerini önlemek, özellikle savaş sonrasında erkek 
ve kadın sayıları arasındaki büyük dengesizliğin ortaya çıkaracağı ferdi ve ictim âî prob
lemlere çare getirmek gibi.

- Düşmana teslim olm ak da, bazen faydalı bir çözüm olarak düşünülebilir. Zira bu 
çözüm, öldürülmeyi ve hatta bazen esir edilmeyi, malların telef olup gitm esini önleyen 
bir yoldur. Fakat Şâri' Teâlâ bu faydaya itibar etmem iş, düşm anla savaşılm asını ve 
ülkenin savunulmasını emretmiştir. Çünkü bu, daha üstün bir faydayı sağlam aktadır. O 
da müslümanların varlık ve şerefinin korunmasıdır.

- Endülüs hükümdarlarından Abdurrahman b. el-Hakem el-Em evî ramazan gününde 
hanımı ile cim â etm iş, sonra fakihleri toplayıp, bunun kefaretini nasıl ödeyeceğini
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sormuştu. Orada bulunanlardan İmam M âlikin talebesi ve sonra Endülüs fakihi olan 
Yahya b. Yahya, hükümdarın ardarda iki ay oruç tutarak kefâret ödeyeceğini söyledi. 
Dışarı çıktıklarında, bazı fakihler, niçin İmam M âlik'in m ezhebindeki şekilde hüküm  
vermediğini, yani niçin köle âzât etme, oruç tutm a ve fakirleri doyurm a yollarından bi
rini seçmekte serbest bırakmadığını sordular. Yahya b. Yahya şöyle dedi: Ona bu imkânı 
tanırsak, her gün orucunu bu şekilde bozup bir köle âzât edebilir. Ben, b ir daha yap
masın diye, onu, kendisine en zor gelecek yola kattım.

Bu fakih fetvâsını m aslahat (: fayda) düşüncesi üzerine b ina etm iştir. Çünkü 
hükümdarın bir daha oruç bozm aya yönelmem esi için, oruç tutarak kefâret ödem e yo
lunu bir caydırıcılık vasıtası yapmıştır. Oysa Şâri', köle âzâdı, oruç ve fakirleri doyurm a 
yollarından birini seçm e serbestisini tanım ak suretiyle bu m aslahatı ilga etm iştir. 
Çünkü seçim hakkının verilmesinde daha üstün bir maslahat vardır: Kölelerin hürriyete 
kavuşturulması ve fakirlerin doyurulması. Bunlar, Şârî’in bir çok yerde teşvik ettiği ve 
geniş kitleleri ilgilendiren maslahatlardır. Caydırma ise, sadece kendileri için köle âzâdı 
ve fakirleri doyurmanın kolay olduğu hükümdar ve benzeri kişilere m ünhasır kalan bir 
m aslahattır .266

3- M uteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunm ayan m analara, 

usulcüler "mesâlih-i mürsele" (: içtihada bırakılmış m aslahatlar/ adını

verirler. Şâri ne bunlara uygun, ne de bunların aksi yönünde hüküm  koym uştur. Bir 
başka ifade ile bunlar, hakkında delil olmayan durum lardır. B una göre, usul dilinde 
mesâlih-i mürsele ile ne kasdedildiğini açıklamak için şöyle bir tarif verilebilir:

§: 105- M esâlih -i M ü rselen in  T arifi

Mesâlih-i mürsele, hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi, 
insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat m uteber veya geçersiz 
sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan manalardır (: durum veya gerekçelerdir)."

Tariften açıkça anlaşılmaktadır ki, mesâlih-i mürsele, sadece:

a) Şâri'in hükmünü açıklamadığı,

b) Kendisine kıyas edilebilecek nassla yahut icmâ ile sâbit bir hükmün bulunm adığı 
durum larda söz konusu olabilir. Bu iki olumsuz şartın yanı sıra, mesâlih-i m ürselede bir

266- İmam Mâlik bu üç yoldan birinin seçilebileceği hükmünde Sa’d b. E b î V akkâs’tan nakledilen 
hadise dayanmıştır. Bu hadiste Hz. Peygamber, ramazanda orucunu bozduğunu söyleyen kişiye

veya anlam ına gelen ( j i  ) bağlacı ile üç yoldan birini önermiştir. (D ârekutnî, Sünen,

K ıtâbu’s-sıyâm, II, 209) Diğer mezhep imamları ise konu ile ilgili a ’râbî (bedevî) hadisindeki 
(Buhârî, Savm, 30; Müslim, Sıyâm, 81; Tirmizî, Savm, 28.) sıralam ayı bağlayıcı nitelikte 
yorumlayıp, oruç kefâreti yükümlüsünün, imkânı varsa köle âzât etmesi, mümkün değilse ve 
gücü yetiyorsa iki ay aralıksız oruç tutması, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurm ası 
gerektiğine hükmetmişlerdir. (Kahire baskısı, s. 133, d.n 3-4)
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de olumlu şart aranır: Kendisinde, bir şer'î hükmün gerekçesi olm aya elverişli ve üzerine 
hüküm bina edilebilecek münasib bir vasıf bulunmalıdır.

M üctehid, karşılaştığı bir olayda bu şartları taşıyan bir m aslahatın  bulunduğunu 
tespit ederse, acaba maslahat-ı mürseleyi bir hüccet, bir hüküm  delili kabul ederek bu 
maslahatın gerektirdiği yönde hüküm verebilir mi? İşte şimdi bunu açıklayacağız:

§: 106- M esâ lih -i M ü rselen in  H ü ccet O lup O lm ad ığ ı

Bilginlerin büyük çoğunluğu, m esâlih-i m ürselenin, hüküm  koyarken dikkate 
alınması gerekli bir temel prensip, bir şer'î hüccet olduğu kanaatindedir. Dört meşhur 
fıkıh m ezhebinin kurucusu olan dört büyük fakih de bu görüştedir. N itekim , bunun 
böyle olduğu, onların bu prensip üzerine bina ettikleri hükümlerden anlaşılmaktadır. Her 
ne kadar usulcüler, usul kitaplarında, mesâlih-i mürselenin sadece İm am  M âlîk'e göre 
hüccet olduğu, diğer imamların bunu hüccet kabul etm ediklerini yazarlarsa da, değişik 
fıkıh kitaplarını inceleyen kişi, diğer üç imamın mesâlih-i mürsele karşısındaki tutum 
larının usulcülerin söylediği istikamette olmadığını görür.

Bazı bilginler ise, mesâlih-i mürselenin hüccet olmadığı, bunlar üzerine şer'î hüküm 
bina edilem eyeceği kanaatindedir. Zâhirîler, Â m idî ve İbn H âcib gibi bazı Şâfiî ve 
M âlikî bilginler bu görüşü savunurlar. Her iki görüşün dayandığı deliller bulunmaktadır.

§• 107- M esâ lih -i M ü rseleye G öre H üküm  V erm enin  Ş artları

İki tarafın delillerine yer vermeden önce, belirtm eliyiz ki, m esâlih-i m ürseleyi bir 
hüccet kabul edenler, hiçbir kayıt ve şarta tabî tutm aksızın m esâlihe göre hüküm ver
memişler, aksine bunun için bir takım şartlar ileri sürmüşlerdir. Bu şartlardan biri bu
lunmadığında mesâlih-i mürseleye göre hüküm vermemişlerdir. Bu şartların başlıcalarını 
şöyle sayabiliriz:

1- Maslahat, belirli bir şer'î delil tarafından geçersiz sayılmış olmamalıdır. Böyle bir 
delilin bulunması halinde maslahata göre amel edilemez. Meselâ, saldıran düşmana karşı 
savaşmayıp ona teslim olmak faydalı görülse bile, bu m aslahata itibar edilemez. Çünkü 
teslim olm akla sağlanacak -ölümden kurtulma, malları te lef olm aktan kurtarm a gibi- 
faydalar şer'î delil tarafından makbul sayılmamış, geçersiz kılınmıştır. Bu delil, cihadı, 
din ve vatanı savunmayı emreden nasslardır. Aynı şekilde, m irasta kız ile erkeğin eşit 
pay almasını makul gösteren "mûrise aynı bağla bağlı oldukları" gerekçesine itibar edi
lemez. Çünkü şe rî delil yani "Allah, çocuklarınız (ın miras payı) hakkında şöyle dav
ranmanızı istiyor: Erkeğin payı iki kadın payı kadardır."2e7 âyeti bu m aslahatı ilga 
etmiştir.
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2- M aslahatın varlığından emin olunm alıdır. Vehm e dayanan m aslahatlara göre 
hüküm verilemez. Bir başka deyişle, bir olay hakkında -m aslahat esasına göre- hüküm 
verileceği zaman bu hükmün bir faydayı gerçekleştireceği veya bir zararı gidereceğinden 
emin olmak gerekir. Fayda ve zarar mukayesesi yapılmaksızın, "bu hükm ün konm ası 
faydalı olur" diye akla estiği şekilde hüküm vermek, vehmedilmiş bir m aslahata hüküm 
bina etm ek olur. M eselâ, kocadan boşam a yetkisini tamamen alıp bütün durum larda 
yetkiyi hakime bırakmak düşüncesi, vehme dayanan bir maslahattır; çünkü bu durum da 
ortaya çıkacak zarar sağlanacak faydayı aşar. Zira erkek, aile hayatında istikrar için zarurî 
olan aile birliğinin reisi olma niteliğini ve bu niteliği destekleyen yetkilerini kaybetmiş 
olur.

3- M ashalat, genel olmalıdır; özel ise, ona göre hüküm verilem ez. Bir m aslahata 
göre hüküm verildiğinde bu hüküm insanların çoğunluğu için bir fayda sağlıyor veya 
çoğunluğu ilgilendiren bir zararı gideriyorsa, bu maslahat "genel" sayılır. Böyle değil de, 
bir kişinin veya az sayıdaki kişilerin fayda yahut zararları ile ilgili ise, bu m aslahat
özel kabul edilir. Çoğunluğu dikkate alm aksızın, üst düzeydeki b ir yöneticinin, 

eşraftan birinin veya belirli kişilerin maslahatına binaen hüküm verilemez.

Yahya b. Yahya'nın zikri geçen hüküm dar hakkında sadece oruçla kefaret ödem e 
fetvâsını verirken gözettiği fayda, bu durum a örnek gösterilebilir. Çünkü bu fayda sırf 
hükümdar ve benzerlerine has bir faydadır.

4- M aslahat, mahiyeti itibariyle makul olmalıdır. Yani akl-ı selim  sahibi kişilerce 
kabul görecek nitelikte bir fayda-zarar düşüncesi söz konusu olmalıdır.

M esâlih-i m ürseleyi hüccet kabul edenlerin , m aslahatta bulunm asını gerekli 
gördükleri en önemli şartları belirttik. Şimdi iki tarafın delillerine yer verelim.

M esâlih -i M ü rseley i K abul ve R ed deden lerin  D eliller i  

§: 108- M esâ lih -i M ü rseley i H ü ccet K abul E d en lerin  D eliller i

Mesâlih-i Mürseleyi hüccet kabul edenler şu delilleri ileri sürmüşlerdir:

1- Hz. Peygam ber M uâz b. Cebel'i Yemen'e yollarken, aralarında şöyle bir konuşma 
geçmiştir:

- Sana bir uyuşmazlık getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin?
- Allah'ın Kitabı'ndakine göre.
- Allah'ın Kitabı'rıda yoksa?
- Rasûlüllah’ın Sünneti 'ine göre.
- Rasûlüllah'ın Siinneti'nde de bulamazsan?
- Kendi görüşüme göre ictihad ederim ve vazgeçmem (olayı hükümsüz, bırakmam).



MESÂLİH-İ MÜRSELE 173

Bu ifadesi üzerine Hz. Peygamber, Muâz'ın göğsüne eliyle vurup: "Peygamberinin 
elçisini Peygamberinin hoşnut olduğu (cevaba) muvaffak kılan A llah’a hamdolsun" bu
yurm uştur.268

Bu hadisten şu anlam  çıkmaktadır: Hz. Peygam ber, M uâz'ın bu tutum unu yani 
Kur'ân ve Sünnet'te doğrudan hüküm bulunmaması halinde re'yine göre ictihad etmesini 
tasvip eylemiştir. Re'ye göre ictihad ise, benzeri benzere kıyas etm ek suretiyle olabi
leceği gibi, İslâm hukukunun prensiplerini uygulam a ve İslâm  hukuku hüküm lerinin 
genel gayelerinden faydalanm a yoluyla da olabilir. M esâlih-i m ürseleye göre hüküm 
vermek de bu çerçevenin dışında değildir. Çünkü mesâlih-i m ürseleye göre hüküm ver
mek, insanların genel m aslahatını gerçekleştiren hükm ü koym ak dem ektir. Şâri'in 
hüküm koymadaki esas gayesi de mesâlihin gerçekleştirilmesidir.

2- Hz. Peygamber'den sonra içtihadın öncüleri olan Sahâbe'nin verdikleri hükümleri 
inceleyen kimse, onların pek çok hükmü mesâlih-i mürsele esasına göre verdiklerini ve 
h içbirinin bu hususta bir itirazda bulunm adığını görür. Şu halde onlar, m esâlih-i 
mürseleye göre hüküm vermenin geçerliliği hususunda icmâ etmiş olmaktadır.

Sahâbe-i Kirâmın m esâlih-i mürseleye göre verdikleri hüküm ler oldukça çoktur. 
Bunlardan birkaç örnek zikretmekle yetineceğiz:

a) Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde, Hz. Ömer'in teklifi üzerine Rasûlüllah'ın 
Ashâbı, dağınık halde bulunan Kur'ân sahifelerinin bir m ushafta toplanm asını fikir 
birliği ile kararlaştırmışlardır. Ne Kitap'ta ne Sünnet'te buna dair bir hüküm  vardır. Bu, 
m aslahat düşüncesi üzerine bina edilmiş bir iştir. Nitekim, Hz. Ömer'in teklifi üzerine 
Hz. E bubekir'in  ilk söylediği söz ve Hz. Ö m er'in  cevabı bu hususu  açıkça 
göstermektedir:

- Rasülüllah (s.a. )'ın yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım! - Vallahi bunda hayır 
var. Bu İslâm'ın yararına olacak.

b) Hz. Ebubekir, vefatının yaklaştığını hissedince, Hz. Ömer'i kendine halef olarak 
gösterdi. Bu, maslahat düşüncesine dayanan bir tasarruftur. Zira Hz. Peygam ber kendi
sinden sonra kimin halife olacağını belirlem em iştir. Hz. Ebubekir'in  bu tasarrufta 
gözettiği maslahat, m üslüm anların halife seçim inde ihtilâfa düşerek parçalanm alarını 
önlemektir.

c) Hz. Ömer, fethedilen toprakları, mücahitler arasında dağıtmayıp eski sahiplerinin 
elinde bırakmış, müslüm anlara sürekli bir gelir kaynağı teşkil etmesi için onlara "harâc" 
vergisi koymuştur. Bu çözümün müslümanlara sağlayacağı fayda konusunda ikna olduk
tan sonra, diğer bütün sahâbîler onun bu kararına muvafakat etmişlerdir.

268- bkz. dipnot 15.
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d) İddetiı dolmamış bir kadını kendisine nikâhlayıp onunla zifafta bulunan bir adamın 
davası Hz. Öm er e getirilm işti. Hz. Ömer, başkalarını böyle bir işten caydırm ak için, 
kadının o adamla evlenmesini ebedî olarak yasakladı.269

e) Hz. Osman, insanları tek bir m ushaf üzerinde birleştirm ek m aksadıyla m ushaflar 
yazdırıp bunları belirli yerleşim merkezlerine yollamış ve bunların dışında insanların el
lerinde bulunan diğer m ushafların yakılmasını em retm iştir. Bu, m aslahat düşüncesine 
dayanan bir uygulam adır. G özetilen m aslahat, K ur'ân'ın okunuşunda m üslüm anlar 
arasındaki ihtilâfa bir sınır koym ak ve bu yöndeki çekişm eleri m addeten ortadan 
kaldırmaktır.

f) M edine de nüfusun artması üzerine, Hz. Osman cum a namazı için ez-Zevrâ' denen 
M edine çarşısındaki evinin üstünde bir ezan daha okutm aya başladı. Bu ezan, 
günüm üzde, nam az vakti girdiğinde m inarelerden okunan ezandır. O bu uygulam ayı 
m aslahat düşüncesine binaen yapmıştır. Bu yolla, namaz vaktinin girdiği, insanlara du
yurulmuş olmaktadır.

g) Hz. Osman, ölüm hastalığı sırasında m irastan mahrum bırakm ak m aksadıyla 
karısını üç talâk ile boşayan kişiye bu kadının mirasçı olabileceğine hükm etm iştir. Bu 
hükümden maksat, başkalarını bu kötü davranıştan sakındırmaktır.

h) Hulefâ-i Râşidîn, terzi ve benzeri sanatkârların, ellerinde bulunan sipariş sahiple
rine ait m alların zarara uğram ası veya telef olm ası halinde bunları tazm in etm ekle 
yükümlü olm alarına hükmetmiştir. Bu hükümden maksat, insanların m allarının korun
masıdır. Hz. Ali bunu ifade için şöyle demiştir: "İnsanları ancak bu (tazm in hükm ü) 
ıslah eder!"

3- Hüküm koymaktan maksat, insanlara fayda sağlamak, onları zarardan korumaktır. 
Hiç şüphesiz, zamanın değişmesiyle yeni yeni mesâlih ortaya çıkar ve m esâlih çevreden 
çevreye farklılıklar gösterir. Bunları belirli bir sayıya sığdırmak imkânsızdır. Yenilenen 
ihtiyaçlar dikkate alınmaz, bunlara "uygun" olan çözümler getirilmez ve şer'î delilin m u
teber saydığı mesâlih karşısında hiçbir hüküm konmazsa, insanların birçok m eşrû hakkı 
kayba uğrar, onlara darlık ve sıkıntı verilmiş olur. Aynı zam anda bu tutum , İslâm  hu
kukunun donm asına ve hayattaki gelişmelere ayak uyduram am asına yol açar. Bu ise, 
Şâri in hükümlerindeki ortak gaye olan insanların faydasını gerçekleştirm e, zararını gi

■ Bu olaydaki hükmün m aslahata, yani -açıkladığımız üzere- caydırıcılık düşüncesine dayalı 
olduğu söylenebileceği g ib i, m ûrisini öldüren vârisin  m irastan m ahrum  b ırak ılm ası 
hükm üne kıyasen verildiğini ileri sürmek de m üm kündür. Z ira her iki olayda da failin 
ulaşmak istediği sonucu bozma yönünde bir karşılık verilmektedir.

270
* Bu olay hakkındaki hükmün de, mûrisini Öldüren vârisin m irastan m ahrum  bırakılm ası 
hükmüne kıyas yoluyla verildiği kabul edilebilir. Çünkü her iki olaya, suçlunun m aksadının 
aksi^ yönünde bir sonuç bağlanm aktadır. M iras kaçırm a olayındaki hüküm  m irasçılığ ın  
sübûtu, öldürme olayındaki hüküm ise mirasçılığın engellenm esi şeklinde belirlendiğinden,

bilginler bu kıyasa "kıyâsü'l-aks" adını verm işlerdir. Z ira fer' için sabit olan
hüküm, asi için sabit olan hükmün aksi yönünde olmaktadır.
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derme hedefi ile bağdaşmaz; diğer taraftan, herkesçe kabul edilen İslâm hukukunun bütün 
zaman ve m ekânların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, gelişm eye elverişli bir hukuk sis
temi olma özelliğine ters düşer.

§: 109- M esâ lih -i M ü rseley i H ü ccet K abul E tm ey en ler in  D eliller i

Mesâlih-i mürseleyi hüccet saymayanlar şu delilleri ileri sürmüşlerdir:

1- Hikm et sahibi Şâri' Teâlâ bazı m aslahatları m uteber saym ış, bazılarını ise ilga 
etmiştir. M esâlih-i m ürselenin ise, bu iki guruptan hangisine gireceği tereddütlü bir hu
sustur. Bunlardan her birine girmesi, muhtemeldir. Ne kat'î ne zannî olarak bunlara iti
bar etmek ve üzerine hüküm bina etmek doğru olmaz. Z ira ihtim alli iki durumdan biri 
diğerine tercih edilmiş olur. Bu ise, ikinci durumun ilgası anlam ına gelir. Tercihi gerek
tiren bir gerekçe olmadan tercih yapmak câiz değildir.

Bu düşünceye şöyle cevap verilebilir: B ir kere, m esâlih-i m ürselenin  hüccet 
olduğuna hükmedenler, bunların muteberliği hususunda kat'îlik iddiasında bulunm uyor
lar. 'Bunları m uteber sayıp ona göre hüküm vermek uygun görünm ektedir, zâhirdeki 
budur.' diyorlar. B ilindiği gibi, am elî hüküm lerde zâhirî durum la yetinip ona göre 
hükmetmek câizdir.

İkinci husus: Zâhirî duruma bakıp inceledikten sonra mesâlih-i mürseleye göre amel 
etmenin uygunluğuna kanat getirilince bu yönde hüküm vermek "tercihi gerektiren bir 
gerekçe olmadan tercih yapmak" değildir. Çünkü, Şâri'in m uteber saydığı m aslahatlar ile 
ilga ettiği m aslahatlar arasında bir karşılaştırm a yaparsak, ilga ettiklerinin diğerlerine 
göre az olduğunu görürüz. Şu halde, kabul veya reddine delil bulunm ayan bir maslahat 
ile karşılaşıldığında, bunun az olana değil çok olana ilhak edilm esi, ilk hatıra gelen yol
dur.

Kaldı ki, Şâri'in ilga ettiği maslahatlara bakıldığında, bunların ya bu m aslahatlara 
denk veya onlardan daha önemli bir mefsedetin giderilmesi ile ilgili oldukları görülür. 
Bu durum ise m esâlih-i m ürselede söz konusu olamaz. Zira bunların m aslahat yönü 
mefsedet yönünden daha üstündür. O halde Şâri'in ilga ettiği m aslahatlara ilhak edilm e
leri doğru olmaz.

Sonra, karşı görüş sahiplerinin ileri sürdüğü bu delili, aynı m antık la  onların 
görüşünü çürütmek için kullanmak mümkündür. Onlara şöyle denebilir: Evet mesâlih-i 
mürselenin hem Şâri'in muteber saydığı hem de ilga ettiği m aslahatlar gurubuna girmesi 
muhtem eldir. Bu ihtim al bulunduğu halde, onları ilga edilm iş m aslahatlar gurubuna 
katmak da "tercihi gerektiren bir gerekçe olmadan tercihte bulunm ak" olur, ki bu câiz 
değildir.

2- Hüküm koym ada mesâlih-i m ürselenin kabulü ile, kendi keyfine göre hüküm 
vermek isteyen ve ictihad yetkisine sahip olmayan kişiler için bir yol açılm ış olur. 
Onlar bu yoldan nüfuz ederek, İslâm hukuku hükümleri üzerinde kendi arzularına göre
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tasarrufta bulunmaya ve kendi menfaatlerine uygun düşen hükümler koym aya kalkarlar. 
Bu, İslâm hukukunun heder edilmesi ve sınırlarının ihlâli olur. Buna cevâz verilemez.

Mesâlih-i mürseleye göre hüküm verirken, maslahatın kabul veya reddine dair belirli 
bir şe rî delilin bulunmamasının şart olduğunu göz önüne getirirsek, bu düşünceye cevap 
vermek çok kolaylaşır. Çünkü bu şart, avâm veya kendi heveslerine uym a eğilimindeki 
kişiler şöyle dursun, ictihad derecesine ulaşmamış bilginlerin bile m esâlih-i m ürseleye 
göre hüküm verem eyeceklerini gösterm ektedir. Bir m aslahat hakkında olum lu veya 
olumsuz bir delilin bulunup bulunmadığını ancak hüküm istinbâtına ehil olan kişi bile
bilir. Y oksa herkesin aklına gelen m aslahat, hem en m aslahat-ı m ürsele olarak 
düşünülüp üzerine hüküm bina edilecek değildir. Mesâlih-i mürsele, kaynaklarından şer'î 
hükümleri tesbit etmeye ehil olan kişilerin yerinde gördükleri m aslahatlardır. Bunların 
kabul veya reddine dair delil bulunmadığı noktasına, ancak onların tesbiti sayesinde 
güvenle bakılabilir.

3- Mesâlih, zamandan zamana değişiklik gösterir, yeni durumların ortaya çıkmasıyla 
yeni mesâlih ortaya çıkar. Eğer hüküm verilirken m esâlih-i m ürsele esas alınırsa, bu, 
zaman ve çevre değişikliğine göre hükümlerin de değişmesine yol açar. Bu durum  ise, 
İslâm hukukunun evrenselliğine ve bütün zaman ve m ekânlara elverişlilik  özelliğine 
aykırı düşer.

Bu gerekçe, bundan öncekinden daha da zayıf görünmektedir. Z ira hüküm lerin za
m ana ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterm esi, İslâm hukukunun değerini arttıran bir 
özelliktir. Bu özellik onu her zaman ve her yerde uygulanabilir kılmaktadır.

Burada -karşı görüş sahiplerinin işaret etmek istedikleri- değişiklik, ilâhî hitaba ha
kim olan prensiplerde bir değişikliğin meydana gelmesinden kaynaklanm akta değildir ki 
İslâm  hukukunun evrensellik  özelliğine aykırı düşsün. Bu değişik lik , her zam an 
varlığını koruyan genel bir kuralın, farklı zamanlarda ve çevrelerde uygulanm asından 
doğmaktadır. Bu genel kural, hakkında olumlu veya olumsuz delil bulunm ayan bir du
rum da m üctehidin faydalı gördüğü yönde hüküm  verm esi kuralıd ır. Sanki Şâri' 
m üctehidlere şöyle demiş olmaktadır: Bir olayla karşılaşıp da onda görülen fayda veya 
zararın kabul veya reddi ile ilgili bir delil bulamazsanız, o zaman bu fayda veya zararı, 
hüküm lerin konulm asındaki gayelere iyi nüfuz edebilm e özelliğini kazanm ış bulunan 
akıllarınızla ölçüp tartın ve ona uygun düşen hükmü koyun.

İki görüşün delillerine ve bunların m ünakaşasına yukarıda yer verdik. A çıkça 
görülmektedir ki, mesâlih-i mürselenin hüccet olduğunu kabul eden görüş, delillerin des
teklediği, Sahâbe'nin, Tâbiûn'un ve m uhtelif devirlerdeki m üctehid im am ların benim 
sediği görüştür. Bu prensibin varlığını inkâr etmek, onun hüccet olduğunu gösteren de
lillere aykırı olduğu gibi, İslâm hukukunun donmuş ve hayatın gelişm elerine ayak uy
duramayan bir hukuk olduğu iddialarına da kapı aralamak olur.
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§: 110- M esâ lih -i M ü rselen in  Ö nem i

M esâlih-i m ürsele, İslâm hukuk prensiplerinin en önem lilerinden biridir. İslâm  
ilimlerine gerçek manada nüfuz edebilmiş ve İslâm hukukunun usulünü basiretle tatbik 
edebilm e gücüne sahip kişiler tarafından kullanılm ası halinde çok önem li sonuçlar 
doğurabilir.

İslâm devletinde, İslâm hukukunun ruhuna ve tem el kurallarına nüfuz etm iş olan 
yetkililer, Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyasta özel delil bulam adıklarında, bu prensipten 
faydalanarak, İslâm toplumunun yeni ihtiyaçlarına cevap veren ve onun hayrına olan so
nucu gerçekleştirici hükümler ve kanunlar koyabilirler. Devletin ihtiyaç duyması halinde 
zenginlere vergi konulması, ihtiyacından fazla m eskeni olan kişinin açıkta kalanlara 
barınacak yer vermeye zorlanması, toplumda ihtiyaç doğması halinde sanatkârların, çiftçi 
ve benzerlerinin ecri m isil ile çalışm aya zorlanm ası ve buna uym adılarında ceza
landırılm aları, çalışm a saatlerinin ve ücretlerin sınırlandırılm ası, toplu ziraat, pazarla
mada kooperatifçilik gibi konularda ve daha başka nasslar tarafından düzenlenm em iş ve 
kıyas yoluyla çözümlenmesi mümkün olmayan meselelerde bu prensibe dayanabilirler.

§: 111- M esâ lih -i M ü rselen in  K ıyas İle K arşıla ştır ılm ası
M esâlih-i m ürsele ile kıyası dikkatle inceleyen kim se, bunların  iki hususta 

birleştiklerini ve iki hususta ayrıldıklarını görür.

1- Birleştikleri noktalar:

a) Her ikisine de, ancak hakkında Kitap, Sünnet veya icmâda özel hüküm bulunm a
yan meselelerde başvurulur.

b) Gerek kıyas gerekse mesâlih-i m ürsele ile sabit olan hüküm , hükm ün konul
m asında illet ve gerekçe olmaya elverişli bulunduğuna kanaat getirilen "m ünasib bir 
mana (: vasıf)" üzerine bina edilir.

2- Ayrıldıkları noktalar:

a) K ıyasa göre hüküm verilen olayda, bu olayın bir benzeri Kitap, Sünnet veya 
icm âda düzenlenm iştir ve nass yahut icmâdaki hükmün konmasına sebep olan m ünasib 
mana vasıtasıyla yeni olay hükmü bilinen olaya kıyas edilebilmektedir.

M esâlih-i m ürseleye göre hüküm verilen olaylarda ise kendisine kıyas edilebilecek 
benzer bir olay yoktur. Hüküm, doğrudan doğruya maslahat (: fayda-zarar) düşüncesine 
dayandırılmaktadır.

b) K ıyasta, hükmün kendisi üzerine bina edildiği maslahatın m uteberliği hakkında 
özel delil vardır.

Mesâlih-i m ürseleye göre hüküm vermede ise, hükmün kendisi üzerine bina edildiği 
m aslahat hakkında olum lu veya olum suz bir delil yoktur. Bu hususta Şâr'i sükût 
etmiştir.



VI- İSTİHSÂN

a) Giriş
b) İstihsânırı: 
aa) Tarifi
bb) Çeşitleri ve Örnekleri 
cc) Hüccet Değeri
dd) Mesâlih-i Mürsele İle Karşdaştırılması

§: 112- G iriş

J ,  t » o,.

îstihsânın (O L o ^ -U l) tarifine, çeşitlerine ve hüccet oflup olm adığına geçm eden

önce aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulacağı bir giriş verm ek uygun görünm ek
tedir. •

a) Fakihlerin term inolojisinde "kıyas" kelimesinin hangi anlam larda kullanıldığı ve 
"istihsan" karşısında zikredildiğinde "kıyas"tan neyin kasdedildiği.

b) "Asi" kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığı.

c) Zâhirîler m üstesna bütün m üctehidler şer'î kaynaklarından hüküm çıkarırken is- 
tıhsâna uygun ic tihadda bulundukları halde, fakihlerin  istihsân hakkında ih tilâfa 
düşm elerinin ve bazılarının istihsâna göre hüküm verenler için ağır sözler söylem e
lerinin gerçek sebebi.

§• 113- (a) K ıyas K elim esin in  T erim  A nlam ları

Kıyas kelimesinin yer aldığı meseleleri inceleyen kimse, bunun değişik anlam larda 
kullanıldığını görür:
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aa) Fıkıh usulünde bilinen terim  anlamında: Bu, bir "fer"in, hükm ün illetindeki bir
lik sebebiyle "asl"a ilhak edilmesi demektir. Kıyas kelimesinin en çok kullanıldığı an
lam budur.

£ y * £ # i
bb) Kapsam  itibariyle genel n itelikli şer'î nass ( fUJl ^ j~ i i \  anlam ında:

M eselâ İmam Ebû Hanîfe'den muhsan271 olan zânînin recmi konusunda nakledilen "Biz 
kıyasa aykırı olarak ve istihsân yoluyla recm gerektiğine hükm ettik" sözünde "kıyas" 
kelimesi bu anlam da kullanılm ıştır. Bu sözde "kıyas"tan maksat, kapsam  itibariyle ge-

'  * > • / # > f 0 - S ,  î  ,
nel nitelikli şer'î bir nass, yani }  "Zina eden kadın

ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun"272âyetidir. Çünkü bu nass gerek muh
san gerekse muhsan olmayan zânîye şâmil genel bir nasstır. N asstan çıkan sonuç, m uh
san olsun olmasın zina edene yüz değnek vurulmasının gerektiğidir. Fakat m uhsan olan 
zânî bu genel nassın dışında tutulmuş, onun hakkında değnek cezası değil recm cezası 
gerektiğine hükmedilmiştir. Z ira bu istisnayı gerektiren özel bir delil vardır. O da Hz. 
Peygamber'in ve Ashabının şöhret yoluyla rivayet edilen bir çok olayda, m uhsan zânîye 
değnek cezası değil recm cezası uygulamış olmalarıdır. İşte Ebû H anîfe'nin "Biz kıyasa 
aykırı olarak ve istihsân yoluyla recm gerektiğine hükmettik" sözündeki "istihsân" ke
lim esi bu istisna hakkında kullanılm ıştır. Bu sözdeki "kıyas" kelim esi ile de, fıkıh 
usulünde kıyas denince anlaşılan terim anlamının kasdedildiğini düşünm ek doğru olmaz. 
Çünkü bu meselede, muhsan ve gayr-ı muhsan zânîye değnek cezası uygulanm ası ge
rektiğini gösteren bu türden bir kıyas söz konusu değildir. Burada söz konusu olan, be
lirtilen hüküm le ilgili nass-ı âm m dır; yani kapsamı itibariyle genel nitelikli Kur'ân 
âyetidir.

cc) F ıkıhta veya bazı m ezheplerce kabul edilm iş ve yerleşm iş genel kural an
lamında: M eselâ İmam Ebû H anîfe’nin, oruçluyken unutarak b ir şey yiyen veya içen 
kimse hakkında söylediği: "Rivayet olmasaydı, kıyasa göre hükm ederdim " sözündeki 
"kıyas" kelimesi bu anlamda kullanılm ıştır. Bu sözde "kıyas"tan m aksat, gerek oruç ko
nusunda gerekse diğer konularda yerleşik  bir kural olan "B ir şeyin rüknü ortadan 
kalkınca kendisi de ortadan kalkar" kuralıdır. Orucun rüknü, oruç süresince "imsak" yani 
yiyip içm em ek ve cinsi m ünasebete bulunmamaktır. Bu rükün, unutarak bile olsa ye
mek veya içmekle ortadan kalkmış olur. Bunun sonucu, unutarak yiyip içen kim senin 
orucunun bozulmuş olmasıdır. Fakat Hz. Peygamber'den, unutarak yem e-içm e halinde 
orucun bozulm ayacağına dair bir hadis rivayet edilmiştir. İşte, Ebû Hanîfe, yukarıdaki 
sözüyle, bu hadise göre hüküm verdiğini ve o yüzden genel kuralı bu m eseleye uygula
maktan vazgeçtiğini ifade etmiş olmaktadır.

2 7 bkz. dipnot 158.
272- en-Nûr 24/2.
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§: 114- (b) "Asi" K elim esin in  K u llan ıld ığ ı A nlam lar
X O

Asi (J-fU l ) kelimesi, sözlükte, üzerine başka şeylerin bina edildiği temel dem ek

tir. Terim olarak "asi", birçok anlamda,kullanılır. Bazıları şunlardır:

aa) Şer î  delil anlamında: Meselâ, fakihler "Bu hükümde asıl Kitap'tır" dediklerinde, 
o hükmün dayandığı şer'î delili kasdederler. Sünnet, icmâ ve diğer deliller hakkında da bu 
gibi cümlelere rastlanır.

bb) F ıkıhta veya bazı mezheplerce benim senm iş yerleşik kural anlamında: M eselâ, 
usulcülerin Aslolan, emrin em redilenin vâcib olduğuna delâlet etm esidir" sözündeki 
"asi" kelimesi, usulcülerin benimsedikleri yerleşik kural anlamındadır. Y ine fakihlerin 
şu sözünde asi kelim esi fıkıhta yerleşm iş olan kural anlam ında kullanılm ıştır: 
Aslolan, insanın işlediği bir suçu veya yaptığı bir borçlanmayı, onun yerine başkasının 

y üklenmem esidir."

cc) Tercihe şâyân olan anlamında: M eselâ, "Bir konuda mecaz ve hakikat çatışırsa, 
aslolan hakikattir" sözünde, böyle bir çatışm a halinde "hakikat"in tercih edilm esi gere
keceği anlatılmak istenmektedir.

dd) Kıyas işlem inde fer in karşıtı anlam ında: "Şarap asildir, şam panya fer'dir" 
sözünde olduğu gibi.

§• 115- (c) B ilg in ler in  İstih sân  K on usu n da İh tilâ fa  D ü şm eler in in  
G erçek  Sebeb i

Zâhirîler dışındaki bütün müctehidler aslında istihsâna göre hüküm verdikleri halde, 
bilginlerin istihsânı kabul konusunda ihtilâfa düşmelerinin ve hatta bazılarının istihsânı 
kabul edenler hakkında ağır sözler söylemelerinin gerçek sebebi şudur: İstihsânı en çok 
kullanan ve onu savunan fakihler -ki bunlar Ebû Hanîfe ve onun m ezhebindeki bilgin
lerdir-, birçok fıkhî m eselede istihsân kelimesini, şer'î hüküm çıkarırken başvurulacak 
m üstakil bir şer'î delil izlenimini verecek şekilde ve çok zaman da kıyas kelim esinin 
yanı sıra kullanmışlardır. Meselâ, "Bu m eselede kıyasa göre şöyle, istihsâna göre böyle 
hükm etm ek gerekir" veya "Kıyas şöyle hükmetmeyi gerektirirdi, fakat biz istihsân yapa
rak böyle hükmediyoruz" gibi ifadelere Hanefî fıkıh kitaplarında çok rastlanır.

Bu fakihlerin sözlerinde istihsân kelimesi çok geçmekle beraber, kendilerinden "is
tihsân ile neyin kasdedildiğini belirleyen bir tarif intikal etmemiştir. Aynı şekilde, on
lardan, istihsânın karşıtı olarak zikrettikleri "kıyas" ile ne kasdettik lerine dair bir 
açıklam a da sonrakilere ulaşmış değildir. Bu kıyas ile, fıkıh usulündeki "şer'î delil" an
lam ındaki kıyası mı, "genel nitelikli şer'î nass" anlamını mı, yoksa fıkıhta veya bazı 
mezheplerde benimsenmiş ve yerleşmiş genel kural" anlamını mı kasdediyorlardı?

İşte bu belirsizlik sebebiyle, bazı bilginler Hanefî fakihlere istihsân konusunda karşı 
çıkm ışlar, onlara bu hususta ağır itham larda bulunmuşlardır. Çünkü onlar, Hanefîlerin 
kabul ettikleri istihsânın, bilinen şer'î delillerden birine dayanm aksızın şahsi görüş ve
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hevese göre hüküm koyma olduğu inancına kapılmışlardır. M eselâ, İm am  Şâfiî bu hu
susta şu m eşhur sözü söylem iştir: "İstihsân yapan kimse, kendi başına din koym uş 
olur"273. Bu şu demektir: İstihsân yolu ile hüküm koyan kimse kendiliğinden (delilsiz 
o larak) din vaz'etm iş olur. Bu ise câiz değildir. Z ira  bu yetki A llah 'ınd ır; O, 
görevlendirdiği elçiler vasıtası ile İlâhî kanunlarını bildirir.

H anefî usulcülerinin ileri gelenleri kendi m ezhep im am larına bu türlü  itham lar 
yöneltildiğini görünce, imamlarını müdafaaya başlamışlar, onların dayandığı istihsânın 
gerçekte ne anlam-taşıdığını açıklam ışlar ve onun şahsi-görüş ve arzuya göre hüküm 
vermek olm ayıp hemen bütün bilginlerin kabul ettiği delillerden biri olduğunu isbata 
yönelmişlerdir.

Şu kadar var ki, bu usulcüler istihsân için belirli bir ta rif üzerinde ittifak  ede
m em işlerdir. Onlardan, birbirini tutm ayan bir çok ta rif intikal etm iştir. B unlardan 
bazılarını zikredelim:

- "M üctehidin vıcdanıni etkileyen, fakat onu ifade etmekte güçlük çektiği ve açıkça 
ortaya koyamadığı bir delildir".

-"(M üctehidin) b ir m eselede, o m eselenin benzerle rinde verdiği hüküm den 
vazgeçmeyi gerektiren bir gerekçe ile, o hükmü bırakıp aksine bir hüküm vermesidir."

- "İlk nazarda hatıra gelen celî (: açık) kıyasa aykırırolan ve hem en hatıra gelmeyen 
hafî (: gizli) kıyastır."

- "Celî kıyasa aykırı düşen nass, icmâ, zaruret veya gizli kıyas gibi delillerdir."

Biz bu tarifler arasında, istihsânın bütün nevilerini içine alan ve H anefî fıkhındaki 
şekliyle onu tasvir eden açık bir tarif bulamadık. O yüzden, bu tariflerin hiçbirisini tek 
başına esas alm aksızın, bütün istihsân nevilerine uyan ve istihsâm  H anefî fıkhındaki 
şekliyle canlandıran kapsamlı bir tarif vermeye çalışacağız:

§: 116- İstih sân ın  T arifi

İstihân, m üctehidin, bir m eselede, kendi kanaatince o m eselenin  benzerlerinde 
verdiği hüküm den vazgeçm esini gerektiren nass, icmâ, zaruret, gizli kıyas, ö rf veya 
m aslahat gibi bir delile dayanarak, o hükmü bırakıp başka bir hüküm vermesidir.

Bunu biraz açıklayalım:

- Bazen bir mesele, genel nitelikli nasslardan birinin veya fıkıhta yahut bazı m ez
heplerde benimsenip yerleşmiş bir genel kuralın kapsamına girer. Fakat bu m eselede o 
genel nassın veya genel kuralın aksi istikam etinde hüküm verm eyi gerektiren  nass,

0 7  ̂ - •............ .. . - „ .
“ ' -  ^  Im am Şâfiî'nin, istihsân hakkında çok ağır sözleri bulunm akla beraber,

eserlerindeki istihsân ile ilgili bölümlerde bu söze rastlanmamaktadır. (m ütercim ).
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icmâ, zaruret, örf veya maslahat gibi özel bir delil daha bulunur. M üctehid, bu özel deli
lin tercih edilm esine kanaat getirirse, o m eselenin benzerlerine uygulanan genel nass 
veya genel kural hükmünü terkederek özel delile göre hüküm  verir. İşte bu "udûl"

yani benzerlere uygulanan hüküm den vazgeçm eye "istihsân" adı verilir. Bu 

yo lla  sab it olan hükm e "kıyasa aykırı olarak  sab it olm uş m üstahsen  hüküm "
'  * ( - , 4 ,  »  ̂ t* « i

^  % 1 'T* ^  '“ ‘İ^  denir. Burada kıyasa aykırılıktan m aksat genel
nassa veya genel kurala aykırılıktır.

- Bazen de b ir m esele nassın kapsam ına girm ez ve bu yüzden kıyas yoluna
başvurulur. Fakat iki farklı kıyas imkânı ile karşılaşılır. Yani bu m esele ile, her biri
hakkında ş e r î  hüküm  bulunan iki farklı m esele arasında benzerlik  görülür. Bu

1 < t) ,

kıyaslardan biri açık (: zâhir, celî/ tır. Bunda hükme bağlanacak m esele ile

hükmü bilinen mesele arasında illet bağı kolayca kurulabilmekte ve ilk anda hatıra gelen 
. . t  - 

benzerlik bu olmaktadır. İkinci kıyas ise, kapalı (: hafî /  dır. Birincide olduğu gibi

benzerlik  hem en hatıra gelm em ekte, illet bağı gizli kalm aktadır. Fakat sonunda 
m üctehid bu ikinci kıyasın tercih edilmesi kanaatine varır ve ona göre hüküm  verir.

-  8 „  ,  J |l x  0 «

Buna "açık kıyasa aykırı olan istihsân" " ^L âJl SLH. ^  O L o ^ t " ’ denir.

İşte H anefî fakihlerinin ve istihsâna göre hüküm veren diğer fakihlerin -özellikle 
M âlikîlerin- "istihsân"dan kasdettikleri bunlardır. Onların "istihsân" ve "kıyas" kelim e
lerini açıkça kullandıkları fıkhı meselelerden çıkan sonuç budur. Zira bu m eseleleri ince
leyen kişi m utlaka iki durumdan biri ile karşılaşır:

* Ya müctehidin, özel bir delil sebebiyle genel hükümden ayrıldığı bir meseledir.

* Y a da, hakkında biri açık diğeri kapalı iki farklı kıyas im kânı bulunan ve
müctehidin kapalı kıyası daha güçlü bulduğu için açık kıyası terkettiği bir meseledir.

§: 117- İstih sân ın  Ç eşitleri

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, müctehidin, bir m eselede benzeri 
m eselelerdeki hükümden vazgeçip başka bir hüküm vermesi, ya bu konuda m evcut özel 
bir nassa binaen ya da bir icmâ, bir zaruret, bir kapalı kıyas, bir ö rf veya bir m aslahat 
sebebiyle olmaktadır. İşte bu gerekçeye "istihsânın me'hazı" yani dayandığı kaynak an-

x  ® 0  «  J o  ^

lamına gelmek üzere "vechü'l-istihsân" ( Ol— 4^-j ) adı verilir. Bu açıdan istihsân 
altı çeşittir:

1- Nass sebebiyle istihsân,
2- İcmâ sebebiyle istihsân,
3- Zaruret sebebiyle istihsân,
4- Kapalı kıyas sebebiyle istihsân,
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5- Ö rf sebebiyle istihsân,
6- M aslahat sebebiyle istihsân. Şimdi bunları m isalleriyle açıklayacağız:

§: 118- B irin cisi: N ass S eb eb iy le  İstih sân

B ir m esele hakkında belirli bir nass bulunuyorsa ve bu nass, genel nass yahut 
yerleşik genel kural gereği o meselenin benzerleri hakkında uygulanan genel hükmün 
aksine bir hüküm ihtiva ediyorsa, o zaman bu çeşit istihsândan sözedilir. Bu özel nass 
hükm ü, Şâri'in benzerlerine ait hüküm den istisna ettiği bütün durum lar hakkında 
geçerlidir. Birkaç örnek verelim:

- "Selef" diye de anılan "selem" -M) sözleşm esi bu çeşit istihsâna

örnek teşkil eder. Selem sözleşm esi, peşin para karşılığında, belirli evsâftaki malın 
zimmette sabit bir borç olduğu kabul edilerek ve ileride teslim  edilm ek üzere satılması 
dem ektir. Bu ise, k işin in , halen sahip o lm adığı b ir şeyi satm ası tü ründen  bir 
sözleşmedir. Bu konuda iki nass bulunm aktadır. Bunlardan birisi genel niteliktedir ve 
sözleşmenin geçersizliğine hükmetmektedir: Hz. Peygam ber Hakîm  b. H ızâm 'a hitaben 
"Sahip olmadığın b ir şeyi satma!"274 buyurmuştur, ikinci nass ise özel n iteliktedir ve 
bu sözleşm enin câiz olduğunu gösterm ektedir. Şöyle ki: Hz. Peygam ber, M edine'ye 
geldiğinde, M edine'lilerin meyveleri hakkında bir veya iki yıllığına selem  (: peşin para - 
vadeli teslim ) sözleşm esi yaptıklarını gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Selem yo 
luyla satış yapan, bunu belirli ölçüye, belirli tartıya göre ve belli b ir  süre tayin ederek 
yapsın."275 Bu hadise binaen fakihler, selemin geçersiz sayılm asını icap ettiren genel 
nasstan ayrılarak  özel nassa göre hüküm verm işler ve selem i câiz görm üşlerdir. 
Hanefîlcr bu konuda şöyle bir ifade kullanırlar: "Selem, kıyasa aykırı olm akla beraber, 
istihsânen meşru kabul edilmiştir."

G örüldüğü g ib i, selem  sözleşm esin in  benzerlerinde uygu lanan  genel nass 
hükmünden yani geçersizlik hükmünden vazgeçilerek özel nassa göre cevâz hükm ü ve
rilmesine istihsân, karşı hükme ise kıyas adı verilmektedir. Buradaki "kıyas"tan maksat, 
selem in câiz sayılm am asını gerektiren genel nitelikteki nass yani Hz. Peygam ber'in 
"sahip olmadığın bir şeyi satma" hadisidir. .

- V asiyet ( )  de böyledir. Çünkü vasiyet, m ülkiyetin ortadan kalkacağı za

m ana bağlanmış bir tem lik işlemidir. Oysa temlik konusundaki yerleşik, kurala göre, 
tem lik  m ülk iyetin  ortadan  kalkacağı zam ana bağlanam az. Şu halde vasiyetin  
geçersizliğ ine hükm etm ek gerekir. Fakat bu husustaki özel nassla ra  dayanılarak  
geçersizlik hükmü terkedilmiş, vasiyetin câiz olduğuna hükmedilmiştir. M eselâ, Kur'ân- 
ı Kerîm 'de "(Bütün bu paylar, ölenin) yapmış bulunacağı vasiyet (yerine getirildikken

Ebû Davud, Buyû', 70.

Ebû Davud, Buyû', 57 ( j ,  ilâvesiy le); Nesâî,

Buyû', 63 ilâvesiyle).
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ve borc(un ıfasın)dan sonradır  276 buyurulm uştur. Hz. Peygam ber de şöyle bu
yurm uştur. Allah amel defterinizin hayır-hasenât kısmına eklemek üzere (hayatınızda  
yaptığınız) iyiliklerden ayrı olarak (hayırda bulunabilmeniz için), size vefatınız sırasında 
da mallarınızın üçte biri üzerinde tasarruf yetkisi bahşetm iştir"277 Haneffler bu mesele 
hakkında da şöyle derler. Vasiyet, kıyasa aykırı olmakla beraber, istihsânen câizdir."

Bu örnekte, Kitap ve Sünnetteki özel nasslara binaen genel hükümden ayrılm aya is
tihsân denmektedir. Bu istihsânın karşıtı olarak zikredilen kıyastan m aksat ise, vasiyetin 
câiz sayılmamasını gerektiren temlik konusundaki yerleşik genel kuraldır.

- Yine, unutarak yiyip-içmenin orucu bozup bozmayacağı hususunda da iki delil bu
lunmaktadır. Birincisine göre orucun bozulacağına hükmetmek gerekmektedir. Bu delil, 
"bir şeyin rükünlerinden birine halel geldiğinde o şey yok kabul edilir" şeklindeki 
yerleşik genel kuraldır. Bilindiği gibi, imsak (: orucu bozan şeylerden sakınm ak) orucun 
rüknüdür. U nutarak da olsa, yem e ve içm e ile bu rükün ortadan kalkm ış olur, do
layısıyla artık orucun da varlığından söz edilemez. İkinci delile göre ise, bu halde orucun 
bozulduğuna hükmedilemez. Çünkü Hz. Peygam ber şöyle buyurmuştur: "Oruçlu iken 
unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın, zira onu Allah yedirip içirmiştir."27®

Hanefî bilginler, bu özel nassa göre hüküm verirken: "Unutarak yiyip içm ek -kıyasa 
aykırı olmakla beraber- istihsânen orucu bozmaz" demişlerdir.

Bu ifadedeki istihsândan maksat, özel nassa binaen, unutarak yiyip içm enin orucu 
bozm ayacağına hükmedilmesidir. Bu istihsânın karşıtı olarak zikredilen ve terkedildiği 
söylenen kıyasa gelince, bu, unutarak bile olsa yiyip içmenin orucu bozacağı tarzındaki 
genel kuraldır. Nitekim İmam Ebû Hanîfe'nin "Rivayet olmasaydı kıyasa göre hüküm 
verirdim " sözü buna işaret etm ektedir. Bunun anlamı, söz konusu hadis olm asaydı" 
-ister kasden ister unutarak olsun- orucun imsak rüknünü ortadan kaldıran her şey orucu 
bozar şeklinde ifade edilebilecek genel kurala göre hüküm verirdim, demektir.

- Şart muhayyerliği" jL>- ) de bu çeşit ihtihsâna bir örnektir. Şart m uhay

yerliği, sözleşm e yapılırken, sözleşmenin taraflarına veya taraflardan birine ya da bir 
üçüncü şahsa belirli bir süre içinde sözleşm eyi feshedebilm e yetkisinin tanınm ası de
m ektir. Sözleşm e sırasında bu husus şart koşulduğundan, buna "şart m uhayyerliği" 
denmiştir.

Böyle bir muhayyerlik hakkında da iki delil vardır. Birisi sözleşm elerle ilgili bir ge
nel kuraldır. Bu kurala göre "sözleşmede asıl olan, m eydana geldiği andan itibaren 
sözleşm enin lüzûm , yani bağlayıcılık  ifade etm esidir." M uhayyerlik  şartı ise bu

' - en-N isâ’ 4 /1 1:

277  * v- - • *- - * * , , . ,  ,,
- <I)ia Bazı lâfız fark lılık ları

İle’ bkz’ lbn M âce’ V esâyâ- 5 - Ayrıca bkz. Zelâ'î, Nasbu'r-Râye, IV, 399-401.
2 7 8 - bkz. dipnot 122.
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bağlayıcılığı ihlâl etmektedir. Şu halde böyle bir şart geçerli sayılamaz. İkinci delil Hz. 
Peygam ber'in H ıbbân b: M unkız'e söylediği şu sözüdür: "Alış-veriş yaptığında de ki: 
Aldatmaca yok! Ve benim üç gün muhayyerlik hakkım olacak!"279

H anefîler ve başka fakihler bu özel nassa dayanarak genel kuraldan istisna 
yapmışlardır. H anefîler bu cevâzı şöyle ifade ederler: "Şart m uhayyerliği -kıyasa aykırı 
olmakla birlikte- istihsânen caizdir."

Bu örnekte "istihsân"dan maksat, özel nass hükm üne binaen şart m uhayyerliğinin 
câiz görü lm esid ir. İs tih sâna ters düşen "k ıyas"tan  m aksat ise, söz leşm elerde 
bağlayıcılığın (yani tek taraflı olarak feshedilememe özelliğinin) esas olduğu hakkındaki 
yerleşik genel kuraldır.

§: 119- İk in cisi: İcm â S eb eb iy le İstih sân

M üctehidlerin, bir olayda, o olayın benzerlerine uygulanan genel kuralın aksine 
hüküm vermeleri veya insanların genel bir kurala aykırı davranm aları karşısında sükût 
etmeleri ve buna karşı çıkmamaları halinde, "İcmâ sebebiyle istihsân"dan sözedilir. Bu 
tür istihsâna verilen örnekler arasında şunları sayabiliriz:

- İstısnâ' ( / eser) sözleşmesi. Bu, bir kimsenin, bir sanatkârla belirli bir

bedel karşılığında -ve fıkıh kitaplarında gösterilen şartlar çerçevesinde- kendisi için bir 
şey yapması için sözleşm esi demektir. Alım-satım konusundaki yerleşik kurala göre bu

sözleşm enin geçersiz sayılması gerekir. Çünkü sözleşm enin konusunu

teşkil eden iş (: eser), sözleşmenin yapıldığı esnada mevcut değildir. O rtada olmayan bir
■* X O s

şey ) hakkında sözleşme yapmak ise caiz değildir. Fakat insanlar, öteden beri bu

muameleyi yapagelm işler ve ictihad ehlinden olan hiçbir kimse buna karşı çıkmamıştır. 
Şu halde bunun geçerliliği hakkında m üctehidlerin icmâ etmiş olduğunu kabul etmek 
gerekir.

Bu meselede Hanefîler şöyle derler: İstısnâ’ sözleşmesi, kıyasa aykırı olmakla bera
ber, istihsânen câizdir. Bu ifadedeki istihsân kelim esi ile, is tısnâ1 sözleşm esinin 
geçersizliği hükm ünden vazgeçildiği anlatılmakta, kıyas kelimesi ile ise, "ortada olm a
yan bir şeyi sözleşm e konusu yapmanın câiz olmadığı şeklindeki yerleşik genel kurala 
işaret edilmektedir. Yani müctehidlerin icmâsı sebebi ile bir genel kuraldan vazgeçilmiş 
olması istihsân adını almaktadır.

J ^ o a ŝ .

- Ham am larda yıkanm a ile ilgili sözleşme. Bu, bir nevi isti'câr (kira / Ul)

sözleşmesidir. Fakat bu sözleşmede ücret, kullanılacak su, ham am da kalınacak süre ile 
ilgili hususlar baştan belirlenmemektedir. Sözleşmenin konusu ile ilgili olan bu husus
lardaki belirsizlik sebebiyle, genel kurala göre sözleşmenin geçersiz sayılm ası gerekir.

279 .  bkz. dipnot 244.
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kullanılacak SU Ve ka,lnacak süre kişiden kişiye değişen durum lardır. B ilinm ezlik 

ise, sözleşmeyi fâsid kılan durumlardan biridir. Fakat insanlar bu uygulamayı 

teâmül haline getirdiği halde, ictihad ehlinden hiç kimse buna karşı çıkm am ıştır. Bu tu
tum, onların bu sözleşm enin cevâzında icmâ ettiklerini gösterir. Onun için, fakihler, 
halkın ücret karşılığında faydalanması için açılmış olan ham am larda yıkanm ayı; ücret, 
kullanılacak su miktarı ve kalınacak süre baştan belirlenmediği halde câiz saymışlardır.

H anefî bilginler, "bu muam ele, kıyasa aykırı olm akla beraber istihsânen câizdir" 
derlerken; "istihsân" ile, ham am da yıkanm a sözleşm esinin geçersizliğ i hükm ünden 
vazgeçip müctehidlerin icmâsına binaen bunu câiz görmeyi, "kıyas" ile ise sözleşmenin 
konusu ile ilgili hususlardaki bilinm ezliğin sözleşm eyi fâsid kılacağı genel kuralını 
kasdetmiş olmaktadırlar.

§: 120- Ü çüncüsü: Z aruret ve İh tiyaç S eb eb iy le İstih sân

Bu çeşit istihsân için genellikle şu örnekler verilir:

- Pislenen kuyuların ve havuzların temizlenmesi. Yerleşik kurala göre, bu kuyular 
ve havuzlar pislenme esnasındaki suyun bir kısmı veya tamamı boşaltılsa dahi asla te
miz hale gelmez. Çünkü suyun bir kısmının boşaltılması halinde, bu boşaltm anın kalan 
suyun tem izlenm esine tesiri olamayacağı açıktır. Tam am ının boşaltılm ası halinde de 
sonuç çok farklı sayılmaz. Zira kuyuya gelen veya havuza dökülen yeni su kuyunun du
varlarında veya havuzun duvarlarında ve zemininde kalan pislikle m utlaka karışır. Fakat 
fakihler, zarurete binaen, temizlikle ilgili esas kuralı bu meselede terkedip, -fıkıh kitap
larında tafsilâtıyla gösterildiği üzere- suyun bir kısmının veya pislenm e sırasında m ev
cut su miktarının boşaltılm ası ile kuyunun temiz hale geleceğine hükm etm işlerdir.280 
Bu hüküm hakkında da fakihler "kıyasa aykırı olm akla birlikte istihsânen sabittir" der
ler. Bu örnekte istihsân dan maksat, bu tür kuyu ve havuzların tem izlenem eyeceği 
hükmünden vazgeçip -zaruret ve ihtiyaca binaen- belirli m iktar suyun boşaltılm asıyla 
temizlenmiş sayılacağına hükmetmektir. Bu istihsânın karşıtını teşkil eden ve terkedilen 
kıyas ise, böyle pislenm iş kuyu ve havuzların asla tem iz hale getirilem eyeceği genel 
kuralıdır.

- Doğan, akbaba, karga ve atm aca gibi yırtıcı kuşların artığı olan sularla d in î te
mizliğin yapılabilmesi. Esasen bunlar, leş yiyen kuşlardır. Gagaları bu pisliklerle temas 
halindedir. Ayrıca, su içerlerken salyaları suya akabilir. Salyanın oluşum u etle bağlantılı 
olduğuna göre, bunların salyaları da etleri gibi necis (: pis) sayılır. Şu halde, aslan, kap
lan ve pars gibi yırtıcı hayvanlarda olduğu gibi bu kuşların artığı olan suyun -eğer az 
ise- pis olduğuna hükm etm ek gerekir. Fakat bu yırtıcı kuşlar, (dört ayaklı yırtıcı hay
vanlardan farklı olarak) suya havadan indiklerinden, özellikle çöllerde ve fazlaca meskun 
olmayan yerlerde oturanlar kaçınılmaz bir durumla karşı karşıyadır. O yüzden, H anefî

280 •
- bkz el-Hıdâye (Fethu'l-Kadîr ile birlikte), I, 67 vd.; ed-Dürru'l-M uhtâr (İbn Âbidîn hâşiyesi 

ile birlikte), I, 1-7 vd.
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bilginler, bu zarureti dikkate alıp, diğer yırtıcı hayvanların artığına uygulanan hükmü 
bırakm ışlar ve bu kuşların artığını istihsânen temiz kabul etmişlerdir.

R ivayet edildiğine göre Ebû Yusuf, İm am  Ebû Hanîfe'ye yırtıcı kuşlarla dört ayaklı 
yırtıcı hayvanlar arasındaki farkı sormuş, o şu cevabı vermiştir: "kıyasa bakılırsa ikisi 
de aynı. Fakat bu hususta ben istihsân yapıyorum ".281

Bu örnekteki "istihsân"dan m aksat yırtıcı kuşların artıklarının pis kabul edilm esi 
hükm ünden vazgeçip , -zaruret ve ih tiyaç sebebiy le- bu artık la rın  tem iz liğ ine  
hükmedilmesidir. İstihsânın karşıtı olan ve terkedilen "kıyas"tan m aksat ise, usulî kıyas 
(: fıkıh usulündeki kıyas)tır. Çünkü, yırtıcı kuşlar, dört ayaklı yırtıcı hayvanlara ben
zediğinden, onların artığının da yırtıcı hayvanların artığı gibi pis sayılm ası gerekir.

Bununla beraber bu örnekte istihsânın karşıtı olan ve terkedilen "kıyas"tan maksat, 
şöyle bir genel kural da olabilir: İster dört ayaklı ister kuş cinsinden olsun e t yiyen 
bütün yırtıcı hayvanların salyaları pistir; zira salyanın oluşm ası pis olan etleri ile ala
kalıdır. Eğer "kıyas"tan m aksadın bu genel kural olduğu kabul edilirse, "istihsân" 
-zarurete binaen- genel kuralın terki anlamında kullanılmış olur.

§: 121- D örd ün cü sü : K apalı K ıyas S eb eb iy le  İstih sân

Bu nevi istihsân, hakkında birbiriyle çatışan ve biri açık diğeri kapalı iki kıyas 
imkânı bulunan meselelerde gerçekleşir. Bunu bazı örneklerle açıklayalım:

- H anefî m ezhebindeki yerleşik kurala göre, sözleşm e sırasında özel kayıt konul
m adıkça, ziraî arazinin satımı ile bu araziye ait irtifak hakları (: şirb, m ürûr ve mesîl 
hakları)282 alıcıya geçmez.

Yine H anefî m ezhebindeki yerleşik kurala göre sözleşm e sırasında ayrıca belirtil
mese dahi, böyle bir arazinin kira sözleşm esine konu olması halinde, irtifak haklarından 
faydalanma sözleşmeye dahil sayılır; yani kiracı bunlardan faydalanabilir.

Bir de hem satım hem kira sözleşm esine benzeyen üçüncü bir hukuki işlem  bulun
m aktadır, ki bu, "v a k ıf tır . V akıf işlemini yapan kimse açısından bakılırsa, vak ıf satım 
sözleşmesine benzer, çünkü her ikisinde de mülkiyet elden çıkmaktadır. Vakfın lehtarları 
açısından bakıldığında ise, vakıf kira sözleşm esine benzer, zira ikisinde de hukuki 
işlemin konusu olan maldan faydalanm a imkânı sağlanm akta, am a o m alın m ülkiyeti 
karşı tarafa devredilmemektedir.

281 a. « . . * .
- Ebû Hanîfe, "kıyas" ve "istihsân" kelim elerini içeren bu sözünde ne kıyas ne de istihsân 
ile kasdettiği m anayı açıklam ıştır. B unları açıklayanlar Ebû H anîfe ve arkadaşlarından 
sonraki nesillerin mezhep bilginleridir. (K ahire baskısı, s. 150 d.n. 4)

282 • v- "Şirb", mahsul veya ağaç sulamasında arazi sahibine düşen su payı; "mesîl", ihtiyaç fazlası 
veya kullanılm aya elverişli olmayan suları dışarıya akıtma hakkı; "m ürûr", geçit hakkı de
mektir.
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D em ek oluyor ki, ziraî arazinin vakfedilm esi halinde iki farklı kıyas ile karşı 
karşıya gelinm ektedir: Satım sözleşm esine kıyas edilirse, özel kayıt olm adıkça irtifak 
haklan vakıf işleminin kapsamına dahil sayılamayacaktır. Kira sözleşm esine kıyas edi
lirse vâkıf (: vakfı yapan)ın özel açıklaması olm asa bile bu haklar vakfın kapsam ında 
kabul edilecektir.

H atıra ilk anda satım  sözleşm esine olan benzerlik gelm ekte, kira sözleşm esi ile 
vakıf arasındaki benzerliği belirlemek için biraz düşünüp tahlil yapm ak gerekmektedir. 
O yüzden, vakfın satım a kıyası "zâhir veya celî kıyas", kiraya kıyası ise "hafi kıyas" 
olarak nitelendirilmiştir. Bu konuda Hanefîler şöyle derler: Vâkıfın özel kaydı olmadığı 
halde irtifak haklarının vakıf işlemine dahil sayılması "istihsân"dır; özel kayıt olmadıkça 
bu hakların vakfa dahil sayılmaması ise "kıyas"tır.

Bu ifadeden anlaşılm aktadır ki, örnekteki "istihsân"dan maksat, kapalı kıyasın açık 
kıyasa tercih edilmesidir. Bir başka anlatımla, vakfın satım a benzetilm esi hatıra ilk ge
len kıyastır; kiraya benzetilm esi ise ilk bakışta güçlü bir kıyas gibi görünm ez, kapalı 
kıyastır. İşte, bu m eselede vakfın satıma kıyasının terkedilip kiraya kıyas edilm esine is
tihsân denm iştir. Bu tercihin sebebi vakıf işleminin esas gayesini yani vakfedilen m al
dan faydalanılm asını gerçekleştirebilm ektir. Şirb, m ürûr ve m esîl hakları sabit ol
maksızın ziraî araziden faydalanılması mümkün olmadığından, kirada olduğu gibi vakıfta 
da bu hakların -ayrıca belirtilmese dahi- işlemin kapsamına dahi! kabul edilmesi uygun 
görülmüştür.

- Bütün H anefî bilginlere göre, mal konusundaki veli bazı hukuki işlemleri yap
maya yetkilidir. M eselâ velâyeti altındaki kişinin bir malını em anet bırakm ak üzere ve
dia sözleşmesi yapmak bu türdendir.

Yine, H anefî bilginler, bu velinin diğer bazı hukuki işlemleri yapm aya yetkili o l
madığında fikir birliği etmişlerdir. Velâyeti altında bulunan kişinin malından kendi bor
cunu ödemesi (ifa) böyle bir işlemdir.

Teslim  şartlı rehin ise, hem vediaya hem borç ödem eye benzem ektedir. Şöyle ki: 
Başkasının nezdinde mal bırakm a açısından rehin de vedia gibidir. Borçlunun borcunu 
ödeyememesi halinde ortaya çıkacak sonuç açısından ise rehin ifaya (: borç ödem eye) 
benzer. Z ira böyle bir durum da rehnedilen mal satılır ve alacaklı alacağını bu paradan 
alır.

Buna göre rehin hususunda iki farklı kıyas bulunm aktadır: Birisi, rehinin vediaya 
kıyas edilm esidir, ki bu kıyastan çıkan sonuç, mal konusundaki velinin vediaya yetkili 
olduğu gibi rehine de yetkili olmasıdır. İkincisi, rehinin "ifa"ya kıyas edilm esidir. Bu 
takdirde veli ifaya yetkili olmadığı gibi rehine de yetkili sayılmayacaktır. Şimdi bunlar
dan hangisi açık kıyastır, hangisi -istihsân diye de anılan- kapalı kıyastır?

H anefî fıkıh m üelliflerinin yazdıklarına göre, rehinin vediaya benzetilm esi kapalı 
kıyastır ve istihsân adını alır. İ. Ebu H anîfe ve M uham m ed b. Hasen eş-Şeybanî bu
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kıyası benim sem işlerdir. Rehnin ifaya benzetilm esi ise açık kıyastır. Ebû Y usuf ve 
Züfer bu kıyasa göre hükmetmişlerdir.

Fakat bize öyle görünüyor ki, bu kıyasların nitelendirilm esinin, tam aksi yönde 
olması gerekir. Çünkü rehinin vediaya kıyası, hemen ilk bakışta m üctehidin hatırına ge
lebilecek olan zâhir (: açık) kıyastır. İfaya kıyası ise, ancak dikkatli bir incelem e ve tah
lilden sonra hatıra gelebilecek kapalı kıyastır.

Görüldüğü gibi, bu örnekte de, gizli kıyas "istihsân" adını almakta, açık kıyasa da, 
istihsânın karşıtı anlamına gelmek üzere "kıyas" denmektedir.

- Bir çok usulcü bu çeşit istihsânı anlatm ak üzere, yırtıcı kuşların artığının temiz 
sayılması hükmünü örnek getirmişlerdir. Onlar bu hükmü şöyle açıklarlar:

Yırtıcı kuşların artığı meselesinde iki farklı kıyas bulunm aktadır. Birisi aslan, kap
lan gibi dört ayaklı yırtıcı hayvanların artığına kıyas edilm esidir ki, bu açık kıyastır. 
Çünkü her iki cins hayvanın salyasının oluşumu, şer'an pis sayılan eti ile irtibatlıdır. 
Bu kıyasa göre, yırtıcı kuşların artığına da diğer yırtıcı hayvanların artığı hakkındaki 
hükmün uygulanması, yani bu artığın da pis sayılması gerekir. Bir ikinci kıyas imkânı 
vardır ki, bu kapalı bir kıyastır (: ilk anda hatıra gelm em ekte, ancak m esele üzerinde 
iyice düşündükten sonra akla gelmektedir). Bu, yırtıcı kuşların artığının insan artığına 
kıyas edilmesidir. Zira, yırtıcı kuşlar suyu gagaları ile içerler. Gagaları, tem iz kemiktir. 
Salyaları ise suya karışmaz. Şu halde bu kıyasa göre, nasıl insanın içm esi ile suyun pis
lenm ediğine hükm ediliyorsa , bu kuşların  içm esi ile de suyun p islenm ediğ ine 
hükmetmek gerekir.

Fakat -bizce- m eselenin bu tarzda ele alınm ası isabetli değildir. Ç ünkü, yırtıcı 
kuşların salyası -bu usulcülerin iddia ettiği gibi- suya karışm ıyor olsa bile, normalde 
onların gagalarında az çok bir pislik daim a bulunur. Ö yleyse onların artığını insan 
artığına kıyas etm ek doğru olmaz. Böyle bir kıyas, "kıyas m aalfârık”tır. M akîs ile 
makîs aleyh arasında gerçek bir benzerlik yoktur. Dolayısıyla yırtıcı kuşların artığı m e
selesinde biri açık diğeri kapalı iki kıyasın varlığından söz etm em ek gerekir. Bu m ese
lede bir tek kıyas imkânı vardır, o da bü artığın dört ayaklı yırtıcı hayvanların artığına 
kıyas edilmesidir. Fakat bu kıyas da, -daha önce belirttiğimiz gibi- zaruret ve ihtiyaç se
bebiyle terkedilmiştir.

O halde bu m eseledeki istihsânın "zaruret sebebiyle istihsân" çeşid i içinde 
düşünülm esi daha doğru olacaktır. İstihsânın karşıtı olan "kıyas" da, -üçüncü çeşit is- 
tihsânda açıkladığım ız üzere- ya fıkıh usulündeki terim anlamı ile kıyastır veya yerleşik 
bir genel kuraldır.
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§: 122- B eşin cisi: Ö rf S eb eb iy le  İstih sân

İnsanlar, kıyasla belirlenen bir hükme veya yerleşik bir genel kurala aykırı düşen bir 
uygulamayı örf haline getirirlerse, bu çeşit istihsân söz konusu olur. H anefî fıkıh eserle
rinde bu çeşit istihsânın pek çok örneğine raslanır. Birkaç tanesine işaret edelim:

- H anefî fakihlerin çoğunluğuna göre, sözleşm elerde, örfen benim senm iş bulunan 
her şart geçerlidir. Bu, örfe dayanan istihsân yoluyla kabul edilmiş bir hüküm dür ve ge
nel kurala aykırıdır. Bu genel kural, H anefî fakihlerce sıhhati kabul edilen  "Hz.  
Peygamber (s.a) şartlı alışverişi yasakladı"283 anlamındaki genel nitelikli hadis ile sabit 
olmuştur.

Bu örnekteki istihsânın karşıtı olan "kıyas"tan maksat, yukarıda işaret edilen genel 
nassın kendisi olabileceği gibi, Hanefî fıkhında benimsenen (ve esasen bu ve benzeri ha
dislerden çıkarılmış bulunan) alım-satım vb. sözleşm eler sırasında ileri sürülen şartların 
geçersiz sayılacağı genel kuralı da olabilir. İşte bu genel nassa veya genel kurala aykırı 
bile olsa, ileri sürülen şart hakkında örf m eydana gelmişse, istihsânen bu şart geçerli 
kabul edilmektedir.

- M ezhep içinde yerleşik kurala göre vakfın ebedî olması gerekir. Bu kural aynen 
uygulanırsa gayrı menkulden bağımsız olarak menkul malların vakfedilem eyeceği sonu
cuna ulaşılır. Çünkü m enkul m allar bir zaman sonra yok olup gider, "ebedî olarak" 
kaydının uygulanm asına elverişli değildir. Fakat İm am  M uham m ed b. el-H asen eş- 
Şeybânî, kitap ve benzeri vakfedilmesi örf haline gelmiş şeylerin -kıyasa aykırı olsa da- 
vakfa konu olabileceğine hükmetmiştir.

G örüldüğü gibi bu, m ezhep içinde yerleşik  kurala aykırı olarak, ö rf  sebebiyle 
yapılmış bir istihsândır. İstihsânın karşıtı olan "kıyas"tan maksat, m enkul m alların vak
fedilem eyeceği şeklindeki yerleşik kuraldır. İmam M uham m ed, burada, kuralın  aksi 
yönünde müşahede ettiği örfü dikkate alarak o kuralı bırakmış ve istihân yapmıştır.

- Hanefî fakihlerinin çoğunluğuna göre, su hissesinin (: şirb hakkının) tek başına 
(m ülk iye t hakkından  bağ ım sız o larak) sa tılm ası câ iz  değ ild ir. Ç ünkü  satım  
sözleşm esinin konusunda belirsizlik vardır. D iğer taraftan sözleşm enin konusunu teşkil 
eden şeye satıcının o anda malik olduğu söylenemez. Zira suyun m ülkiyeti ancak ihraz 
ile (. ele geçirmekle) kazanılabilir. M ecrasında iken suyun ihrâzı ise m üm kün değildir. 
K ısacası, su hissesinin satımının câiz olmaması hükmü, satım  sözleşm esi ile ilgili ge
nel kuralın gerektirdiği bir hükümdür. Fakat bir kısım Hanefî bilginler, bazı yerlerde su 
hissesi satışının örf haline gelm iş olduğunu görm üşler ve buna istihsânen cevâz 
vermişlerdir.

283 ~
• bkz. Z ey lâ î, N asbur-R âye, IV, 17-18; Yakın anlam da bkz. T irm izî, Buyû', 19; N esâî 
Buyû', 71. ’
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İşte, "su h issesinin tek başına satışı -kıyasa aykırı olm akla birlikte- istihsânen 
câizdir" dendiğinde, "istihsân" kelim esi ile bu satışın geçersiz olduğu yönündeki 
hükmün örfe binaen terkedilm esi, istihsânın karşıtı olarak kullanılan "kıyas" kelimesi 
ile de böyle bir işlem e imkân vermeyen satım sözleşm esi ile ilgili genel kural kasde- 
dilmiş olmaktadır.

§: 123- A ltın c ıs ı:  M aslahat S eb eb iy le  İstih sân

Bir meselede maslahat düşüncesi, o meseleye genel nassa ve genel kurala göre uygu
lanacak hüküm den istisna yapmayı ve aksi yönde bir hüküm verm eyi gerektirirse, bu 
çeşit istihsândan söz edilir. Şimdi buna bazı örnekler verelim:

- H anefi m ezhebindeki yerleşik kurala göre, m üzâraa (: ziraat ortaklığı /

kira sözleşm esinde olduğu gibi âkidlerin veya âkidlerden birinin ölümü ile sona erer. 
Fakat m aslahat düşüncesi ile, bazı durumları bu kuraldan istisna etm işlerdir. M eselâ, 
toprak sahibi ölm üş ve mahsul henüz yetişm em iş ise, bu durum da kıyasa aykırı ol
m akla birlikte istihsânen sözleşm enin devam edeceğine hükm etm işlerdir. Terkedilen 
kıyastan maksat, yukarıda işaret edilen kuraldır. İstihsânın gerekçesi de, em ek sahibinin 
menfaatini korumak ve zarara uğramasını önlemektir.

- H âşim oğullarına zekât vermenin caiz olmadığı, H anefî ve M âlikî m ezhebince ve 
daha başka fakihlerce benimsenmiş ve yerleşm iş bir hükümdür. Bu hükmün delili Hz. 
Peygam ber'in "Zekât, Muhammed'e ve M uhammed’in ailesine helâl değ ild ir"284 ve 
"Beşte birin beşte birinde onlara (Hâşimoğullarına) yetecek ve başkalarına muhtaç etme
yecek bir hak verilm iştir"285 hadisidir. Fakat İmam Ebû Hanîfe ve İm am  M âlik kıyasa 
aykırı olm akla birlikte, istihsânen kendi zam anlarındaki H âşim îlere zekât verilebi
leceğine hükm etm işlerdir. Bu istihsân, m aslahat düşüncesine binaen yapılmıştır. Zira, 
onların devrinde, H âşim oğullarına ganim etlerden ayrılm ası gereken pay -ganim et 
dağıtım ında hak sahiplerinin hakkına riayet edilmediği için- onlara ulaşm az olmuştur. 
İşte Ebû H anîfe ve M âlik, onların m aslahatını korum ak için bu cevâz hükm ünü 
vermişlerdir.

Buradaki istihsânın karşıtı olan "kıyas"tan maksat, yukarıda işaret edilen genel nite
likteki nassın kendisi olabileceği gibi, "H âşim oğullarına zekât verilem ez" şeklindeki 
genel kural da olabilir.

- A lım -satım  sözleşm esinde satım bedeli müeccel (: vadeli) ise ve satıcı bu vadeli 
bedelin teminatı olmak üzere kendisine bir rehin bırakılmasını ister, alıcı da bunu kabul 
ederse, H anefî bilginlerin çoğunluğuna göre bu sözleşm e ve ileri sürülen şart -istih- 
sânen- geçerli olur. Çünkü bu şart satım bedelinin elde edilebilmesini güçlendirmekte ve

JÎİV jjL -kjJ^jS l Müslim, Zekât, 168.
l O f  • ♦ A» • V  . t t • ât • » . (

- ü! Yakın anlam da bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r-Râye, II, 404.
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satıcının menfaatini korumaktadır. Kıyasa yani genel nitelikli nassa göre ise, bu durum
da gerek sözleşm enin gerekse ileri sürülen şartın geçersiz sayılm ası gerekm ektedir. 
Çünkü yukarıda işaret edildiği gibi Hz. Peygam ber -Hanefî fakihlerince sıhhati kabul 
edilen- bir hadisinde şartlı satışı yasaklamıştır. Nitekim Hanefî fakihlerden İmam Züfer 
bu meselede de kıyasa yani bu hadise göre hükmetmiş, istihsân yoluna gitmemiştir.

İşte H anefî bilginlerin çoğunluğunca kabul edilen bu istihsân hükmü, m aslahata bi
naen, genel nassın koyduğu geçersizlik hükmünün terkedilmesi anlamındadır. Burada is- 
tihsânın karşıtı olan kıyas, genel nass olarak anlaşılabileceği gibi, H anefî m ezhebinde 
benimsenen "akdin m uktezasına uymayan her şart geçersizdir" şeklinde genel kural ola
rak da düşünülebilir.

- Tazmin konusunda yerleşik kural, "emîn"in (: kendisine bir şey em anet edilen 
kimsenin) em anet edilen m ala kendi kasdı veya kusuru olm aksızın gelen zararı tazmin 
ile m ükellef olmaması yönündedir. Bu kural gereğince, terzi ve benzeri sanatkâr, nez- 
dinde bulunan başkalarına ait malların telef olması veya zarara uğram ası halinde -eğer 
kasdı veya korumada kusuru yoksa- bunları tazmin ile m ükellef olmaz. Fakat İmam Ebû 
Y usuf ve İmam M uham m ed, zararın, genel bir soygun veya yangın gibi kaçınılm ası 
imkânsız mücbir bir sebeple meydana gelmesi dışındaki durumlarda sanatkârın bu zararı 
tazmin ile sorum lu olacağına hükm etm işlerdir. İmam M âlik de aynı yönde hüküm 
vermiştir. Burada kıyasa yani tazmin konusundaki yerleşik kurala aykırı hüküm veril
mesinin sebebi, insanların mallarının boş yere kayba uğramasının önlenm esi yani m as
lahat düşüncesidir. Çünkü zamanla emanete hıyanet olayları çoğalmış, gönüllerde iman 
hakim iyeti zayıflam ış, belirtilen kuralın uygulanm ası halkın zararına yol açar hale 
gelmiştir. H anefî bilginler bu meseledeki tazmin mükellefiyeti hükm ünün "istihsânen" 
verildiğini ifade ederler. İstihsânın karşıtı olan kıyas, sözü edilen kuraldır. İstihsân se
bebi ise maslahattır.

Böylece Hanefî fıkhındaki istihsânın başlıca çeşitlerini ve misallerini görmüş olduk. 
Bunlardan açıkça anlaşılan şu noktalara, önemine binaen tekrar dikkat çekm ek istiyoruz:

a) İstihsân, -bazı usul bilginlerinin verdiği imajın aksine- sadece "celî" (: açık) kıya
sın karşıtı anlamındaki "hafi" (: kapalı) kıyastan ibaret değildir.

b) İstihsânın karşıtı olarak zikredilen "kıyas"tan maksat, bilinen terim  anlamındaki 
(: usulî) kıyas olabileceği gibi, genel nitelikli bir şer'î nass veya m ezhepçe yahut bazı 
fakihlerce benim senen bir kural da olabilir. Bazı usulcülerin konuyu ele alış metod- 
larından anlaşılanın aksine, bu konudaki kıyastan maksat, sadece terim  anlam ındaki 
kıyas değildir.

c) İstihsânın sebepleri (: gerekçeleri), -bazı usulcülerin ifadelerinde- sadece nass, 
icmâ, zaruret ve kapalı kıyas olarak sınırlandırılmış ise de, gerçekte başka delillere bi
naen de istihsâna gidilebilmektedir.
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§: 124- İstih sân ın  H üccet D eğeri

Usul eserlerinde ve diğer eserlerde yaygın olan ifade, "istihsân"ın Hanefî mezhebinin 
delillerinden biri olduğu, Hanefîlerin dışındaki fakihlerin istihsânı hüküm  istinbâtında 
bir delil olarak kabul etmedikleri yönündedir. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü is
tihsân, esasen bütün im am lar nezdinde m uteber bir delildir.28® D eğişik m ezheplerin 
furû-ı fıkıh kitaplarını inceleyen kimse bu kitapların istihsâna dayalı hüküm lerle dolu 
olduğunu görür. Bu konuda en çok dikkat çeken M âlikî mezhebinin kitaplarıdır.

İstihsâna karşı çıkmış olan ve bu hususta çok sert ifadeler kullanan İm am  Şâfiî'nin 
kendisinin de, bazı meselelerde istihsâna göre hükmettiği görülmektedir. M eselâ, Â m idî 
"el-İhkâm" isimli eserinde287 İmam Şâfiî'nin şöyle dediğini nakleder: "M üt'anın otuz

_ * * s* ,

dirhem olmasını uygun görüyorum (: , "Ş ufa  hakkı sahibinin şu fa  hakkını
. . * • ^  ̂

üç gün içinde kullanmasını uygun görüyorum (: (_r - A y n ı  m üellifin naklettiğine

göre, Şâfiî, h ırsızlık  suçunun cezası uygulanırken suçlunun sağ el yerine sol elini 
çıkarması ve sol elinin kesilmesi olayı hakkında da "kıyasa göre sağ elinin de kesilmesi 
gerekir, fakat istihsâna göre kesilmez" demiştir; bu, kıyasın karşıtı olan bir istihsândır.

Yine İmam Şâfiî -diğer imamlar gibi-, kalm a süresi, kullanılacak su m iktarı ve ve
rilecek ücret baştan takdir edilm eksizin ham am larda yıkanm ayı; içilecek m iktar ve 
ödenecek para belirlenmeksizin sucuların elden su satmasını istihsânen câiz görmüştür. 
Çünkü bu gibi durum larda kesin bir belirlem e yapm ak örfen hoş karşılanm am ıştır. 
Fakihler de, bu hususlarda sıkı hükümler konmamasını daha uygun bulm uşlar, yani is
tihsân yapm ışlardır. İşte bütün bunlar, satım ve kira sözleşmeleri ile ilgili yerleşik ku
rallara aykırı olan örf sebebiyle yapılmış birer istihsândır. Çünkü kurala göre, satım be
delinde veya kiralama süresinde belirsizliğin bulunması sözleşmeyi geçersiz kılar.

Şu halde, İmam Şâfiî'nin istihsâna karşı çıkmasını ve "İstihsân yapan, kendi başına 
din koymuş olur" sözünü, istihsânı hüccet kabul edenlerin anladığı anlam daki istihsân 
olarak değil, bir başka anlamda yorum lam ak gerekiyor. Bu da, şer'î b ir delile dayan
maksızın şahsi arzuya ve sübjektif mülâhazalara göre hüküm vermektir. Şüphesiz bu an

286 •• • •
- Çünkü tarifi, çeşitleri ve örneklerinden anlaşıldığı üzere istihsân, m üctehidin bir hükmü, 
daha kuvvetli delile dayandığı kanaatine vardığı başka bir hüküm sebebiyle terketm esinden 
ibarettir. Daha üstün olduğuna kanaat getirdiği bir hükmü tercih etmeyen bir m ezhep imamı 
ise mevcut değildir. Kadı Yakub el-Hanbelî (Ravdatu'n-Nâzır ve Cünnetü 'l-M enâzır, s. 85'te 
zikredildiği üzere) şöyle demiştir: İstihsâna göre hüküm vermek Ahmed b. Hanbel'in metod- 
larındandır. Yine, (el-M üsvedde fî Usûli'l-fıkh, s. 450'de belitildiği üzere) İmam Ahmed 
birçok yerde "istihsân" terim ini kullanm ıştır. M eselâ, el-M eym ûnî'nin rivayetine  göre 
şöyle demiştir: İstihsânen her namaz için teyemmüm edilmesini gerekli görüyorum . Kıyasa 
göre ise bunu su yerine saymak, abdest bozuluncaya ve su buluncaya kadar bununla namaz 
kılınabileceğine hükm etm ek gerekir. Yine, bir araziyi gasbedip orada ziraat yapan kişi 
hakkında dem iştir ki: Ürün arazi sahibinin olur, gâsıba yaptığı m asraf ödenir. Bu kıyasa 
uygun bir çözüm  değil; fakat istihsânen arazi sahibinin gâsıba m asrafını ödem esi ge
rektiğine hükmediyorum. (Kahire baskısı, s. 155 d.n. 1-2).

2 8 7 - III, 138.
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lam da istihsân herkese göre bâtıldır; değil büyük İslâm hukukçularının, herhangi bir 
müslümanın dahi böyle bir tutumu kabulleneceği düşünülemez.

§: 125- İstih sân ın  M esâlih -i M ü rsele  İle K a rşıla ştır ılm a sı

İstihsânın mesâlih-i mürseleden farkını şöyle ifade etmek mümkündür:

- İstihsândan söz edilebilmesi için, bir mesele hakkında o meselenin benzerlerine ve
rilen bir hüküm bulunması, fakat bir delile dayanılarak o hükümden istisna yapılması ve 
meseleye o hükmün aksine bir hüküm bağlanması gerekir.

- M esâlih-i mürseleye göre hüküm vermede ise, hüküm bağlanan olayın, hükmü bi
linen benzerleri yoktur. Bu olay ile ilgili m aslahat düşüncesine binaen, bilinen bir 
hükmün aksine hüküm verme söz konusu olmayıp, verilen hüküm doğrudan doğruya 
maslahat düşüncesine dayandırılmaktadır.



VII- ÖRF

a) Örfün:
aa) Anlamı ve Çeşitleri 
bb) Kaynak Değeri

b) Örfün Değişmesiyle Hükümlerin Değişmesi

§•' 126- Ö rfün A nlam ı 
■* * *•'

Örf ( ı - i ^ l ) ,  insanların çoğunluğunun benim seyip alışkanlık haline getirdiği işler

veya duyulduğunda hatıra başka anlam gelmeyecek derecede özel bir anlam da kullanmayı 
âdet edindikleri lâfızlardır.

Bunlardan birincisine (: işler), am elî örf •—)j*i\^ denir. Bazı b ilginler bunu

âdet olarak niteler. M eselâ, halkın birçok şeyi sözlü ifade kullanm aksızın sadece tes- 
lim -tesellüm  tarzında alıp satm ayı (: "bey'ut-teâtî"), m ehrin m uaccel (: peşin) ve 
müeccel (. ödenmesi ileriye bırakılmış) şeklinde iki kısma bölünmesini ve kadının m eh
rin bir miktarını peşin almaksızın zifafa girmemesini, (söz gelimi k ira sözleşm esinde) 
henüz faydalanma gerçekleşmeden ücretin peşin alınmasını âdet haline getirm iş olmaları 
bu çeşit örfe girer.

. _ i i/O Jl
İkincisine (: lâfızlar), kavlî ö rf jlJ l « jy j l )  adı verilir. M eselâ, halkın "veled"

(.çocuk) lâfzını sadece erkeği anlatm ak için kullanmayı âdet edinm esi halinde bu çeşit 
ö ıf  söz konusu olur. Oysa dil açısından çocuk lâfzı hem erkeği hem kızı ifade eder.

N itekim  K ur’ân-ı K erîm 'deki: j L  J'SU  ’̂ i Y j  'İJI "A l l a h

çocuklarınız (ın miras payı) hakkında şöyle davranmanızı istiyor: Erkeğin payı iki kadın 
payı kadardır. 288 âyetinde bu kulanım açıkça görülür. Halkın kullanım ında "et" lâfzının 
balığa şâmil olmaması halinde de bu çeşit örften söz edilir. H albuki dil açısından et 
lâfzının balığı da için alacak tarzda kullanılmasına herhangi bir engel yoktur. Kur'ân’daki

şu âyet bunu açıkça gösteriyor: ^  ı/İJ ' j» j  "Q, den izi de

en-Nisâ’ 4 /1 1
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emrinize verdi ki ondan taze et yiyesin iz"2aQ İnsanların "hayvan" lâfzını yalnız at için 
kullanmaları durumunda da bir kavlî örf örneği ile karşılaşılmış olur.

Gerek amelî gerek kavlî örf, "âmm" ve "hâss" kısımlarına ayrılır.
__ S  ̂e * # >
Örf-i âmm (fUJl herhangi bir devirde bütün müslüman ülkelerde halkın bir

davranışı veya bir lâfzın özel bir anlam da kullanılm asını âdet edinm esidir. Kalm a 
süresini ve ücreti baştan belirlemeksizin ham am da yıkanmanın ve istısnâ' sözleşm esinin 
teâm ül haline getirilm esi, cam ilere ayakkabı ile girm enin cam iye saygısızlık  kabul 
edilmesi, "talâk" lâfzının evlilik bağının sona erdirilmesi için kullanılması gibi.

jt i ✓ « X » J

Örf-i hâss ( ^ U J l  ı_ 3 ^ l)  ise, belirli bir ülke yahut bölge halkının veya belirli bir 

çevrenin bir davranışı veya bir lâfzın özel bir anlam da kullanılm asını âdet edinm esidir.
H i ,

İraklıların hayvan ( âjIaII ) lâfzını at anlam ında kullanmaları ve tacirlerin mal verdik

leri kişilerle olan borç ilişkilerinde, şahit getirmeye gerek olmaksızın özel ticari defter
leri ispat vasıtası olarak kabul etmeleri gibi.

§: 127- Ö rfün K aynak D eğeri

Bilginler, ş e r î  delillere ve çevrenin yahut âdetlerin değişm esine göre değişm eyen 
şer ı hüküm lere aykırı olması halinde örfün m uteber sayılam ayacağı ve hatta ortadan 
kaldırılm ası gerekeceği hususunda fikir birliği içindedirler. M eselâ, içki içme, kum ar 
oynama, ribâ muameleleri yapma, kabirlere mum dikme, kadınların cenazenin peşinden 
yürümeleri ve dışarıya örtünme esaslarına riayet etmeden çıkmaları gibi davranışlar top
lum içinde âdet haline gelse bile, bunlar; zamandan zamana değişikliğe uğram ayan, dini 
ve ic tim âî bir takım  kötülüklerin  önüne geçilm ek üzere konm uş yasak lara  aykırı 
olduğundan, geçerli birer örf olarak kabul edilemezler.

Buna karşılık, şer'î delillerden ve İslâm hukukunun temel kurallarından birine aykırı 
olm ayan örfün, hüküm  çıkarılırken d ikkate alınm ası gerekir. A kl-ı se lim  sahibi 
kişilerin, m eselâ bir takım ticari âdetleri, ihtiyaçların gerektirdiği siyasi tutum  ve dav
ranışları, sosyal hayat veya yargı düzeni ile ilgili bir takım düzenlemeleri teâm ül haline 
getirm eleri ile oluşan örfler m uteber birer örftür. Çünkü İslâm hukukunda hüküm lerin 
konulm asındaki esas gaye, insanların  durum ların ı düzeltm ek, a ra la rında  adaleti 
gerçekleştirm ek ve onların sıkıntılarını giderm ektir. O halde, İslâm  hukukuna göre 
hüküm  verilirken, insanların âdet edindiği ve akl-ı selim  sahiplerinin tasv ip  ettiği 
şeyleri dikkate almamak, insanları sıkıntının içine atmak olur, ki bu, İslâm  hukukunun 
üzerine bina edildiği temel gayeye aykırı düşer.

Bunun için, hikm et sahibi olan Şârî'in, İslâm 'dan önceki A rap âdetlerinden bir 
çoğunu -bazı yeni düzenlem elere tâbi tutarak- m uhafaza ettiğini görm ekteyiz. A lım- 
satım , rehin, kira, selem, kasâme, evlilik, eşler arasında denklik, katilin âkılesine diyet

289- en-Nahl 16/14.
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yükümlülüğü, m irasçılık ve evlendirm e velâyetinin asabe esası üzerine bina edilm esi 
gibi konu veya hükümlerde durum böyledir. Şâri' Teâlâ bu âdetlerden sadece kötü ve za
rarlı o lanların ı ilga etm iştir. R ibâ, kumar, kız çocukların ın  diri d iri göm ülm esi, 
kadınlara m irasçılık hakkının tanınmaması gibi hükümler bu guruptandır.

Farklı m ezheplere mensup olsalar da, fakihler, sahih örfü m uteber saym ışlar, onu 
fetvâ ve hüküm verirken kendisine dayanılan kaynaklardan biri olarak kabul etmişlerdir. 
Fakihlerden, bu konuda, birer hukuk prensibi ve birer genel kural niteliği taşıyan ifade
ler nakledilm iştir. "Âdet m uhakkem dir", "Örfle sabit olan nassla sabit gibi kabul edi
lir"290 kurallarını bu arada zikredebiliriz.

D eğişik fıkıh kitaplarını inceleyen kimse, fakihlerin buralarda yer alan pek çok 
hüküm ve fetvâyı ö rf üzerine kurmuş olduğunu görür. Bazı fakihlerin de, nassları ve 
şer'î kuralları -ister âmm isterse hâss olsun- örf ve âdet ile tahsîs ettikleri m üşahede edi
lir ki, bu tahsîse istihsân denmektedir. Bazı örnekler verelim:

- B ir bahçedeki b ir kısm ı m eydana çıkm ış bir kısm ı henüz olm am ış ürünün 
satılması: İmam M âlik ve bazı Hanbelîler, bu konudaki teâmüle dayanarak bu satışa ce
vaz vermişlerdir. Oysa, ürünün bir kısmı meydanda olmadığı için, bu satış "m a'dûmun 
(: satış sırasında mevcut olmayan şeyin) satışının câiz görülmemesi" şeklindeki yerleşik 
kurala aykırıdır.

H anefîlerden Şem süleim m e el-H ulvânî ve M uham m ed b. Fadl da kendi zam an
larındaki teâmüle bakarak, mezhep hükmüne aykırı olduğu halde bu şekilde satışa cevaz 
vermişlerdir. Bu hususta M uhammed b. Fadl şöyle diyor: Bu meselede halkın teâm ülünü 
esas alarak istihsân yapıyorum. Halk üzüm satışında bu şekli benim seyip teâm ül haline 
getirmiştir, ortada açık bir örf vardır. Halkın, âdetlerinden sökülüp çıkarılm ası ise onlara 
büyük sıkıntı verir.291

- İmam Ebû Hanîfe ve iki öğrencisi, sözleşm enin m uktezâsından olm asa veya bu 
muktezâya uygun düşm ese dahi, halkın hukukî m uam elelerinde şart koşulm asını âdet 
haline getirdiği şartlar hakkında cevâza hükm etm işler, bu hususta örf-i hâssın bile 
varlığını yeterli görmüşlerdir. Günümüzde bu çeşit şartlara örnek olarak, radyo, saat vb. 
şeylerin satımı sırasında satıcının belirli bir süre tam ir ve bakım ını taahhüt etm esi 
gösterilebilir. Bu, nass karşısında örf-i hâssın dikkate alınm asıdır. Çünkü bu durum da 
şartlar konusunda H anefî mezhebi imamlarının dayandıkları "Hz. Peygam ber, şartlı 
satışı yasaklamıştır" hadisinin hükmü sınırlandırılmış olmaktadır.

- İmam M uham m ed, ö rf bulunm ası halinde, m enkul m alın da gayrı m enkulden 
bağımsız olarak vakfedilebileceğine hükmetmiştir. Oysa, vakıf konusunda genel kural, 
vakfın ebedî olması, dolayısıyla menkul malın vakfedilememesidir.

2 9 0 - ‘{>Ü (M ecelle, madde: 36); ü y d l T j J i i  (Ö rf ile tay in  nass ile  tayin

gibidir. Mecelle madde: 45).
901 • *- ibn Abidin, M ecm ûatü'r-Resâil, II, 104.
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§: 127/a- Ö rfün G eçerlilik  Ş artlar ı292

Bilginler, fıkhî hükümlerin belirlenm esi sırasında örfün dikkate alınm ası için onda 
birtakım şartlar ararlar:

Birinci Şart: Örfün sözkonusu muamelelerin tüm ünde veya büyük çoğunluğunda

uygulanıyor olması gerekir. Buna "ıttırâd" (Jİ>U I) veya "galebe" (U iJÎ) denir. Şayet

örf, m uttarid veya galip (: sürekli veya baskın bir çoğunlukla uygulanm a) özelliği 
taşım ıyorsa, yani hüküm verileceği yer halkı aynı konuda değişik uygulam alar ortaya 
koyuyorsa, örf hükme dayanak olamaz. M eselâ bir belde sakinleri evlenm e akitlerinde

kâh mehrin tamam ını peşin olarak ödem e kâh muaccel (: peşin /  J * * *  ) ve m üeccel
İ s *

Cvadelı / » )  şeklinde ikiye ayırm a yönüne gidiyorlarsa, bu durum da örf geçerli ol

maz. Çünkü bu uygulamanın biri diğerin (toplumdaki genel kanaat ile ilgili) delâletini 
bozmaktadır.

ik in ci şart: Hakem rolü oynayacak olan örfün, söz konusu hukuki işlem in ku
ruluşu esnasında veya söz konusu durumun bulunduğu sırada m evcut olm ası gerekir. 
Hukuki işlemin kuruluşu sırasında bir ö rf bulunup sonra bu örf değişm iş olsa, hüküm 
verilirken dikkate alınacak olan, işlem yapılırken m evcut olan örftür, daha sonra m ey
dana gelen örfe itibar edilmez.

İbn N üceym , el-Eşbâh isimli eserinde293 şöyle der: "Sözlerin yorum unda esas
/ t

alınacak örf, mukaarin (: eş zamanlı /  OjU.» ) 0Ian örftür, m üteahhir (: sonradan ortaya 
» h

çıkan/ ) örf değildir. Bu sebeple şöyle demişlerdir: Sonradan m eydana gelen örf 

dikkate alınmaz (İSjUaJI <—>y Jb  5jŞ- V) “

Buna göre, bir evlenme akdinde mehrin ödeme şekli özel olarak kararlaştırılm am ış 
ise ve o yerde hâkim olan örf, mehrin yarısının peşin ödenmesi yarısının da talâk veya 
ölüm olayına bağlanması tarzında ise, daha sonra da bu konudaki ö rf değişip m ehrin ta
mamı peşin olarak ödenir hale gelse, bu yeni örf o akde uygulanmaz, akdin kuruluşu es
nasındaki örfe göre hüküm verilir. D iyelim  ki kadın bu yeni örfe göre m ehrinin ta 
m am ının ödenm esi talebiyle dava açsa, talebi kabul edilm ez, sadece akdin kuruluşu 
sırasındaki örfe göre (şayet teslim almamış ise) kendisine mehrin yarısının peşin olarak 
ödenmesine hükmedilir.

Üçüncü şart: Örfün açık bir irade beyanı ile çatışmaması gerekir. Bir konuda örf 
olm akla birlikte akdin tarafları bunun aksini kararlaştırmışlarsa, örfe itibar edilm ez, ta

292
- Kahire baskısı s. 158-160'tan özetlenerek eklenmiştir. 

^ - Hamevî'nin şerhi ile birlikte, I, 133.
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rafların ortak iradesi esas alınır. M eselâ -yukarıda değinilen m ehir m eselesinde- o yerde 
hâkim örf mehrin tamamının peşin ödenmesi şeklinde olsa bile taraflar yarısının peşin 
ödenm esine diğer yarısının da talâk veya ölüm haline bağlanm asına karar vermişlerse, 
artık eşlerin hukuki ihtilâfa düşmesi durumumda örfe başvurulmaz, yaptıkları anlaşm aya 
göre hüküm verilir. Zira burada örfün görevi tarafların iradesine ilişkin bir delâlette bu
lunmaktır, oysa ortada açık bir irade beyanı mevcuttur. Bu hususa ilişkin genel kurala 
göre ise "Açık irade beyanı varken delâlete başvurulmaz."294

D örd ün cü  şart: Örfün kesin bir şer'î delile yahut İslâm  hukukunun ilkelerine
aykırı olm am ası gerekir. M eselâ bir toplum da sarhoşluk verici içkilerin içilm esi ve
ticareti veya ribâ muameleleri örf düzeyinde bir yaygınlık kazanm ış olsa bile buna asla
itibar edilm ez. Çünkü bu konulardaki yasak lar toplum sal şartların değişm esi ile
değişebilecek hüküm ler olmayıp kesin niteliktedir. Bu tür bir örfe itibar edilmesi nassın
yürürlüğüne son verm e ve yüküm lülükler sistem ini altüst etm eye kapı aralam a
anlam ına gelir. D in ise, m ükellefler onun hükümlerine uysunlar diye gelmiştir. Yoksa
onların örflerine ve arzularına uymak üzere değil. Nitekim  Yüce Allah şöyle buyurm uş

* •  - - t •  - ■ » t - - - - * J - .  ı .  J - ■ - - s ~

tur: 0 ^ 0 * 3  J j J I j - î j  "Eğer hak onların arzularına

tâbi olsaydı, şüphesiz gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. "295

Bu husus İslâm  hukukuna has bir durum olm ayıp tüm yazılı hukuk sistem leri 
bakımından geçerlidir. Nitekim, bu sistemlerde örf kanundan sonra kaynak olarak kabul 
edilse bile, kamu düzenine ve genel âdâba aykırı örflerde sözleşmenin bu tür bir örfe da
yandırılması geçerli sayılmamaktadır.

Fakat ö rf kesin bir delil ile veya İslâm hukukunun ilkeleri ile çatışm ıyor da nassın 
o sırada m evcut örfe dayalı olması ve daha sonra örfün değişmesi sebebiyle zâhiren bir 
çatışm a görülüyorsa bu durumda örf dikkate alınır. Nitekim  ribâ ile ilgili hadiste altın 
ve gümüş için "veznî"lik (tartıyla m übadele edilm e) buğday, arpa, hurm a ve tuz için 
”keylî"lik (ölçek ile mübadele edilme) özelliği yer alm ış ise de, fakihler Ebû Y u su f un 
içtihadını esas alarak nastaki bu ifadenin o dönem de m evcut örfe dayalı olduğu, do
layısıyla bu m alların  cari örfte geçerli usule göre m übadele edilebileceği sonucuna 
ulaşmışlardır.296

Burada örf ile nas arasında zâhiren bir uyuşm azlık görünüyorsa da bu özde bir 
çatışm a olm ayıp örfün esas alınması nassın ruhuna daha çok uym aktadır ve örf nassın 
amacını kavramaya yardımcı olmaktadır.

294- "Tasrîh mukabelesinde delâlete itibar yoktur" J  V Mecelle madde: 13.

295- el-M ü'm inûn 23/71.
[bn Âbidîn, Neşru'l-arf fî binâ'i ba'zı'l-ahkâm alâ'l-urf, M ecm ûatü'r-resâil içinde, II, 119.
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§: 128- Ö rfü n  D eğ işm esiy le  H ü kü m lerin  D eğ işm esi

İslâm hukukuna göre hüküm verilirken örfün dikkate alınıp bir kısım hüküm lerin 
örf üzerine kurulm asının tab iî bir sonucu, örfün değişm esi ile bu hüküm lerin de 
değişime uğramasıdır. Çünkü asl"daki değişmenin " fer' "de de değişikliği gerektirmesi 
kaçınılmazdır. Nitekim, aynı mezhepteki imamların örfteki değişiklikler sebebiyle farklı 
hüküm lere vardıklarını ve sonraki bilginlerin bazı hüküm lerde önceki im am ların 
görüşlerine aykırı hükümler verdiklerini görmekteyiz. Bu çeşit ihtilâf hakkında fakihler, 
Bu, zaman ve devir ihtilâfıdır, delil ve hüccet ihtilâfı değildir" derler. Aşağıda bu çeşit 

ihtilâfa birkaç örnek göstereceğiz:

- İmam Ebû Hanîfe, kısâs ve haddlerin dışındaki hususlarda, şahitlerin zâhiren adalet 
vasfını taşıyor olmaları ile yetinileceği ve ayrıca tezkiye edilm elerine gerek olmadığı 
görüşünde idi. Çünkü Hz. Peygam ber "Müslümanlar birbirlerine (şahitlikte) adalet sahi
bidirler 297 buyurmuştu. Bu hüküm, İmam Ebû Hanîfe'nin zam anına uygun düşüyordu; 
zira toplum da dürüstlük  hakim  idi. Fakat insanların tu tum ları değişip  yalancılık  
yaygınlaşınca, öğrencileri Ebû Y usuf ve M uhammed zâhirî adaletle yetinmenin bir çok 
hakkın kayba uğram asına yol açacağı kanaatine varm ışlar ve zam andaki olum suz 
değişiklik onların bütün şahitlerin tezkiye edilmesi gerektiğine hükm etm elerine sebep 
olmuştur.

- İmam Ebû Hanîfe: Sultanın dışındakilerin zorlaması ile (fıkıhta üzerine hüküm 
bina edilen) "ikrâh" gerçekleşmez, demiştir. Öğrencileri Ebû Y usuf ve M uham m ed ise 
sultanın dışındakilerinin zorlamasına da ikrâh hükmünü uygulamışlardır. Ebû Hanîfe'nin 
görüşü kendi zam anının şartlarına, yani güç ve kudretin yalnız sultana ait olduğu 
vâkıasına dayanmaktadır. Fakat daha sonra, her zâlim, yaptığı tehdidi gerçekleştirebi
lecek güce sahip hale gelmiş, imameyn de bu duruma göre hüküm vermişlerdir.

- H anefî mezhebindeki yerleşik hükme göre, gâsıp (: başkasının malını onun rızası 
olm adan ele geçiren kim se) gaspettiği m alda onun değerini arttıracak  b ir işlem  
yapm ışsa, m alik iki yoldan birini seçm ekte serbesttir: İster gâsıba bu artış kadar 
ödemede bulunarak malını geri alır, ister gaspedilen malı gâsıba bırakır ve gâsıp bunu 
tazmin ile m ükellef olur. Böylece hem malikin hem gâsıbın hakkı korunm uş olm ak
tadır. Gâsıbın gasbettiği malda, onun değerini eksiltici bir işlem yapm ış olması halinde 
ise, malikin gâsıptan bu eksilen değeri tazmin etmesini talep hakkı doğar.

'  —lı bkz. Zeylâ’î, Nasbu'r-Râye, IV, 81. "Tezkiye"den maksat, hakimin
adaletine güvendiği ve şahidin durumunu bilen bir kişi vasıtasıy la şahidin adaletini ve 
şahitliğe elverişli olduğunu ortaya çıkarm aktır. Son dönem lerin bazı b ilg in leri, doğru 
şehadette bulunacağına dair şahide yemin ettirilm esi ve tezkiye yerine bu yem in ile 
yetinilmesi yönünde fetvâ verm işlerdir. Müctehid im am lardan tbn E bî Leylâ'nın görüşü de 
^ U. Çünkü tezkiyede gaye, hakim in şahidin doğru söylediğine kanaat getirm esidir. 
Günümüzde tezkiye mümkün olmadığından, hakimin kanaat getirmesi için yemin yeterlidir. 
Çağımızdaki kanunlar da bu hükmü getirmiştir.
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Bu hükm ün uygulanm asında İmam Ebû H anîfe ile öğrencileri olan İm âm eyn 
arasında şöyle bir görüş farklılığı doğmuştur: Bir kimse bir elbiseyi gaspedip onu siyaha 
boyam ış ise, Ebû Hanîfe'ye göre bu, malın değerini düşüren bir işlem dir. İm âm eyne 
göre ise, bu işlem, m eselâ sarıya, kırm ızıya boyanm ış olm ası halinde olduğu gibi, 
değeri arttırıcı niteliktedir. Bu görüş farklılığı, esasen örften kaynaklanm aktadır. Çünkü 
Ebû Hanîfe nin zamanında Emevîler siyah renk giyinmekten kaçınırlardı ve bu devirde 
siyah renk giyinm ek hoş karşılanmazdı. İmâmeyn zamanında ise A bbâsîler özellikle si
yah renk giyinmeyi kendilerine sembol edinmişlerdi, bu devirde siyah, rağbet gören bir 
renkti. D em ek oluyor ki, taraflardan her biri kendi zam anındaki âdeti d ikkate alarak 
hüküm vermiş olmaktadır.

- Hanefî mezhebi imamları, Kur'ân öğretme karşılığında ücret almanın câiz olmadığı 
hususunda fikir birliği etmişlerdir. Çünkü Kur'ân öğretmek, bir tâat, bir ibadettir; diğer 
tâat ve ibadetlerde olduğu gibi bunda da ücret alınamaz, demişlerdir. Bu hüküm, o im am 
ların devrine uygun düşmekteydi. Zira o zaman, Kur'ân öğreticilerine beytül-m âlden tah
sisat ayrılıyordu. Fakat zamanla şartlar değişti, beytülmâlden bu öğreticilere ayrılan tah
sisat kesildi. Bunlar, şayet vakitlerini Kur'ân öğretm e işine hasretseler aç kalacaklar, 
geçim lerini temin etm eye yönelseler Kur'ân öğrenim i yok olup gidecekti. Bu şartlar 
içinde Kur'ân öğretm e karşılığında ücret alınm asının câiz görülm em esi hükm ü bu iki 
kötü sonuçtan birine yol açıyordu. O yüzden sonraki bilginler, kendi zam anları ile 
önceki imamların zamanındaki şartlar arasındaki değişikliği göz önüne alıp gerek Kur'ân 
öğretimi gerekse imamlık, müezzinlik gibi diğer tâat karşılığında ücret alınm asına cevâz 
verdiler.

- H anefî m ezhebindeki yerleşik hükm e göre, bir ev satın alınırken evin dışını ve 
bazı odalarını görmüş olmak, aynı m ezhepte alıcıya tanınan "görm e m uhayyerliğ i"

f i j j l  hakkını düşürür. Fakat sonraki bilginler örfteki değ işik liğe binaen bu 

görüşten ayrılıp, bütün odaların görülm üş olmasını, görülm em iş ise "görm e m uhay
yerliği" hakkının düşmeyeceğini hükme bağlamışlardır. Çünkü önceki im am lar devrinde 
evlerin bütün odaları aynı tarzda yapılıyordu; bunlardan bir veya bir kaçını görm ek ta
mamı hakkında fikir edinm eye yeterli idi. Fakat sonraları bir ev içindeki odalar farklı 
farklı şekillerde inşa edilir oldu. Artık satın alınan malın evsâfı hakkında bilgi sahibi 
olabilmek için bütün odaların görülmesi zaruret haline geldi.

G örüldüğü üzere, örf, gerek teşrî (: hukuk kuralları koyma) gerekse yargı ve fetvâ 
açısından İslâm hukukunun verimli kaynaklarından birini teşkil etm ektedir. İslâm  huku
kunun esas kaynakları ve fakihler tarafından örfe böyle değer verilmesi, İslâm hukuku
nun dinam izm ini, onun her yerin ve zamanın ihtiyaçlarını karşılam aya elverişli zengin 
bir hukuk olduğunu gösterir.
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a) Sedd-i Zerâyi'nirı Tarifi
b) M efsedete Yol Açan Fiiller ve Hükümleri
c) Sedd-i Z erây i’in Hüccet Değeri
d) Sedd-i Z erây i’ ve M esâlih-i Mürsele
e) Sedd-i Z erâyi’nin Önemi

§: 128/a- “ Sedd-i Z erây i’ “ in T arifi
* *{ *' lı *' "Zerâi” “zerîa”nın ( İ ojjJJI) çoğuludur. Sözlükte zerîa, iyi olsun kötü ol

sun başka bir şeye ulaştıran vasıta demektir.

Usul terimi olarak zerîa, daha çok, şer’an yasaklanmış sonuca götüren vasıtayı ifade 
etmek için kullanılır. Z erîa’nın şeddi (kapatılm ası) ise, bu tür yolların yasaklanm ası

*  ̂fi fi s
demektir. Buna göre sedd-i zerâyi’ -'“"), m efsedete götüren vasıtaların yasaklan

ması anlam ına gelir. M efsedet de, haram veya m ekruh çerçevesinde kalan şer’an yasak
lanmış durumları ifade eder.

M efsedete götüren fiiller iki kısımdır:

B irin ci k ısım : M ahiyeti itibarıy la  m efsedete gö türücü  fiiller. M eselâ , can 
kaybına ve insanlar arasında kin ve düşmanlığa yol açan haksız yere adam öldürm e, na
musun kirlenm esine ve soyların karışm asına yolaçan zina, aklî dengenin bozulm asına 
yol açan içki içm e fiilleri bu kısma girer.

Bu tür fiillerin yasak olduğu hususunda bilginler arasında görüş ayrılığı yoktur ve 
bu yasak, incelem ekte olduğumuz sedd-i zerâyi’ çerçevesinde bir hüküm değildir. Z ira 
bunlar yapılarındaki kötülük ve zarardan ötürü mahiyetleri itibarıyla haram kılınm ış fiil
lerdir.

9QO
- Kahire baskısı s. 165-170’ten eklenmiştir.
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İk in c i kısım : M ahiyeti itibariyle m efsedete götürm eyen fakat m efsedete yol açan 
bir sonuca vasıta teşkil eden fiiller. Bunlar mahiyeti bakım ından şer'an câiz veya meşru 
fiiller olmakla beraber, şer'an yasak bir duruma aracılık ederler.

İşte incelem e konum uz olan sedd-i z e rây i’ çe rçev esin e  g iren  f iille r  bu 
kısım dakilerdir. Buna göre usul bilginlerinin sedd-i zerâyi’ ile kastettikleri şu olm ak
tadır: Şer’an yasak sonuca yol açması sebebiyle aslen câiz olan fiillerin yasaklanması.

§: 128/b - K ötü lüğe Y ol A çm ası B ak ım ın dan  C âiz F iiller in  
N e v ile r i

Kötülüğe yol açması bakımından câiz fiiller üç nevidir:

Birinci nevi: Nadiren kötülüğe yol açan câiz fiiller. B unların yasaklanm am ası 
gerektiği hususunda bilginler aynı fikri paylaşırlar. Z ira bunların sağladığı yarar yol 
açabileceği zarara göre daha üstündür. M eselâ üzümün sarhoşluk veren içki yapım ında 
kullanılm a ihtimali bulunm akla beraber, bağcılığın pek çok yararları vardır ve sırf bu 
ihtimale binaen üzüm yetiştirm enin yasaklığına hükmedilmez. Yine, yolcu taşım acılı
ğında uçakların  kullanılm ası -bazı hallerde ölüm e yol açsa bile- pek çok yarar 
sağlamaktadır. Sağlanan yarar ağır bastığından bu nadir durumlardaki zarardan ötürü uçak 
kullanımı yasaklanamaz.

ik in c i n evi: Ç oğu zam an kötü lüğe yol açan câiz fiiller. M eselâ , şarap 
im alâtçısına üzüm satmak, kargaşa dönem lerinde silah satışı yapm ak, kum ar ve fuhuş 
gibi haram  fiillerin işlenm esinde kullanacak kişiye gayrı menkul kiralam ak v.b fiiller 
bu guruba girer.

Bu tür fiillerin yasaklanm ası gerektiği hususunda fakihler arasında görüş ayrılığı 
yoktur. A ncak M âlikîler ve H anbelîler gibi bir kısım fakihler bu yasağı sedd-i zerâyi’ 
deliline dayandırırken, Hanefîler, Şâfiîler ve Zâhirîler gibi diğer bir gurup bunu başka bir 
temele, meselâ, “Günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmanın haram lığı”299 ilkesine 
ya da istihsân deliline dayandırırlar.

Üçüncü nevi: Konuş am acının dışında bir sonucu elde etm eye vasıta kılınan câiz 
ve meşru fiiller. M eselâ ölüm hastalığı sırasında kişinin karısını bâin (evlilik bağını ke
sin olarak sona erdiren) talâkla boşaması böyledir. Esasen boşam a tasarrufu şer’an câiz 
olm akla beraber bu durum da, talâk hükmünün konuş amacı d ışında bir sonucu, yani 
kadının mirastan mahrum kalmasını sağlamaya vasıta kılınmaktadır.

Başkasına bir malı belirli bir vâde ile yüze satıp daha satım parasını teslim  almadan 
aynı m alı o kimseden peşin seksene satın alm ak da böyledir. Z ira satıcı bu satım 
sözleşmesi vasıtasıyla -belirli bir süre sonra yüz şeklinde geri almak üzere alıcıya seksen

299- “Günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın” ılılj-ûllj J u- I S t j  Mâide 5/2.
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vererek- haram  olan ribâya ulaşm aktadır. Bu ise, satım ın m eşru kılın ış am acına
✓ * *  9*

aykırıdır. Bu şekildeki satım fıkıh terminolojisinde “bey’ul-îyne” £* ) diye anılır.

,0* O i  s
Yine, beynûnet-i kübrâ tabiri ile ifade edilen kesin ve nihâi

boşamadan sonra, kadının sırf önceki kocası ile evliliğine imkân sağlam ak üzere onunla 
nikahlanm ak... ve bunun gibi belirli bir am aca mebni meşru kılınıp da şe r’an yasak 
olan başka bir sonuca ulaşmak için yapılan her iş bu neviye girer.

Bu tür fiillerle harama ulaşma maksadının açıkça ortada olması halinde, bunların ya- 
saklığı hususunda fakihler farklı düşünm ez. Çünkü bu durum da bu fiiller haram ı 
işlemek için dolam baçlı bir yol ve k ılıf olarak kullanılm aktadır. H erhangi bir fakihin 
böyle bir fiilin câiz olacağına hükmetmesi ise tasavvur edilemez..

Bunlardan maksadın harama ulaşma olduğu anlaşılmıyorsa, o takdirde yasak olmaz. 
Fakihler arasındaki ihtilâf ise, bu maksadı açığa çıkaran delil hakkındadır.

Şâfiîler bu delili lâfız ve ibâre ile sınırlı tutarlar. Onlara göre, fiilin sahibinden 
haram a ulaşm a maksadını gösteren bir söz sâdır olmuş ise fiil yasak ve haramdır; şayet 
bu fiil b ir sözleşm e veya başkaca bir hukuki işlem ise, bâtıl olup, buna hiçbir hukuki 
sonuç bağlanm az. Fakat kişinin m aksadı bunun dışında bir yolla, m eselâ sözleşm eyi 
veya hukuki işlem i çevreleyen karîneler ve özel ilişkiler vasıtasıyla anlaşılıyorsa o 
takdirde bu m aksat dikkate alınm az ve bu sebeple akit veya hukuki işlem in  
geçersizliğine hükmedilmez, im am  Şâfiî el-Ümm isimli eserinde şöyle der: “Benim  (bu 
konudaki) görüşlerim in tem elini oluşturan kural şudur: O bjektif olarak geçerli olan 
herhangi bir akdi (sübjektif iradeye ilişkin) bir itham veya âkıdeyn arasındaki bir âdet 
sebebiyle bâtıl saymam ve objektif geçerlilik şartlarını taşımasına binaen onun cevâzına 
hükmederim; şu var ki, açığa çıkarmış olması halinde akdi fâsid hale getirecek bir niyet 
(iç irade) taşıyorsa bunu m ekruh sayarım ” . Bu sebeple Şâfiî, ölüm  hastalığı sırasında 
karısını bâin talâkla boşayan kişinin vefatı halinde, karısının -iddet içinde dahi olsa- 
kendisine mirasçı olamayacağına, bir malın vadeli olarak satıldıktan sonra vadeli satım  
bedelinden daha aşağı bir bedelle peşin olarak satın alınm asının geçerli olacağına ve 
-akid esnasında haram  sonucu am açladığını açıklam adıkça- n ihâi olarak boşanm ış 
kadının ilk kocasıyla evlenebilmesine imkân sağlam a (tahlîl, hülle) m aksadıyla yapılan 
evliliğin sahih kabul edilm esi gerektiğine hükm etm iştir. Bu tavır, îm am  Ş âfiî’nin 
müslüman hakkında hüsnüzanda bulunmasından, harama yönelme am acını bilfiil ortaya 
koyan ve dış dünyaya yansıyan bir gösterge bulunmadıkça onun iyi hal üzere olduğuna 
hükmetmesinden kaynaklanmaktadır.

M âlikîler ve Hanbelîler ise (maksadı açığa çıkaran) delili lâfız ve ibâre ile sınırlı 
tutmazlar. Onlara göre bu maksat sözlü açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, sözleşm eyi 
veya hukuki işlemi çevreleyen karinelerden, özel şart ve ilişkilerden de anlaşılabilir. Bu 
sebeple onlar, ölüm hastalığı sırasında karısını bâin talâkla boşayan kişinin vefatı ha
linde, hastalık  halinin delâletiyle anlaşılan kötü niyetini sonuçsuz b ırakm ak üzere
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kadının kocasına mirasçı olacağına hükmetmişlerdir. Aynı şekilde bu guruba giren fa- 
kihler, bir malın vadeli satılıp sonra satıcı tarafından daha aşağı bir bedelle peşin olarak 
satınalınm asını, şer’an yasaklanm ış olan ribâya ulaşm a kasdı açık olduğundan bâtıl 
saym ışlar, sırf boşanmış kadının önceki kocası ile evlenebilm esine imkân sağlam ak 
üzere yapılan (muvâzaalı) nikâhın da -erkeğin bu tür nikâhlarda sıkça ta raf olup top
lum da bu özelliği ile tanınır hale gelm esi gibi bir delil ile bu m uvâzaa kasdının  
anlaşılması durumunda- geçersiz olacağına hükmetmişlerdir.

Hanefi'lere gelince, onlar M âlîkîler ve Hanbelîlerle aynı fikri paylaşm akla beraber, 
haram a yönelm e iradesini gösteren karînenin bu m aksada kuvvetli bir biçim de delâlet 
etmesini şart koşarlar. M eselâ ölüm hastalığı halinde talâk tasarrufu böyledir, zira bu du
rumun kadını miras hakkından yoksun bırakm a amacına delâleti güçlüdür. B ir kim senin 
vadeli olarak sattığı malı -araya üçüncü bir kişi girmeksizin- daha az bir bedelle peşin 
fiatına sâtınalm ası da haram kılınm ış ribâya yönelm e am acını kuvvetli b ir şekilde 
gösterm ektedir. Bu sebeple H anefıler, erkeğin ölüm hastalığı halinde iken boşam ış 
olduğu karısının kendisine mirasçı olacağına hükmetmişlerdir. Yine, bir m alın vadeli 
olarak satımından sonra daha düşük bir bedelle satınalınmasını fâsid saymışlardır; onlara 
göre bu olaydaki satım ise geçerlidir, zira kendisiyle ribânın gerçekleştiği hukuki işlem 
satınalmadır, o sebeple fesâd müeyyidesi bu işlemle sınırlı kalmalıdır.

§: 128/c- Sedd-i Z erâ y i’n in  H ü ccet D eğeri

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere sedd-i zerâyi’ bütün fakihlere göre şe r’i 
hüküm lerin belirlenm esinde esas alınan dayanaklardan biridir. A ralarındaki ih tilâf ise 
bunun uygulanması hususundadır. Bu prensibe en geniş şekliyle dayananlar M âlikîler ve 
Hanbelîler, onu daraltarak benim seyenler Şâfiîler, (teorik olarak benim sediklerini ifade 
etmemekle beraber) uygulamada ona geniş bir yer verenler ise Hanefîlerdir.

M âlikî bilgin K arâfî el-Furûk isim li eserinde şöyle der: “Sedd-i ze rây i’ sadece 
M âlik’e -Allah ona rahmet eylesin- özgü değildir, fakat o bu delile dayanarak başkalarına 
göre daha fazla hüküm vermiştir. G erçekte (m efsedete götüren) yolların  önlenm esi, 
üzerinde icmâ edilmiş bir ilkedir.”300

Sedd-i zerâyi’in teşrî prensiplerinden biri ve sağlam bir dayanak olduğunu gösteren 
gerek K ur’ân-ı K erîm ’de gerekse Hz. Peygam ber’in Sünnetinde yer alan bir çok nass 
vardır. Meselâ:

* K ur’ân-ı K erîm ’de şöyle buyurulm uştur: “A llah’tan başkasına tapan lara  (ve 
taptıklarına) sövmeyin; onlar da taşkınlık ederek ve ne söylediklerini bilm eden A llah ’a 
söverler” .301 Görüldüğü üzere Yüce Allah müminlere m üşriklerin tanrılarına sövm eyi 
yasaklam ıştır, ki müminlerin onların hakîr ve zelîl olan tanrılarına sövm eleri sebebiyle

300. el-Furûk, II, 33
7 n  ı • > . * • . . *  t , t» ,
• - e l-E n’âm 6/108 ji»
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onlar da yüce ve ta zime lâyık olan A llah’a sövmesinler. Bu, daha büyük bir kötülüğün 
doğm asına sebebiyet vereceğinin bilinmesi halinde esasen câiz bir fiilin önlenm esi 
gerektiğini açıkça göstermektedir.

* Yine A llah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “G izlem ekte oldukları zinetleri anlaşılsın 
diye ayaklarını yere vurmasınlar (dikkatleri üzerlerine çekecek şekilde yürüm esinler).”^ 2 
Bu ayette de mümin hanımların ayaklarındaki halhalların sesi duyulacak şekilde (veya 
dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda) yürümeleri yasaklanm ıştır, ki bu yolla erkeklerin 
dikkatlerini celbetm eye ve kötü düşünceleri harekete geçirm eye im kân hazırlanm ış 
olmasın.

* Hz. Peygam ber, nifak ve bozgunculukları anlaşıldığı ve ölüm cezasını hakettikleri 
halde, daha büyük bir zararın m eydana geleceğ in i d ikkate alarak  m ünafık ların  
öldürülm esi cihetine g itm em iştir. Z ira R asû lü llah ’ın yakın çevresindeki k işileri 
öldürttüğü haberinin yayılm ası insanların İslâm ’dan soğum alarına yol açabilecekti. 
N itekim bazı münafıkların ölüm cezasını gerektirecek fiilleri ortaya çıkıp kendisinden 
bunların  ö ldürü lm esi ta lep  edilince Hz. P eygam ber şöyle dem işti: “İn san ların  
M uhammed kendi yakın çevresindekileri öldürüyor’ diye dedikodu etm elerinden endişe

ediyorum”.

* Hz. Peygam ber, alacaklının borçludan hediye almasını yasaklamıştır, ki bu şer’an 
yasaklanmış olan ribâya götüren bir yol olmasın.

§: 128/d- S ed d-i Z erây i’ ve M esâlih -i M ü rsele

Her ne kadar sedd-i zerâyi’in şer’î  hükümlerin belirlenm esinde dikkate alınm ası ge
reken bir ilke olduğu Kitap ve Sünnet ile sabit ise de, o başlıbaşına bir delil olm ayıp, 
“m aşlaha” delilinden neş’et etmiş ve ona bağlanması gereken bir delildir. Z ira sedd-i 
zerâyi -yukarıda açıklandığı üzere- m efsedete (kötülüğe) götüren yolların kapatılm ası 
demektir. M efsedetin önlenmesi ise, celb-i m enâfi’ (yararlı olanın sağlanm ası) ve d e f’i 
mefâsid (zararın savılması) anlamını içeren “mesâlih-i m ürsele’ nin bir türüdür. Şu halde 
sedd-i zerây i’in dikkate alınması, m esâlih delilini tam am lam aya ve onu eksiksiz bir 
biçimde işletm eye çalışmak demektir. Bundan dolayı, mesâlih-i mürseleyi hüccet sayan 
her fakih sedd-i zerâyi’in de hüccet olduğunu kabul eder. Buna göre, sedd-i zerâyi’in delil
ler hiyerarşisi içindeki yeri mesâlih-i mürselenin yeri ile aynıdır.

§: 128/e- S ed d -i Z erâ y i’in Ö nem i

Sedd-i zerâyi’in önemi şer’i hükümlerin belirlenm esinde ortaya çıkar. B una göre, 
yasama organı, insanların toplum a zarar verici sonuçlara vasıta kıldığı bazı m übah fiil
leri yasaklayabilir ve onlara bu kapıyı kapayabilir. Meselâ:

i  '  ■ . •  t S * .» t 2

302- en-N ûr 24/31 J *  U^VI U  |J j«J j j j - j a j  Sfj
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* M aliklerin kiralan aşın biçimde yükseltmeleri ve bunun kiracılara taham m ül edi
lemez bir yük getirerek onları zarardîde kılması durum unda mesken kiralarına sınır ko
nabilir.

* Zenginlerin  ve serm aye sahiplerin in  gayrı m enkul m ülkiyetin i söm ürü ve 
b aşkala rı üzerinde baskı aracı o larak  ku llanm aları halinde, m ü lk iy e t hakk ı 
sınırlandırılabilir.

* İthalat, toplum un norm al yaşantısında ihtiyaç duyduğu şeylere hasred ilerek  
daraltılabilir.

* T oplum da erdem li kişiliğiyle tanınan ve eşraftan olan kişileri s ırf m ahkem e 
önüne çıkarm ış olm ak ve onları rencide etm ek am acıyla açılan davaların dinlenm esi 
yasaklanabilir.

* Koca, güvenli bir ortam olmaması durumunda, karısının şahsına veya m alına ge
lebilecek zararlardan ötürü onun uzun mesafede bir yere seyahat etmesine engel olabilir.

Bu ilkeye göre esasen mubah olup da kötülüğe yol açan birçok durum un yasaklan
ması ve önlenmesi mümkündür. Fakat yasaklanan bu mubah fiilin gerçekten kötülüğe 
yol açtığının bilinmesi gerekir, yoksa öyle olduğunun sanılması yeterli değildir. Yine, 
bu m efsedetin şer’an yasaklanmış durumlardan olması gerekir; aksi halde bu tür bir ya
saklam a daha büyük mefsedete yol açabilir, ki o da insanların sıkıntıya düşürülm esi ve 
(gereksiz konan yasaklarla) baskı altına alınmasıdır. Zira İslâm hukunda sedd-i zerâyi’ 
ilkesi benim sendiği gibi, “raf’u ’l-harac ve d e f  u ’l-m eşakka” (sıkıntının giderilm esi) il
kesi de bu hukukun temel ilkelerindendir.



IX- ŞER 'U  M EN K A B L E N Â  

(H z. M u h a m m ed d en  Ö nceki İlâh î D in lerin  H üküm leri)

Şer'u Men Kablenâ'nın:
a) Anlamı
b) Kısımları
c) K itap ve Sünnet in Kapsamında Düşünülmesi Gereği 

§ : 129‘ "Şer'u  M en K ablenâ"nm  A nlam ı
_ —** » s * a s

Ş er u m en k ab len â"  (LLî ^  ^ J y d a n  m a k sa t, Y üce A lla h 'ın  (H z.

M uham m ed'den) önceki toplum lar için koyduğu ve -Hz. İbrahim, Hz. M usa ve Hz İsa 
gibi- peygamberleri vasıtası ile onlara bildirdiği hükümlerdir.

Usul bilginleri, edille-ı şer'iyyeden söz ederken, önceki peygam berler vasıtası ile 
bildirilen hüküm lere de şu açıdan temas etmişlerdir: Bu hüküm ler Hz. M uham m ed'in 
ümmeti hakkında da geçerli midir ve onun ümmeti için bağlayıcı mıdır?

§: 130- "Şer'u M en K ablenâ" İçinde M ütâlâa E d ilecek  H ü kü m lerin  
K ıs ım la r ı

K ısaca ifade edelim  ki, önceki peygam berler vasıtasıyla bildirilen hüküm ler, Hz. 
M uhammed in ümmetine nisbetle iki kısma ayırılır:

Birinci Kısım : Kur'ân-ı Kerîm 'de veya Hz. Peygam ber'in Sünnet'inde yer alm a
yanlar. Bunların m üslüm anlar için bağlayıcı olmadığı hususunda bütün bilginler fikir 
birliği içindedir.

, I k ' nCI K ısım : Kur'ân-ı Kerîm 'de veya Hz. Peygam ber'in sözlerinde zikri geçen 
hükümler. Bunları üç neviye ayırmak gerekir:



ŞERV MEN KABLENÂ 209

B irin ci N evi: M üslüm anlar açısından  m ensuh (: yürürlük ten  kald ırılm ış) 
olduğuna dair delil bulunan hükümler. Bu çeşit hükümlerin de m üslüm anlar için geçerli 
olm adığı hususunda bilginler fikir birliği etm işlerdir. M eselâ Kur'ân-ı Kerîm 'de şöyle 
buyurulmuştur:

'  *  0 S *  y9 y y  » s  o '  $  . *  *  '  9 S y  y y  *  & y  X fi  y  y  X y  X y  y  9 X
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"De ki: Bana vahyolunanda meyte (: murdar et) veya akıtdmış kan, yahut domuz eti 
-ki pistir- ya  da Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanlardan başka yem ek yiyecek  
kimseye haram kılınmış b ir  şey bulamıyorum. Başkasına zarar verm em ek ve sınırı 
aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki, Rabb'in bağışlayan ve 
esirgeyendir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut 
bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyu
nun iç yağlarını da haram kıldık. Zulümleri yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz el
bette doğruyu söyleriz"303

Bu âyetlerden birincisinde Yüce Allah, Hz. M uhammed'in üm m etine haram  kıldığı 
şeyleri açıklamış, İkincisinde ise yahudilere has olmak üzere koyduğu yasak lan  haber 
vermiştir. Ki bu yasaklar onlara, Allah'ın koyduğu sınırların dışına çıkm aları ve zulme 
dalmaları yüzünden konmuştur. Zira onlar, peygamberleri öldürüyorlar, (insanları) A llah 
yolundan saptırıyorlar, ribâ alıyorlar, insanların mallarını haksız yere yiyorlardı.

Bu nevi için b ir başka örneğe H z. P eygam ber'in  şu had is in d e  rastlan ır:
9y  y f f i y X 9  yy  X y y  9 y  9 f i  X

"Bana ganimetler helâl kılındı. Halbuki benden önce 

hiç kimseye helâl kılınmamıştı. "304 Ganimet, savaş neticesinde düşm andan alm an m al
lardır. Bu hadis gösteriyor ki, ganimet almak, önceki toplum lara bildirilen hüküm lere 
göre haram  idi. Fakat Hz. M uhammed ve ümmeti için hüküm değiştirilm iş ve ganim et 
helâl kılınmıştır.

İk inci N evi: M üslüm anlar hakkında da geçerli o lduğuna dair delil bulunan 
hüküm ler. Bunlar, m üslüm anlar için de bağlayıcıdır. Çünkü bu ikrar, o hüküm lerin de 
İslâm Dininin çerçevesinde bırakıldığını göstermektedir. Meselâ:

- Oruç, önceki dinlerde bir farîza olduğu gibi, Yüce A llah  bunu M uham m ed 
üm m etine de farz k ılm ıştır. N itekim  âyet-i kerîm ede şöyle buyu ru lm ak tad ır:

303. eı_En'gm 6/145-146.
-304- Buhârî, Teyemmüm, 1.



210 İSLÂM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

i-,*' ‘ '  .? •* ** t ~  ı ı  „  , t ,  t , i, ,
ü_^ı- r SdJ ^  ^  u r  {»L̂ aJt j^ L U  v_^T I_pl ^ j j l  L̂ j ! L "£y ;mart

edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de fa rz  kılındı. Umulur ki koru
nursunuz. "305

- Kurban, Hz. İbrahim hakkında konmuş bir hüküm  idi. Bu hüküm, şu hadiste be
lir tild iğ i üzere H z. M uham m ed 'in  üm m eti hak k ın d a  da m eşru  k ılın m ış tır:

» 8 İ , * , fi , i  s

f>LJI <ulc- "Kurban kesiniz. Esasen kurban, atanız İbrahim
Aleyh'ısselâm'ın sünnetidir."306

Üçüncü N evi: Kur'ân-ı Kerîm 'de veya Hz. Peygam ber'in ifadelerinde kabul veya 
red işareti olmaksızın zikri geçen ve müslümanlar bakımından mensuh olduğuna dair bir 
delil de bulunmayan hükümler. Meselâ:

- Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

j İ J l j  OiUl; ûiNlj <_üUl j  j  (j-îjl ot 1$___j  p+Şt-

(*”* ^  |»J j  *J 3 ^ Ua İ
- j <

Orada (Tevrat ta) onlar hakkında şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, 
kulağa kulak, dişe diş. Yaralar da kısâstır. Kim bunu bağışlarsa (kısâs hakkından
vazgeçerse) o kendisi için kefâret olur. Allah'ın indirdiği ile hukmetmeyenler zâlimlerin
ta kendileridir. "307 Bu âyet, Tevrat'ta İsrâiloğulları için konulm uş olan hükm ü haber 
vermektedir.

- Yine Kur ân da Cenâb-ı Allah'ın Salih Peygam ber'e hitaben şöyle buyurduğu ifade
* '  -A * * i  * 0 * »•/ » ,  ,  » fi ^ f

edilir: ıl)l (*-<—'_} "Onlara, suyun aralarında paylaş-
tırıldığını haber ver; içme sırası kiminse o gelip  suyunu alsın."309 Bu âyet, Salih 
Peygam ber ile kavm i arasındaki su ihtilâfının halli ile ilgilidir. Buna göre su, gün 
esasına göre nöbetleşe kullanılacaktı. D eveye ayırılan günde, kavm i ancak onun 
sütünden faydalanabilecekti. Böyle bir paylaşma hakkında âyette ne kabul ne de red ifa
desi vardır. Bu tarz bir paylaşmanın müslümanlar bakımından mensuh olduğuna dair de 
başka bir delil bulunmamaktadır.

305- el-Bakara 2/183.
3°6 - Ayn| an]amc)a bkz . İbn Mâce, Edâhî, 3.

307- el-M âide 5/45.
308- el-K am er 54/28.
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U su lcü ler, bu nevi hüküm ler k o n u su n d a  b ilg in le rin  ih tilâ fa  düştüğünü  
b e lir tir le r .3083 Fakat doğrusu, bu hüküm lerin m üslüm anlar hakkında da geçerli ve 
bağlayıcı olduğunu kabul etmektir. Şu delil bu görüşü teyit ediyor: Hz. Peygam ber:

Lji-a-İJ j l  jp- j a  "Kim bir namaz vaktinde uyur kalırsa

veya unutup vaktini geçirirse, hatırladığında onu kılsın"309 buyurduktan  sonra

p i\ j  "ve beni anmak için namaz kıl"310 âyetini okum uştur. Esasen bu

âyet Hz. M usa'ya yapılan bir hitabı ihtiva etm ektedir ve Hz. Peygamber, hatırlandığında 
namazın kazası gerektiğine delil göstermek üzere bu âyeti zikretmiştir. Şu halde önceki 
toplum lar için konmuş olup da, Kur'ân ve Sünnet'te bu şekilde zikredilen hüküm lerin 
müslümanlar hakkında da geçerli olduğunu kabul etmek gerekir.

Çünkü Allah ve Rasülünün önceki toplum lar için konmuş hüküm lerden bazılarını, 
yukarıda gösterilen şekilde zikretmesi, bunların müslümanlar hakkında da geçerli olduğu 
hususunda zım nî bir kabul niteliğindedir.

Bu sebeple, bazı fakihler, m üşterek m ülkiyete konu olan bir m alın "m ühâyee" 

sliLfJl usulü ile paylaşılmasını câiz görm üşlerdir. M ühâyee, her bir ortağa m üşterek

m ülkten tek başına belirli bir süre faydalanm a hakkının tanınm asıdır. F ak ih ler bu 
hükm e varırlarken, Salih Peygam ber ve kavm i arasındaki su ihtilâfının halline dair 
-yukarıda zikredilen- âyete dayanmışlardır.

Y ine bazı fakihler, zimmîye (: İslâm ülkesindeki gayrı m üslim  vatandaşa) karşılık 
müslümana, kadına karşılık erkeğe ve köleye karşılık hür kişiye kısâs cezasının uygula-

»S s • i  fi ,  ,  S*SS /

nacağı hükmünü savunurlarken, yukarıda zikrettiğim iz ... ^  âyetini

delil göstermişlerdir.

§: 131- "Şer'u  M en K ablenâ"nın  K itap ve S ünnet'in  K ap sam ınd a  
D ü şü n ü lm esi G ereğ i

İyi incelendiğinde görülür ki, "şer'u men kablenâ" aslında m üstakil bir kaynak ol
m ayıp , n ihâ î tah lilde  K itap ve Sünnet'in  kapsam ına dahild ir. Z ira  -daha önce 
açıkladığım ız üzere- şer'u men kablenâ ile ancak, A llah Teâlâ veya Hz. Peygam ber o

• a - Hanefi ve Mâlikilerin çoğunluğuna, İmam Ahmed b. Hanbel'den rivayet edilen iki görüşten
tercih edilenine ve Râzî gibi bazı Şâfıî usulcülere göre, şer'u  men kablenâ'nın bu nev'i 
müslüm anlar hakkında da geçerli ve bağlıyıcıdır. Şâfıîlerin çoğunluğuna, M utezile, Zahiriler 
ve Şîa ile Ahm ed b. H anbel’den nakledilen d iğer görüşe göre ise bu nevi hüküm ler 
m üslüm anlar bakımından geçerli ve bağlayıcı değildir. Bkz. İbn Kudâme, R avzatu’n-nâzır, 
Riyad 1983, II, 160; Şevkânî, İrşâdü'l-fuhûl, tahkîk: Ebû M us‘ab b. M uham med Said el- 
Bedrî, Beyrut 1412/1992, s. 400-402. (mütercim)

109 *  •• - Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Tirmizî, 16; Nesâî, Mevâkît, 53; Dârimî, Salât, 26.
31° -  Tâhâ 20/4.
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hükmü red ifadesi taşımaksızın zikretmiş olursa ve hakkında m üslüm anlar bakımından 
mensuh olduğuna dair delil bulunmazsa amel edilir. O halde Yüce Allah'ın zikrettikleri 
Kitab'ın, Hz. Peygam ber'in zikrettikleri de Sünnet'in dışında düşünülemez.



X- SA H Â B Î K A V Lİ

a) Sahâbîrıin Tarifi
b) Bilginlerin Sahâbî Kavlinin Kaynak Olup Olmadığı Hususundaki Görüşleri ve 

Dayandıkları Deliller
c) Bu Konuda Tercihe Şâyân Olan Görüşün Belirlenmesi

§: 132- "S ahâbî"nin  T arifi
i  s  Si ^

Usulcülerin çoğunluğuna göre sahâbî ), Hz. Peygam ber’e yetişm iş, ona

iman etmiş ve örfen "arkadaş" diye anılabilecek ölçüde uzun süre onunla birlikte bu
lunmuş kimseye denir.311 Bu tarife göre, Hulefâ-i Râşidîn, Hz. Peygam ber'in hanımları, 
Ebû H üreyre, A bdullah  b. M es'ud, A bdullah  b. A bbâs ve Z eyd  b. S âb it gibi 
Rasûlüllah’a iman edip onunla uzun süre beraber bulunmuş, davranışlarına şahit olmuş, 
söylediklerini dinlem iş, onun yüce ahlâkını benim sem iş kişiler sahâbîd ir (çoğulu

"Sahâbe" ve "Ashâb" /

Sahâbe içinde bir gurup, fıkhî bilgisi ve kaynaklarından hüküm  çıkarm a gücü ile 
tanınıyordu.

Hz. Peygam ber vefat edince, müslümanların karşılaştıkları m eseleler hakkında fetvâ 
verm e ve aralarında çıkan ihtilâfları halletm e işini bu sahâbîler üstlenm iş oldular. 
Onların, birçok m eselede verdikleri fetvâlar, çözüm ledikleri davalara ait hüküm ler ve 
değişik vesilelerle ortaya koydukları hukuki görüşler, ilk devirlerin bilginleri tarafından

311 • • • • •- Hadis bilginlerinin ıstılahında, Hz. Peygamber ile uzun süre bir arada bulunm uş olsun o l
masın onu gören ve ona iman etm iş olan herkese sahâbî denir. Bu anlayışa göre, Hz. 
Peygam ber'e iman etm iş ve onunla bir an bile beraber bulunmuş herkes sahâbî adını alır. 
Bazı usul bilginleri de bu görüşe katılırlar. Fakat usulcülerin çoğunluğunca benim senen te
rim anlamına göre, böyle kimse sahâbî sayılmaz.
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bize intikal ettirilm iştir. Fakat bunlar m üstakil bir kitap halinde derlenm iş değildir. 
Hadis kitapları ile değişik mezheplere ait fıkıh kitapları içine serpiştirilmiş haldedir.

Usul b ilginleri, Sahâbe'den intikal eden fetvâları ve onların şer'î konulardaki 
görüşlerin i, bunların , Kitap, Sünnet, icm â ve kıyas gibi şer'î b ir hüccet sayılıp  
sayılmayacağı açısından ele almışlar, bir çok görüş ortaya koym uşlar ve m ezhep imam
larından bu hususta değişik nakillerde bulunm uşlardır. Biz, bu görüşleri ve im am lara 
nisbet edilen ifadeleri tek tek inceleme yönüne gitm eyip, sahâbî kavli konusunda bilgin
lerin görüşlerini topluca özetlemeye çalışacağız.

§: 133- S ahâb î K avlin in  H üccet O lup  O m adığı H u susun da  
B ilg in ler in  G örü şler i

Sahâbî kavlinin, re'y ve ictihad ile kavranam ayacak bir konuda olm ası halinde, bu
nun kaynak olduğunu ve ona göre amel etm ek gerektiğini bütün bilginler ihtilâfsız ka
bul ederler.312 Zira böyle bir durumda ilk ihtimal, sahâbî kavlinin Hz. Peygam -ber'den 
duyulan bir bilgiye dayanm ış olmasıdır. O halde bu bir nevi Sünnet sayılır. Sünnet ise 
bütün m üslümanların ittifakı ile, şer'î hüccetlerin en kuvvetlilerindendir.

H anefî bilginler bu nevi sahâbî kavli için, asgari hayız süresinin üç gün olduğuna 
dair Abdullah b. Mes'ud'dan ve hamilelik süresinin iki yıldan bir lâhza bile fazla olam a
yacağına dair Hz. Ayşe'den rivayet edilen görüşleri örnek gösterirler. Çünkü (dini konu
lardaki) m iktarlar re'y ve akıl ile bilinemez. Bu gibi hususlarda sahâbî görüş belirtm iş 
ise, bu onun Hz. Peygamber'den duyduğu bir bilgiye dayandığını gösterir.

Şu da aynı konuda örnek olarak gösterilebilir: Hz. Ali'nin bir gece her bir rekâtında 
altı secde yaparak altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir. B ilindiği gibi nam az, te
abbüdî bir iştir. Re'y ve akıl ile bilinemez, m utlaka naklî delile dayanm ak gerekir.

Bu sebeple İmam Şâfiî şöyle dem iştir: Şayet Hz. Ali'nin böyle yaptığı sabit ol
saydı, ona uygun olarak hüküm verirdim. Çünkü bu konuda kıyasa yer yoktur ve ilk ih
timal onun bunu naklî bir delile dayanarak yapmış olduğudur.313

Y ine b ilg in ler fik ir birliği etm işlerd ir ki, b ir sahâbînin kavli d iğer Sahâbe 
m üctehidleri için bağlayıcı olamaz. Çünkü onlar birçok m eselede ih tilâf etm işler; 
bazıları diğer bazılarından farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Eğer birisinin kavli, diğer 
müctehid sahâbîlere karşı hüccet teşkil etse idi, böyle bir ihtilâf câiz olmazdı.

312 ı • • •
- R ey  ve ictihad ile kavranamayacak konudaki sahâbî kavlinin kaynak değerini o yazarın 
m üteakip satırlarda belirttiği üzere sünnet olm a ihtim alinden aldığı, Hz. Peygam ber'den 
ıivâyet edilm em iş hususların ise sünnet olarak nitelendirilm esine bazı bilginlerin  karşı 

çıktığı gözönünde bulundurulmalıdır. Meselâ bkz. Şâfiî, Risâle, Tahkîk: Ahmed M uham med 
Şâkir, K ahire, 1340 H., §: 1309-1311; G azzâlî, M ustafâ, M ısır, 1324 H „ I, 260 v.d. 
özellikle 265-267. (mütercim) ̂11

' * - Şerh'u Celâl el-M ahallî li Cem 'il-Cevâm i\ II, 361.
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Esasen bilginlerin bu konuda ihtilâf ettikleri nokta re'y ve içtihada dayanan sahâbî 
kavlinin, Sahâbe'den sonra gelen nesiller için bağlayıcı bir kaynak teşkil edip etm e
yeceği hususudur.

Bazı bilginler: Bu bir kaynak sayılmaz, demişlerdir. İm am  Şâfiî'nin üzerinde karar 
kıldığı görüş budur.314 Sonraki H anefî bilginler ile Şâfiî ve M âlikilerden b ir gurup ve 
kelâmcıların çoğunluğu da bu görüşü seçmişlerdir.

Bu görüş sahiplerinin delili şudur: Sahâbî de diğer m üctehidler gibi bir müctehiddir. 
Onlar hataya düşebildiği gibi, sahâbînin hataya düşmesi de mümkündür. Şu halde sahâbî 
kavli diğer müctehidler hakkında şer'î kaynak ve hüccet teşkil edemez.

Bazı bilginler ise, Kitap, Sünnet ve icmâda hüküm bulunmadığı zaman sahâbî kavli 
bağlayıcı bir kaynak olur, dem işlerdir. Bu, Hanefî imamlarının, -eski m ezhebine göre- 
İmam Şâfiî'nin ve -kendilerinden yapılan iki rivayetten birine göre- İm am  M âlik ve 
İmam Ahmed b. Hanbel'in görüşüdür.

Bu görüş şu delile dayandırılmaktadır: Her ne kadar sahâbînin de diğer m üctehidler 
gibi hataya düşmesi m uhtemel ise de, çoğunlukla sahâbînin görüşü doğrudur. Çünkü o 
Hz. Peygam ber'in m ektebinde yetişm iştir. A rap diline hakim dir, K ur'ân âyetlerin in  
nüzûl ve hadislerin vürûd sebeplerine (: hangi m ünasebetlerle indiğine veya ifade 
edildiğine) vâkıftır; Hz. Peygamber'in davranışlarını bizzat müşahede edip, söylediklerini 
dinlem iş ve şer'î hüküm lerin gayelerini kavram ıştır. Bu özellik ler daha sonra gelen 
m üctehidlerin  hiçbirinde bulunam az. Şu halde sahâbî görüşü diğer m ücteh id lerin  
görüşlerinden üstündür ve diğer müctehidler için bağlayıcıdır.

§: 134- T ercihe Şâyân O lan G örüş

Bizim bu konuda tercihe şâyân bulduğum uz görüş, sahâbî kavlinin bağlayıcı bir de
lil sayılmamasıdır. Daha sonra gelen müctehidler, kendi araştırm a ve ictihadları sonunda 
sahâbî kavlini benim seyip ona göre amel edebilecekleri gibi, farklı bir görüş de ortaya 
koyabilirler. Bizi bu görüşe götüren iki gerekçe bulunmaktadır:

1- Bir şeyin kaynak olduğuna hükm edebilm ek için bu hususu belirleyen b ir delil 
bulunması gerekir. Oysa sahâbî kavlinin kaynak olduğuna dair bir delil yoktur. Bu du
rumda onun kaynak sayılması, delilsiz-bürhansız şer'î dayanak tesbit etm ek olur ki, bu 
câiz değildir.

2- B ir kısım Tâbiûn m üctehidlerinin bazı m eselelerde, sahâbî kavline aykırı icti- 
hadda bulunduklarını ve bu görüşün sahibi olan sahâbî bu m uhalefeti öğrendiği halde 
onlara karşı bir itirazda bulunmadığını görüyoruz. Şayet sahâbî kavli diğer m üctehidler

el-M inhâc'da ve Bedahşî'nin bu esere yazdığı şerhte şöyle denir: "Şâfiî yeni m ezhebinde, 
müctehidin başka bir bilgini taklid edemeyeceği gibi, bir sahâbîyi de taklid edem eyeceğine 
hükm etm iştir." (Bu ifadeyi Attâr, Cem 'ul-C evâm i'e yazdığı H âşiye'sinde nakletm iştir. IH, 
361).
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için bağlayıcı bir kaynak olsaydı, tâbiî m üctehid buna aykırı ictihadda bulunm azdı ve 
görüşün sahibi olan sahâbî onun bu muhalefetine karşı çıkardı.

Bu durumun birçok örneği vardır. Bazılarına işaret edelim:

- Hz. Ali, kendi hilâfeti zamanında hakimlik yapan ve Tâbiûn'un ileri gelenlerinden 
olan Kadı Şurayh nezdinde, bir yahudinin elinde gördüğü zırhın kendisine ait olduğu id
diası ile dava açmıştı. Fakat yahudi bu iddiayı kabul etmedi. Bu benim zırhım dır ve be
nim zilyetliğimde bulunmaktadır, dedi. Bunun üzerine Kadı Şurayh Hz. A li’den iddiasını 
ispat etm ek üzere iki şahit getirmesini istedi. Hz. Ali kölesi Kanber'i ve oğlu Hasan'ı 
çağırdı. Her ikisi onun lehine şahitlik ettiler. Kadı Şurayh şöyle dedi: "Evet, kölenin se
nin lehine yaptığı şahitliği kabul ediyorum. A m a oğlunun şahitliğini kabul edem em ." 
Hz. Ali ise oğlunun babası lehine şahitlik edebileceği görüşündeydi. Fakat zırhı yahu- 
diye teslim etti. Bunun üzerine yahudi şöyle dedi: "M üminlerin Em îri benim le birlikte 
kendi tayin ettiği hakimin önüne gidiyor, hakim onun aleyhine karar veriyor ve o da bu 
karara uyuyor!" Sonra: "Sen doğru söyledin. Evet doğrusu o senin zırhın" deyip 
müslüman oldu. Daha sonra Sıffîn savaşında öldürülünceye kadar hep Hz. Ali ile beraber 
bulundu.315

- Abdullah b. Abbâs'a, oğlunu kurban etmeyi nezretmiş (: adamış) bir kim senin ne 
yapması gerektiği sorulmuştu. O, bu adamın yüz deve kurban etmesi gerektiği yönünde 
fetvâ verdi. Tâbiûn büyüklerinden M esrûk bunu duyunca itiraz etti, sadece bir koyun 
kesmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Allah Teâlâ’nın Hz. İbrahim 'e Hz. İsm ail’in yerine 
bir koyun kesm esini em retm iş olduğuna işaret etm ek üzere, "O adam ın çocuğu Hz. 
İsmail'den daha üstün değildir!" dedi.

İbn Abbâs m, daha sonra Mesrûk'un görüşünü kabul ettiği rivayet olunur.

Bu olaylar, açıkça, re y  ve içtihada dayanan sahâbî kavlinin bağlayıcı ve aksine 
görüş belirtilemeyecek bir şer'î kaynak sayılamayacağı görüşünü teyit etmektedir.

- - Bu olayı Ebu Nuaym el-HıIye'de senedi ile birlikte zikretm iş, San'ânî de ona dayanarak 
Sübülü's-Selâm 'da nakletmiştir, IV, 194.

31 5



XI- İSTISHÂB

a) Istıshâbın 
aa) Tarifi 
bb) Nevileri

b) Istıshâb Üzerine Bina Edilmiş Fıkhı Prensipler

§: 135- " Istıshâb "ın  T arifi

Sözlük anlamı itibariyle "istıshâb" ), m usâhabe ) kelim e

sinden alınmıştır. M usâhabe, birlikte olmak ve ayrılm am ak dem ektir. U sulcülerin d i
linde ise istıshâb, "geçm işte sabit olan bir durum un, -değiştiğine dair delil bulun
madıkça- halihazırda varlığını koruduğuna hükmetmek" anlamında kullanılır.

a) Buna göre: D aha önce varlığı bilinen bir durumun devam  edip etm ediği husu
sunda tereddüt duyulursa, istıshâb yoluyla -önceki mevcudiyetinden ötürü- bu durumun 
varlığını koruduğuna hükmedilir.

b) Daha önce var olmadığı bilinen bir durumun daha sonra m eydana gelip gelmediği 
hususunda tereddüt duyulursa, istıshâb yoluyla -önceki yokluğundan ötürü- bu durumun 
halen mevcut olmadığına hükmedilir.

Meselâ:

- Bir kimse, ayıptan sâlim olması şartı ile bir şey satın alsa, sonra ayıp bulunduğu 
iddiası ile onu geri verm ek istediğinde, satış sırasında ayıbın bulunup bulunm adığı hu
susunda satıcı ile ihtilafa düşse, satıcıdan sözünün doğruluğuna dair delil getirmesi iste
nemez. Çünkü asıl olan malın ayıptan sâlim olmasıdır. Yani bir delil gösterilm edikçe 
bu durumun devam ettiğine hükmedilir. O yüzden, iddiasını isbat etm ek alıcıya düşer.
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- Bir kimse, avcılıkta m ahir olduğu söylenerek satılan bir hayvanı satın alsa, sonra 
bu hayvana avcılığın öğretilm em iş olduğu iddiası ile onu geri verm ek istese, kendisi 
bunu isbat ile m ükellef olmaz. Bu özelliğin hayvanda m evcut olduğunu isbat etm ek
satıcıya düşer. Çünkü hayvanda asıl olan, av işini bilm em esidir; ona bu özellik belirli
bir eğitim le kazanıdırılır. Böyle bir özelliğin var olup olm adığı hususunda ih tilâf 
çıkarsa, bunun varlığını iddia eden tarafın delil getirmesi gerekir.

§: 136- İstısh â b ın  N ev iler i

İstıshâb, önceden mevcut olan hüküm itibariyle aşağıdaki nevilere ayrılır:

Birinci Nevi: A ksine delil bulunm adıkça, bir eşyadan faydalanm a veya bir dav
ranışta bulunm anın m ubah olduğuna hükm edilm esi istıshâbı. B una "ibâha-i aslivve

istıshâbı" ^U»Vl ö - l ^ l  ^ 1 x ^ . 1  ) denir.

Bilginlerin çoğunluğu, hakkında belirli bir şer'î hüküm bulunm ayan ve insana fay
dalı olan şeylerde ve işlerde temel hükmün mubahlık ve izin olduğunu kabul ederler. 
Çünkü bu konuda, bir çok delil vardır. M eselâ şu âyetler bu hususu açıkça ifade etmek-

■ \ ' " \ ı ’ • '  * i'"' '  "  .*'•*
tedir: U-**- ^  l» ĵ SÜ ji> - <£İJI y  "O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin  için

yarattı. "316 ^ S / i  ğ  L._, ^  C J jO ' ^  «G öklerde ve yerde ne

varsa hepsini kendinden (bir lutuf olarak) size boyun eğdirdi,"317 Âyetler, yeryüzündeki 
ve göklerdeki her şeyin insanlar için yaratılıp  onların em rine verilm iş olduğunu 
bildiriyor. Bunlar insanlara mubah kılınmam ış olsa, bu ifadenin anlamı kalm azdı. Zira 
bunlar insanlara yasaklanm ış olsa idi, onlar için yaratıldığı ve onların em rine verildiği 
ifadesi neyi anlatmış olurdu?

Şu halde müctehid, bir mesele ile karşılaştığında, bu meselenin hükm ünü naklî de
lillerden veya kıyas metoduna yahut m aslahat prensibine göre araştırır. Bu delillerde bir 
hüküm bulamazsa, o zaman ibâha-i asliyye esasına göre hükm eder ki, bu hüküm mu- 
bahlıktır.

Buna göre, fakihe bir hayvan, bir bitki veya cansız bir eşyadan faydalanm anın yahut 
herhangi bir davranışta bulunmanın hükmü sorulduğunda, o hususta şer'î bir delil bula
maz ve bunun faydalı olduğuna kanaat getirirse; bu prensibe istinaden, o şeyden fayda
lanmanın veya o işi yapmanın mubah olduğuna hükmedecektir.

Bu nevi istıshâba göre amel etm e hususunda bilginler arasında farklı tutum a rast
lanmaz, fakat bazıları bunun istıshâb olarak isimlendirilmesine karşı çıkmışlardır.

316- el-Bakara 2/29.
el-Câsiye 45/13.
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İk in c i N evi: D elil bulunm adıkça sorum lu tu tu lm am a istıshâb ı ( y U w ı i - l
fi ö

"Berâet-i asliyye istıshâbı"). İslâm hukukuna göre, kural, kişinin zim 

m etinin sorumluluktan arınm ış kabul edilmesidir. Kişi üzerinde şer'î bir m ükellefiyetin 
veya şahsi bir hakkın varlığından söz edilebilmesi için her bir m ükellefiyet veya hakkın 
delil ile ispatı gerekir. Meselâ:

- Bir kimse başka birisinde alacağı olduğunu iddia etse fakat bu alacağını ispat ede- 
mese, davalının borçlu olm adığına hükmedilir. Çünkü kural, aksine delil bulunm adıkça 
zimmetin berî sayılmasıdır.

- Bir kimse başkasının m alına zarar verse ve bu zararın miktarı yahut değerinde ih
tilâfa düşseler, zarar gören iddiasını destekleyici delil getirm edikçe zararı verenin sözü 
esas alınır. Çünkü zararı verenin kabul etmediği fazlalık hususunda kural zim m etin berî 
olmasıdır. Bu fazlalığı sadece zarar gören taraf iddia etm ektedir; o halde iddiasını ispat 
etmesi istenir.

- Bir ticari ortaklıkta, ortaklığın işlerini bilfiil yürüten ortak, kâr etm ediğini iddia 
etse, diğer ortak kâr edildiğini ispat etmedikçe, ona yem in verilir ve iddiası kabul olu
nur. Çünkü, asıl olan kâr edilm em esidir ve kâr ârızî bir durum dur; o halde -aksine delil 
bulunmadıkça- aşıla göre istıshâb yapılır.

- B ir kimse, kendi nam ına ticari işler yapması için birine serm aye verse ve onun 
satın aldığı bir cins mal ile ilgili olarak o malı alıp satm am ası hususunda talim at 
verdiği iddiasında bulunsa, vekil bu talimatın verildiğini kabul etm edikçe onun iddiasına 
göre hüküm  verilm ez, bu konudaki aşıla göre istıshâb yapılır, ki asıl olan talim atın 
mevcut olmamasıdır. Böyle bir talimatın varlığını ispat etm ek m üvekkile düşer.

H içbir bilgin bu nevi istıshâba göre amel etmeye karşı çıkmam ıştır.

Ü çü n cü  N evi: Sebebi ortadan kalkm adığı sürece, şer'an varlığı kabul edilen
> * ** ss * o fi fi *

hükmün sabit sayılması istıshâbı ( «r?»* ^
/ ^ * fi *  }  ,  fis

/  kısaca "vasıf istıshâbı"). M eselâ, m ülkiyetin kazanılm asını 

sağlayan sebebin varlığı halinde m ülkiyet hükm ünün, evlilik  akdinin varlığı halinde 
eşlerin birbirine helâl olm ası hükmünün, borçlandırıcı bir işlem in veya haksız fiilin 
varlığı halinde zimmette borcun doğumu hükmünün sabit sayılması gibi. B una göre:

- A lım -satım , m irasçılık gibi bir m ülkiyet sebebine binaen bir kim senin m ülkiyet 
hakkı sabit olduktan sonra, ne kadar uzun bir süre geçerse geçsin, yeni bir sebeple bu 
m ülkiyetin ortadan kalktığına dair delil bulunm adıkça, o kişinin m ülkiyet hakkının 
varlığı kabul edilir.
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- Bir evlilik akdi ile kurulm uş olan evlilik ilişkisinin üzerinden ne kadar zam an 
geçerse geçsin, evlilik bağını ortadan kaldıran bir sebebin m eydana geldiğine dair delil 
bulunmadıkça bu evliliğin devam ettiği kabul edilir.

- Bir kimse bir borç altına girince, bu borç onun zimmetinde sabit olur. D aha sonra 
borcu ödediğine dair delil bulunmadıkça, o borcun devam ettiği kabul olunur.

- Bir kimse abdest aldıktan sonra, abdesti bozan durumlardan birinin vuku bulduğu 
bilinmedikçe, onun abdestli olduğu kabul edilir.

Şu halde, şer ân sübûtu kabul edilen her hüküm, bu hükm ün sebebinin ortadan 
kalktığına dair delil bulunmadıkça, devam ediyor kabul edilir ve bu, istıshâbın üçüncü 
nevini teşkil eder.

Bu nevi istıshâba göre amel hususunda da bilginler arasında görüş ayrılığı bulun
mamaktadır.

Usul kitaplarında istıshâb için daha başka neviler zikrediliyorsa da, biz bunlara 
değinm ek istem iyoruz. Çünkü bize göre onları "istıshâb" olarak  n ite lem ek doğru  
değildir; o yüzden istıshâbın nevileri arasında saymayı yerinde bulmadık.

§• 137- İstıshâb  Y eni B ir H üküm  O rtaya K oym az

İstıshâbın tarifi ve nevileri dikkatle incelendiğinde açıkça görülür ki, istıshâb yeni 
bir hüküm ortaya koymamaktadır. Aksine daha önceden var olan bir hükm ün varlığını 
koruduğunun kabulüne istıshâb denm ektedir. Bu hüküm, ya ibâha-i asliye kuralı veya 
berâet-i zim m et kuralı ile veya şer'ân kabul edilen sebebinin varlığ ına binaen sabit 
sayılmaktadır.

O yüzden bilginler şöyle demişlerdir: İstıshâb, olanı olduğu gibi bırakm a hususunda 
hüccettir, olmayanı var kabul etmek için hüccet değildir.

§: 138- İstısh âb  D eliller in  S on u n cu su d u r

Unutulm am alıdır ki, bir olayda istıshâba başvurulmadan önce, olay hakkında Kitap, 
Sünnet, icm â veya kıyasta özel bir delilin bulunup bulunmadığının araştırılm ası gerekir. 
Bunlardan birinde özel delil bulunursa ona göre hükmedilir; ancak özel delil bulunmadığı 
zamandır ki m üctehid istıshâba göre hükmedebilir. Yani istıshâb, şer'î deliller arasında 
en son başvurulacak delildir. N itekim  H ârezm î "ei-Kâfî" isimli eserinde şöyle der: 
İstıshâb, fetvâ verilirken başvurulacak en son dayanaktır. Zira m üftî, kendisine bir 

olayın hükm ü sorulduğunda, onun hükm ünü önce K itap'ta, sonra Sünnet'te , sonra 
icmâda, sonra da kıyasta arar. Bunlarda bulam azsa o zaman olum lu veya olum suz so
nucu istıshâbu 1-hâl den çıkarır. Eğer tereddüt, önceden m evcut bir durum un veya bir 
hükmün ortadan kalkıp kalkmadığı hususunda ise, asıl olan, onun varlığını korum akta
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olduğudur. Şayet tereddüt, bir durum veya hükmün sabit olup olmadığı hususunda ise, 
asıl olan onun sabit olmadığıdır."318

§: 139- İstısh âb  Ü zerin e B ina E dilm iş F ık h î P ren sip ler

Fakihler şu prensipleri istıshâb deliline dayandırmışlardır:
1- B ir değişiklik m eydana geldiğine dair delil bulunm adıkça, olanı olduğu halde

* *  *y > y y toy  ̂ x yy y y y *  y y )■ o ft>y

bırakm ak esastır. ( « ^  L* j ? -  ü tT  t* Jis- l*

Bu kurala göre fakihler, kaybolmuş ve sağ olup olm adığı bilinm eyen "m efkûd" 
hakkında şu sonuçlara varmışlardır: Ona ait olduğu bilinen haklar konusunda -öldüğüne 
dair delil bulunm adıkça- sağlara uygulanan hüküm ler uygulanır. M alları m irasçıları 
arasında bölüştürülmez, karısı başkası ile evlenemez, vedia olarak bıraktığı şey, vedianın 
kendisine tevdi edildiği kişiden geri alınmaz (fıkıh kitaplarının "el-mefkûd" bölüm ünde 
benzeri başka hükümler de mevcuttur). Çünkü, kaybolduğu sırada onun yaşadığı yakînen 
bilinm ekteydi; o halde öldüğüne dair delil bulununcaya kadar, "sağ olma" vasfının de
vam ettiğine hükmedilir.

Fakat m efkûdun kendisinin de mirasçısı olduğu yakınlarından biri vefat ederse, tere
kedeki paya malik olduğuna hükmedilmez; hayatta olup olmadığı ortaya çıkıncaya kadar 
bu pay ayrılır ve mefkûdun hakkı askıda tutulur. Bunun sebebi şudur: M irasçılık  sıfatı 
ancak m ûrisin öldüğü sırada sağ olduğu bilinen kişi için sabit olur; oysa m efkûdun bu 
yakını öldüğünde sağ olup olmadığı bilinmem ektedir. Öyleyse o sırada hayatta olduğu 
kesin olarak ortaya çıkıncaya kadar onun m irasçılığına hükm edilem ez.319 Benzeri bir 
durum ölü doğan cenin için söz konusudur. Cenin henüz anne karnında iken kendisine 
m irasçı olabileceği yakınlarından biri vefat etse (m irasçılık  hakkı askıya alınır: Sağ 
doğması halinde miras payına malik olur, ölü doğması halinde ise, ) kendisine m irasçı 
olacağı m ûrisin vefatı sırasında hayatta olduğu kesinlik kazanm amış olduğu için mirasçı 
olamaz.

2- H ükm üne dair belirli bir delil bulunmayan her şey m ubahtır

( J v ’Ul). Bu kurala göre, meselâ, fâsid veya bâtıl olduğuna dair şer'î bir

delil bulunm ayan bütün sözleşm elerin  veya hukuki işlem lerin  geçerli o lduğuna 
hükmetmek gerekir.

3- Kesin olarak bilinen bir şey, şüphe ile ortadan kalkm az.320
& /  A yy X

( dLiJlj J j j i İ  )• Bu kurala göre:

bkz. Şevkânî, İrşâdü’l-Fuhûl, s. 208.
1 1 O■ ' - Bu hüküm de H anefîler ile Şâfiîler arasında ih tilâf yoktur. Usul k itaplarında m efkûdun 

Hanefîlere göre mirasçı olamadığı, Şâfıîlere göre ise mirasçı olduğu yönünde bilgi verilmesi 
ve bunun söz konusu mezheplerin istıshâbın hüccet değeri hakkındaki ihtilâfından doğmuş 
m eselelerden biri olarak takdim  edilm esi, Şâfiî fıkhının güvenilir eserlerinde belirtilen  
görüşe aykırı düşmektedir.

J - M ecelle: "Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asildir." (madde 5); "Şekk ile yakîn zâil 
olmaz." (madde 4).
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- Abdest aldığını kesin olarak bilen bir kimse, içinde abdestin bozulduğu hususunda 
bir şüphe duysa, daha önce varlığı kesin olarak bilinen abdestin varlığının devam  
ettiğine hükmedilir.

- Ram azanda fecrin doğuşu sırasında bir şey yiyen kimse, bunu fecrin doğuşundan 
önce mi yoksa sonra mı yediğini kesin olarak bilemezse, o günün orucunu kaza etmesi 
gerekmez. Çünkü yem eye gece başlandığı kesin olarak bilinmektedir. A m a o sırada fec
rin doğup doğmadığı hususu şüphelidir. O halde aksi sabit olm adıkça kesin olarak bili
nen hususa göre amel edilir. Fakat mesele böyle şüpheli kalmayıp da fecrin doğuşundan 
sonra yediği anlaşılırsa, o günün orucunu kaza etmesi gerekir; kefâret ise gerekm ez.321

- Güneşin batıp batmadığı hususunda şüpheye düşen kim senin orucunu açması câiz 
olmaz. Açarsa orucu bozulur ve o günün orucunu kaza etmesi gerekir. Z ira şüphelenilen 
vakitte gündüz kısmı kesin olarak bilinmekte, güneşin batıp batm adığı hususu şüpheli 
kalmaktadır. O halde kesin olarak bilinene göre amel edilir, şüpheli kalana göre değil. 
Hatta güneş batmadan önce yediği kesin olarak anlaşılırsa, H anefî fakihleri bu kişiye 
kefâret gerekeceğini ittifakla kabul etmişlerdir.322

Fakihlerin bu kurallara göre çıkardıkları daha pek çok fer'î hüküm  vardır. Fer'î m ese
lelerin inceleme yeri fıkıh usulü olmadığından, yukarıda verdiğimiz örneklerle yetiniyo
ruz.

Son olarak ifade edelim ki, her hâlûkârda istıshâb, fakihlere hüküm ve fetvâ verirken 
karşılaşacakları tereddütlü durumlar açısından bir genişlik ve rahatlam a sağlamakta, me
seleleri kolayca ve süratli bir şekilde çözmelerine yardımcı olm aktadır. A yrıca bu delil, 
İslâm Dininin bir tolerans dini olduğunu, koyduğu hüküm lerden m ensuplarının sıkıntı 
duymadığı bir fıtrat dini olduğunu açıkça göstermektedir.

Böylece İslâm hukukuna göre hüküm verilirken dayanılabilecek edille-i şer'iyyenin 
neler olduğu konusu sona ermiş oluyor. Bu delillerin incelenm esi ile görülm ektedir ki, 
İslâm hukuku bütün zam anların ve mekânların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, m edenî, 
âdil ve toleranslı bir hukuk sistemidir. Hayatın gelişmesi ile ortaya çıkabilecek bütün 
olayları kapsamına alabilecek genişliktedir. Onun prensiplerini yakından tanımayanların 
zannettikleri gibi, zamanın ortaya çıkardığı olaylara uygun çözüm ler getirem eyecek ve 
yeni ihtiyaçları karşılayamayacak daracık çerçeveye sıkıştırılmış bir hukuk değildir.

321  ̂ • •
- Oruç kefâreti, bir köle âzâdı, buna imkân bulunamazsa -kaza edilen gün dışında- peşpeşe iki 
ay oruç tutma, buna da güç yetirilemezse altmış fakiri doyurm a şeklinde yerine getirilir. Bu 
hüküm, Ebû Hanîfe, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göredir. M âlik b. Enes'e göre ise, bu 
şekiller arasında böyle bir sıralama zaruri değildir. M ükellef bunlardan dilediğini seçmekte 
serbesttir. Bununla birlikte M âlikî mezhebinde efdal (: daha iyi) görülen sıralam a şöyledir: 
Fakirleri doyurma, köle âzâdı, oruç »utma 

D̂ -  ibn Abidîn, Raddü'l-M uhtâr, II, 108.
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Şer'i delilleri bilm e gerek fıkıh gerekse usûlu'l-fıkh ilm inin am acı ve hedeflenen 
ürünüdür. Şu var ki fıkıh ilm inde, hükümlerin incelenmesi, her bir olaya ilişkin cüz'î 
delillere usul kaidelerini uygulam ak suretiyle sonuçlar çıkarm a anlm anındadır. Fıkıh 
usulü ilmi ise hükümleri, fakihin şer'î delillerden sonuçlar çıkarm asına yardım cı olacak 
kaide ve metodları koyma anlamında ele alıp inceler. Zaten giriş kısm ında açıkladığım ız 
üzere fıkıh usulünün asıl amacı da, güvenilir delillerden şer'î hüküm ler çıkarabilm e yol
larını göstermektir. 324

Bu bölüm dört ana konudan oluşmaktadır:

I- Hüküm ve Kısımları

II- el-Hâkim

III- el-M ahkûm Fîh

IV- el-Mahkûm Aleyh

323 • • .- Bu başlık altındaki bilgiler Kahire baskısı, s. 182'dekilerle değiştirilm iştir.
H er bir fıkhî meseleyi inceleyip "bu ibadetin veya onunla ilgili şu fiilin hükm ü farzdır, 

m endubdur" yahut "bu sözleşm e fâsiddir" gibi sonuçlara ulaşm ak fıkıh ilm inin (fakihin) 
işidir. Fakat m eselâ yapılm asının şer'an kesin biçimde istendiği anlaşılan bir fiil için herbir 
fakihin farklı kavram lar kullanm am ası için bir ilim diline, ortak bir term inolojiye ihtiyaç 
vardır. Yine, bu hükümlerin çıkarılmasında gerek inceleme konusu olan fiil, (m ahkûm  fîh), 
gerekse hükmün m uhatabı olan kişi (mahkûm aleyh) açısından İslâm  hukuk düşüncesine 
hakim olan ilkelerin belirlenmesinde yarar görülmüştür. İşte bu ortak term inolojiyi ve işaret 
ed ilen  ilkeleri belirlem e görevin i usûlü’l-fıkıh ilm i (usul b ilg in le ri )ü stlen m işle rd ir. 
(mütercim).



I- HÜKÜM VE KISIMLARI

a) Hükümlerin "Teklîfi" ve "Vad'î" Kısımlarına Ayrılması
b) Teklîfi ve Vad'î Hükmün Tarifleri
c) Teklîfi ve Vad’î Hüküm Arasındaki Fark
d) Teklîfi ve Vad'î Hükümlerin Nevileri

Şer'î hükm ün sâdır olduğu bir kaynak vardır, ki o Yüce Allah'tır. B ir de hükm ün 
bağlandığı yer vardır, ki bu, m ükelleflerden sâdır olan fiillerdir. B una göre "hüküm " 
mükelleflerin fiillerine bağlanan şer'î vasıftır.

Usulcüler, hüküm  kavramını açıklarken, birinci noktadan yani hükm ün A llah 'tan 
sâdır olduğu ve O'nun fiilleri arasında bulunduğu noktasından hareket etm işlerdir. Bu 
yüzden Allah Teâlâ'yı "el-Hâkim" vasfı ile zikretmişlerdir.

Fakihler ise, ikinci noktayı yani hükmün bağlandığı mahal olan m ükelleflerin fiil
lerini esas almışlardır. Çünkü onların gayesi, bu fiillerin, m ükellef tarafından yapılıp 
yapılmaması açısından Şâri'in takındığı tavra göre kazandığı nitelikleri açıklamaktır.

Demek oluyor ki, hüküm kavramı usulcüler ile fakihler tarafından farklı birer terim  
anlamını ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Biz bu iki guruptan her birinin kasdettiği terim anlam ını açık lam aya geçm eden 
önce, şer'î hükm ün iki ana kısm a ayrılışından söz edeceğiz. Sonra her b ir kısm ın 
usulcüler ve fakihler nezdindekj tarifini vereceğiz. 325

325 •
' - Usul kitaplarında şer’î  hükmün tanımı şöyledir: "Şer'î hüküm, Yüce A llah'ın m ükelleflerin

fiilleri ile ilgili -iktizâ (: gerekli kılm a), tahyîr (: Serbest bırakma) veya vaz ' (: iki durum  
arasında sebep, şart, mâni' bağı kurma) tarzındaki hitâbıdır."

( i r 'J 11 J1 J1 ? ' Jrr- J *  JÛİL. ıjü îjl «Ul Fakat biz aşağıdaki tariflerim izde bu

tanım ı esas almayacağız. Z îra bunun anlaşılm ası, kelâm ilm inde ele alınan bazı m eseleler 
hakkında, özellile Ehl-i Sünnet ile M utezile arasındaki hükmün kadîm (: başlangıcı olm ayan)
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§: 140- Ş er 'î H ükm ün K ısım ları

Şer'î hüküm , başlıca iki kısm a ayrılır: 326

1- Teklîfî hüküm,
2- Vad'î hüküm.

§: 141- U su lcü lere  G öre "T eklîfî H ü küm "ün T arifi
£ e & t a t

U sulcülere göre "teklîfî hüküm" Şâri'in , m ükelleften  bir fiili

yapm asını veya yapm am asını istem esi yahut onu yapıp yapm am a arasında serbest 
bırakmasıdır.

- Şâri'in, fiilin yapılm asını istem esi, kesin ve bağlayıcı tarzda ise buna "îcâb"
* * il »  ,

; kesin ve bağlayıcı tarzda değil ise buna "nedb" ( v - ^ )  denir.

- Şâri'in, fiilin yapılmamasını istemesi, kesin ve bağlayıcı tarzda ise buna "tahrîm"

kesin ve bağlayıcı tarzda değil ise buna "kerâhe" (Sj» I denir.

- Şâri'in , m ükellefi, fiili yapıp yapm am akta serbest b ırakm asına yan i fiilin  

yapılması ile yapılm am asını eşit tutm asına "ibâha" (Â^-bl) denir.

Hatırlatalım  ki, mükellef, kendisine Hz. M uhammed'in daveti ulaşmış, tem yiz kud
retini haiz ve bulûğ çağına ermiş kişi demektir.

Bu hükm e tek lîfî hüküm  denm esinin sebebi, b ir fiilin  yapılıp  yap ılm am ası 
hakkında yüküm lülük  getirm iş olm asıdır. B una göre, yapıp  yapm am ayı k işin in  
seçim ine bırakm anın (: tahyîr) teklîfî hüküm sayılm am ası gerekir. Z ira bunda fiili 
yapm a veya terketm e ile ilgili bir yüküm lülük bulunm am aktadır. Fakat usulcüler ola
bildiğince hükm ün kısım larını azaltm ak am acıyla ve m uhayyerlik  hükm ü "yiyiniz,

mi yoksa hâdis (: sonradan olma) mi olduğuna ve Allah T eâlâ'nın "kelâm" vb. sıfatlarla 
vasfedilip edilem eyeceğine ilişkin görüş ayrılığına dair bilgi sahibi olm aya bağlıdır. Oysa 
bunların usûlü 'l-fıkh ilmi ile alâkası yoktur, ilm -i tevhîd veya kelâm  diye b ilinen  ilmi 
disiplinin konularıdır. (Kahire baskısı, s. 183, d.n 2)

326' - Şer'î hükmün bu şekilde iki kısma ayrılması, usulcülerin çoğunluğunca benim senen ve usul
eserlerinde yaygın olan ayırımdır. Bazı usulcüler ise (m eselâ Âm idî, el-İhkâm , I, 137) şer'î 
hükmü üç kısm a ayırırlar; 1- Teklîfî veya iktizâî hüküm: Şâri'nin bir fiilin yapılm asını veya 
yapılm am asını istem esi 2- Tahyîrî hüküm: Şâri'nin yapıp yapm am ayı serbest bırakm ası, 
yani m ükellef için her ikisini mubah kılması. 3- Vad'î hüküm: Şâri'nin bir durumu başka bir 
durum  için, sebeb, şart veya mâni' kılması. Bu ayırım  daha ince ve her birine ait tanım ın 
icaplarına daha uygun olm akla beraber mümkün olduğunca hükm ün kısım larını azaltm a 
am acıyla ve "tahyîr"in de talep sıygası ile olduğunu yani tek lîfî hüküm  çerçevesinde 
düşünülebileceğini dikkate alarak, usulcülerin çoğunluğunca benim senen yolu izliyoruz . 
(Kahire baskısı, s. 183 d.n. 1)
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içiniz gibi talep sıygası ile konulduğundan bunu da teklîfî hüküm  terim i içinde 
mütâlâa etmişlerdir. 327

§: 142- U su lcü lere G öre "V ad'î H üküm "ün T arifi
S o A * A o,

Usulcülere göre "vad'î hüküm" Şâri'in, bir şeyi başka bir şey için
sebeb, şart veya mâni' kılmasıdır.

Ş â r i, iki durum arasında bir bağ kurarsa ve bu bağ bir durum un diğeri için sebeb, 
şart veya mâni teşkil etmesi tarzında olursa buna vad'î hüküm denm ektedir. Çünkü vad',

burada ca 1 (kılma / )  anlamındadır. Şâri' bir durumu diğerine sebeb, şart veya mâni'

kılmaktadır. Şayet Şâri' o durum a bu vasfı vermeseydi, bu durum  diğerinin sebebi, şartı 
veya mânii olamayacaktı.

G erek tek lîfî hüküm deki talep veya m uhayyer bırakm a hususu, gerekse vad'î 
hükümdeki vasfın hangisi olduğu, açık bir vasıta olmaksızın insanlar tarafından biline
m ez. İşte onları bu b ilg iye u laştıracak, Şâri'in  b ir fiilin  yap ılıp  yapılm am ası 
karşısındaki tavrını veya bazı durumlara bağladığı vasıfları gösterecek kılavuzlara (:delil) 
ihtiyaç bu lunduğundan, Şâri', Kitap, Sünnet ve benzeri d e lille rle  bu hususları 
gösterm iştir. O yüzden bunlara "edille-i şe r‘iyye" denm iştir. Şim di bu noktayı bazı 
örneklerle açıklayalım:

- Yüce Allah, mükelleflerden, namaz kılmalarını ve zekât verm elerini istemiş ve bu
+ A s s

fiillerden her birini onlara vâcib kılmıştır. Allah, bunu gösterm ek için » aJl 1 ^ 1  j
✓ ✓ fi A ^  s

\y \ j  "Namazı kılın, zekâtı verin"328 buyurm uştur. İşte nam az ve zekâtın ifa

edilmesinin istenmesi ve bunların vâcib kılınması "teklîfî" bir hüküm dür. Bu nass da, 
bize bu hükmü bildiren delildir.

- Yine Allah Teâlâ, m ükelleflerden zina etmemelerini istem iş ve bu fiili onlara ha
ram  kılm ıştır. Bu isteğin yani haram  kılm a iradesinin, delil o lm aksızın  insanlar ta
rafından bilinm esi m üm kün olm adığından, Yüce A llah bu hükm ü bildirm ek üzere

*  '  '  *  *  s  Afi /ı« As * s ,  s

D ir  N j "Zinaya yaklaşm ayın; çünkü o açık  b ir

kötülüktür; kötü b ir yo ldu r"329 âyetini indirm iştir. İşte zinanın  haram  kılınm ası, 
"teklîfî" bir hüküm; bu nass da o hükmü gösteren delildir.

- Cenâb-ı Allah, hac için ihrâm a giren m ükelleflerin ihrâm dan çıktıktan sonra av
lanm alarına m üsade etm iş, bu fiili mubah kılmıştır. M ubah kıldığını bildirm ek üzere

327
■ - "Buna göre"den sonraki kısım, Kahire baskısı, s. 183-184’ten eklenm iştir.
328- el-Bakara 2/43.
329- el-İsrâ’ 17/32.
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de, IjiDa^oü l i l j  "Ihrâmdan çıkınca avlanabilirsiniz"330 âyetini indirm iştir. İşte

ihrâm dan sonra avlanmanın mubah kılınması "teklîfî" bir hüküm, bu nass da o hükmü 
gösteren delildir.

, J» *İ -

İlâhî irade, "dülûk"u yani güneşin gökyüzünün ortasından batı yönüne

eğilmesini nam azın vâcib oluşu ve mükellefin bunu edâ ile borçlu olması için "sebeb"
. .................... • > <1 ,  ^  ,

kılm ıştır, insanlara bu hususu bildirmek üzere J J I  j - i -  l_r ~.Jdl iljJ jJ  sjL^İ\ ^îl

'Güneşin (batıya doğru) dönmesinden gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakit
lerde) namaz kıl"331 âyetini yollamıştır. İşte "dülûk"un namazın vâcib oluşuna sebeb 
kılınması bir vad'î hüküm; belirtilen âyet de bunu gösteren delildir.

- Yine İlâhî irade ramazan hilâlinin görülmesini, m ükelleflere orucun vâcib oluşu 
için, şevvâl hilâlinin görülmesini ise bayram yapm anın vücûbu için sebeb kılm ıştır. 
Yüce Allah, bu iradeyi mükelleflere Peygam berinin diliyle bildirm iştir. N itekim  Hz.

-t> t * i ~  /O j  ;  ;

Peygamber: ı j j i  <Lu j j J  Iy y ?  "Hilâli görünce oruca başlayın, hilâli görün

ce bayram yapın ”332 buyurmuştur. İşte “rü ’yet”in ramazan orucunun vâcib oluş sebebi 
kılınması bir vad’î  hükümdür. Zikredilen hadis de bu hükmü gösteren delildir.

- Allah Teâlâ, temizliği namazın geçerliliği için "şart" kılmış ve bu hususu bildir-
f  rs- * m t ^9 ,  s

m ek üzere O 'nun elçisi Hz. Peygam ber şöyle buyurm uştur: L̂ i  ^
* *

"Allah, temizlik olmaksızın namazı kabul etmez."333 Tem izliğin nam azın 

şartı kılınması bir vad'î hüküm, mezkûr hadis de bu hükmü gösteren delildir.

- Ö ldürme fiilini, Cenâb-ı Hak mirasçılık için bir m âni’ kılm ıştır. Bu hükm ü in-
t - o  t ,  ,

sanlara bildirmek üzere O ’nun Rasûlü ^  “Katil mirasçı olam az” buyurm uş

tur.334 İşte öldürmenin m irasçılığa mâni' kılınması vad'î bir hükümdür. Hadis de, bu 
hükmü gösteren delildir.

Kısaca, usulcülerin, teklîfi hüküm ve vad'î hüküm terimleri ile kasdettikleri bun
lardır. Fakihlerin terminolojisinde teklîfî ve vad'î hükmün ifade ettiği anlamı ise şimdi 
açıklayacağız.

33°- el-M âide 5/2.
33 *• el-Isrâ' 17/78.
332- Nesâî, Sıyâm, 8.
333- Nesâî, Zekât, 48; ibn Mâce, Tahâret, 2.
334- bkz. dipnot 19.
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§: 143- F ak ih lere G öre "T eklîfî H üküm "ün T arifi

F akih lere göre "tek lîfî hüküm ": M ükelleflerden  sâd ır olan fiillere , Şâri'in  
yapılm asını veya yapılm am asını istemiş, yahut yapıp yapm am ada serbest bırakm ış ol
m asına göre bağlanan şer'î vasıftır.

§: 144- F ak ih lere G öre "V ad'î H üküm "ün T arifi

Fakihlere göre "vad'î hüküm": Şâri'in iradesine binaen, bir şeyin başka bir şey için 
sebeb, şart veya mâni' teşkil etmesidir.

"Hüküm" terim inin ifade ettiği anlam açısından usulcülere göre, talep, m uhayyer 
bırakm a veya (sebeb, şart, m âni' ) kılmanın "kendisi" hüküm dür. Fakihlere göre ise, 
hüküm; talep, m uhayyer bırakm a veya (sebeb, şart, m â n i ') kılm anın "sonucu"dur. Bazı 
örneklerle açıklayacak olursak:

J J# Jo e J

\y»\ l*j| b "£y ıman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiri- 

n iz "335  âyetinde gösterild iğ i üzere, akitlerin icap larına bağlı kalınm asın ın  vâcib 
kılınm ası (: îcâb), usulcülere göre hükümdür. Fakihlere göre ise hüküm , bu îcâb ile 
sabit olan sonuçtur ki, o da akitlerin  gereğine bağlı kalınm asının  vâcip  olm ası 
(:vücûb)dır. Zira vücûb, m ükellefe ait fiile bağlanan bir vasıftır. Buna göre: A kitlere 
bağlılık vâcibdir, denir.

- UjJl \yy)!  Wj  "Zinaya yaklaşmayın" âyetinin gösterdiği üzere, zinanın haram  

kılınması (: tahrîm), usulcülere göre hükümdür. Fakihlere göre ise, hüküm , bu tahrim  
ile sabit olan sonuç, yani zinanın haram oluşu (: hurmet)dur. Çünkü, hürmet, m ükellefe 
ait fiile bağlanan bir vasıftır. Buna göre: Zina etmek haramdır, denir.

- Dülûk'un (: güneşin batıya eğilm esinin) nam azın vücûbuna sebep kılınm ası 
usulcülere göre hükümdür. Fakihlere göre ise, hüküm, bu sebep kılm anın sonucudur, 
yani dülûk'ün namazın vücûbuna sebep oluşudur.

- Tem izliğin (: tahâretin ) namazın geçerliliği için şart kılınm ası usulcülere göre 
hüküm dür. Fakihlere göre ise, bu şart kılm anın sonucu hüküm  olarak anılır, ki bu 
sonuç namazın geçerliliği için temizliğin şart oluşudur...

§: 145- T ek lîfî H üküm  İle V ad'î H üküm  A rasınd aki F ark

Teklîfî hüküm ve vad'î hükmün tariflerinden, aralarında iki yönlü fark bulunduğu 
anlaşılmaktadır:

B irincisi: Teklîfî hüküm  denince hatıra, m ükelleften bir fiili yapm ası veya yap
m am asının istenmesi yahut yapıp yapm am akta serbest bırakılm ası gelm elidir. V ad 'î

el-M âide 5/1.
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hüküm de ise böyle bir talep veya m uhayyer bırakm a söz konusu olm ayıp; b ir şeyin 
başka bir şey için sebeb, şart veya mâni' teşkil ettiği açıklanmaktadır.

İkincisi: T eklîfî hüküm ile yapılması veya yapılm am ası istenen yahut m uhayyer 
bırakılan fiil, m uhakkak mükellefin gücü dahilindedir. Yani o fiili yapm aya veya yap
m am aya m uktedirdir. N am az kılma, zekât verme, avlanm a gibi. Çünkü bu konuda 
İslâm  hukukunda benim senen prensip şudur: "Güç yetirilem eyecek  durum larda 
mükellefiyet yüklenmez; muhayyer bırakma da ancak güç yetirilebilecek iki şey arasında

f  »  s  s » s  Z / * x ,  y  > 9 s 0 / , „

olabilir ).

Fakat vad'î hüküm ile, sebeb, şart veya mâni' olduğu belirlenen durum, m ükellefin 
gücü dahilinde olabileceği gibi, onun gücü haricinde de olabilir. Bunu birkaç örnek ile 
açıklayalım:

- M ükellefin  gücü dahilindeki "sebeb"e örnek: H ırsızlık. Şâri' Teâlâ, J j L J l j
Tll ^  t  j . V '  "  ' *  *  *  s  > s 0„ *  ,  9 s  t  s  fi s

^  3İDO L^S U; L-jjOjI \y ja i\i ö j L J l j  "Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık

yapan kadının yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin"33e âyeti ile, 
hırsızlık fiilini hırsızın elinin kesilmesi için sebeb kılmıştır. H ırsızlık fiili, m ükellefin 
gücü dahilinde bir iştir. Onu yapıp yapmamak kendi elindedir.

- M ükellefin  gücü dahilinde olm ayan "sebeb"e örnek: G üneşin batıya eğilm esi
•9 * /■ / • t  t* ,  ,

(:dülûk). Cenâb-ı Allah, J J l  j —>p  j*il âyeti ile güneşin batıya

doğru eğilm esini namazın vacip oluşu ve mükellefin onu edâ borcu altına girmesi için 
sebeb kılmıştır. Halbuki güneşin hareketi mükellefin gücü dahilinde değildir.

- M ükellefin gücü dahilindeki "şart"a örnek: Tahâret (: temizlik). Hz. Peygam ber'in 
Allah, tem izlik olm aksızın namazı kabul etmez" hadisinden anlaşıldığı üzere, Şâri' te

m izliği namazın geçerliliği için şart kılmıştır. Temizlik, m ükellefin gücü dahilinde bir 
iştir. N ikâh akdinde iki şahit bulundurulm ası da böyledir. Çünkü Hz. Peygam ber'in,

j’-rt—; C .^ y  "Şcthitsiz nikâh (geçerli) olmaz''337 hadisine binaen şahitlerin bulun
ması nikâh akdinin geçerliliği için şarttır ve şahit bulundurma, m ükellefin güç yetirebi
leceği bir iştir.

- M ükellefin  gücü dahilinde olm ayan "şart"a örnek: B ulûğa erm ek. Ç ocuk 
üzerindeki nefis ile ilgili (mâlî olmayan) velâyetin sona ermesi için bulûğa erm ek şart 
kılınmıştır. Bulûğa erme olayı mükellefin elinde olan bir şey değildir. Rüşd de böyledir. 
Zira rüşd, bazı hukuki işlemlerin -kimsenin izin veya icâzetine gerek olmaksızın- derhal

336- el-M âide 5/38.
•3 O 7
' '  ■ Aynı anlam da bkz. Buhârî, Şehâdât, 8.
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yürürlük ifade edebilm esi için şart kılınm ıştır; oysa rüşd kim senin gücü dahilinde 
değildir.

- M ükellefin gücü dahilindeki "mâni"ye örnek: M irasçının m ûrisini öldürmesi. Şâri' 
Teâlâ, m irasçının, m ûrisini öldürm esini m irasçılığa mâni' k ılm ıştır ve öldürm e fiili, 
mükellefin gücü dahilinde bir iştir.

- M ükellefin gücü dahilinde olmayan "mâni"ye örnek: B abalık  vasfı. Z ira Şâri', 
-fakihlerin çoğunluğuna göre-338 babalık vasfını, çocuğunu kasden öldüren babaya kısâs 
cezasının uygulanm ası hususunda bir mâni' kılm ıştır. Babalık vasfının oluşum u ise 
mükellefin gücü dahilinde değildir. Kadınlardaki aybaşı ve lohusalık halleri de böyledir. 
Şâri' bu halleri nam azın vâcib olması hususunda birer mâni' k ılm ıştır ve bu durum lar 
kişinin gücü dahilinde değildir.

Teklîfî hüküm ile vad'î hüküm arasındaki farka dair açıklamalarımızdan, bu iki çeşit 
hükmün bir tek nassta birleşem eyeceği sonucu çıkarılm am alıdır. Bu iki çeşit hüküm 
bazen bir tek nassta birleşir, bazen birleşmez.

M eselâ şu nasslarda iki hüküm bir arada bulunmaktadır:

11Û
' - Bu görüşte olanlar, Hanefîler, Şâfiîler ve Hanbelîlerdir. M âlikîler bu görüşe karşı çıkm ışlar

ve babalık vasfının kısâs cezasının uygulanm asına engel o lam ayacağını savunm uşlardır. 
Konunun önemine binaen, burada her iki tarafın delillerine ve üstün bulduğum  görüşe işaret 
edeceğim:
Cumhur (: çoğunluk) görüşünü şu iki gerekçeye dayandırmaktadır:

1- Hz. Peygam ber (s.a.) j j j ı  .jfpı "babaya, çocuğuna karşılık  kısâs uygulanm az"

buyurmuştur. (Tirm izî, Diyât, 9). Hadiste geçen ayiî kısâs, dem ektir. Şu halde hadis, söz 

konusu mesele hakkında açık bir ifade taşımaktadır.
2- Baba çocuğunun varlık sebebidir. O yüzden çocuk, babasının yok edilm esi için sebeb 
kılınamaz. M âlikîler şu iki âyeti delil göstermişlerdir:

1- "Ey iman edenler! Ö ldürülenler hakkında size kısâs
farz kılındı," (el-B akara 2/178). Âyet, öldürülenler arasında ayrım  gözetm eksizin  bütün 
(kasdî) öldürülenler hakkındadır.

2- ... "Orada (Tevrat’ta) onlar hakkında şöyle yazdık: Cana can..." (el-

Mâide 5/45) Â yette geçen (can, kişi) kelim esi, ö ldürenin baba o lup  olm am ası

arasında bir ayrım olm aksızın herkesi kapsam aktadır. Her ne kadar bu ifade, adam öldürme 
suçunun Tevrât'taki hükmünü haber verme şeklinde sevkedilmiş ise de, Yüce Allah bu hükmü 
onaylam ıştır ve reddetmemiştir. O halde müslümanlar hakkında da şer'î hüküm sayılır.
Tercihe şâyân olan, M âlikîlerin  görüşüdür. Çünkü cum hurun dayandığ ı hadisi, hadis 
m ütehassısları zayıf bulmuşlardır. Şu halde bu hadis, Mâlikîlerin dayandığı Kur'ân'ın umum 
ifadelerini tahsîs etm ek şöyle dursun, her şeyden önce istidlale elverişli sayılm az. Öte 
yandan, babanın yok edilm esini gerektiren sebeb kendi fiilidir, yoksa onun oğlu değildir. 
Öyleyse, "baba çocuğunun varlık sebebidir, o yüzden çocuk babasının yok edilm esi için 
sebeb kılınamaz" denmesi doğru değildir.
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<M * f  s  S  "  X s  f  s  s  s i s  ® /  ^  /" ® /  ^  /  0 /"  ^  V* /

- 41)1^ ^ lx ;  L * ^  Uj  L ^ J j I ÂîjLJI j  J jL - J l j  B u ây e tte  hem

hırsızlık suçunun cezası olan el kesme hükmü (teklîfî hüküm), hem de hırsızlık fiilinin 
bu cezanın sebebi kılınması (vad'î hüküm) yer almıştır. *

t s 9 ,  * X 9 , s ,  ,

- \ji\ia^a\i l i l j  Bu âyette hem ihrâm dan çıktıktan sonra avlanm anın mu- 

bahlığ ı hükm ü (tek lîfî hüküm ) hem de ihrâm dan çıkm anın  avlanm anın mubafi 
sayılm asına sebep kılındığı (vad'î hüküm) birlikte bildirilmiştir.

• tf v  ̂ s 9 "j* XA s *

- J J I  J l  ^.«.»11 iljJ jJ 5jL^}\ j,il Bu âyette de nam azın vâcib olduğu hükmü

(teklîfî hüküm) ile güneşin batıya eğilmesinin nam azın vücûbuna sebeb kılındığı (vad'î
hüküm) bir arada gösterilmiştir.

^4 X X 9 „  s9 X X X

- o j ^ i  Iy y #  Bu hadis, hem  ram azan orucunun vâcib olduğu ve 

şevvâlin başında bayram yapmanın vücûbu hükümlerini (teklîfî hüküm) hem  de hilâlin 
görülmesinin bu vücûbun sebebi kılındığını (vad'î hüküm) ihtiva etmektedir.

İki hükm ün aynı nassda birlikte bulunmayışına örnek verecek olursak:

-  ^  0  /  /S  *  ~

_ (( 315 )̂1 İy iJ  5jLsa}\ 1 ))
X X »  X» S '  0  '  &■ ^

\j^ \ (ji-Ul LjjI 1j »

Bu âyetlerin her birinde sadece teklîfî hüküm yer almıştır: Birinci âyette nam az ve 
zekâtın vücûbu, ikinci âyette ise akitlerin gereğine uymanın vâcib olduğu hükümleri.

X X  «s *  s* > /» / /

_ Hjy^O jM  İJİU0 <d]l ^  ))

.  «JjÛj'i <L> J i ))

Bu hadislerden her birinde ise sadece vad'î hüküm  yer almıştır: Birinci hadiste te
mizliğin nam azın geçerliliği için şart olduğu, ikinci hadiste öldürme fiilinin m irasçılığa 
mâni' olduğu (mirastan mahrumiyeti gerektirdiği) hükümleri.





TEKLÎFÎ VE VAD'Î HÜKÜM LERİN NEVİLERİ

T E K L ÎF Î H Ü K Ü M L E R :

§: 146- " T ek lîfî H üküm "ün N ev iler i

Teklîfî hüküm:

a) B ir fiilin yapılm asını veya yapılmamasını talep etm e yahut yapıp yapm am akta 
serbest bırakm a ve bu talebin şekli (bağlayıcı olup olmaması) açısından,

b) Talebin genel olup olmaması açısından, nevilere ayrılır. A şağıda her iki açıdan 
teklîfî hükmün nevilerini ayrı ayrı açıklayacağız.339

§: 147- T a leb in  O lu m lu-O lu m suz O luşu  ve B ağ lay ıc ı O lup  
O lm am ası A çısınd an  T ek lîfî H ü km ün  N ev iler i

Bu açıdan teklîfî hüküm -bilginlerin çoğunluğuna göre- beş neviye ayrılır:

1- îcâb )
t* » /

2- Nedb ( )
ı* o ^

3- Tahrîm j >*j )

4- Kerâhe ( âa!

5- İbâha )

- Burada yazar, (b) şıkkı ile "Azîmet ve Ruhsat"ı kasdetm ektedir. Yazar §: 187'de buradaki 
ayrıma tekrar işaret edecek ve §: 188-190'da (b) şıkkını inceleyecektir. Gerek (a) şıkkının 
incelenm esi geniş yer kap lad ığ ından , g erekse  aşağ ıda  konu ş ık la r h a lin d e  e le  
a lınm ad ığ ından , zih inde sistem atiğ in  ko runab ilm esi aç ıs ından  o kuyucuya ko lay lık  
sağlamak için böyle bir hatırlatmayı uygun gördük, (mütercim)
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Çünkü Şâri'in, bir fiilin yapılıp yapılmaması hususunda üç türlü tavrı olabilir:

1- Yapılmasını isteme,
2- Yapılmam asını isteme,
3- Y apılıp yapılm am asını serbest bırakm a. "Y apılm asını istem e" ve "yapılm a

masını istem e" durum larından her biri de ya "kesin ve bağlayıcı" veya "kesin ve
bağlayıcı olmayan" bir tarzda olabilir. Böylece, yukarıda belirtilen beş ihtim al ortaya 
çıkmış oluyor.

Şimdi bunları biraz açıklayalım. Şayet Şâri', bir fiilin:

 ̂ 1- Y apılm asını kesin ve bağlayıcı tarzda istem iş ise, bu "îcâb"dır; bu talebe 
bağlanan sonuç "vücûb", yapılması istenen fiil ise "vâcib"dir.

m ^  Y apılm asını istem iş, fakat bu talep kesin ve bağlayıcı tarzda değil ise, bu 
nedb dir; bu talebe bağlanan sonuç yine "nedb", yapılm ası istenen fiil ise "men- 

dub"dur.

 ̂ 3- Yapılmam asını kesin ve bağlayıcı tarzda istemiş ise, bu "tahrîm "dir; bu talebe 
bağlanan sonuç hürmet , yapılmaması istenen fiil ise "muharram" veya "haram"dır.

ı, Yapılm am asını istem iş fakat bu talep kesin ve bağlayıcı tarzda değil ise, bu 
kerâhe dir, bu talebe bağlanan sonuç yine "kerâhe", yapılmaması istenen fiil ise "mek- 

ruh"tur.

5- Yapılması ile yapılm am asını mükellefin seçim ine bırakm ışsa, bu "ibâha"dır; bu 
m uhayyer bırakm aya bağlanan sonuç da "ibâha" olarak anılır, m ükellefin  seçim ine 
bırakılan fiil ise "mubah"tır.

Bu açıklamalardan anlaşılm ış oluyor ki, Şâri'nin yapılm asını istediği fiil iki nevi
dir: Vâcib ve mendub. Yapılmam asını istediği fiil de iki nevidir: Haram  (: muharram ) 
ve mekruh. Yapılıp yapılm am asını mükellefin seçim ine bıraktığı fiil ise tek nevidir: 
Mubah, Şimdi bunların her birini tek tek inceleyeğiz.



Yrd. Doç. Dr. Aydın TAŞ
D.Ü. ilahiyat Fakültesi 

İslam Hukuku Anabilim Dalı

1- VÂ CİB
a) Tarifi
b) Kısımları
c) Hükümleri

§: 148- V âcib in  T arifi

"Vâcib" ); Şâri'nin yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiildir.

Talebin bu tarzda oluşu, talep sıygasının kendisinden anlaşılabileceği gibi, b ir fiilin ter- 
kedilm esi haline ağır ceza tertip edilmesinden de anlaşılabilir. M eselâ, m ükelleflerden 
nam az kılm a, zekât verme, haccetme ve akitlere bağlı kalmanın istenip; bunları terket- 
menin ağır cezaya çarptırılma sebebi olduğunun bildirilmesi gibi.

§: 149- V âcib in  H ükm ü

Vâcibin hükmü şudur: Yerine getirilmesi m utlaka gereklidir; yerine getiren sevabı, 
özürsüz terkeden ağır cezayı hak etmiş olur. Şayet kat'î delil ile sabit olm uş ise, onu 
inkâr edenin kâfir olduğuna hükmedilir.

Vâcibin bu terim anlamı, fakihlerin çoğunluğuna göredir. Hanefî bilginlerinin vâcib 
terimi ile kasdettikleri anlam ise farklıdır. Şöyle ki:

§: 150- H an efîlere G öre "Vâcib" ve "Farz"ın  T arifi

H anefîlere göre, vâcib, Şâri'nin mükelleften yapılmasını bağlayıcı tarzda istediği ve 
fakat hakkındaki bu bağlayıcılığın zannî delil ile sabit olduğu fiildir. F ıtır sadakası, 
kurban kesm e, v itir ve bayram  nam azları ve nam azda "Fâtiha" sûresin i okum a 
hüküm lerinde olduğu gibi. Bütün bunlar, Hanefîlere göre vâcibdir; çünkü haber-i vâhid 
ile yani zannî delil ile sabit olmuştur.

Şâri'nin, m ükelleften yapılm asını bağlayıcı tarzda istediği fiil hakkında delilin 
(meselâ, delâleti kat'î olan Kur'ân âyeti, m ütevâtir hadis veya m eşhûr hadis gibi) kat'î 
olması halinde, buna "farz" adını verirler. Beş vakit namaz, zekât, hac ve nam az kılarken 
Kur'ân'dan bir parça okuma hükümlerinde olduğu gibi.

B una göre, H anefî m ezhebinde farz ve vâcibin her biri diğerinden farklı anlam 
taşımaktadır:

Farzın  hükmü: Yapılması kesin olarak gereklidir, terkeden ağır cezayı haketm iş 
olur; farz olduğunu inkâr edenin küfrüne hükmedilir.
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V acibin hükm ü: Yapılması kesin olarak gereklidir, terkeden farzı terkedenin ce
zasından daha az bir cezayı haketm iş olur; vâcib o lduğunu inkâr edenin küfrüne 
hükmolunmaz.

Hanefi'ler, bu ayrım a bazı fıkhî sonuçlar da bağlamışlardır. N am azda Fâtiha sûrenin 
okunm asının hükm ü, buna bir örnek teşkil eder. Şöyle ki: N am azda Kur'ân okun
masının (: kırâatın) tamam en terki namazı geçersiz kılar. Z ira nam azda K ur'ân'dan bir

parça okunm ası gereği kat'î delil ile sabittir; âyette Ol^iİl j ____J  C Ij*y d  "O halde,

Kur'ân'dan kolayınıza gelen i okuyun. ”340 buyurulm uştur. F akat F âtiha sûresinin 
okunmamış olması tek başına geçersizlik sebebi değildir, bu sûre okunmamış ise nam az 
mekruh olm akla birlikte geçerlidir. Çünkü nam azda Fâtiha sûresinin okunması hükmü,

zannî bir delil ile sabit olmuştur. Bu delil Hz. Peygam ber’in, CûCu S1

y l s £ ! l  "Fâtiha sûresini okumayanın namazı (geçerli) olmaz"341 hadisidir. Bu hadis,

haber-i vâhid olm ası sebebi ile sübut açısından zannî olduğu gibi, hükm e delâleti 
yönünden de zannîdir. Z ira "Fâtiha okunmaksızın kılınan nam az geçerli olm az" an
lamına gelebileceği gibi, Fâtiha okunmaksızın namaz mükemmel olmaz" anlam ında da 
yorumlanabilir.

Bu ayrım ı bir bakım a makul ve vâkıaya uygun saym ak m üm kündür. Gerçekten, 
herkes delillerin kat'î ve zannî olmak üzere iki kısm a ayrıldığını kabul eder. Fakat bir 
başka açıdan bakıldığında bu ayrımı makul saym a imkânı yoktur. Çünkü bu ayırım , 
aynı fiile iki farklı hüküm bağlanmasını gerektirm ektedir. Şöyle ki: Haber-i vâhid ile 
sabit olan bir hükm ün delili zannî olduğundan, bu hükm e vâcib deniyor. B ir başka 
deyişle delilin kesinliği hususunda şüphe bulunduğu için bu hüküm farz kadar kuvvetli 
görülmüyor. Fakat bu durumda, o hadisi bizzat Hz. Peygam ber'den rivayet etmiş bulu
nan sahabî açısından delilin sıhhati konusunda tereddüt olm adığına göre, o sahâbî 
hakkında bu hükm ün farz olduğunu söylemek gerekecektir. Böylece aynı fiil, hadisi ri
vayet eden sahâbî hakkında "farz" olarak, diğer müslümanlar hakkında ise "vâcib" olarak 
nitelendirilecektir.

Meselâ, nam azda Fâtiha sûresinin okunması hükmü, sözü geçen hadisi rivayet eden 
sahâbîye nisbetle farz kabul edilecek ve "onun bunu terketmesi nam azını geçersiz kılar" 
denecektir. Çünkü onun bakımından hükmü gösteren delilin sıhhatinde tereddüt yoktur. 
Onun dışındakilere nisbetle ise aynı fiil vâcib olarak nitelenecek ve terkedilmesi halinde 
namaz geçersiz sayılmayacaktır. Zira onlar bakımından delil zannîdir. Bu ise, İslâm hu
kukunda benzeri görülmeyen garip bir durumdur.

el-M üzzemmil 73/20. 
bkz. dipnot 95.
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§: 151- V âcib in  K ısım ları

Vâcib, değişik açılardan taksime tabi tutulmuştur. A şağıda bunları açıklayacağız:

§: 152- B irinci Taksim : Edâ edileceği vakit açısından.

Edâ edileceği vakit açısından vâcib iki kısma ayrılır:
1- M utlak vâcib,
2- M ukayyed vâcib.

§: 153- "M utlak  V âcib"in  Tarifi
A ^9 A a t ,  m,

"M utlak vâcib" ): Şâri'in, edâ edilm esi için belirli b ir vakit tayin

etmediği vâcibdir. Kefâretler, muayyen zaman belirtilmeden yapılmış nezirler (: adaklar) 
gibi.

§: 154- "M utlak  V âcib"in  H ükm ü

M utlak vâcibin hükm ü, m ükellefin onu istediği zam an yerine getirebilm esidir. 
D iyelim  ki, bir kimse yemin etmiş ve yeminine bağlı kalm adığı için kendisine kefâret 
vâcib olmuştur. İşte bu kimse bu kefâreti dilediği zaman yerine getirebilir.

§: 155- "M ukayyed V âcib"in  T arifi 
t t » t ,

"M ukayyed vâcib" (-i-U l u-»-lj i \ ): Şâri'in, edâ edilm esi için belirli b ir vakit tayin 

ettiği vâcibdir. Bu vâcibin edâsı için bir başlangıç ve bir bitiş vakti vardır.

M ükellef, bu vâcibi belirlenmiş vakti içinde tam olarak yani bütün şart ve rükünleri 
taşır şekilde ifa ederse, bu fiile "edâ" denir.

Vakti içinde fakat eksik bir şekilde ifa edip sonra yine vakti içinde tam olarak tekrar 
yerine getirirse, bu fiile "iâde" denir. M eselâ, öğle nam azını önce yanlız başına kılan 
kimsenin daha sonra cemaatle aynı namazı ikinci defa kılması veya su bulam adığı için 
teyemm üm edip namaz kılan kimsenin vakti içinde su bulması üzerine abdest alıp yeni
den aynı namazı kılması gibi.342

M ükellefin bu vâcibi vakti geçtikten sonra ifa etm esine ise "kaza" adı verilir. Sabah 
nam azının güneşin doğm asından sonra, öğle nam azının ikindi vakti girdikten sonra 
kılınması hallerinde olduğu gibi.

73 42 - H anefî m ezhebine göre, bir farz namazı tek başına kılan kim senin zim m etinden borç
düşm üş olur; aynı nam azı cem aatle tekrar kılam az. Yine bu m ezhebe göre, gerekli
araştırm ayı yaptıktan sonra teyemmüm eden kim senin, nam azını tam am ladıktan sonra su 
yun bulunması halinde bu namazı iâde etmesi gerekmez (mütercim).
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§: 156- M u k ayyed  V âcib in  N evileri

M ukayyed vâcib üç neviye ayrılır:
* 0 s * X s »s

B irin ci nevi: "M üvessa' vâcib" ( /  geniş zam anlı vâcib): Vâcibin

edâ edilmesi için tayin olunan vakit, hem o vâcibe hem de o vâcib cinsinden başka bir 
ibadete imkân veren genişlikte ise, buna müvessa' vâcib denir. O vakte de "zarf" adı ve
rilir. M eselâ beş vakit farz namaz, vâcibin bu türüne girer. Çünkü bu nam azlardan her 
biri için, Yüce Ş â r i, hem o namazın hem de başka nam azların kılınm asına imkân veren 
birer vakit tayin etmiştir.

. * İs J o j

ik in ci nevi: M udayyak vâcib" ( /  dar zamanlı vâcib): Vâcibin edâ 

edilmesi için tayin olunan vakit, o vâcib cinsinden başka bir ibadetin daha ifasına imkân 
vermiyorsa, buna mudayyak vâcib denir. M eselâ ramazan orucu böyledir. Zira bu orucun 
vakti, -o vakitte edâsı farz olan orucun dışında- başka oruca imkân vermez.

Ü çüncü nevi: Zü ş-şebeheyn vâcib" ( /  İki türlü  benzerlik

taşıyan vâcib). Bu vâcib, bir bakım a dar zamanlı vâcibe bir bakım a da geniş zamanlı 
vâcibe benzemektedir. Hac ibadeti bu tür vâcibe girer. Şöyle ki: Haccın vakti "belirli ay
lar dır. Bu vakit, aynı yıl içinde ancak bir hac yapılabilm esi açısından m udayyak 
vâcibin vaktine benzem ektedir; hac ile ilgili davranışların (: m enâsikü'l-hac) hac ay
larının tamamını kapsamaması açısından ise müvessa' vâcibin vaktine benzemektedir.

Bu ayrımdan çıkan sonuca gelince:

- M üvessa vâcibin edâsı, ancak ona özel olarak niyet edilmesi halinde geçerli olur. 
Çünkü vakit, hem bu vâcibin hem aynı cinsten başka ibadetin ifasına m üsaittir. O halde 
bu vâcibin ifa edilmek istendiğini belirleyen niyet olm aksızın yapılan fiilin o vâcibe ait 
olduğuna hükmedilemez. Buna göre, bir kimse sabah nam azının vaktinde, sabah na
mazının farzına niyet ederek iki rekât namaz kılsa, bu namazı edâ etmiş olur ve zim m e
tinden borç düşer. Böyle niyet etmezse namazı edâ etmiş olmaz. Nâfileye niyet ederek 
kılarsa, nâfile nam az kılmış olur. Her iki durum da sabah nam azının farzı zim m etinde 
borç olarak kalır.

- M udayyak vâcibin edâsı, m utlak (: belirli kayıt taşım ayan) niyet ile veya aynı 
cinsten başka bir ibadete niyet edilmekle de geçerli olur. Buna göre, bir kim se ramazan 
ayında m utlak olarak "oruç"a niyet etse ve farz olan oruça niyet etm ese, bu farz oruç 
için yapılm ış sayılır. H atta nâfile oruca niyet etmiş olsa bile, orucu nâfile oruç olmaz, 
farz olan ramazan oruca yerine geçer.

- Zü ş-şebeheyn vâcibin, -m udayyak vâcibe benzerliğine binaen- m utlak n iyet ile 
edâsı geçerli olur; -müvessa' vâcibe benzerliğine binaen ise- başka ibadete niyet halinde 
edâsı geçerli olmaz. Buna göre, bir kimse farz olan hacca niyet etm eksizin haccetse, bu 
haccı, farz olan hac yerine geçer ve zimmetinden hac borcu düşer. Fakat bu kim se nâfile 
hacca niyet ederek haccederse, farz olan hac zimmetinde borç olarak kalır.
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§: 157- İk inci taksim : M iktarının belirli olup olm am ası açısından:

M iktarının belirli olup olmaması açısından da vâcip iki kısm a ayrılır:
1- Muhadded vâcib,
2- Gayr-ı muhadded vâcib.

§: 158- "M uhadded V âcib"in  Tarifi
> $  ̂ X o X ,  ı,

"Muhadded vâcib" Şâri'in, hakkında belirli bir m iktar tayin ettiği

vâcibdir. Beş vakit namaz, zekât ve satın alınan malın bedeli gibi.

§: 159- "M uhadded V âcib"in  H ükm ü

M uhadded vâcibin hükm ü şudur: Sırf, vücûb sebebinin bulunm ası ile zim m ette 
borç olarak sabit olur. M ahkem e kararına veya borçlunun rızasına bağlı olm aksızın he
men ifası istenebilir. Şâri'in gösterdiği şekilde ve belirlediği m iktarda ifa etm edikçe 
mükellefin zimmetinden bu borç düşmez.

§: 160- "G ayr-ı M uhadded V âcib"in  T arifi
i - 4o X 0^ X s o s

"Gayr-ı m uhadded vâcib" (  jŞ- jJl ): Şâri'in m iktarını tayin etm ediği

vâcibdir. A llah yolunda infâk (: harcama), açları doyurm a, zulm e uğrayan kişiyi kur
tarma, m isafire ikram da bulunma gibi. Şâri'in belirli bir m iktarla sınırlamadığı vâcibler 
bu neviye girer. Çünkü bu nevi vâcibin gayesi ihtiyacın giderilmesidir. İhtiyacı gideren 
m iktar ise durum dan durum a ve ihtiyaç sahiplerinin muhtaç bulundukları şeylere göre 
değişir.

§: 161- "G ayr-ı M uhadded V âcib"in  H ükm ü

Gayr-ı m uhadded vâcibin hükmü, mahkeme kararı veya borçlunun rızası olmaksızın 
zimmette sabit olm am asıdır. Zira zimmette ancak belirli olan bir şey sabit olabilir. Ki 
böylece m ükelle f neyi ifa edeceğini bilebilsin ve zim m etini bir borçtan kurtarm a 
im kânına sahip olsun.

Burada bilinm esi gereken bir husus vardır: Bazı vâciblerin bu iki kısım dan hangi
sine katılacağı noktasında İslâm hukukçuları farklı görüşe sahip olmuşlardır. Bu görüş 
farklılığından ötürü de, bazı vâciblere hangi hükm ün bağlanacağında ih tilâf m eydana 
gelmiştir.

Bu görüş fa rk lılığ ın ı, karıya ve ak rabaya verilecek  nafaka m ese lesi ile 
açıklayabiliriz. H anefî bilginlere göre, bu nafaka gayr-ı m uhadded vâcib türündendir. 
Z ira m iktarı b ilinm em ektedir. O yüzden H anefîler bu vâcibe şu hükm ü bağlarlar: 
M ahkeme kararı olmadan veya taraflar bir miktar üzerinde anlaşm adan bu nafaka borcu 
kocanın veya nafaka ödeyecek yakının zimmetinde sabit olmaz. Dolayısıyla, m ahkem e 
kararından veya karşılıklı anlaşm adan önceki süre için karı veya nafakayı hak eden
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yakın, nafaka alacağı talebinde bulunamaz. Hanefîlerin dışındaki bilginlere göre ise, bu 
borç, muhadded vâcib türündendir. Çünkü, kocanın durum una göre veya yakına yetecek 
m ik tar ile  belirlenir. O nun için  bu bilg in ler, söz konusu borç hak k ın d a  şöyle 
hükm etm işlerdir: Bu borç zim m ette sabittir. Karı veya nafakayı hakeden yakın, m ah
kem e kararı veya karşılıklı anlaşm a ile bağlı olm aksızın önceki süre için de alacak tale
binde bulunabilir.

§: I 62' Üçüncü taksim : İfa etmesi istenen kişi (: m ükellef) açısından.

İfa etmesi istenen kişi açısından vâcib:
1- Aynî vâcib,
2- Kifâî vâcib kısım larına ayrılır.

§: 163- "A ynî V âcib " in  T arifi
i  » A ✓

A ynî vâcib ): Şâri'in, mükelleflerin her biri tarafından yerine geti

rilmesini istediği vâcibdir. Beş vakit namaz, oruç, zekât ve hac gibi.

§: 164- "A ynî V âcib " in  H ükm ü

A ynî vacibin hükmü şudur: Her bir mükellefin bu vâcibi yerine getirm esi gerekir. 
Bazı mükelleflerin yerine getirmiş olması ile bu borç diğerlerinden sâkıt olmaz.

§: 165- "K ifâî V âcib " in  T arifi

Kifâî vâcib ); Şâri'in, ifasını, m ükelleflerin

her birinden değil de hepsinden istediği vâcibdir. Yargı ve fetvâ görevlerinin yerine geti
rilmesi, A llah yolunda cihad, selâm a karşılık verme, şahitlik yapm a, em r-i b ilm aruf ve 
nehy-i anilmünker, hastaneler yapma, tıp tahsili ve insanların ihtiyaç duydukları sanat
ları öğrenme gibi.

Bu ve benzeri vâciblerin yerine getirilmesini Şâri', belirli fert veya fertlerden iste
memiş, görevi yerine getirecek kişiyi dikkate almaksızın üm m et içinde bu görevin ifa 
edilmesini talep etmiştir. Z ira bu vâcib ile hedef tutulan fayda, bir kısım  m ükelleflerin 
onu yerine getirmesi ile gerçekleşm iş olmaktadır. Bu faydanın m eydana gelm esi, söz 
konusu vâcibin her bir m ükellef tarafından yapılmasına bağlı değildir.

§: 166- "K ifâî V âcib " in  H ükm ü

Kifâî vâcibin hükmü şudur: Bazı mükelleflerce yerine getirilirse diğerlerinin sorum 
luluğu düşer ve herkes günahtan kurtulur; hiç kimse tarafından yerine getirilm ezse her
kes günahkâr olur.

Bu böyle olm akla beraber, bir kifâı vâcibin ifası için tek kişi belirli hale gelirse, 
kifâî vâcib aynî vâcib şekline dönüşür. M eselâ, bir yerde bir tek tabip bulunuyorsa,
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artık hastaya m üdahale görevi, onun hakkında aynî bir vâcibdir. Aynı şekilde, bir olayı 
tek kişi görm üş olursa, şahitlik görevinin ifası onun için aynî b ir vâcibdir. Y ine, 
boğulm ak üzere olan bir kimsenin imdat istediğini tek kişi duym uş ise ve yüzm eyi de 
biliyorsa, onun bakımından boğulmak üzere olan kimseyi kurtarm ak aynî bir vâcibdir.

§: 167- D ördüncü taksim: İstenen fiilin belirli o lup olm am ası açısından.

İstenen fiilin tam  olarak belirlenm iş olup olm am ası açısından vâcib iki kısm a 
ayrılır:

1 - M uayyen vâcib,
2- M uhayyer vâcib.

§: 168- "M uayyen V âcib"in  T arifi
f  3* X o Jl * ,

"M uayyen vâcib" ( 4 - J I  ^ 1 ) :  Şâri'in, değişik  işler arasında seçim  hakkı 

tanımaksızın yapılacak işi aynen belirleyerek istediği vâciptir. Nam az, oruç, gasbedilen 
malın iâdesi, satın alınan malın bedelinin ve kira bedelinin ödenm esi gibi.

§: 169- "M uayyen  V âcib"in  H ükm ü

M uayyen vâcibin hükmü, vâcib olan fiilin kendisi yerine getirilm edikçe mükellefin ’ 
zimmetinin borçtan kurtulmamasıdır.

§: 170- "M uh ayyer V âcib"in  T arifi
> •< * o * s

"M uhayer vâcib" : Şâri'in, bir tek işi aynen belirlem eden, birkaç

işten birini yapm akta serbest bırakarak talep ettiği vâcibdir. M eselâ yem in kefâretinde 
bu tür bir vâcib söz konusudur. Çünkü Yüce Allah yem inini bozan kişiye şu üç işten 
birini yapm asını em retm iştir: On fakiri doyurm ak veya on fakiri giydirm ek veya bir 
köle âzât etmek. Şayet m ükellef bu üç şeyden birine güç yetirem ezse o zaman üç gün 
oruç tutm ası gerekir. N itekim  âyet-i kerim ede şöyle buyurulm uştur: "Allah, kasıtsız 
olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz, faka t bilerek  
yaptığınız yem inlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da  kefâreti, a ilenize y e 
dirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirm ek yahut onları giydirm ek ya  da b ir köle 
âzâd etmektir. Bunları bulamayan kimsenin üç gün oruç tutması gerekir,"343 Bu üç 
işten her biri, birer m uhayyer vâcibdir. Yem inini bozan kişi bunlardan herhangi birini 
seçmekte serbesttir; seçtiği işi yerine getirdiğinde vâcibi ifa etm iş olur ve zimmetinden 
bu borç düşer.

§: 171- "M uh ayyer V âcib"in  H ükm ü

M uhayyer vâcibin hükmü şudur: M ükellefin, Şâri' tarafından m uhayyer bırakılan fi- 
ilerden sadece birini yerine getirmesi gerekir. Bunu yaptığında artık vâcibi ifa etmiş olur 
ve zimmeti borçtan temizlenir. Bunlardan hiçbirini yapm azsa günahkâr olur ve cezayı 
hakeder.

el-M âide 5/89 (Âyet'in aslı için bkz. 233 numaralı dipnotun metni).



2- MENDUB

a) Tarifi
b) Kısımları
c) Hükümleri

§: 172- "M endub"un T arifi
t t Oy a

M endûb Şâri'in, yapılm asını bağlayıcı olm aksızın istediği ve terk

edilmesini kötülemediği fiildir. Şöyle ki: Fiilin yapılmasının istendiğini gösteren ifade 
bağlayıcılık taşım az veya bağlayıcı bir ifade olur am a onun bağ lay ıc ılık  niteliğini 
kaldıran karine bulunur. Bu karine, bir nass veya İslâm hukukunun genel kaidelerinden 
biri olabilir; fiilin terkine ceza bağlanmaması gibi başka bir karine de olabilir.

M eselâ, lî ^ ^  lil j j j j |  Qj| Ç "£y iman edenler!

B elirli b ir  süreye kadar birbirin izle b ir  borç ilişkisi kurduğunuzda onu ya z ın "344 
âyetindeki borcun yazılm ası ile ilgili em ir bağlayıcı değildir, fiilin m endub olduğunu 
göstermektedir. Çünkü bağlayıcılık ihtimalini ortadan kaldıran karine bulunm aktadır. O

da şudur: Daha sonraki âyette, ^ 'l*l ^ j l  ^ jJ !  j j J i  L i*, j l î  "Şayet b irb i

rinize güvenirseniz, kendisine güvenilen taraf, emanetini tastamam yerine getirsin '’345 
buyurulm uştur. Buradan anlaşılm aktadır ki, şayet alacaklı borçlusuna güveniyorsa, 
borcu  ^y az ıy a  g eç irm ed en  itim ad a  dayalı b ir borç ilişk is i k u ra b ile c e k tir .

6 i1 ^  L-« ı_;b£jl " E lle r in iz in
altında bulunanlardan (kölelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, -eğer kendilerinde bir 
iyilik  görürseniz- m ükâtebe yap ın "347 âyetindeki efendinin kö lesi ile m ükâtebe 
söz leşm esi348 yapm asına ilişkin em ir de m endubluğa delâlet e tm ektedir, bağlayıcı

344- el-Bakara 2/282.
345- el-Bakara 2/283.

”  Yazar, Emir bahsinde bu âyetin yorumu ile ilgili görüş ayrılığım  özel bir başlık altında 
ele almıştır, bkz. 250. (mütercim)

347- en-Nûr 24/33.
348 • ^

- Mükâtebe, kölenin belirli bir edimi yerine getirmesi karşılığında efendinin ona hürriyetini 
vermesi taahhüdünü ihtiva eden âzât sözleşmesi demektir, (mütercim)
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değildir. Çünkü bağlayıcılık ihtimalini bertaraf eden karîne vardır. Şöyle ki: İslâm  hu
kukundaki yerleşik kurala göre, malik mülkünde dilediği gibi tasarruf etmekte serbesttir. 
Zaruret veya ihtiyaç olmadıkça belirli bir tasarrufa zorlanamaz.

§: 173- M endubun  K ısım ları

M endub üç kısma ayrılır:

B irinci kısım : İki neviden oluşur:

B irinci nevi: Dini vecîbeleri tam am layıcı ve ikmal edici n itelikteki fiillerdir. 
Ezan, namazı cemaatle edâ etmek gibi.

ik in c i nevi: Hz. Peygam ber'in devam lı yaptığı ve s ırf  bağlayıcı olm adığını 
gösterm ek üzere nadiren terk ettiği fiillerdir. Abdest alırken ağıza su verme (: mazmaza), 
sabah namazının farzından önce kılınan iki rekât namaz gibi.

Bu iki nevi, "sünnet-i müekkede" S-lS 'j-Jli:— veya "sünnetü'l-hüdâ" 

diye anılır.

Bu kısm a giren iki nevinin hükmü şudur: Bu tür mendubu yerine getiren sevabı hak 
eder, terkeden ise cezayı hak etmemekle beraber kınanma ve azarlanmaya müstehak olur. 
Şayet bu mendub, ezan ve farz namazların cem aatle kılınması gibi dinî şiarlardan ise ve 
bir belde ahalisi topluca onu terk etmek hususunda anlaşırlarsa, sünneti hafife almış 
olmalarından ötürü onlara karşı savaş açılması gerekir.

İk inci kısım : Tâat nevinden olup da Hz. Peygam ber'in bazen yapıp bazen ter- 
kettiği fiillerdir. İkindi ve yatsı nam azlarından önce kılınan dörder rekâtlık namaz, her 
haftanın pazartesi ve perşembe günleri tutulan oruç, fakirlere tasaddukta bulunm a gibi.

Bu kısm a "sünnet-i gayr-ı müekkede" jŞ- ii- J l  )349, "nâfile" (ÂliUI ) veya

"müstehab" ) adı verilir.

Bu kısm a giren mendubun hükmü şudur: Onu yerine getiren sevabı hak eder; yap
mayan ise kınanma ve azarlanmaya müstehak olmaz.

Ü çüncü  k ısım : Hz. Peygam ber’den insan olm ası itibariy le sâd ır olan, A llah 
Teâlâ’dan bir tebliğ ve A llah’ın dinini açıklam a niteliği taşımayan norm al beşeri dav
ranışlardır. M eselâ, Hz. Peygamber'in beyaz elbise giymiş, kına ile saç ve sakalını bo
yam ış olması, yem esinde, içmesinde ve giyinm esinde takip ettiği alışkanlıklar vb. hu-

^ $ a a
suslar bu kısm a girer. Bu kısma "sünnetü'z-zevâid" k** )  adı verilir.

349 T ü r k ç e  birinci baskısında tarafım ızdan ilâve edilen bu nitelendirm e K ahire baskısı, s. 
197'de de yer almıştır, (mütercim)
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Bu kısm ın hükm ü şudur: Kişi bu fiilleri, Hz. Peygam ber'e  olan sevgisi ve 
bağlılığından ötürü ve Rasûlüllah'ın yoluna uyma niyetiyle yaparsa sevabı hakeder. Bu 
fiilleri terk eden ise kötü bir davranışta bulunmuş sayılmaz, kınanm aya ve azarlanm aya 
müstehak olmaz.

Bu anlam da olm ak üzere Serahsî'nin "Usûl"ünde şöyle denm ektedir: Sünnet iki ne
vidir:

1- Yapılması hidayet, terkedilmesi dalâlet olan sünnet,

2- Yapılması güzel olup, terk edilmesinde ise m ahzur olm ayan sünnet. Bayram na
mazı, ezan, kam et, cem aatle namaz birinci neviye, Hz. Peygam ber'in oturup kalkma, 
giyinme ve hayvana binm e tarzı hakkında nakledilen şeyler de ikinci neviye örnek teşkil 
eder.



3- HARAM

a) Tarifi
b) Nevileri
c) Hükümleri

§: 174- "H aram "ın  Tarifi
X s s

"Haram" j > ^\): Şâri'in, yapılm am asını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiildir. 

Bu talep şu şekillerde olabilir:
X s» X o ,

a) Haram lık (<• y^>\) lâfzı ile.
i  »s

b) Helâlliğin ( J H 1 ) nefyedilmesi ile,

c) H aram  kılm a anlamını bertaraf edici bir delil bulunm aksızın kullanılan nehiy 
sıygısı ile,

d) F iilden sakınm anın kesin bir görev olduğunu gösteren bir delil ile birlikte kul-
X s s »s

lanılan sakınm a lâfzı ile.

Şu nasslar bu şekillere örnek gösterilebilir:
•  XX w  # XX S S l  » X o,,  o S* X

a) (►Svİp j> - "Size analarınız, kızlarınız■■ (ile evlenmek) haram  
kılındı,"350

X» o s $  o X • X , A , ,

b) 4̂ * Ml — • (.(jjA  Jl*  J> u  M "Müslüman b ir  kişinin malı(nı) onun

gönül rızası olmaksızın (almak) helâl olmaz."351
s o # * X s * • g XX» ^

"Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürm eyin"352
*  *  *  *  *  *  s *  s  s X f  s* Xs * ,  s s

t L >j jl£" <ül LjjJl Ijj J û  'İj"Zinaya yaklaşmayın; çünkü o açık b ir  kötülük

tür; çok kötü b ir yoldur. "353

35°- en-N isâ' 4/23.
bkz. dipnot .125.

352- el-En'âm  6/151.
353- el-İsrâ ' 17/32.
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*  ^ x  > s» s ^ «  / «  /  »  s  s îs s

d) j j j f l  J j*  "Ve yalan sözden kaçının ,"354 û il İj

iman
edenler! Şarap, kumar, dikilitaşlar (putlar) ve şans okları, b irer şeytan işi pisliktir. 
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. "355

§: 175- H aram ın  N evileri

Haram iki nevidir: Li zâtihî haram, li gayrihî haram.

§: 176- B irin ci nevi: L izâtih î H aram

"L izâtihî haram " ( -Glll ^y>Jl ), Ş âri’in, m ahiyeti itibariy le  kö tü lük  ve zarar 

içermesine binaen tem elden hanımlığına hükmettiği fiildir. 35® Zina, hırsızlık, meyte (: 
m urdar et) satma, evlenm e mânii bulunanlarla evlenm e gibi. Ç ünkü bunlar zarar ve 
kötülük ihtiva ettiğinden, yapısı itibariyle haram kılınmış fiillerdir.

§: 177- "L izâtih î H aram "ın  H ükm ü:

Bu nevinin hükm ü, fiilin temelden gayrı meşru sayılmasıdır. M ükelle f bu fiili ya
parsa bâtıl kabul edilir, fiile hiçbir olumlu sonuç bağlanmaz ve ulaşılm ak istenen m en
faat fiilin sahibi için tanınmaz. M eselâ zina fiili, nesep ve mi aşçılığın sübûtu için se
beb olamaz. H ırsızlık  fiili de m ülkiyetin sübûtu için sebeb teşkil edem ez. H aram  
kılınan yakınlardan biri ile yapılan evliliğe, meşru evililiğe bağlanan m irasçılık ve ne
sebin sübûtu gibi sonuçlar bağlanamaz. M eytenin (: m urdar etin) satılm ası m eşru ol
m adığı için, bu satım a, m eşru bir satım  sözleşm esine bağlanan sonuç (m ülkiyet 
hükmü) bağlanamaz.

§: 178- İk in ci nevi: L iğayrih î H aram
*-• A X X *x

"Liğayrihî haram" ^ ly J I)  _ esaSen meşru olduğu halde, haram  kılınm asını

gerekli kılan geçici bir durum la ilişkili olan fiildir. M eselâ bayram  gününde oruç tut
mak böyledir. Esas itibariyle orucun kendisi meşru bir fiildir. Fakat Yüce Şâri’ bu fiilin 
bayram gününde yapılmasını haram kılmıştır. Çünkü bu günde kullar A llah ’ın m isafir
leri sayılırlar. Bayram gününde oruç tutmak ise böyle bir m isafirliği kabullenm ekten 
kaçınmak anlamına gelir, ki bu davranış m üslüm ana yakışmaz.

Ribâ yahut .âsid bir şart ihtiva eden satış da bu nevi haram a örnek teşkil eder. 
Çünkü bu fiil, yapısı itibariyle yasaklanm ış değildir. Esasen satış, m eşru bir fiildir. 
Buradaki yasak, fiille yakın ilişkisi bulunan geçici bir gayrı m eşru durum dan ötürü

354- el-Hacc 22/30.
355- el-M âide 5/90.-lf £
■* - Kahire baskısı, s. 198 dikkate alınarak kısmen değiştirilm iştir.
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konm uştur. Bu durum, ribâlı satışta, karşılığı olmayan bir fazlalığın bulunm ası; fâsid 
şartlı satışta ise, sözleşmenin ihtilâf ve çekişm eye m aruz bırakılmasıdır.

§: 179- L iğayrih î H aram ın H ükm ü

Bu neviye giren fiilin hükmü, aslı itibariyle meşru, vasfı itibariyle gayrı m eşru 
sayılmasıdır. Bu yüzden, Hanefî m ezhebi fakihlerine göre böyle bir fiil, kendisine hu
kuki sonuçlar bağlanacak bir sebeb teşkil edebilir. M eselâ yukarıda örnek gösterilen 
ribâlı veya fâsid şart ihtiva eden satış, onlara göre bâtıl akitlerden değil fâsid akitlerden 
sayılır. Şayet sözleşm enin tarafları bu sözleşm eyi uygulam aya koyarlarsa, her biri le
hine karşılıklı edim ler üzerinde m ülkiyet hakkı doğar. Şu var ki, Şâri'in, bunun ha
ramlığını gerektiren yasağının bulunduğu dikkate alınırsa, bu m ülkiyet nezih sayılamaz, 
habis bir m ülkiyettir. Konu ile ilgili tam am layıcı bilgilere üçüncü bölüm de "Nehiy" 
bahsinde yer verilecektir.



4- MEKRUH

a) Tarifi
b) Hükmü
c) Hanefîlerin Haram ve Mekruh Terimleri Karşısındaki Tutumu

§: 180- "M ekruh"un  Tarifi 
•* -t * ^

"M ekrûh" (  »j > J I  ) ; Şâri'in, yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olm ayan bir tarzda 

istediği fiildir. Bir başka ifade ile mekruh, yapılm am ası yapılm asından daha iyi olan 
davranıştır. Şâri in bu tarzdaki talebi değişik yollarla ifade edilmiş olabilir:

1- Şâri', bir fiilin yapılmamasını istemek üzere özellikle "kerâhe" ( )  lâfzını

kullanmıştır. Hz. Peygam ber'in şu hadisi bu duruma örnek teşkil eder:

J Ü I  J İ J —II i ' j f j j ü j  J  c o û j  Î Z 'j  o L J I  i [ ) j  o L ^U I J  j L .  ^  'J l ı  01 -

Allah analara saygısızlık göstermeyi, kız çocuklarım diri diri gömmeyi, (verilmesi 
gereken hakkı) önlem eyi ve (hak edilmeyen şeyi) istem eyi haram kılm ıştır. Yine, 
Allah, dedikoduyu, çok soru sorm ayı ve m alları heder etm eyi sizin  için mekruh 
görmüştür. "357

2- Şâri', nehiy sıygası kullanmıştır, fakat bu nehyin haram lığı değil m ekruhluğu 

ifade ettiğini gösteren karîne bulunm aktadır. M eselâ, Cenâb-ı Allah, I \£ \ Ç

ç J I  Ij j i j  <dj| / i  J l  ^  ijû a i}  ^ 3 y  I j |  "Ey iman edenler! Cuma

günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen A llah’ı anmaya koşun ve 

alışverişi bırakın"358 buyurmuştur. Buradaki Ij j l ' j  (alış verişi b ırakınız) sözü

y  (alış-veriş yapm ayınız!) anlamındadır. Yani bu, cum a namazı sırasında alış

verişin haram sayıldığını gösteren bir "nehiy" ifadesidir. Fakat burada haram  hükmünün

357
- Hadisin farklı rivayetleri için bkz. Buhârî, Rikâak, 22; Zekât, 53; M üslim, Akdıye 10 13 

14; M uvatta’, Kelâm, 20; Dârimî; Rikaak, 38.
358- el-Cum u’a 62/9.
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değil m ekruh hükmünün çıkarılm asını gerektiren bir delil bulunm aktadır. O da, alım- 
satım  yasağının bizzat alım -satım a yönelik olm ayıp, alım -satım  fiilinin dışındaki bir 
durum dan kaynaklanmış olduğudur. Bu durum, Allah'ın cum a nam azının edâsı için tah
sis ettiğ i vakittir. Bu vakitte alış-verişin  ise, kişiyi cum a nam azının  edâsından  
alıkoym asına kuvvetle muhtemel nazarı ile bakılır.359

3- Şâri', fiilin yapılm am asını özendirici ifade kullanm ış o labilir. M eselâ Hz.
* * s »g s &

Peygamber'in şu hadisinde durum böyledir: «^*ol jâ -  "Mehrin en iyisi en kolay
X »s

olanıdır. "360 Çünkü buradaki (en iyisi) kelim esi, m ehirde aşırılığın bırakılm asının 

üstün olduğunu göstermekte, bu konuda aşırılığın terkedilmesini teşvik etmektedir.

§: 181- M ekruhun H ükm ü

M ekruhun hükmü şudur: Bu fiili işleyen cezayı hak etmez; kınanm a ve azarlanm aya 
m üstehak olabilir. Terkeden övgüye lâyık olur; A llah’ın hoşnutluğunu kazanm a niyeti 
ile terketmesi halinde sevabı hak eder. 361

§: 182- H anefîlerde "H aram " ve "M ekruh" T erim leri

H aram  ve m ekruh terim leri ile ilgili olarak yaptığım ız açıklam alar, cum hurun 
(:usûlcülerin çoğunluğunun) görüşünü yansıtm aktadır. H anefî b ilginler ise haram  ve 
m ekruh terim lerini daha farklı anlam ları ifade için kullanırlar. O nlara göre haram , 
"Şâri'in, -K ur'ân, m ütevâtir veya m eşhûr Sünnet gibi- kat'î b ir delil ile kesin ve 
bağlayıcı tarzda yapılmamasını istediği fiildir." Zinâ, ribâ, şarap içm ek, kan ve m ey te 
(:murdar et) satmak, -erkekler için- ipekli ve altın kullanmak gibi.

§: 183- H aram ın  H ükm ü (H anefîlerde)

(H anefîlere göre) haramın hükmü, fiili işleyenin cezaya m üstehak olm ası, o fiilin 
haramlığını inkâr edenin kâfir ve mürted sayılmasıdır.

§: 184- M ekruh  ve N evileri (H anefîlerde)

(Hanefîlerde) mekruh iki nevidir:

B irinci nevi: Tahrîm en m ekruh.

- Bu konuda gerekli gördüğümüz bir açıklama daha önce tarafımızdan yapılmıştır, bkz. dipnot 
18. (mütercim)

Ebû Davud, Nikâh ( yerine lâfzı ile).
ı

- Kahire baskısı, s. 200'e göre kısm en değiştirilm iştir.
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*> » /  J Ji» ,

Tahrîm en m ekruh” » j j£ d \  ): Şâri'in yapılm am asını kesin ve bağlayıcı

tarzda istediği fiil olm akla beraber, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit 
olm uştur. M eselâ, başkasının alışverişi sırasında alışveriş teklifinde bulunm ak ve 
başkasının evlenm e teklifi üzerine evlenme teklifinde bulunm ak gibi. Bu fiilerden her

biri tahrimen mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber: L Ü J  %  < v>-î Z  J e  'J J j\

<0 j l  4s>.| J p  "Kişi, kendisi müsaade etm edikçe , kardeşinin a lış-verişi 

sırasında alış-verişe girişmesin ve kardeşinin evlenme teklifi üzerine evlenme teklifinde 
bulunmasın  '362 buyurm uştur. Bu fiillerden sakınılm ası kesin ve bağlayıcı tarzda is
tenmiştir. Fakat bu talep haber-i vâhid ile yani zannî bir delil ile sabit olmuştur.

Bu nevi m ekruhun hükmü: Bu neviye giren fiili işlem ek haram  bir fiili işlem ek 
gibi cezayı m uciptir; fakat haramdakinden farklı olarak, bu fiilin hükm ünü inkâr eden 
kişi kâfir sayılm az.363

ik in ci nevi: Tenzîhen mekruh.
*  *  *  o ^ Ov

Tenzîhen m ekruh" "Şâri'in, yapılm am asını kesin ve bağlayıcı

olmayan bir tarzda istediği fiildir. İkindi namazından sonra ve güneşin batm asından az 
önce nâfile nam az kılm ak gibi. Camiye gidecek kişi için soğan ve sarım sak gibi çirkin 
kokusu olan şeyleri çiğ olarak yem ek de böyledir. Çünkü Hz. Peygam ber şöyle bu

yurm uştur. ^  j î  C y  J T Î  ^  "Soğan veya sarım sak
yiyen kişi mescidimize gelmesin, evinde otursun,"364

Bu nevi m ekruhun hükmü: Bu neviye giren fiili işlem ek cezayı ve kötülenm eyi 
mûcip değildir. Fakat üstün ve faziletli olan şekle aykırıdır.

Geçen açıklam alarım ızdan anlaşılm aktadır ki, cum hur (: çoğunluk) ile H anefî bil
ginler arasındaki ihtilâf, Şari in yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda isteyip de, bu 
isteğin zannî bir delil ile sabit olduğu durumlar hakkındadır. M eselâ başkasının evlenme 
teklifi üzerine evlenm e teklifinde bulunmayı ve fâsid bir şart ihtiva eden alım -satım  
sözleşmesini cum hur haram olarak nitelemekte, Hanefî bilginler ise böyle durumları 
özel bir kısım olarak kabul edip, "tahrîmen m ekruh" diye özel bir terim  ile anm ak
tadırlar.

Bu ihtilâf, daha önce geçen "farz” ve "vâcib" terimleri ile ilgili ihtilâfa benzem ekte
dir. Şu halde, H anefî bilginlere göre teklîfî hüküm lerin sayısı yedi olm aktadır: Farz, 
vâcib, mendub, haram, tahrîmen mekruh, tenzîhen mekruh ve m ubah. O ysa cum hura 
göre bu sayı beşe inhisar etmektedir: Vâcib, mendub, haram, m ekruh ve mubah.

bkz. dipnot 209.

364 e t‘Teysîr §erIlu't-Tahrîr, II, 267, 268; Fevâtihu'r-Raham ût Şerh'u M üsellem i's-Sübût, I, 85. 
Buhârî, Ezân, 160; EbûDavud, At'ıme, 41 (kısmen farklı lâfız ile).



a) Tarifi
b) Hükmü

§: 185- "M ubah"ın  T arifi
X o ,

"Mubâh" ): "Şâri'in, m ükellefi yapıp yapm am akta serbest bıraktığı fiildir.

B ir fiilin mubah olduğu değişik yollardan anlaşılır: 
i

1- Şâri'in "helâllik" ( J ^ )  lâfzını kullanm ış olmasından. M eselâ şu âyette olduğu
° * T * * V  '  " -• a S A / « * â '  * '  '  '  * ^  * V  ö - a

gibi. j*-fl J>- a j  J j -  v_->b̂ LSl \ y j \  ^ jİİI f ^  "Bugün

size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine Kitap verilenlerin yiyecekleri size 
helâldir, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. "365

*  ^ «  ı  ^

2- N asslarda "günah yoktur" ‘ ve "sıkıntı, sakınca, vebal yoktur"
•* s s ss  ,

(C-r*'" ^  ) şeklinde yer alan ifadelerden. Şu âyetler bu durum lara örnek teşkil
eder:

# ^ /■ ıM £ X s s # * < • < / / / $  / ^ s* s * X X  9 ss s $  s s $

^J jı?* L»j j  çj >- L*Jİ
•X s  <X X s  S *I İ  O__ X  O ✓ y- /

l^ > j  j j İ p  4JI Ol <İp  j*ÎI j U-

"Allah, size, ancak meyte (: murdar et), kan ve domuz eti ile Allah'tan başkası 
adına kesileni haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan  
ve haddi aşm adan (bunlardan yem esinde) günah yoktur. M uhakkak A llah  çok  
bağışlayandır, çok esirgeyendir,"366

0 X X » s  o X9 ,9  s  *  s  s  # /« » a J> x » X

^  <o jf- L J  "Böyle ( id d e t

beklemekte olan) kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde bildirm enizde veya  
onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. "367

ot i^sLüüi J.C- Slj ^  S/j £  / •  S/i (Jp S/j £-y>- (jr*pS/i ^  ^
9 J» W  *

5- MUBAH

el-M âide 5/5.
366- el-Bakara 2/173.
367- el-Bakara 2/235.
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Âmâya vebal yok, topala vebal yok, hastaya vebal yok (yapamadıklarından dolayı 
günahkâr olmazlar); size de kendi evlerinizden... yemenizde güçlük (sakınca) yoktur."368

3- Vücub değil ibâha (: mubahlık) ifade ettiğine dair delil bulunan em ir sıygasından.
*  » o  J ,  o y

Şu âyette olduğu gibi: ^IJt 3  j j  "Allah'ın rızkından yiyin-için ..."369

_ * /• i / • •
4- İstıshâbu 1-asl )  yoluyla. Yani bir fiilin hükm üne dair delil

bulunm azsa, - İstıshâb" bahsinde açık landığı üzere- "eşyada kural, m ubahlık tır" 

e-L—Ul prensibine göre o fiilin mubah olduğuna hükmedilir.

§: 186- M u b ahın  H ükm ü

M ubahın hükmü şudur: Yapılmasında da yapılmamasında da sevap veya günah yok
tur; yapılıp yapılm am ası eşittir.

§: 187- T aleb in  G enel O lup O lm am ası A çısınd an  " T ek lîfî 
H ü kü m " ün  N ev iler i

Şim diye kadar, talebin olum lu-olum suz oluşuna ve bağlayıcı n itelikte olup o l
m ayışına göre teklîfî hükm ün nevilerini gördük. Şimdi ise talebin genel olup o l
m ayışına göre teklîfî hükm ün nevilerini inceleyeceğiz ki bunlar "azîm et" ve "ruh- 
sat"tır.370

368- en-N ûr 24/61.
369- el-Bakara 2/60.
370

- Bazı usulcüler, azîm et ve ruhsatı, tek lîfî değil vaz'î hüküm lerin nevilerinden sayarlar. 
Onların bu m eseleye bakışları şöyledir: Esasen azîmet, Şâri'in, norm al durum u, aslî- genel 
hüküm lerin devamı için; normal dışı durum ları da kullara kolaylık sağlanm ası için sebeb 
kılm ası demektir. Sebeb ise, teklîfî değil vaz’î hükümlerdendir.
B iz burada çoğunluğun benim sediği yolu, yani azîm et ve ruhsatın  vaz’î  değil tek lîfî 
hükümlerden sayılm ası metodunu izledik. Çünkü azîmet, Şâri'in genel bir şekilde kendisi ile 
ilgili talepte bulunduğu yahut mubah kıldığı fiile verilen isimdir. Ruhsat da, Şâri'in zaruret 
veya ih tiyaçtan  ötürü m ubah k ıld ığ ı fiild ir. Talep ve ibâhan ın  v az 'î değil tek lîfî 
hükümlerden olduğu ise açıktır.



AZİMET VE RUHSAT

§: 188- " A z îm e f'in  T arifi

"Azîmet"in sözlük anlamı, bir şeye kesin olarak yönelm ek, niyetlenm ektir.

M eselâ şu âyette "azm" (f  jc-) kelimesi bu anlam da kullanılm ıştır: y  fJİ U-Lff- J-öJj

U jp  «d J J  "Andolsun biz daha önce de Âdem'e ahid (: emir) vermiştik.

Ne var ki o (bizim ahdimizi) unuttu. Biz onda bir azim (ve sebat) bulmadık."371 Çünkü 
Cenâb-ı A llah Hz. Âdem 'e hiçbir hususta kendisine isyan etm em esini tenbihlem iş, o ise 
verdiği sözü unutup karşı gelm işti. İşte âyette bu kelim e ile şu husus anlatılm ış 
olm aktadır: A dem 'de, şeytanın kendi nefsine vesvesesiyle nüfuz etm esini önleyecek 
güçlü bir kararlılık ve sağlam bir azim yoktu.

Usul terimi olarak "azîmet" ise "Yüce Allah'ın, m ükelleflerin hepsi için bütün du
rum larda bağlayıcı genel bir kanun olm ak üzere ilkten koyduğu hüküm ler" dem ektir. 
M eselâ namaz, genel tarzda teşrî kılınmış bir hükümdür; her m ükellef kişi için ve bütün 
durum larda bağlayıcıdır. Oruç, zekât, hac ve Allah'ın kullarını m ükellef k ıldığı diğer 
dini vecîbeler de böyledir.

Aynı şekilde, şarap içme, mey te (: m urdar et) ve domuz eti yem e, zina ve haksız 
yere öldürm e gibi haram lık hüküm leri de birer azîm et hükm üdür. Z ira  bunlar genel 
tarzda konmuş, her bir m ükellef için ve her bir durumda bağlayıcı hükümlerdir.

§: 189- "R uhsat"ın  T arifi
o £ ,

"Ruhsat" J l )  sözlükte kolaylık demektir. Meselâ, bir m alın kolayca bulunup
*9 0 x I /

alınabildiği durum larda "fiyat ucuzladı" anlam ına gelmek üzere A rapçada _/<—Jl 
denir.

Usul terimi olarak ise "ruhsat", "Allah'ın, kulların özürlerine binaen ve onların ih
tiyaçlarını gözeterek koyduğu (geçici) hükümler" demektir.

37 Tâhâ 20/115.
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Şu halde azîmet, genel ve temel hüküm ; ruhsat ise istisnaî hüküm dür. A zim ette 
genel ve normal durum, ruhsatta normalin dışında özel durum (özür, ihtiyaç ve zaruret 
durumu) söz konusudur.

§: 190- R u h satın  N evileri

İslâm hukukunda "ruhsat" isminin kullanıldığı m eseleler tüme varım m etodu ile in
celendiğinde dört nevi ruhsatın bulunduğu görülür.

B irinci nevi: Haram ı işleme ruhsatı.

Zaruret veya zaruret derecesine varan ihtiyaç hallerinde haram  bir fiil m ubah hale 
dönüşebilir. Meselâ, öldürülme veya bir uzvun yok edilmesi tehdidi ile zorlanma halinde 
-kalp im anla dolu olm akla beraber- küfür kelim esini söylem ek mubahtır. Yüce Allah, 
böyle b ir durum da -kullara kolaylık olm ak üzere-, A llah 'ı inkâr ifadelerin in  ku l
lanılm asına m üsâde etmiştir. N itekim âyette şöyle buyurulm uştur: "Kalbi imanla dolu  
olduğu halde (inkâra) zorlanmış olan müstesna, her kim iman ettikten sonra Allah'ı 
inkâr eder ve kendisi göğsünü küfre açarsa, işte onlara Allah'tan bir gazap (iner) ve onlar 
için büyük bir azap vardır. "372

Bu ruhsatın Sünnet'te de delili vardır: M üşrikler A m m âr b. Yâsir'i yakalayıp ona 
işkence etmişler, Hz. Peygamber'e hakaret edip onların ilâhlarına övgüde bulunm adıkça 
onu bırakm amışlardı. Daha sonra Ammâr Rasûlüllah'a gelip üzüntüsünü belirtti:

- Ya Rasûlallah! Sana hakaret edip, onların ilâhlarını övmedikçe beni bırakmadılar.
- Kalbini nasıl buluyorsun?
- İmanla dopdolu.
Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Tekrar ederlerse sen de aynı şeyi yap.

Zâlim  yöneticiden ötürü can korkusunun bulunması halinde em ri bilm aruf ve nehyi 
anilmünker görevini terketmenin, açlık ve susuzluktan ölme korkusuna yol açan zaruret 
halinde yahut öldürülm e veya bir uzuv kaybetme tehdidi altında kalındığında ölü eti ye
menin veya şarap içmenin mubah olması da bu nevi ruhsata girer.

Bu nevi ruhsatın  hükm ü: M ükellefin canını veya bir uzvunu kaybetm ekten 
endişe etm esi halinde ruhsata göre amel etmesi vâcibdir. Ruhsat hükm ünü uygulam az 
ve ölürse günahkâr olur. Çünkü kendi ölümüne sebebiyet vermiş olur, can kaybına se
bep olm ak ise haram dır. N itekim Cenâb-ı H akk şöyle buyurm uştur: "Ve kendinizi

372- en-Nahl 16/106;

}  «Ll ^  « jji-t ljJ_* J *  j Û j  0^1* -OOrl J j y  yijr 'J *
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öldürmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok m erham etlidir . "373 "Kendi ellerin izle  
kendinizi tehlikeye atmayın. "374

Bilginler, küfür kelim esini söylemeye zorlanan kişiyi bu hüküm den istisna etm işler 
ve şöyle demişlerdir: Şayet inkâra zorlanan kişi, gönlü im anla dolu olarak yapılan zor
lam alara katlanıp sabreder de sonunda öldürülürse, bu davranışından ötürü sevap ka
zanmış olur. B ilginler buna delil olarak şu olayı gösterirler: M üseylim etü 'l-K ezzâb'ın 
adam ları Rasûlüllah'ın Ashâbından iki kişiyi yakalayıp M üseylim e'ye götürm üşlerdi. 
M üseylime onlardan birine şöyle dedi:

- Muhammed hakkında ne dersin?
- Allah'ın Rasûlüdür.
- Ya benim hakkımda ne dersin?
- Sen de öyle.
Bunun üzerine M üseylim e onu serbest bıraktı. Sonra İkinciye dönüp sordu:
- Muhammed hakkında ne dersin?
- Allah'ın Rasûlüdür.
- Ya benim hakkımda ne dersin?
- Ben sağırım, duymuyorum.

M üseylim e aynı soruyu, sahâbî de aynı cevabı üç defa  tek rar etti. Sonunda 
M üseylim e onu öldürdü.375 Olay Hz. Peygam ber'e intikal ettirild iğ inde o şöyle bu
yurdu:

- Birincisi A llah'ın tanıdığı ruhsatı kullanmış. İkincisi ise hakikati haykırm ış; ne 
mutlu ona!376

İkinci nevi: V âcibi terketm e ruhsatı.

Bazen vâcibin edasında m ükellef için ek bir meşakkat bulunduğunda vâcibi yapm a
yabilir. M eselâ ram azan ayında yolcu ve hasta olan m ükellef için oruç tutm am ak m u
bahtır. Çünkü Cenâb-ı A llah şöyle buyurmuştur: "Sizden kim hasta olur veya yolculuk 
halinde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin."377 Y ine 
abdestte yapılması vâcib olan ayakların yıkanması yerine m estler üzerine m esh veril
mesi câizdir. Z ira m ükelleflerden zorluk ve sıkıntıyı giderm ek üzere bunun m eşru ve 
câiz olduğuna dair Sünnet'te delil bulunmaktadır.

O T O  ,  i • tM

en-Nisâ’ 4/29: u , , ^ 4)101 fSLa\\jeüV3 

el-Bakara 2/195: :~cr,-ıı J \ ılı, iyi'\ıj

- Bu sahâbînin adı Hubeyb ibn Zeyd el-Ensârî idi. Rivayete göre Hubeyb "ben işitmiyorum", 
dedikçe M üseylime onun organlarını birer birer kesiyordu. Hubeyb bu tutum unu hiç 
değiştirmedi ve sonunda şehid oldu. (Kahire baskısı, s. 204 ve d.n 3).
Kurtubî, el-Câm i' li Ahkâmi'l-Kur'ân, X, 189.

- el-Bakara 2/184. yi.\ ^  ji u***̂
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Y olculuk halinde dört rekâtlı nam azların  “Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman... 
namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur “378 âyetine istinaden kasredilm esi yani dört 
rekât yerine iki rekât kılınmasının caiz oluşu da bu nevi ruhsata girer.37®

Bu nevi ruhsatın  hükm ü: A zîm ete göre amel etm ek ruhsatı kullanm aktan daha 
üstündür. Z ira yolcu ve hasta hakkında K ur’ân-ı K erim ’de şöyle buyurulm uştur: 
"(Güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır,"380 Tabiî ki bu, azîmete 
göre amel ettiğinde m ükellefe ek bir zararın dokunmaması durum unda böyledir. Eğer 
azîm ete göre davrandığında ayrı bir zarar gelecekse, azîmet doğrultusunda amel etmek 
câiz olm az, ruhsata göre davranılm ası vâcib olur. Buna dair Sünnet'te açık delil bu
lunm aktadır. Hz. Peygam ber M ekke'nin fethi için yola çıktığında ram azan ayı idi ve 
oruç tutmuştu. Kendisi ile birlikte diğer m üslüm anlar da oruçluydu. K erâğu'l-ğanîm  de
nen yere geldiklerinde, Hz. Peygam ber'e "İnsanlara oruç çok ağır geldi. H erkes senin 
nasıl davranacağına bakıyor” dendi. Bunun üzerine Rasûlüllah bir kap su istedi ve suyu 
içti. M üslüm anlar onun ne yapacağını takip ediyorlardı. Fakat bir kısm ı oruçlarını boz
dukları halde diğer bir kısmı oruca devam ettiler. Bazı kimselerin oruca devam  ettiği Hz. 
Peygam bere intikal ettirilince o şöyle buyurdu: "Onlar âsidirler, onlar âsidirler!"

Bu nevi ile birinci nevi arasındaki fark şudur: Bu nevide, azîm ete göre amel edince 
m ükellef için ek bir sıkıntı doğacaksa ruhsata göre amel etmek vâcib olmaktadır. Birinci 
nevide ise, azîm ete göre davranıldığında canın veya bir uzvun kaybı sonucu doğacaksa 
ancak o zaman ruhsata göre amel vâcib olur.

Ü çüncü nevi: Genel kurala aykırı bazı sözleşm eleri ve hukuki m uam eleleri ya
pabilm e ruhsatı.

Bazı sözleşm e ve hukuki muam eleler, İslâm hukukunun o konudaki genel kural
larına veya genel şe r î  delillere aykırı olduğu halde, insanların duyduğu ihtiyaca binaen

m ubah sayılmıştır. M eselâ selem akdi" (jU—Jl -Ue-) böyledir. Çünkü esasen selem  (:

peşin para karşılığında ileride teslim edilecek malın satın alınması sözleşm esi), hazırda 
olm ayan bir şeyin satımı niteliğindedir. Kişinin kendinde mevcut olm ayan bir şeyi sat
ması ise, Hz. Peygam berin  Hakîm b. H ızâm 'a hitaben söylediği şu hadisine göre câiz 
değildir. Ey Hakîm! Kendinde olmayan şeyi satma!" Fakat Yüce Şâri', insanların böyle 
bir jn u a m e ley e  duyduğu ih tiyaçtan ötürü ona cevâz verm iştir. İs tısnâ ' akdi de

(^L va^U I M *  ) böyledir. Şâri', bu sözleşm eyi de insanların ih tiyacına binaen câiz 

saym ıştır. O ysa bu sözleşm e, alım -satım  konusundaki yerleşik kurala aykırıdır. Z ira

378- en-Nisâ' 4/101:

- Hanefîlere göre, yolculuk halinde namazın kısaltılması ruhsat değil azim ettir. Dayandıkları 
delil Hz. A yşen in  rivayet ettiği şu hadistir: "Namaz önce ikişer rekât olarak farz kılındı. 
Sonra hazar (: m ukim) nam azına ilâve yapıldı ve sefer namazı olduğu gibi bırakıldı." Ali 
Hasebullah, Usûlü't-Teşrî' el-lslâm î, Mısır, 1982, s. 395, dipnot 2. (m ütercim ).

38°-e l-B a k a ra  2/184:
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istısnâ' akdi (: eser sözleşm esi) ile sözleşme sırasında m evcut olm ayan bir şey satılmış 
olmaktadır. B ilindiği gibi bu konudaki kurala göre m evcut olm ayan şeyin satımı câiz 
değildir.

Bu nevi ruhsatın  hükmü: Ruhsata göre davranılm ası da ruhsatın  terkedilm esi 
de câizdir. A ncak ruhsatın terkedilmesi halinde cana tehlike gelm esi sözkonusu ise o 
zaman ruhsatın alınm ası vâcib olur. M eselâ bir kimse canını kurtarm ak için selem yo
luyla satış yapmaktan başka hiçbir çare bulamazsa o takdirde bu sözleşmeyi yapmak ona 
vâcibdir. Bunu yapm ayıp açlıktan ölürse, gereksiz yere canını tehlikeye atmış olmaktan 
ötürü günahkâr olur.381

Dördüncü nevi: Önceki semâvî dinlerde m evcut ağır hüküm leri kaldıran ruhsat.

Önceki d in lerde var olan bazı ağır hüküm leri Yüce A llah  İslâm  üm m etinden 
kaldırm ış, bu hüküm leri onlar hakkında teşri kılm am ak suretiyle bu üm m ete bir ko
laylık sağlamıştır. Bu tür hükümlere şunlar örnek gösterilebilir:

- Günahtan tevbe edecek kişinin kendini öldürmesi. N itekim  şu âyette bu hususa 
işaret edilm ektedir: "Musa kavmine dem işti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı 
(tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaratıcınıza tevbe edin de nefisle
rinizi öldürün. Bu yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Çünkü acıyıp tevbeleri ka
bul eden ancak O'dur."382

- Namazın ibadete ayrılmış yerin dışında geçerli olmaması.
- Malın dörtte birinin zekât olarak verilmesi.
- Ganimetlerin haram olması.

3 81 • •- K anaatim izce , yazar, bu nevi ruhsatın  hükm ünü belirtirken , zorlanm ış b ir örneğe 
başvurm aktadır. Z ira  can tehlikesi olan durum larda haram  fiilin  işlenm esi bile vâcib 
olduğuna göre, bu nevi ruhsat için böyle bir örneğe gerek bulunm am aktadır. Kaldı ki, ya
zarın aşağıda dördüncü nevi ruhsat için koyduğu kaydı bu nevi için de koyarak -bir çok ya
zarın yaptığı gibi- bunun "mecazen" ruhsat olarak nitelendiğini ifade etm esi daha uygun 
olurdu. Zira bu sözleşm eler, belirli zaruret hallerinde tecvîz edilm iş sözleşm eler olm ayıp, 
aslında bunların mubahlığı birer azîmet hükmü teşkil etmektedir, (mütercim).

' î  Q ^  t t } ,  « J ̂  fM , t t t t 9 9 f J * 9 t Jt » M  t • » t •
" el-B akara 2/54. Jli îlj

y  ^ B u  örnek, âyetteki "öldürme" kelim esinin maddi anlam da 

öldürme şeklinde yorumlanışına göredir, ki bu yorum seleften nakledilm iştir. Fakat bu, m a
nevi anlam da öldürm e olarak da yorumlanabilir. Bu anlamı ile öldürme, nefse hakim  olma, 
ona yenilm em e ve davranışlarda dizginleri nefsin eline bırakmama dem ektir. Bu yorum esas 
alındığında, âyet, günahlardan tevbede kişinin kendisini öldürm esinin şart olduğuna delil 
teşkil etmez.
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Daha önceki dinlerde bu gibi ağır hükümlerin bulunduğuna şu âyetlerde işaret edil
mektedir: Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağ ır yük yükleme. 1,383 "... 
Onlardan ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri kaldırıp atar..."304

A çıktır ki, bu neviye 'ruhsat" adının verilmesi hakikat anlam ında olm ayıp m ecaz 
anlamındadır. Çünkü bu hükümleri Cenâb-ı Hakk -ilk üç nevide olduğu gibi- önce bi
zim hakkım ızda teşrî kılıp sonra zaruret ve ihtiyaçtan ötürü bunlardan bir k ısm ına uy
m am a m üsaadesi verm iş değildir. Sadece bu hüküm lerin bizim  hakk ım ızda teşrî 
kılınm am asıyla önceki m illetlere nisbetle bize sağlanan kolaylık ve rahatlık tan  ötürü 
buna mecazen "ruhsat" denmiştir.

Bu nevinin hükm ü: B una göre amel etm ek câiz değildir. B una göre am el eden 
günahkâr olur.385

«1 , # a
- el-Bakara 2/286: j J J Y jÇ . ,

384- el-Â 'raf 7/157:
385 • * *

- Yukarıdan beri gelen akışa göre, burada ruhsatın hükmünün açıklanm ası beklenirdi; yazar
ise, ruhsat sağlanm azdan önceki durumu (önceki dinlere has hüküm leri) kasdetm iş olm ak
tadır. (mütercim)
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§: 191- "V ad'î H üküm "ün N evileri

Vad'î hüküm şu nevilere ayrılır: Sebeb, rükün, şart, m âni1, sıhhat-fesâd-butlan. 

Şimdi bunları tek tek açıklayacağız.

1- S E B E P

a) Sebebin Tarifi
b) Sebeb İle İllet Arasındaki Fark
c) Sebebin Nevileri

§: 192- "Sebeb"in  T arifi
» *  . •* v

Usûlcüler "sebeb" kavramının "illet"i ( ^ ' )  kapsayıp kapsam adığı husu

sunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır.

1- "Sebeb"in "illet"i kapsadığı görüşüne sahip o lan lar "sebeb"i şöy le ta rif  
etmişlerdir:

Sebeb: H ükm ün teşrî'i ile açık bir uygunluk (: "m ünâsebe zâhira" ) taşısın veya 
taşım asın, Şâri'in, varlığını hükm ün varlığı, yokluğunu da hükm ün yokluğu  için 
alâm et kıldığı durum dur. Şu var ki, eğer hüküm  ile uygunluk taşıyorsa hem  illet hem  
sebeb adını alır; hüküm  ile kendisi arasında açık bir uygunluk görülm üyorsa buna sa
dece sebeb denir, illet denmez.

H üküm  ile uygunluk taşıyan sebebe örnek olarak "yolculuk" )  du

rum u gösterileb ilir. Z ira Şâri' bu durum u, ram azanda oruç tu tm am anın  câiz liğ i
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hükm üne sebeb kılm ış, hükmün varlığını bu sebebe bağlam ıştır. Â yette şöyle buyu- 
rulm uştur: Kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutam adığı günler
sayısınca başka günlerde kaza etsin."™  Yolculuğun bu hüküm  ile uygunluk taşıdığı 
açıkça bellidir. Çünkü yolculukta zorluk ve sıkıntı vardır. Bu durum da kolaylık ve ra
hatlık sağlanması uygundur. Şu halde bu hükümde yolculuk durumu için sebeb denebi
leceği gibi, illet de denebilir.

Bir başka örnek: Sarhoş etme (jlis lÛ l) özelliği, şarap içmenin haram kılınm asının 

sebebidir. Bu durum  yanı şarabın sarhoş etme özelliği ile belirtilen yasaklık hükmü 
arasında uygunluk bulunduğu açıktır. Çünkü bu özellik  aklî dengenin kaybına yol 
açmakta, bu yasak ile insanların zihnî sağlığı korunmuş olmaktadır. Şu halde bu özellik 
sebeb olarak isimlendirilebileceği gibi illet adı ile de anılabilir.

„ .. ^ ^ ü m  '*e aralarında açık bir uygunluk bulunm ayan sebebe örnek olarak  ise, 
güneşin  gökyüzünün  o rtasından  batıya doğru  eğ ilm eye  başlam ası"  o lay ın ı

iil gösterebiliriz. Bu durum öğle nam azının vâcib olm asının sebebidir.

w " 3 8 7 Cenâb’1 AUah "Güneşin (batlya d°S ru> dönmesinden... (belli vakitlerde) namazı 
kıl buyurm uştur. Akıl, güneşin eğilm esi durum u ile nam azın o sırada vâcib 
oluşunun teşrî kılınm ası arasındaki uygunluk bağını kavrayam az. O yüzden güneşin 
eğilmesi olayı hakkında "sebeb" terimi kullanılır, "illet" terimi kullanılamaz. Çünkü bu 
durum ile hüküm arasında açık bir uygunluk bağı görülememektedir.

Başka bir örnek: "Ramazan ayının girdiğini görm ek" (0C ^* j ), orucun

vâcib olm asının sebebidir. Çünkü Yüce Allah bu farizanın varlığm ı, ram azan ayının 
varlığına (bu ayın girmiş olmasına) bağlamıştır. Nitekim  Kur'ân-ı Kerîm 'de "İçinizden 
kim (ramazan) ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun"388 buyurulmuştur. N e var ki 
orucun niçin bu ayın görülm esiyle vâcib olduğunu akıl kavrayamaz. O halde bu durum 
sebep diye anılır, illet diye anılamaz.

2- "Sebeb"ın "ıllet"ı kapsam adığı görüşünde olanlar ise "sebeb"i şöyle ta rif 
etmişlerdir:

 ̂ S ebeb: Ş âri’in, varlığını hükmün varlığına, yokluğunu da hükm ün yokluğuna 
alam et kıldığı durum  olup, bu durum ile hükm ün teşrî kılınması arasında açık bir uy
gunluk yoktur. M eselâ güneşin batıya eğilmeye başlam ası öğle nam azının ve güneşin 
batması akşam nam azının, ramazan ayının girm esi ram azan orucunun vâcib olm ası 
hükümlerinin sebebleridir.

Bu durum ile hüküm arasında açık bir uygunluk bulunduğunda ise buna sebeb de
nemez, sadece illet diye isimlendirilir. M eselâ ram azanda oruç tutm am anın câiz olması

• el-Bakara 2/185:

3 87- el-tsrâ1 17/78.
388- el-Bakara 2/185.
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hükm üne nisbetle yolculuk durum u ve şarabın yasak olması hükm üne nisbetle sarhoş 
etm e özelliği birer illettir.

§: 193- "Sebeb" İle "İllet" A rasınd aki Fark

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, birinci görüşe göre sebeb, illetten 
daha genel ve şümullüdür. Yani her illet sebebdir fakat her sebeb illet değildir. M eselâ 
yolculuk hali için hem  sebeb hem illet denebilir. A m a güneşin batıya eğilm esi ve ra
mazan ayının görülmesi için sadece sebeb denebilir, illet denemez.

İkinci görüşe göre ise, sebeb ve illet tam am en birbirinden ayrı şeylerdir. Biri 
diğerinin yerine kullanılamaz. M eselâ yolculuk hali, ram azanda oruç tutm am anın câiz 
oluşunun illetidir. Bu durum için "sebeb" denemez; zira hüküm ile aralarında akılla kav- 
ranabilen açık bir uygunluk vardır. D iğer taraftan güneşin batıya doğru eğilm esi öğle 
namazının vâcib oluşunun sebebidir. Bunun hakkında "illet" terimi kullanılam az; çünkü 
hüküm ile aralarında akılla kavranabilen açık bir uygunluk bağı yoktur.

§: 194- "S ebeb"in  N ev iler i

Sebebi iki açıdan nevilere ayırmak gerekir:

1- M ükellefin fiili olup olmaması açısından:

a) M ükellefin fiili olan ve mükellefin gücü dahilinde bulunan sebeb. M eselâ ram a
zanda oruç tutm amanın câiz olması hükmü için yolculuk hali, bir m alın m ülkiyetinin 
kazanılması için alım-satım sözleşmesi, bir malın kullanm a hakkının doğm ası için kira 
sözleşmesi bu neviye giren birer sebebdir.

b) Esasen m ükellefin  fiili olm ayan sebeb. Bu neviye örnek: G üneşin  batıya 
eğ ilm esi, öğle nam azın ın  vâcib  o lm asın ın ; akrabalık , v e lâye t ve m ira sç ılık  
hüküm lerinin; küçüğün başkasının malını te lef etmesi, tazmin sorum luluğunun sebebi
dir.

2- Sebebe bağlanan sonuç (: müsebbeb) açısından:

a) Teklîfî bir hükmün sebebi. M eselâ, nisap m iktarına malik olm ak, zekâtın vâcib 
olm ası ve zekât ödem e sorum luluğunun doğması için; yolculuk hali, ram azanda oruç 
tutm amanın câiz olması için; vaktin girmesi, namazın vâcib olm ası için; evlenm e akdi, 
b irlik te  karı-koca olarak  yaşam anın helâl olm ası için; boşam a, b irlik te  yaşam a 
helâlliğinin ortadan kalkması için birer sebebdir.

b) M ükellefin  fiilin in  sonucu olan b ir hükm ün sebebi. M eselâ , a lım -satım  
sözleşm esi, m ülkiyet hakkının kazanılm ası için; vakıf tasarrufu, m ülk iyetin  elden 
çıkması için; gayrı m enkule ortak veya bitişik komşu olma, şu fa  hakkına sahip olm ak 
için birer sebebdir.
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Burada dikkat edilm elidir ki, bir şey, ancak rükünleri ve şartları yerine gelm işse ve 
bir mâni de bulunmuyorsa sebeb olabilir. Böyle olm adığı takdirde hukuki bir sebebden 
söz edilemez.

Şu hususu da hatırlatm ak gerekir: Eğer sebeb m ükellefin gücü dahilinde ise ve 
m ükellef bunu rükünleri ve şartları ile birlikte yerine getirirse, m ükellef bu sebebin so
nucunu kasdetm em iş bile olsa, m üsebbeb (: sonuç) bu sebebe bağlanır. H atta m ükellef 
bu sonucun doğm am asını kasdetse bile, sonuç sebebe bağlanır. Çünkü m üsebbebâtın 
(.sonuçlarm ) sebeblere bağlanması Şâri'in hükmü ve iradesi iledir; m ükellefin isteyip is
tem em esinin bu hususta bir dahli olamaz.

B una göre, bir kimse bir şey satın aldığında, kendisi istem em iş olsa bile m ülkiyet 
hükm ü sabit olur. Bir kim se bir kadınla nikâhlandığında kendisi istem em iş bile olsa 
aralarında karı koca ilişkisi kurmaları helâl olur. D iğer akit ve hukukî m uam eleler de 
hep böyledir: M ükellef onu yerine getirmişse, şer'an ona bağlanan sonuçlar da ken
diliğinden doğar.

M esela bir kadınla evlenen kimse, onunla, m ehir ve nafaka hakkının bulunm a
yacağına dair anlaşmış bile olsa, mehir ve nafaka ile m ükellef olur. Y ine karısını ric'î 
talakla boşayan kimse dönüş hakkının bulunm ayacağını ifade etse bile, dönüş hakkına 
sahip olur...389

389 Şâtibî, el-M uvâfakaat, I, 178 vd.



2- RÜKÜN

§: 195- "R ükn"ün T arifi
* » £ s

"Rükn" J \) :  Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir 

parça teşkil eden unsurdur. M eselâ namaz için "Kur'ân tilâveti" (: Kurân'dan bir miktar 
okumak) bir rükündür. Çünkü Şâri'in nazarında nam azın m eydana gelm iş sayılm ası 
tilâvetin varlığına bağlıdır; hem de tilâvet namazın yapısından bir parçadır.

Bir başka örnek: Evlenm e akdi için "icap ve kabul" bir rükündür. Çünkü evlenme 
akdinin varlığı icap ve kabulün varlığına bağlıdır ve bu akdin bir cüzüdür.

3- ŞA R T

a) Şartın Tarifi
b) Şart İle Rükün Arasındaki Fark
c) Şartın Nevileri
d) Ca'lîŞart

§: 196- "Şart" ın  T arifi
* o «s ✓

"Şart" (-1»j-ZJl): B ir şeyin varlığı kendi varlığ ına bağlı olm akla beraber, onun

yapısından bir parça teşkil etmeyen iş veya vasıftır. M eselâ nam az için "abdest" bir 
şarttır. Abdest bulunm ayınca geçerli bir namazın varlığından da söz edilem ez. Bununla 
beraber abdest, namazın mahiyetinden bir parça teşkil etmez.

§: 197- R ükün İle Şart A rasındaki F ark

G eçen aç ık lam alarım ızdan  an laşılacağı üzere, rükün ve şart şu öze llik te  
birleşmektedir. Her ikisinin de yokluğu kendisi ile bağlantısı olan hükm ün yokluğunu 
gerektirir. Ayrıldıkları nokta ise şudur: Rükün, ilgili olduğu hükm ün m ahiyetinden bir 
parçadır, şart ise böyle değildir, o hükmün mahiyetinin dışında kalmaktadır.
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§: 198- Ş artın  N ev iler i

Şart iki neviye ayrılır:

B irinci nevi: Sebebin şartı.
} s  9 0^

M eselâ ihsân (ıllLaj-yi ) yani m eşru bir evlilik içinde zifafa girm iş olm ak, zi

nanın recim cezasını gerektiren bir sebeb olmasının şartıdır. Bir başka anlatım la, zina 
suçu recim cezasının sebebidir; fakat bu sebebin söz konusu hükmü doğurabilm esi için 
ihsân şartının varlığı gerekir. Buna göre, muhsan olmayan bir kim se zina ettiğinde, 

ona recim cezası uygulanamaz. Zira sebebi (zina fiilini) tamamlayan şart (ihsân durumu) 
yoktur.

* 0 , 9 ,

Aynı şekilde, kısâs cezasının sebebi olan öldürme fiilinde "amd ve udvân"
* x 9 * « x

yan j kasi( ve düşm anlık durumu, söz konusu sebebin şartıdır. Bu şart yoksa 

sebeb noksan kalacağından kısâs cezası da uygulanamaz.

Bir başka örnek: M irasçılık hükmünün sebebi akrabalık veya evlilik  bağının bu
lunmasıdır. Fakat din birliği bu sebebi tamamlayan bir şattır. Bu şart gerçekleşm em işse 
sebeb yok sayılacağından mirasçılık hükmü de yoktur.

ik in c i nevi: H ükm ün şartı.
M eselâ, evlenm e akdinde şahitlik  şartı böyledir. Çünkü bu şart, evlenm enin 

geçerliliği hükmünün şartıdır. Şahitlik gerçekleşmeyince, evlenme akdi de sahih olmaz.

Zekâtta, nisap m iktarına malik olduktan sonra bir yılın geçm esi (: havelân-i havi) 
de zekâtın edâsının vâcib olması hükmünün şartıdır. Çünkü Hz. Peygam ber, "Bir malın 
üzerinden bir yıl geçmedikçe o maldan zekât gerekmez"390 buyurm uştur. O  halde nisap 
m iktarına malik olduktan sonra bir yıl geçmedikçe zekât ödeme borcu doğmaz.

Bu nevi şarta  örnek o larak , satılan  m alın teslim ine m u k ted ir  o lm ay ı da 
gösterebiliriz. Bu, satım sözleşm esinin sıhhatinin şartıdır. Eğer satıcı satılan m alı tes
lim imkânına sahip değilse, satım sözleşmesi fâsid olur.

Yukarıdaki açıklamalar, v ad i hükmün nevilerinden biri olan ve terim  olarak "şer'î 

şart veya hakîkî şart hjJÖİ ) diye anılan şartla  ilgilidir.

Aşağıda, bu tür şarttan ayırdedilm ek üzere "ca'lî şart" diye anılan şart tü rüne kısaca 
değinilecektir.

•î9 0 - Aynı anlamda bkz. Ebû Davud, Zekât, 4; Tirmizî, Zekât, 8, 10;
M uvatta', Zekât, 4, 6; Ahmed b. Hanbel, I, 148.
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§: 199- C a'lî Şart

Bazen "şart" kelimesi, insanlar tarafından kendi hukuki muameleleri ile ilgili olarak
i o o j o a s

ileri sürülen kayıtlar için kullanılır, ki buna terim  olarak "ca'lî şart" 

denir.

C a 'lî şart iki türlü olur:

1- K işinin kendi tasarruf ve iradesi ile m eydana getirdiği, kendi m uam ele ve 
borçlanm alarının varlığını buna bağladığı şart. Bu tür şartta kişi kendisi ile ilgili bir 
hukuki m uam eleyi bir ta'lîk edatı kullanarak belirli bir durum un m eydana gelm esine 
bağlam aktadır. M eselâ erkeğin karısına "falan kim se ile konuşursan boşsun" dem esi 
veya bir kim senin "im tihanlarda başarılı o lursam  fakirlere şu kadar para tasadduk 
edeceğim” diye nezretmesi böyledir.

t  t  t o fi x
Fakihler bu tür şarta "ta'lîkî şart" ( j U l  ), böyle şarta bağlanan tasarrufa da

t  f is  t  t  O s  Oy

"akd-i muallak" ) adını verirler.391

2- Borçlanm a sağlayan sözleşme ve hukuki m uam eleler esnasında, insanların ileri 
sürdükleri şart. M eselâ bir kimsenin, kendisi bir yıl içinde oturm ak şartı ile başkasına 
ev satm ası, bir erkeğin kayınpederinin evinde oturm a şartını yahut karısını belirli bir 
şehrin dışına çıkarm am ak kaydını kabul ederek yaptığı evlilik, bu tür şartlar ihtiva eden 
hukuki muamelelerdir.

J fis t o t o fi ,

Fakihler bu tür şarta "takyîdî şart" (üJuJl i» j~Zİ\ ), böyle şart ihtiva eden tasarrufa
o fi * fi, A » > £ s fi s

da "şartla mukayyed tasaru f' ( - ! » J - l J l  I ) adını verirler.

Fakihler, bütün sözleşmelerin ve hukuki m uam elelerin şarta ta'lîkine cevaz verm e
dikleri gibi, sözleşm elerin ve hukuki m uam elelerin m eydana getirilm esi sırasında her 
türlü şartın ileri sürülebilm esini de kabul etm ezler. Bu iki nokta ile ilgili o larak  fıkıh 
kitaplarında fukahânın görüşlerine dair geniş bilgi yer almıştır. Bu konudaki detayların 
incelenme yeri burası olmadığı için daha fazla açıklama yapmayacağız.

on i .
- Burada "akid" kelimesini "hukuki tasarruf" şeklinde anlamak gerekir. Çünkü Islâm  hukuku 

term inolojisinde tek taraflı irade ile meydana getirilen hukuki muam eleler için de "akid" te
rim i kullanılabilm ektedir, (mütercim)



4- MÂNİ'

a) Tarifi
b) Nevileri

§: 200- "M âni' "in Tarifi

M âni V arlığı, sebebe hüküm  bağlanm am ası veya sebebin gerçekleş
memesi sonucunu doğuran durumdur.

§: 201- M ân i'in  N ev iler i

Yukarıdaki tariften anlaşılacağı üzere, mani' iki nevidir:
1- Hükmün mâni'i,
2- Sebebin mâni'i.

H ükm ün m âni'i: Varlığı, sebebi gerçekleştiği ve şartlan  bulunduğu halde, se
bebe hüküm bağlanmaması sonucunu doğuran durumdur. Buna bazı örnekler verelim:

- Vârisin mûrisini kasten öldürmesi miras hükmünün doğm asına engel teşkil eder. 
Hükmün sebebi olan akrabalık veya evlilik bağı m evcut olsa ve m iras hükm ü için ge
rekli şartlar gerçekleşmiş olsa bile, bu mâni' hükmün doğmasını engeller.

- Katilin m aktulün babası olması, -fakihlerin çoğunluğuna göre- kısâs cezasının 
uygulanm asına engeldir.392 Kısâs hükmünün sebebi olan kasıt ve düşm anlık m evcut 
olsa ve bu cezanın uygulanm ası için gerekli şartlar yerine gelm iş olsa bile babalık (: 
"übüvvet") kısâs hükmünün sübûtuna mâni' dir.

- Nam azın vücubunun sebebi olan vakit bulunsa bile, hayız ve nifas halinin varlığı 
namazın vâcib olmasına engeldir.

Sebebin m âni'i: Varlığı sebebin gerçekleşmesini engelleyen durum dur. İyi ince
lenirse görülür ki, esasen bu, sebebin şartlarından birinin ortadan kalkm asından ibarettir.

M eselâ, zekâta tâbi m allardan nisap miktarı m ala sahip olan kişinin üzerinde, bu 
miktarı etkileyen borç bulunması bu nevi mani'lerdendir. Çünkü zekâtın vâcib olm a se
bebinin gerçekleşm esini engellem ektedir. B ilindiği gibi zekâtın vücub sebebi nisap 
miktarına malik olmaktır. Borca karşılık olan mal ise, -alacaklıların haklarından ötürü- 
gerçek anlamda borçlunun mülkünde sayılmaz; dolayısıyla zekâtın vücub sebebi (nisap 
miktarına malik olma) gerçekleşmemiş demektir.

bkz dipnot 338.



5- SIH H A T  - FESÂ D  - BU T LA N

Bu kelimelerin terim anlam larını açıklam adan önce, bazı giriş bilgileri verm em iz 
uygun olacaktır. Sahih, fâsid ve bâtıl; mükelleflerden sâdır olan m eşru fiiller için, şer'an 
gerekli rükün ve şartları taşıyıp taşım am asına göre yapılan birer nitelendirm edir. Şöyle 
ki:

B ir takım  sonuçlar elde etm ek üzere yapılan ve kendisine b ir kısım  hüküm ler 
bağlanan meşru fiiller iki kısımdır:

B irin cisi: İbadetlerdir. B unlar A llah 'a yaklaşm ak ve insanla Y üce Y aradan 'ı 
arasındaki bağı pekiştirmek maksadıyla yapılan işlerdir. Namaz, zekât, oruç ve hac gibi.

İkincisi: M uâm elâttır. Bunlar da, insanların kendi aralarındaki hukuki ilişkileri 
düzenlem ek üzere yaptıkları fiillerdir. A lım -satım , kira ve evlenm e sözleşm eleri ve 
boşam a tasarrufu gibi.

Şâri', bu fiiller için bir takım  rükünler ve şartlar koym uştur ki, o rükünler ol
m adıkça fiil gerçekleşmez ve şartlar bulunm adıkça fiil muteber sayılmaz. İşte m ükellef, 
bu fiillerden birini şer'an gerekli rükünleri ve şartları ile birlikte yerine getirirse, bu 
Şâri’ nazarında "sahih" b ir fiildir. Bu fiil ile ulaşılm ak istenen sonuçlar kendisine 
bağlanır.

M eselâ bu iş bir ibadetse, diyelim  ki vâcib olan bir namaz ise, bu ibadetin söylenen 
şekilde ifası ile m ükellefin zim m eti borçtan kurtulur. Âhirette sevabı haketm iş olur. 
E ğer bu iş m uâm elâttan ise, diyelim  ki bir alım -satım  sözleşm esi ise, satılan şeyin 
m ülkiyeti alıcıya satım  bedelinin m ülkiyeti de satıcıya intikal eder, her birisi için 
m ülkiyeti kendisine intikal eden şey üzerinde tasarruf etmek helâl olur.

Şayet m ükellef bu fiillerden birini herhangi bir rüknünü yerine getirm eksizin ya
parsa, fiilin ibadetlerden veya muâmelâttan olduğuna bakılmaksızın bütün fakihlere göre 
"bâtıl"dır, bu fiile hiçbir sonuç bağlanam az. M eselâ vâcib bir nam az ise, m ükellefin  
zim m etinden bu borç düşm ez, alım -satım  sözleşm esi ise, m ülkiyetin intikali sonucu 
doğmaz.

E ğer m ükellef bu fiillerden birini rükünleriyle birlikte yerine getirm ekle beraber, 
fiil muteberlik şartlarından birini taşım ıyorsa bakılır: Fiil ibadetlerden ise, fakihlerin it
tifakı ile, aynı anlam a gelmek üzere "bâtıl" veya "fâsid” diye nitelenir ve bu fiile hiçbir 
hüküm bağlanmaz. Fiil ibadetlerden değil muâmelâttan ise, fakihlerin çoğunluğuna göre
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ibadetlerde olduğu gibi bâtıl" veya "fâsid" diye nitelenir ve hiçbir hüküm bağlanmaz: 
Hanefıler ise böyle fiile bâtıl" demeyip sadece "fâsid" derler ve bazı hükümler bağlarlar.

§: 202- "S ıhhat" in  A nlam ı
__ 1 1 .. *  '

Yukarıda söylenenlerden anlaşılmış olmalıdır ki, "sıhhat "in anlam ı konu

sunda fakihler arasında görüş ayrılığı yoktur. H epsine göre "sahih" ., ister

ibadetlerden ister m uâm elâttan olsun, şer'an belirlenm iş rükünleri ve şartları ihtiva et
m ek suretiyle Şâri'in emrine uygun olan fiil dem ektir. Böyle bir fiile, kendisi ile elde 
edilm ek istenen bütün şer'î sonuçlar bağlanır.

§: 203- İbadetlerde "Butlan" ve "Fesâd"ın  A nlam ı

Fakihler ibadetlerde butlan" ve "fesâd" (jL-iJI)ın anlamı hususunda da fi

kir birliği etmişlerdir. Bunların ikisi de ibadetler konusunda aynı anlam a gelir: Eksiklik 

ister rükünlerde ister şartlarda olsun, Şâri'in emrine aykırı olan fiil "bâtıl" (J-bU l) veya

fâsid" (-U-UJI) diye anılır. M eselâ secdesiz bir nam azda rükün, abdestsiz kılınan bir 

nam azda şart eksiktir. Bunlardan her biri, her iki terim  ile anılabilir.

§ : 204- M u âm elâtta  B utlan  ve F esâd ın  A nlam ı

Fakihlerin, butlan ile fesâd arasında ayrım yapılm asına dair ihtilâfı, m uâm elât ko
nusundadır. Çoğunluğa göre, bunların her ikisi -tıpkı ibadetlerde olduğu gibi- aynı ah
lam a gelir. Hukuki m uam elenin Şâri'in em rine aykırılığı ister -akıl hastası veya gayrı 
m üm eyyiz çocuğun satış sözleşm esi yapm ası yahut m eytenin (: m urdar etin) satış 
sözleşm esine konu edilmesi durumlarında olduğu gibi- rükünlerde bir eksiklik tarzında 
olsun, ister -belirsiz bir bedel karşılığında satış yapm a veya fâsid bir şartı taşıyan satış 
sözleşm esi yapm a durum larındaki gibi- şartlarda bir eksiklik olsun, bu fiil geçersizdir, 
kendisine hiçbir hukuki sonuç bağlanamaz. Bu fiile "bâtıl" denebileceği gibi "fâsid" de 
denebilir.

H anefîlere gelince: Onlar muam elât konusunda butlan ve fesâdı farklı anlam larda 
kullanırlar.

H anefîlere göre butlan, hukuki muamelenin, rükünlerden veya bu rükünleri ayakta 
tutan tem el hususlardan birindeki eksiklik yüzünden Şâri'in emrine aykırı bulunm asıdır. 
M eselâ taraflarca bilinmeyen bir bedel karşılığında yapılan satım sözleşm esi, fâsid bir 
şart taşıyan satım  sözleşm esi ve şahitsiz nikâh akdi birer fâsid hukuki m uam eledir. 
H anefîler bunlara "bâtıl" dem ezler ve bir takım hukuki sonuçlar bağlarlar. M eselâ fâsid 
bir satım  sözleşm esinde, alıcı, satıcının sarih veya zım nî muvafakati ile satım  konusu 
m alı teslim  alm ış ise, bu mal üzerinde m üşteri lehine m ülkiyet sabit olur; fakat 
m üşterinin bu maldan faydalanm ası (taraflar sakatlığı giderip sözleşm eyi sahih hale
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dönüştürmedikçe) helâl olmaz. Fâsid bir nikâh akdinde, eğer zifaf m eydana gelm iş ise, 
kadın mehri hak eder, ayrıldığı zaman iddet beklemesi gerekir ve nesep sabit olur; fakat 
(nikâh sahih hale dönüştürülmedikçe) bu nikâhla tarafların karı-koca hayatı yaşamaları 
helâl olmaz, nafaka gerekmez ve taraflar arasında mirasçılık cereyan etmez.

Çoğunluk ile H anefîler arasındaki bu ihtilâf, "Nehyin, fiilin lüzum lu vasıflarından 
birine yönelik olması halinde sonuçlan nelerdir?" konusudaki görüş ayrılığına dayan
maktadır. Bu konu hakkındaki açıklamalara üçüncü bölümde "Nehiy" bahsinde yer veri
lecektir.
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(H üküm  K oym a Y etk isin in  Sahib i veya H ü km ün  E p istem olo jik  A çıd an
İn c e le n m e s i)

a) "Hâkim"in Tarifi
b) "Hüsün ve Kubuh" Teorisi

§: 204 /a - "H âkim "in  T arifi
J ,

"el-Hâkim" ((*f kavramı iki anlamda kullanılır.

1- Hükümlerin menşe' anlamında kaynağı,

2- H üküm lerin idrak edilmesini sağlayan yol.

Bütün İslâm bilginleri birinci anlamda "hâkim"in Allah Teâlâ olduğu hususunda fi- 
kirbirliği içindedirler. Buna göre, hükümlerin yegâne menşe'i (: felsefî anlam da hüküm  
kaynağı) O 'dur; A llah'ın koyduğu hüküm lerin d ışında (bunları bertaraf edebilecek) 
hüküm, Allah'ın gönderdiği din dışında (kabul edilebilecek) din yoktur.394

Kur'ân-ı Kerîm 'deki birçok âyet de bu hususu vurgulam aktadır. M eselâ şöyle buyu- 
rulmuştur: "Hüküm yalnız Allah'a aittir. O kendisinden başkalarına tapmamamızı em
retti. "395 "Bilesiniz ki hüküm yalnız O'na aittir. O hesap görenlerin en çabuğudur. ”396 
"Hüküm yüce ve ulu olan Allah'a aittir. ”397

•7Û7
- Bu ana başlık altındaki bilgiler Kahire baskısı, s. 214-218'den eklenm iştir.

394_ g azl usuıcüierin M utezile’ye nisbet ettikleri "Hâkim  akıldır" sözünü, "akıl hüküm lerin 
m enşe1 anlam da kaynağıdır" şeklinde anlam ak doğru olmaz. Bununla kasdedilen, dinin 
hükm ünü bildirm ediği konularda şer'î hükmün akıl ile kavranabileceğidir. Z erkeşî el-el- 
B ahru 'l-M uhît isim li eserinde şöyle der: "M utezilîler, hüküm leri teşri kılan ve onlara  
bağlayıcılığını sağlayanın Allah olduğunu inkâr etm ezler. Onlara göre akıl, şer'î hükmü 
bilm ek için bir yoldan ibarettir.”

Y usuf 12/40: jUVIIj -lajMİ *U Vj p ü j l  ol

396 . el-En'âm  6/62: jSli

- Ğ aafir (el-M ü'min) 40/12: jş&ı *1)
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Bu konuda bilginler arasındaki esas görüş ayrılığı, ikinci anlam da "hâkim ", yani 
hükümlerin idrakini (: kavranmasını) sağlayan yol hakkındadır.

B ilginlerin çoğunluğuna (: cum hura) göre, A llah Teâlâ'nın hüküm lerini bildiren, 
bunları açığa çıkaran yol, yine Allah'ın elçileri ve onları insanlara tebliğ etm ek üzere 
gönderdiği kitapları vasıtasıyla açıklamış olduğu dindir. Onlara göre, akıl, kendi başına 
İlâhî hükümlere ulaşam az ve bunları kavrayamaz. Akıl bu hükümleri ancak, bu konuda 
kılavuzluk eden şer'î deliller vasıtası ile bilebilir.

M utezileye göre ise, A llah Teâlâ'nın hüküm lerini bilm e im kânı sağlayan ve bu 
konudaki perdeyi aralayan akıldır. Aklın bu hüküm leri idrâki bunlarla ilgili dini 
bildirimin bulunm asına bağlı değildir. Dini bir bildirim olmadan da akıl kendi başına bu 
hüküm leri bilip keşfedebilir. Fakat dini bildirim in bulunm ası halinde bu hüküm leri 
bilmede esas alınacak dayanak bunları gösteren şer'î delillerdir. Akıl bir hükmü kendisi 
idrak ettikten sonra din de buna uygun bir açıklam a getirirse, din aklın kavradığı ve 
ulaştığı bu sonucu teyit etmiş olur.

Bu görüş ayrılığı esasen bu bilginlerin başka konudaki ihtilâfına dayalıdır. O da, 
fiillerin hüsün ve kubuhunun (: iyi veya kötü olarak nitelendirilm esinin) aklî mi yoksa 
ş e r î  mi olduğu m eselesidir. Kelâm eserlerinin yazarları, b ilg in lerin  bu konudaki 
görüşlerine, bunların delillerine ve münakaşalarına geniş bir yer ayırmışlardr. Bu, kelâm 
ilminde, el-hâkim ve et-tahsîn ve't-takbîh" başlığı ile bilinen önem li konulardan bi
ridir. Biz bu konuyu aşağıda özetlemeye çalışacağız.

§: 204/b - H üsün ve K ubuh T eorisi
............  * 0 * • ' * «t »y
Hüsün (. i y i l i k / ) ve "kubuh" (: k ö t ü l ü k / ) kavram ları üç anlam da 

kullanılır:

- ,  ,H.Ü4SÜn tab 3 uygun lu ğu- kubuh ise tab 'a  ayk ırılığ ı ifade  eder. M eselâ  

'—‘3 ^ '  ) Bu ses iyi (: güzel) dir "dendiğinde o sesin insanın tab 'ına uygun
* s

ve hoşa giden bir ses olduğu anlatılmak istenir. Aynı cüm lede f ) "kötü (: çirkin)"

nitelendirm esi yapılırsa o sesin insanın tab'ına aykırı ve nefret uyandıran bir ses olduğu 
belirtilm iş olur.

< 2 -Hüsün kem âl i (: yetkinliği), kubuh "naks"ı (eksikliği) ifade eder. M eselâ 

Qj~>- p U )  "iiim iyidir" dendiğinde ilmin kişiyi yetkin kıldığı, ( ç j  "ceha

let kötüdür" dendiğinde de cahilliğin kişi için bir eksiklik olduğu belirtilm iş olur.

. bir fiile dünyada övgü âhirette de sevap sonucunun bağlanm asını, kubuh
ise bir fiile dünyada kötüleme âhirette de ceza sonucunun bağlanmasını ifade eder.
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ilk  iki anlam da fiillerin hüsün ve kubuhunu (: iyi veya kötü olduğunu) aklın idrak 
edebileceği ve bunların iyilik yahut kötülüğüne hükm edebileceği hususunda bilginler 
fikirbirliği içindedir.

Üçüncü anlam da fiillerin hüsün ve kubuhunu aklın idrak edip edem eyeceği konu
sunda ise Eş'ariyye, M utezile ve M âtürîdiyye m ezheplerine ait olm ak üzere üç ayrı 
görüş bulunmaktadır.

B irin ci G örüş: E ş'arilere ve usulcülerin  çoğunluğuna göre, fiillerin  özünde 
hüsün ve kubuh bulunm adığı gibi, bunu gerekli kılan bir sıfat sebebiyle hasen (: iyi) 
veya kabîh (: kötü) de değildir. Dinin vücûb veya nedb tarzında em rettikleri ile ibâha 
tarzında müsâde ettikleri "hasen", tahrîm veya kerâhe tarzında yasakladıkları "kabîh"tir. 
Şâri'in buyruk veya yasağından önce fiilin hüsün veya kubuhu yoktur. F iiller hüsün 
veya kubuh özelliğini Şâri'in buyruk veya yasağından alır. B ir işin yapılm asını em 
retme veya yasaklam ada aklın bu anlamda hüsün veya kubhu idrak etmesine itibar edil
mez.

M eselâ nam az, oruç, zekât, satım, rehin, vasiyet gibi dinin em rettiği veya izin 
verdiği işler iyidir. Bunların iyiliği sadece Şâri'in em retm esinden veya m üsâde etm esin
den kaynaklanm ıştır. Aklın bunların iyiliğini idrak etmesinin bu hususta (: bu fiillerle 
ilgili şer'i hüküm lerde) hiçbir dahli yoktur. Aynı şekilde, içki içme, zina yapma, haksız 
yere birini öldürme, başkalarının mallarını (meşru bir sebebe dayanm aksızın) yem e gibi 
fiillerin kötülüğü Şâri'in bunları yasaklam asından kaynaklanm ıştır ve aklın bunların 
kötülüğünü idrak etm esinin bu konuda hiçbir etkisi yoktur. Bu görüşün sahipleri bu 
anlayıştan hareketle şu sonuca ulaşmışlardır: Peygamberlerin gönderilmesinden önce in
sanların fiilleri hakkında Allah Teâlâ'nın hükmü yoktur. A llah insanlara hüküm lerini 
tebliğ etm ek üzere elçi göndermedikçe, onlara hiçbir şey vâcib veya haram olmaz. Buna 
göre, fetret ehli yani bir peygamberin gönderilmesinden sonra ve müteakip peygamberin 
gönderilm esinden önce yaşam ış olan kişiler ile ücrâ yerlerde yaşadıkları için Hz. 
Peygam ber (s.a.)'in çağrısı kendilerine ulaşmamış olanlar bakım ından yüküm lülük, so
rumluluk, sevap ve ceza sözkonusu değildir.

ik in ci Görüş: Bu görüş M utezile'ye aittir. Bu m ezhebe göre fiillerde hüsün ve 
kubuh vardır; şu var ki bu hüsün ve kubuh mezhebin eski m ensuplarına göre fiillerin 
özündedir. Cübbâiyye kolu m ensuplarına (Ebû Ali el-C übbâi'nin tâbilerine) göre ise 
özünde değil taşıdıkları ârızî bir sıfat sebebiyledir. M utezîlilere göre akıl kendi başına fi- 
ilerin büyük çoğunluğunun hüsün veya kubuhunu kavrayabilir, aklın bunların iyi veya 
kötü olduğunu anlam ası peygam berler gönderilm esine ve onların yapacağı bildirim e 
bağlı değildir. Şu halde Allah'ın hükmü de aklın idrak ettiği iyiliğe veya kötülüğe göre 
belli olacaktır: Aklın iyi gördüğü Allah katında da iyidir, kişinin onun yapm ası gerekir 
ve yaptığında dünyada övülür, âhirette ecir görür; aklın kötü gördüğü Allah katında da 
kötüdür, kişinin bunu yapmaması gerekir ve terketmezse dünyada kötülenir, âhirette ce
zaya çarptırılır.
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Onlar bu düşünceden hareketle şu sonuca ulaşmışlardır: însan, A llah kendisine pey
gam ber gönderm em iş bile olsa yüküm lüdür. Çünkü aklın iyiliğini idrak ettiği fiileri 
yapması, aklın kötülüğünü idrak ettiği fiilleri de yapmaması gerekir. A llah'ın hükm ü de 
işte budur. Buna uyar ve aklın iyi olduğunu tesbit ettiği fiilleri yaparsa övgü ve sevap 
elde eder; buna karşı çıkar ve aklın kötü olduğunu belirlediği fiilleri işlerse kötülem e ve 
ceza ile karşılaşır.

Bu sebeple M utezile 'ye göre, fetret ehli ve kendilerine peygam berin  çağrısı 
ulaşm am ış kim seler iyiliğini idrak ettiklerini yapm ak ve kötülüğünü idrak ettiklerini 
terketmekle yükümlüdürler; birincileri yapmalarından dolayı dünyada övülür âhirette ec
rini görürler, İkincileri yapm alarından dolayı da dünyada kötülenir âhirette cezaya 
çarptırılırlar.

Y ine M utezile ye göre, hakkında şer'î delil bulunm ayan olaylarda aklın hüsnüne 
veya kubhuna hükm edişine göre amel edilir. Bir başka anlatım la, onlara göre akıl, 
Şâri in hükm ünü açıklam adığı m eselelerin hükümlerini gösteren bir kaynaktır. Şayet 
akıl bunların iyi olduğunu belirlem işse hüküm vücûbdur (: yapılm ası farzdır), akıl 
kötülüğünü tesbit etmişse hükmü hürm ettir (: yapılması haramdır). Aklın hüsün ve ku- 
buhunu kavrayam adığı nam az, oruç, hac gibi ibadetler konusunda ise, bunların  
hükümlerini öğrenmek için Şâri'in em ir ve yasaklarına başvurm ak gerekir, bu nevi fiil
lerin hüsün veya kubhunu açığa çıkaran sadece Şâri'in emir ve nehiyleridir.

Ü çüncü Görüş: Bu M âtürîdiyyenin görüşüdür. M âtürîdiyye, (fık ıh ta) H anefî 
m ezhebine m ensup olan Ebû M ansur M uham m ed b. M uham m ed el-M âtürîd i'n in  
tâbilerinin adıdır. Bu mezhebe göre, fiillerin büyük çoğunluğu aklın kendi başına idrak 
edebileceği hüsün ve kubuha sahiptir, M âtürîdiler bu noktada M utezile ile birleşirler, 
fakat Mutezile nin buna bina ettikleri sonuçlar konusunda onlardan ayrılırlar ve derler ki: 
Fiilin aklın idrakine göre iyi olması dinin onu em retm esini veya aklın idrakine göre 
kötü olması dinin onu yasaklam asını gerektirmez. Bu konuda başvuru m ercii dindir: 
A klın iyiliğini idrak ettiği fiili d ilerse em retm e veya buna izin verm e, y ine aklın 
kötülüğünü idrak ettiği fiili dilerse yasaklam a yetkisi dinin vâzıına (:Şâri'e) aittir. Akıl 
şer an m uteber bir delile dayanm aksızın kendi başına vücûb, hürm et v.b. hüküm ler 
koyam az. Zira akıl ne kadar gelişirse gelişsin (kapasitesi) sınırlıdır ve (uzanabildiği 
alan) ne kadar genişlerse genişlesin eksiktir. Öte yandan akıl, kişisel arzu, öslem , hırs 
ve eğilimlerin baskısı altındadır. Şu halde fiillerin hüsün ve kubhunu idrak kabiliyetine 
binaen tek başına aklı hüküm koym aya yetkili kılm ası A llah ’ın adalet, rahm et ve 
hikm etine uymaz. Allah'ın rahm et, adalet ve hikmetine yaraşan, insanları hüküm lerini 
bilme konusunda vahyine, peygamberlerine, kendi gönderdiği yola ve kitaplarına havale 
etm esid ir. İnsan lar ancak bu durum da ak ılların ı sağ lık lı ve güven li b iç im de 
kullanabilirler ve gerek nefislerinden gerekse dıştan gelen hakikat yolundan saptırm a 
baskılarına karşı korunabilirler.

Benim üstün bulduğum görüş budur.Zira Kur'ân-ı Kerîm 'de, Y üce A llah'ın ancak 
iyiyi em redip kötüyü yasakladığına, em ir ve nehiyden önce fiillerde hüsün ve kubuhun
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mevcut olduğuna delâlet eden birçok âyet bulunmaktadır. M eselâ şöyle buyurulm uştur:
"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım  etmeyi emreder, çirkin 
işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. "398 ''(O peygamber) onlara iyiliği emreder, onları 
kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, p is şeyleri haram kılar,"399

Bu ve benzeri âyetler gösterm ektedir ki, Allah'ın em rettiği veya yasakladığı, helâl 
veya haram  kıldığı davranışlara ve bunlara konu olan eşyaya ilişkin iyi, kötü, temiz ve 
pis gibi vasıflar, bunlarla ilgili dini bildirimden önce de bunların sabit nitelikleri idi. 
Yine bunlar açıkça ortaya koymaktadır ki, fiillerde dini bildirime bağlı olm aksızın aklın 
idrak edebileceği hüsün ve kubuh mevcuttur. D iğer taraftan Kur'ân-ı Kerîm 'de, A llah’ın 
hükmünün ancak O’nun elçileri vasıtası ile bilinebileceğini ve A llah’ın hükm ünü bildi
ren peygam ber gelmedikçe insanların fiilleri hakkında vücûb, haram lık vb. sabit olm a
yacağını gösteren âyetler de bulunm aktadır. M eselâ, "Biz peygam ber gönderm edikçe 
(kimseye) azap edecek değiliz . ”400 buyurulmuştur ki, bu A llah’ın kendi hüküm lerini ve 
izlemeleri gereken yolu insanlara bildiren peygamberler göndermedikçe azap müeyyidesi 
uygulanmayacağını ifade etmektedir. Peygam ber göndermeden ve İlâhî çağrı insanlara 
ulaşmadan azap edilmeyeceğine göre, yükümlülük ve sorum luluk da bulunm am aktadır; 
yükümlülük bulunm adığına göre de bu durumdaki insanların fiilleri hakkında A llah’ın 
hükm ünden, sevap ve ıkaptan (: cezadan) sözedilem ez. Ç ünkü sevap ve ıkap 
yüküm lülüğe bağlıdır, yüküm lülük de yukarıdaki âyet-i kerim ede belirtild iğ i üzere 
peygamberin gönderilmiş ve İlâhî bildirimin ulaşmış olması halinde sözkonusu olabilir.

Doğrusu Şevkânî -bilginlerin bu konudaki görüşlerini ve delillerini özetledikten 
sonra- şu sözleri 401 ile m unsıfâne bir yaklaşım sergilemiştir: "Bu konuda (yani hüsün 
ve kubuh hakkında) söylenebilecek çok söz vardır. Aklın fiilin hüsün ve kubhunu sa
dece "kavrayabileceği"ni inkâr etmek, hakikate karşı direnip inatlaşm ak olur. A m a iyi 
fiilin sevaba veya kötü fiilin cezaya ilişkin olduğunu idrak edebileceği de kabul 
edilemez. Aklın idrakinin ulaşabileceği nokta, bu iyi fiili işleyenin övülm eye, bu kötü 
fiili işleyenin de kötülenm eye layık olduğunu belirlem eden ibarettir. B ununla bu 
belirlemenin sevap veya ıkaba ilişkin olması arasında zorunlu bir bağ kurulam az."402

en—Nahl 16/90: j *' ' i ^ j ^ j J j J j b

el-A 'râf 7/157:

4 0 0 -e l-İs râ ' 17/15: û r û j

4®*- Şevkânî, İrşâdü’l-Fuhûl. s. 9.
4®^- Bu konudaki görüş farklılıklarının fıkıh usulü açısından pratik sonuçları ile ilgili bazı tes- 

bitler için bkz. Devâlîbî (M uhammed Ma'rûf), el-M edhal İlâ Ilm U sûli'l-fıkh, B eyrut, 1965, 
s. 166-173. Hüsün ve kubuh nazariyesi hakkında, belirtilen  esere  ve şu kaynaklara
bakılabilir: Gazzâlî, el-M ustasfâ Min llmi'l-usûl, Mısır, 1324 H., 1, 55 v.d; İbn A bdişşekûr,
Müsellemü's-subût, Mısır, 1324 H., I, 25 v.d. ; Şevkânî, İrşâdu'l fuhûl, M ısır, 1937, s. 7-9.
(mütercim)





III- el- M A H K Û M  FÎH  
(H ükm e K onu O lan F iiller)

a) Tarifi
b) Şartları
c) Kısımları

§: 205- "M ahkûm  F îh"in  T arifi

"el-M ahkûm fîh" ( a-j , Şâri'in talebinin, tahyîrinin veya vad in in  taalluk

ettiği fiil veya durum dur. (Bu ifadeyi biraz açalım: H atırlanacağı üzere, hüküm, ya 
teklîfîdir veya vad'îdir. Teklîfî hüküm de ya bir talep yani bir işin yapılm asını veya 
yapılm am asını istemek ya da tahyîr yani bir işi yapıp yapm am akta serbest bırakm aktır. 
V ad 'î hüküm ise, başka hüküm lerle sebep, şart veya mâni' gibi bağlantılar sağlayan 
hüküm  demektir. İşte "mahkûm fîh" denince, bu teklîfî veya vad'î hüküm lerin ilgili bu
lunduğu fiil veya durum lar kastedilmektedir. M eselâ, Şâri'in "namaz kılınız" hitabında 
bir talep vardır, öyleyse bu teklîfî bir hükümdür; işte bu hükmün taalluk ettiği fiil olan 
namaz mahkûm fîhtir. Kısacası) 403 mahkûm fîh, hükmün konusudur.

Teklîfî hükmün söz konusu olduğu durumlarda, mahkûm fîh, işin başından itibaren 
m utlaka mükellefin fiilidir. Fakat vad'î hükümde mahkûm fîh, doğrudan m ükellefin fiili 
olabileceği gibi, mükellefin fiili olm am akla beraber onun fiili ile bağlantısı olan bir du
rum da olabilir. M eselâ hırsızlığa uygulanan ceza hükmünün sebebi hırsızlık suçudur. 
Bu, doğrudan m ükellefin fiilidir. Öğle nam azının vâcib olması hükm ünün sebebi ise 
güneşin batıya eğilm esidir ki bu m ükellefin fiili değildir; fakat yine de onun fiili ile 
yani kılacağı nam az ile ilgilidir.

403_ parantez içindeki açıklama tarafım ızdan eklenmiştir, (mütercim)
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§: 206- M ahkûm  F îh 'in  Şartları

(İslâm hukukunda), kişi, aşağıdaki şartlan taşımayan bir fiil ile m ükellef tutulamaz:

§: 207- Birinci şart: Fiilin m ükellef tarafından tam  olarak bilinebilm esi gere
kir.

Çünkü "teklîf'ten  (: mükellefiyet yüklemekten) maksat, mükellefin kendisinden is
tenen görevi istendiği şekilde yerine getirmesidir. Bu şekilde bir ifa, ancak m ükellefiyete 
konu olan fiilin tam anlamıyla bilinmesi ile mümkün olur.

Bu şarta göre m eselâ zekâtın mahiyeti ve miktarı açıklanm adan zekât ile, nam azın 
rükünleri, şartları ve nasıl kılınacağı gösterilm eden nam az ile m ükellef tutm ak sahih 
olmaz.

B urada "bilmek"ten maksat, mükellefin, yüküm lü olduğu işi bilfiil bilm esi değil, 
bunu bilm e im kânına sahip olması, o bilgiyi elde edebilir durum da bulunm asıdır. Bu 
ise, dâr-ı İslâm 'da bulunm akla gerçekleşmiş sayılır. Çünkü m ükellef ya -ilmi ehliyeti 
varsa- bizzat (kaynaklarından) araştırarak ya da -buna gücü yetmiyorsa- ilim ehline sor
mak suretiyle şer'î hükümleri bilme ve öğrenme im kânına sahiptir.

O yüzden fakihler, dâr-ı İslâm 'da bulunan kişinin şer'î hükümleri bilm em esinin bir 
mazeret teşkil etmeyeceğine hükmetmişlerdir.

Böyle bir kural koymanın sebebi şudur: Eğer "teklîf" için, m ükellefin yüküm lü 
olduğu işi bilfiil bilm esi şart koşulsa idi, ortada tutarlı ve sağlam bir m ükellefiyet 
düzeni kalmaz, hükümleri bilmemeyi mazeret gösterm ek için çok geniş bir saha açılmış 
olurdu.

§: 208- ik in ci şart: Fiilin m ükellefin gücü dahilinde olm ası, hem  yapm aya 
hem de yapm am aya muktedir olması gerekir.

M ükellefin güç yetiremeyeceği bir fiil ile teklîf şer'an câiz değildir. Bu şarttan şu 
sonuçlar çıkar:

1- İster bizâtihî ister başkalarına nazaran m üstahîl (: imkânsız) bir iş " tek lîf'e  konu 
olamaz.

B izâtihî müstahîl, aklın varlığını tasavvur edemediği durum demektir. Buna "aklen 
ve âdeten m üstahîl denir. İki zıttın birleştirilm esi böyledir. M eselâ aynı şahsa aynı 
anda bir işi hem vâcib hem haram kılm ak; bir şeyin aynı anda hem sahih hem  fâsid 
olduğuna hükm etm ek gibi.

B aşkasına nazaran m üstahîl, aklın varlığını tasavvur edeb ilm esine rağm en 
alışılm ışa göre m eydana gelmesi mümkün olm ayan durum  dem ektir. Buna "âdeten 
müstahîl adı verilir. Meselâ, insanın âlet olmaksızın uçması, ayakları olmayan kim se
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nin yürüm esi, elleri olm ayan kim senin yazı yazm ası, gözleri o lm ayan kim senin 
görmesi, tohumsuz ekin çıkması, çalışmadan başarmak, yiyip içmeden doym ak gibi.

İşte aklen veya âdeten m eydana gelmesi mümkün olmayan bütün bu ve benzeri du
rum lar şer'an " tek lîfe  konu olamazlar. Bunun naklî ve aklî delilleri vardır.

N a k lî d e lil:  Y üce A llah "Allah kim seye gücünün üstünde m ü kelle fiye t 
yü k lem ez . "404 "Allah, kimseye, verdiğinden fa z la  m ükellefiyet yü k lem ez"405 bu
yurm uştur. Allah'ın insanları ancak güç getirebilecekleri şeylerle m ükellef tuttuğunu 
gösteren daha birçok nass vardır.

A k lî delil: "T eklîf 'ten  maksat, m ükellefin yüküm lü tutulduğu işi yerine getir
mesi ve böylece imtihanıdır. Bu iş beşer gücünün sınırları dışında kalırsa m ükellefin 
im tihan edilm esi im kânsız hale gelir. Bu durum da "teklîf" abes (: lüzum suz yere 
meşguliyet) olur ki, Yüce Allah böyle bir durumdan münezzehtir.

2- İnsan iradesinin dışında kalan tabiî durumlar " tek lîfe  konu olamaz.

M eselâ yem e veya içme arzusu, kızma, hoşnut olma, üzüntü, sevinç ve sevgi gibi 
durumlar, bunların doğmasına yol açan âmillerin bulunm asıyla var olurlar. İşte insan bu 
gibi durumları m eydana getirmekle m ükellef tutulamaz. Çünkü bunlar onun iradesinin 
ve gücünün dışında kalmaktadır, onun imkânı dahilinde değildir.

İslâm hukuku hüküm lerine bu prensibin hâkim olduğunu gösteren delil getirm ek 
istenirse Hz. Peygamberin şu ifadelerine işaret edilebilir:

- Rasûlüllah evlilik vecîbelerini ifa hususunda zevcelerine karşı adaletli davranm aya 
çalışır, zamanını onlar arasında âdil bir şekilde taksim eder; bununla birlikte şöyle dua 
ederdi: "Allahım! Benim yapabildiğim  taksim bu. Senin güç yetirdiğin , benim ise 
gücümün yetm ediği hususlarda beni kınama."406 Hz. Peygam ber bu sözüyle, bazı 
hanım larına diğerlerinden fazla sevgi duyabilmiş ve kalben daha çok m eyletm iş olabi
leceğini ifade etmiş oluyordu. Bu hadis gösterm ektedir ki, insan, sevgi ve benzeri tabiî 
durum larla mükellef tutulamaz.

- Rasûlüllah'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde Hz. Peygam ber'in gözlerinden yaşlar 
akmış, Abdurrahm an b. A vf bunu görünce: "Ya Rasûlallah! Kendin ağlam ayı yasak
ladığın halde ağlıyor m usun?" diye sorm uştu. Hz. Peygam ber'in cevabı ise şöyle 
olmuştu: "Ben kadınlar tutup ölünün ardından bağrılıp çağrılmasını, onun hakkında 
doğru olmayan şeylerle ağıtlar yakılmasını yasakladım. Oysa bu bir m erham et te 
zahürüdür. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz!" Daha sonra Rasûlüllah şöyle bu

4®4 - el-Bakara 2/286:
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yurm uştur. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz Rabbim izin razı olm ayacağı şeyi 
söylem eyiz ve bil ki İbrahim , senin ölümünden derin üzüntü duymaktayız,"407

Şu halde, zâhiri itibariyle insanın gücü dışında m ükellefiyet getiren bir nass ile 
karşılaşılırsa, bu nassın yorumunda zâhiri ile yetinm em ek gerekir. Böyle bir nassta, asıl 
gaye, insanın gücü dışında kalan bu duruma sebebiyet veren veya bu durumun ardından 
gelecek bir davranışla ilgilidir. Bu gibi nasslara bazı örnekler verelim:

- Cenâb-ı A llah Kur'ân-ı Kerîm 'de şöyle buyurmuştur: "Gerek yeryüzünde vuku bu
lan gerekse sızın başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir  
kitapta (yazılmış) olmasın. Doğrusu bu, A llah’a kolaydır. (Allah bunları yazm ıştır) ki, 
elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve size verdiği ile şımarmayasınız. Çünkü Allah, ken
dini beğenip böbürlenen kim seleri sevmez."*08 Bu nassın zâhirinden çıkan anlam , 
insanın dünya ile ilgili bir fırsatı kaçırmış olmaktan ötürü üzülm em ekle ve elde ettiği 
bir dünyevi m enfaatten dolayı sevinm em ekle m ükellef olduğudur. Oysa bu, insanın 
gücü dahilinde değildir. O halde asıl m aksat bu değil, insanları bir dünyevi fırsatı 
kaçırdıklarında üzüntüye yol açacak taşkın davranış ve tavırlardan; bir dünya nimetini 
elde edince aşırı sevince boğulm asına yol açacak gurur ve kibir gibi davranışlardan 
sakındırm aktır. N itekim  âyetin sonunda "Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen  
kim seleri sevmez."  buyrulm uştur. İbn Abbâs bu âyetle ilgili olarak şöyle dem iştir:
Ü zülm eyen ve sevinm eyen hiç kimse yoktur. Fakat m üm in uğradığı felâketi sabra, 

elde ettiği nimeti de şükre dönüştürür." ’

- B ir başka âyette şöyle buyrulmuştur: "Ey iman edenler! Allah'tan O'na yaraşır  
biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin."409 Bu âyetin zâhir anlamı, 
muhatapların müslüman olmadıkları bir halde ölmemelerini zorunlu kılm aktadır. Bu ise 
onların elinde olan bir şey değildir. Zira ölümü bertaraf etm ek insan iradesinin ve 
gücünün dışında kalır. Öyleyse bu âyetle kastedilen asıl anlam  bu olamaz. Burada m ak
sat, k işinin İslâm  a bağ lılığ ın ı teşvik etm ek ve ö lünceye kadar bu bağlılığ ın ı 
sürdürmesini istemektir. Şüphesiz bu, insanın gücü dahilindedir.

- Hz. Peygam ber, kendisine bir tavsiyede bulunmasını isteyen kişiye: "Kızma!" bu
yurmuştur. Bu nassın zâhiri ile yetinilirse, kızm aya yol açan âm illerin bulunm ası ha- 
hnde dahi kişinin kızm aktan sakınması gerektiği sonucuna varılır. O ysa bu, insanın 
gücü dahilinde değildir. Çünkü "kızmak" insanın kendi iradesi dışında kalan tabiî bir du
rumdur. Öyleyse bu nassta asıl maksat, insanın, kızgınlık halinde kendisine karşı d ire
nip, intikam a yönelm ekten ve kızgınlık halinin kendisine yaptırm ak istediği dav

4 0 7 ' J ? adİSİ" riva>'etleri İÇİ" bkz. Buhârî, Cenâiz, 32, 33; M eğâzî, 8; M üslim, Cenâiz 18. 19 
22, 23, 24, 24, 27; Ahmed b. Hanbel, I, 47, III, 31. ’ ’
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ranışlardan sakınmasıdır. Zira insan, kızgınlık halinde nefsine karşı direnirse kızgınlığın 
ortaya çıkaracağı kötü sonuçları bertaraf etmiş olur. H atta nefsine karşı verdiği bu 
m ücadele sayesinde belki gazabı sükûnete dönüşür ve hiç kızm am ış g ibi oluverir. 
Kur’ân-ı Kerîm 'de de bu noktaya işaret eden âyetler vardır: "(Büyük mükâfâta erişecek  
olan o müminler) büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman on
lar affederler."410 "(O takva sahipleri) öfkelerini yenerler ve insanları affederler,"411 
Şüphesiz bunlar insanın gücü dahilindedir.

§: 209- M eşak k atli İşler

Yukarıdaki açıklam alarım ızdan anlaşılacağı üzere, bir fiilin şer'î bir teklîfe konu 
olabilmesi için o fiilin m utlaka mükellefin gücü dahilinde bulunm ası gerekir.

Bir de öyle fiiller vardır ki, bunlar mükellefin yapabileceği işler olm akla beraber, 
bunların yapılması veya m untazam  bir şekilde sürdürülm esi m eşakkate yol açar. İşte 
şimdi bu meşakkatin "teklîf" için bir engel teşkil edip etmeyeceğini açıklayacağız.

§: 210- M eşak k atin  N ev iler i

İnsanın yapabileceği değişik türden işler incelenirse, bu işlerden ötürü katlanılan 
meşakkatin iki nevi olduğu görülür.

Birinci nevi: İnsanın taham m ül edebileceği ve sürekli katlandığında hiç bir işine 
zarar getirmeyecek olan meşakkat.

Bu meşakkat " te k lîfe  engel değildir. Çünkü hayatta m eşakkatsiz hiçbir iş yoktur. 
Hatta herkesin zaruri ihtiyaçlarından olan yeme, içme ve giyinm e gibi işlerin  bile bir 
ölçüde m eşakkati vardır. D iğer taraftan, hiç m eşakkati olmayan bir iş bulunsa bile, bu 
işle m ükellef tutm ak "teklîf" sayılm az; bir başka deyişle böyle bir durum da "teklîf" 
gerçekleşmez. Zira teklîf, muhatabı yapılmasında külfet ve bir çeşit m eşakkat bulunan 
bir iş ile sorumlu tutm ak demektir.

Şu kadar var ki hikm et sahibi olan Yüce Şâri'in bizi m ükellef tuttuğu işlerde esas 
maksadı bu meşakkatin kendisi değil, m eşakkate katlanm anın sonunda ortaya çıkacak 
olan faydalı sonuçtur. M eselâ nam az kılm akla sorumlu tutm aktan m aksat vücudu yor
mak ve düşünceyi belirli bir işe hasretm ek değil; ruhun yüceltilm esi, insanın A llah'a 
karşı huşû duymasının sağlanması ve böylece kötülüklerden uzak tutulm asıdır. Oruç ile 
m ükellef tutm aktan da maksat, açlık, susuzluk vererek ve helâl nim etlerden faydalan
maktan m ahrum kılarak kişiye eziyet etmek değil; ruhun tem izlenm esi, şefkat ve m er
ham et duygusunun geliştirilmesidir. Şâri'in insanları m ükellef tuttuğu diğer işler de hep 
böyledir: Bu işlerdeki m eşakkate katlanmalarını istediği için değil, bunların sonucunda

 ̂ eş-Şûrâ 42/37: ûjjâij ^  >■*
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elde edilecek faydadan ötürü kulları m ükellef tutm uştur. Bu konuda Şâri'in durum u, 
m âhir bir tabibin durumu gibidir. Nasıl tabip, acı olduğunu bile bile hastayı acı ilaç 
alm aya zorluyor ve bunu onun eziyet çekmesi için değil aksine hastalıktan kurtulm ası 
için yapıyorsa, Şâri' de meşakkatli olm asına rağm en kullarının iyiliği için bir takım 
m ükellefiyetler koymuştur.

ik in ci nevi: İnsanın tahammül edemeyeceği ve sürekli katlandığında birçok fay
dalı işin kesintiye uğramasına yol açacak olan meşakkat. A rdarda birkaç gün oruç tu t
m anın, geceleri devam lı ibadetle geçirm enin ve yürüyerek hacca g itm enin verdiği 
m eşakkat gibi.

Şâri', insana bu nevi m eşakkate katlanm a sorum luluğu yüklem ez ve böyle 
m eşakkat ihtiva eden bir fiille m ükellef tutm az. A şağıdaki iki gurup delil bunu 
göstermektedir:

B irincisi. Ş e rî hükümlerin konulmasından maksadın, hafifletme, kullara kolaylık 
sağlam a ve onlardan sıkıntıyı giderm e olduğunu belirten Kur'ân ve Sünnet nassları. 
Meselâ:

- Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. "412
- Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zay ıf yaratılmıştır."413
- "Allah, dinde size hiçbir zorluk yüklememiştir "414
- "Müsamaha dini olan Hariîflik (prensipleri) ile gönderildim "415
" Hz- Peygamber iki şey arasında muhayyer bırakıldığında -günah olmadığı sürece- 

hep en kolay olanı seçerdi "416

İk incisi: M azeret hallerinde uygulanacak ruhsat hüküm lerinin konm uş olm ası. 
M eselâ, ram azan ayında yolcu ve hasta ile ham ile ve em zikli kadın hakkındaki oruç 
tutm am a m üsaadesi, suyun bulunm am ası veya hastalık halinde teyem m üm  edilm esi, 
canın tehlikeye düşmesi durum unda içki içmenin ve meyte (: m urdar et) yem enin câiz 
olması hüküm leri gibi. Bunlar gösterm ektedir ki, Şâri'in hüküm koym aktaki m aksadı, 
insanları sıkıntıya sokmak değil, tam aksine onlardan meşakkati giderm ek ve sıkıntı or
taya çıktığında bu sıkıntıyı yok etmektir.

412- el-Bakara 2/185: ^ v  j \ İ ) |  1 J
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* Bundan ötürüdür ki, Hz. Peygam ber (s.a.) iftar etm eksizin iki gün üst üste oruç 
tutmayı ve geceleri sürekli ibadetle geçirmeyi yasaklamıştır. el-Havlâ' bint Tüveyt hadi
sinde şöyle bir konuşma geçer:

Hz. Ayşe Rasûlüllah'a der ki:

- İşte hakkında gece uyumaz (geceyi ibadetle geçirir) diye söylenen el-H avlâ' bint 
Tüveyt budur.

Rasülüllah şöyle buyurur:

- "Gece uyumaz mı? Gücünüzün yeteceği kadar ibadet edin. Vallahi Allah (sevap  
vermekten) yorulmaz, (fakat) sonunda siz yorulursunuz."417

* Yine Sahâbe'den bazıları ibadet için dünyadan el çekip bir rahip gibi yaşam aya 
yönelince, Hz. Peygam ber şu sözleri ile onların bu davranışına karşı çıkmıştır: "Dikkat 
ediniz! Allah'a andolsun ki içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan 
benim. Fakat ben bazen oruç tutarım bazen de tutmam, geceyi kısmen namazla kısmen 
de uyuyarak geçiririm ve kadınlarla evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden 
değildir!"™

* G üneşin altında ayakta durarak oruç tutm ayı nezretm iş (: adam ış) olduğunu 
öğrendiği bir adam a Rasülüllah: "Orucunu tamamla, fa k a t güneşin altında ayakta  
durma!" dem iştir. Görülüyor ki, Hz. Peygam ber bir taraftan insanın taham m ül edebi
leceği bir meşakkat ihtiva eden adağın yerine getirilmesini yani orucun tutulm asını em 
retmiş, diğer taraftan güneşte yanmak ve ayakta durmak suretiyle kendine eziyet verm e
sini yasaklamıştır. Zira bu işin meydana getirdiği m eşakkate insan dayanam az.419

* Rasülüllah, hac yapm ak üzere yola çıkmış bir adamın, iki çocuğunun arasında 
onlara yaslanarak yürümeye çalıştığını görünce onun durum unu sordu. Kendisine şöyle 
dendi:

- O, yürüyerek Kâ'be'ye gitmeyi nezretmiş.

Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

- "Asla! Biliniz ki Cenâb-ı Allah'ın bu adamın kendine işkence etmesine ihtiyacı 
yoktur. Onu (bir deveye) bindirin."

4 *7 - \jJL j j a - * l i l f t - i V J l l j i I j - i *  Müslim, Sıyâm, 177.
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Hz. Peygamber'in bu iki işi tefrik etmesindeki ölçüyü, -yazarın son cümlesinde olduğu gibi- 

taham m ül ed ileb ilir  ve taham m ül ed ilem ez m eşakkat şek linde  belirlem ek  isabetli 
görünm em ektedir. İkinci işteki temel özellik, kişinin, faydası olm ayan ve dinen de em re
dilmemiş bir işi kendisi için vecîbe haline getirmesidir, (m ütercim)
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* Yine Rasûlüllah, azîm et hüküm lerine sımsıkı sarılan, ruhsata göre am el etmeyi 
bırakarak azîm et hükm ündeki fazladan m eşakkate katlanm aya çalışan kişileri isyankâr 
olarak nitelem iş; -"A zîm et ve Ruhsat" konusunda anlattığ ım ız g ib i- se fe rî iken 
oruçlarını bozm ayıp oruca devam  etm ekten ötürü bîtâp durum a düşen bazı kim seler 
hakkında "Onlar âsîdirler, onlar âsîdirler!" buyurmuştur.420

§: (211 -214)- M ah k ûm  F îh 'in  K ısım ları421

M ükellefin, kendisine Allah Teâlâ'nın hükmü bağlanan fiilleri (,dolayısıyla bu fiil
lere bağlanan hükümler) dört kısm a ayırılır:

1- S ırf A llah hakkı olan hükümler,

2- S ırf kul hakkı olan hükümler,

3- K endisinde iki türlü  hak birleşm ekle beraber A llah hakkının  galip  olduğu 
hükümler.

4- K endisinde iki türlü  hak birleşm ekle beraber kul hakkın ın  galip  olduğu 
hükümler.

A llah hakkı" tabiri ile, belirli bir ferdin menfaatine bakılm aksızın toplum un m en
faatini gerçekleştirmeyi ve toplum daki kamu düzenini korumayı hedef tutan hüküm ler 
anlatılm ak istenm ektedir. Bu yüzden, bu nevi hüküm ler bütün insanların  rabbi olan 
Allah'a nisbet edilmiştir.

Kul hakkı" tabiri ile ise, ferde has bir m enfaatin gerçekleştirilm esine yönelik 
hükümler kastedilmektedir.

Şimdi bu kısımlardan her birini örnekler vererek açıklayacağız:

B irinci Kısım : Sırf A llah hakkı olan hükümler.

Bu kısm ın -genel olarak- ortak özelliği şudur: Hiç kimse bu haktan feragat etmeye 
yetkili değildir ve kimse bu hükmün yerine getirilmesinde tesâhül gösteremez.

Günümüzde kullanılan tabirlerle benzerlik kurulacak olursa, bu kısım daki hüküm 
leri ifade etm ek üzere seçilecek en uygun deyim, hukuk dilindeki "kamu düzeni" tabiri
dir, ki bununla, fertlere şahsi iradeleriyle bu nevi hükümleri bertaraf etm e yetkisinin 
tanınmadığı anlatılmak istenmektedir.

- İşaret edilen olayda, savaş hali dolayısıyla azîmete göre ek bir zararın bulunduğu ve söz 
konusu kişilerin Rasûlüllah'ın özel talimatına aykırı davranmış oldukları göz önünde bulun
durulmalıdır. bkz. §: 190 (ikinci nevi ruhsatın hükmü), (mütercim)

- Asıl metinde 212 nolu parağrafa "Sırf Allah hakkı olan hükümler" başlığı konm akla bera
ber, bu durum da diğer kısım lar boşlukta kaldığı ve m antıkî insicam  kurulam adığı için bu 
başlığa paragraf num arası verilmemiş; 213 ve 214 nolu paragraflar fıkıh usulü çerçevesi 
d ışına çıktığı ve pozitif  hukuk incelem esi özelliği taşıdığı için tercüm e edilm em iştir, 
(mütercim)
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S ır f A llah  h akk ı olan  hüküm lerin  n ev ileri

İslâm hukukundaki hükümler tüme varım m etodu ile incelendiğinde bu kısm a giren 
hükümlerin sekiz çeşit olduğu görülür:

B irincisi: S ırf ibadet niteliği taşıyan fiillerin hüküm leri. Y üce Şâri'in nazarında 
toplum düzeninin temelini teşkil eden "din "in ayakta tutulm asına yönelik namaz, oruç, 
zekât422 hac, cihad ve diğer benzeri fiiller bu neviye girer.

. * s *  s » ,

İk incisi: Vergi (: "meûne" /  İ ijj-J l)  niteliği de taşıyan ibadet hüküm leri. Vergi 

niteliği taşımasından maksat, can veya malın korunm asına yönelik bir ödem e olmasıdır.

M eselâ fıtır sadakası böyle bir hükümdür. Çünkü o, m uhtaçlara yardım da bulunm a 
yoluyla A llah 'a yaklaşm a çabası olması ve orucun kabulüne vesile teşkil etm esi itiba
riyle bir ibadettir. Bu sebepledir ki, fıtır sadakasının edâsında niyet şarttır ve zekâtın sarf 
yerleri nereler ise oralara harcanması gereklidir. Zekâtın harcanacağı yerler şu âyette 
gösterilmiştir: "Sadakalar (: zekâtlar), ancak yoksullara, düşkünlere, zekât memurlarına, 
gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda (cihad eden
lere) ve yolda kalmış olanlara mahsustur. "423

F ıtır sadakasında bir de vergi niteliği bulunm aktadır. Z ira bu görev Cenâb-ı 
Allah'ın, m ükellefe canını başını bağışlamış ve ona o yılın oruç fârizasının edâsını na
sip etm iş o lm asına karşılık  bir şükran davranışı olarak teşrî k ılınm ıştır. Bundan 
ötürüdür ki, m ükellefin, bakm akla yükümlü olduğu -çocuğu ve hizm etçisi gibi- kişiler 
için de fıtır sadakası vermesi vâcibdir. Şayet fıtır sadakası, sırf ibadet nevinden olsa idi, 
başkası sebebi ile vâcib olması düşünülemezdi. Aynı şekilde, sırf ibadet nevinden olan 
hükümler için şart koşulan tam ehliyet fıtır sadakası için şart koşulmamıştır. Bu yüzden 
Ebû Hanîfe, Ebû Y usuf ve fakihlerin çoğunluğuna göre küçüğün ve akıl hastasının 
malından da fıtır sadakası verilmesi gerekir 424

422 * •- Zekâtın m ünhasıran ibadet özelliği taşıyan amellerden sayılm ası H anefîlere göredir. Diğer
fakihler bu konuda onlara karşı çıkm ışlar ve şöyle dem işlerdir: Zekât, sırf ibadet değildir;
onda servet vergisi niteliği de vardır. Allah, fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkı olmak
üzere, zenginleri bu vergi ile mükellef tutmuştur.
Bu ihtilâfın pratik sonucu, küçüğün ve akıl hastasının m alından zekât gerekip gerekm e
yeceği hususunda kendisini gösterir. Zekâtın sırf ibadet olduğunu savunanlara göre onların 
malından zekât verilmesi gerekmez; ikinci görüşün sahiplerine göre ise gerekir.

423- et-Tevbe 9/60:

Jr—N ̂ j  /ÂH Jş- j y j  f+ ı jü  W *  Oı^'lj jJ"L~Jlj 6IJ ü il ül

Hanefî im am lardan M uhammed b. Hasen eş-Şeybânî ve Züfer'e göre, küçüğün ve akıl has
tasının m alından fıtır sadakası verilmesi gerekmez. Bu görüş ayrılığı, bilginlerin fıtır sada
kasına bakışlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır: Bu amelin ibadet yönü mü yoksa mali 
m ükellefiyet yönü mü daha ağır basm aktadır? C um hura göre mali m ükellefiyet yönü 
üstündür; o yüzden, küçüğün ve akıl hastasının m alından fıtır sadakası verilm esi gerekir. 
M uhammed ve Z üfer’in nazarında ise, ibadet yönü üstündür; böyle kişilerin m alından fıtır 
sadakası verilmesi gerekmez.
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Ü çü n c ü sü : İbadet n iteliği de taşıyan "m eûne" (: vergi) hüküm leri. Toprak 
ürünlerinden verilmesi gereken öşür (: ondabir) veya nısfu'l-öşr (: yirm ide bir nisbetin- 
deki vergi) bu neviye girer. (Bunun tafsilâtına ait bilgiler fıkıh kitaplarının ilgili yerle
rinde mevcuttur.)

Öşür, toprağın sahibinin elinde kalmasını ve hukuken tecavüze uğram aktan korun
masını sağlayan bir ödem e olması itibariyle bir vergidir. Fakat bu vergide ibadet niteliği 
de bulunmaktadır. Çünkü bu, topraktan çıkan ürünün zekâtı m esabesindedir, o sebeple 
sarfedileceği yerler zekâtın sarf yerleridir.

t  ,  »  i  * ,

D ö rd ü n cü sü : C eza (: "ukûbe" / 5j_jÂ*J!) niteliği de taşıyan "m eûne" (: vergi) 

hükümleri. Usulcüler bu nevi için haraç vergisini misal gösterm işler ve bunun vergi ni
teliğini, toprağın sahibi elinde kalmasını ve hukuken tecavüze uğram aktan korunmasını 
sağlayan bir ödeme oluşu ile, ceza niteliğini ise, ziraatçılık yapm ak ve toprağı işlemek 
üzere yerleşip cihaddan mahrum kalmaya rıza gösterme karşılığında verilm iş olması ile 
açıklamışlardır. Çünkü ziraatle meşgul olma, kişinin kendini dünya işlerine vermesi ve 
A llah yolunda cihaddan yüz çevirmesi sonucunu doğurur ki bu bir zillet ve aşağılanm a 
halidir.425

Bu zayıf bir yorum olduğu gibi, Hz. Ömer'in ve onun görüşüne katılan Sahâbe'nin 
haraç vergisinin konulması sırasında güttüğü gaye ile de bağdaşm am aktadır. Çünkü bu 
vergi toplumun ihtiyacı olan kamu harcamalarının yapılabilm esi için bir gelir kaynağı 
teşkil etm ek üzere konm uştur. Nitekim haraç vergisinin konulm asını savunurken Hz. 
Ömer'in söylemiş olduğu şu söz bu hususu açıkça göstermektedir: "Şu kaleleri görüyor 
musunuz? Bunları bekleyecek adamlara ihtiyaç var. Şam, Cezire, Küfe ve M ısır gibi şu 
koskoca beldeleri görüyor musunuz? Bu şehirleri, bu kaleleri adam larla doldurmak ge
rek, onların masraflarını karşılamak gerek! Yoksa küfür ehli şehirlerine geri dönerler!" 
Bu ifade açıkça belirtmektedir ki, haraç vergisinin konmasındaki gaye, fethedilen toprak
ların sahiplerine bir ceza uygulam ak değil, sadece İslâm  üm m etin in  m enfaatini 
gerçekleştirmektir. Günümüzde haraç vergisine en çok benzeyen şey, hüküm etlerin zirâi 
araziye koyduğu vergilerdir.

Şu halde bu neviye işaret edilirken, "ukûbe" (: ceza) kelimesi kaldırılıp  şöyle den
mesi doğru olurdu: Bu sadece "meûne" (: vergi)dir; öşürde olduğu gibi ibadet niteliği ve 
-aşağıda açıklanacak olan - kefâretlerde olduğu gibi ceza niteliği yoktur. B öylece hem 
vâkıaya ters düşülmemiş olur, hem de bu nevi diğer nevilerden ayırdedilmiş olur.

s a  ,  * *

B eşin cis i: Tam ceza hüküm leri ) Başk:a niteliğ i o lm ayıp, tam

anlamıyla birer ceza teşkil ettiklerinden bunlara "tam cezalar" (: "ukûbât kâm ile") adı ve- 
• • . "  i  -

rilir. Bu cezalar şunlardır: Z ina suçunun cezası içki içm e suçunun cezası

425- et-Tavdîh ve't-Telvîh, III, 115; et-Teysîr Şerhu't-Tahrîr, II, 320.
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(ı_jjJÜI J&- ), h ırsızlık  suçunun cezası , silâhlı gasp, soygun ve isyan

suçunun cezası ( < V - k > ~  ) .

Bu cezaların hepsi "sırf A llah hakları" kısm ına dahildir. Z ira bu hüküm ler toplu
mun bütününe ait menfaatlerin gerçekleştirilm esi için konmuştur. H iç kim senin bu ce
zalardan birini düşürm esi veya uygulanm asında tesâhül gösterm esi m üm kün olmadığı 
gibi, mağdur bizzat bu cezayı infaz yetkisine sahip değildir; bu yetki, devlet başkanına 
veya görevli hakime verilmiştir.

ti/ /  %«, J J

A ltıncısı: Sınırlı ceza hükm ü (: "ukûbe kâsıra" /  İ i jİp ) .  Bu da, m ûrisini

öldüren kişinin m irastan m ahrum iyeti hükm üdür. Bu hüküm, cezâî n itelik  açısından 
sınırlı kalmaktadır. Çünkü bu ceza sebebiyle katilinin canı acım adığı gibi, m alında da 
bir eksiklik m eydana gelmem ektedir. Sadece hak etme sebebi olan akrabalık  bağı bu
lunduğu halde maktülün terikesinden katil lehine yeni bir m ülkiyetin sabit olmasını en
gellemektedir.

M irastan m ahrum iyet hükmü bir ceza olduğu için, m eselâ m ûrisini kasden veya 
hata ile öldüren çocuk hakkında sabit olmaz. Zira çocuğun fiili "haramlık" vasfı ile nite
lendirilemez.

Bu ceza sırf A llah paklarındandır; bunda maktülün bir menfaati yoktur.

Y ed in cisi: İbadet niteliği de taşıyan ceza hüküm leri. B unlar kefâretlerdir. Bu 
cüm leden olmak üzere, yemini bozmanın, ram azanda bilerek orucu bozm anın, hata ile 
adam öldürmenin kefâretlerini ve zıhâr kefâretini zikredebiliriz.

Bunlar, bir yönüyle cezadır; çünkü hukuka aykırı fillere karşılık  olarak konulmuş
S y

hükümlerdir. O yüzden günahı örten anlam ına gelm ek üzere "keffâre" ( » j ^ )  diye 

isimlendirilmişlerdir. Öte yandan, bunlarda ibadet niteliği de bulunm aktadır; zira oruç 
tutma, köle âzât etm e ve fakirleri doyurm a gibi ibadet türünden olan fiillerle ifa edil
mektedirler.

Sekizincisi: A llah'a karşı "kulluk" borcu olarak ifa edilen ibadetler gibi insanın 
zim m etini ilgilendirm eyen fakat bizzat A llah hakkı olarak kişiye vâcib olan haklar. 
Ganim etlerin beşte biri ve -fıkıh kitaplarında açıklandığı şekilde- m adenlerden alman 
vergiler bu nevi için örnek teşkil eder.

İkinci Kısım : S ırf kul hakkı olan hükümler.

Daha önce belirttiğim iz gibi, bunlar gayesi ferde has bir m enfaatin korunm ası olan 
hükümlerdir.

Bu kısma giren hüküm lerin ortak özelliği şudur: Hak sahibi dilerse hakkının yerine 
getirilmesini talep eder, dilerse bir bedel karşılığında veya karşılıksız olarak hakkından
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vazgeçer. Bu kısımdaki hükümler, günüm üz hukuk dilinde, uyup uym am a hususunda 
fertlere m utlak hürriyet tanım ayı ifade eden "yedek (: ihtiyatî) hukuk kuralları"™  
andırmaktadır.

Bu kısma, fertlerin mal üzerindeki hakları ve mali sonuçları bulunan hakları girer. 
M esela, alacağın ifasını isteme hakkı, rehin alınan mal üzerindeki hapis hakkı, haksız 
fiil neticesi doğan zararın tazmin edilmesini isteme hakkı ve benzeri kam u menfaatinden 
olmayıp fertlere has diğer haklar bu kısma dahildir.

Üçuncu Kısım: Kendisinde iki türlü hak birleşmekle beraber A llah hakkının ga
lip olduğu hükümler.

M eselâ kazif yani iffetli kadına iftira suçunun cezası (ı_»üîl j&- )  böyledir.426

Çünkü kazif namusa dokunan bir suçtur. Bu suçun cezalandırılm asında iftiraya uğrayan 
tarafın özel menfaati vardır. Fakat bu suçu ihbar veya şikayet etm em esinde de m ağdurun 
menfaati bulunabilir. Zira kâzifin (kazif suçu sanığının) söylediğinin doğruluğunu ispat 
hakkı vardır ve böyle bir durumun isbatı makzûfa (: kazif suçundaki m ağdur tarafa) zina 
cezasının uygulanmasına yol açabilir.

D iğer taraftan kazif suçu nam usa dokunan, itibarı sarsan, anneleri ve çocukları kir
leyen bir suç olduğundan ötürü Allah hakkı olarak cezalandırılmış ve bu hak m ağdurun 

akkından daha ustun tutulmuştur. Böylece mağdurun, suçun sübûtundan sonra ceza
landırma isteğinden vazgeçmesi veya suçlu ile sulh yoluna gitm esi yahut cezayı bizzat 
uygulam aya kalkması imkânı ortadan kaldırılm ış olmaktadır. Buna karşılık  m ağdurun 
bu suçu -ilgili makama- şikâyet etmesi hakkı bakidir.

D ördüncü Kısım: Kendisinde iki türlü hak birleşmekle beraber kul hakkının ga
lip olduğu hükümler.

M esela kasden adam öldürme fiiline karşılık kısâs cezasının uygulanm ası böyledir.
bu hüküm bir yönden kam u m enfaati ile yani yaşam a hakkın ın  korunm ası, 

güvenliğin sağlanması ve suçların azaltılması ile ilgilidir. Bu yönüyle A llah  hakkı ol
maktadır. Diğer taraftan ise maktülün velilerine has bir menfaati gerçekleştirm ektedir O 
da maktulün velilerinin manevi rahatlam aya kavuşturulması; katile karşı duyulan kin

h ‘en maksf t ' zma ithamı ,h(iva eden bir isnatta bulunm aktır. K azif suçunun İslâm
ı l e f r  , ^ l u  ‘ ezası vard.r: Birisi aslîdir, ki bu seksen değnek vurulması şeklinde be

lirlenmiş olan cezadır. Dıgen tebe'î cezadır, ki bu da, iftirada bulunanın şahitliğinin kabul

edilmemesidir. Şu âyet buna delildir: 'ÛU j j j j

»NamusIu kadlnlara

vuran bl!IUniJP' u T - ‘ (bLlnU İSpa‘ İÇln) dört 5ahlt getirem eyenlere seksen değnek
edin de h f e f J '  §a1h'fllg ' " 1 asla kabul e tmeyin. Onlar fâsıklardır. D aha sonra tevbe

meAâ uS? îr N l 'S ^  mÜSteSna' ^  Ç°k yarh*ay,C1’ Ç°k



el-MAHKÛM FÎH 291

duygusunun yok edilmesi ve intikam ateşinin söndürülm esidir. İşte bu yönüyle de kul 
hakkı olmaktadır.

Ö ldürm e fiili, m ağdurun şahsı ile sıkı sıkıya alakalı olduğu ve toplum un düzeni ve 
güvenliğinden çok onu etkilediği için, kısâs hükm ünde kul hakkı galip sayılm ıştır. 
Bunun içindir ki, maktülün velisi talep etmedikçe katile kısâs cezası uygulanam az; veli 
bir bedel karşılığ ında veya karşılıksız o larak  bu hükm ün uygulanm asını istem e 
hakkından vazgeçebilir. Katile kısâs cezasının verilmesine hükm edildiği takdirde, veli
nin -devlet başkanının kontrolü altında olmak ve kendisi usulüne uygun şekilde infaz 
etmeye ehil bulunm ak şartıyla- bu cezayı bizzat infaz etme hakkı vardır. İnfaz için ye
terli güce sahip değilse veya usulüne uygun olarak infaz etmeye ehil değilse, bu şartları 
taşıyan bir başkasını infaz için vekil tayin edebilir. Bu vekilin sırf bu işle uğraşan bir 
görevli o lm asında bir beis yoktur. N itekim  günüm üz uygulam alarında infaz işi bu 
şekilde yürümektedir.





IV- el-M A H K Û M  A LE YH  
(H ükm ün M uhatab ı /  M ü k ellef)

a) Mahkûm Aleyhin Tarifi
b) Mükellefiyetin Şartı
c) Ehliyet ve Nevileri
d) Ehliyet Açısından İnsan Hayatının Devreleri
e) Ehliyet Arızalan

§: 215- "M ahkûm  A leyh"in  T arifi

"el-Mahkûm aleyh" ) , Şâri'in talebi veya m uhayyer bırakm ası kendi

fiili ile ilgili olan kişidir. Usulcüler buna "m ü k elle f adını verirler.

§: 216- M ü k elle fiyetin  T em el Şartı

İnsanın bir iş ile m ükellef sayılması için o işe ehil olm ası gerekir. M ükellef tu
tulduğu işe ehil olması ise, kendisine yöneltilen hitabı anlayabilecek ve bu hitabın an
lam ını im tihanda esas alınacak ölçüde tasavvur edebilecek  güçte bulunm ası ile 
m üm kündür. Çünkü m ükellef tutm aktaki gaye, fiilin m ükelle f tarafından  im tihan 
şartları içinde m eydana getirilmesidir. Kendisine yöneltilen hitabı anlam a gücüne sahip 
olmayan kişinin ise im tihana tâbi tutulması mümkün değildir.

A çıktır ki, hitabı anlayabilme ancak akıl ile gerçekleşir. Çünkü anlam a ve kavram a 
vasıtası akıldır; akıl olm aksızın anlama mümkün değildir. Şu kadar var ki, aklın varlığı 
gizli bir durum dur. Üstelik aklî seviyeler de farklı farklıdır ve her seviyedeki akıl, 
m ükellefiyetin m esnedi olm aya yeterli değildir. Çünkü insan, aklî seviyesinin yeterli 
olmadığı durum larda, m ükellefiyetin delillerini kavrayamaz ve m ükellef tutulduğu işi 
çekip çeviremez. İşte bundan ötürü, Şâri', açık (: zâhir) ve tesbiti m üm kün (: munzabıt) 
bir durumu mükellefiyetin alâmeti olarak göstermiştir, ki o da kişinin "tem yiz kudretine 
sahip olarak bulûğa ermiş olması"dır. "Bulûğ", yaş ile veya bilinen tabiî alâm etlerin or
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taya çıkması ile sabit olur; "temyiz kudreti"nin varlığı ise, kişinin söz ve davranışlarına 
bakılarak bilinir. Buna göre, insan bulûğa ermiş ise, söz ve davranışlarının da norm al 
olduğu görülüyorsa onun m ükellef olduğuna hükmedilir. Z ira bulûğ ve tem yiz kudreti 
şartları gerçekleşmiştir.

Binaenaleyh, akıl hastası ve (ister m üm eyyiz ister gayrı m üm eyyiz olsun) bulûğa
ermemiş küçük, m ükellef sayılamazlar. Çünkü m ükellefiyet şartlarını taşım am aktadır
lar.

Aynı şekilde, uyku, unutm a, baygınlık  ve sarhoşluk427 hallerindeki k işiler bu 
durum ların devamı süresince m ükellef sayılmazlar. Zira bu durum larda anlam a kudreti 
yok olmaktadır. Hz. Peygam ber'in şu hadisi buna delil teşkil eder: "Üç kişiden kalem  
(yanı sorumluluk) kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğa erinceye kadar 
çocuktan ve aklî dengesine kavuşuncaya kadar akıl hastasından. "42S

Küçüğün ve akıl hastasının m alından, -İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre- 
zekat verilmesi, -bütün İslâm hukukçularına göre- eş ve akraba nafakasının ödenm esi ve 
m eydana getirdiği zararların tazmin edilmesi hükümlerine gelince, bunlar küçük ve akıl 
hastasının m ükellef sayıldıklarını göstermez. Buradaki mükellefiyet, bu hakları onların 
malından ödemeleri için kanuni temsilcilerine yöneltilmiştir.

Yine bir kısım İslâm hukukçularının, sarhoşun boşam a ve diğer hukuki tasarruf
larını geçerli saymaları onu m ükellef olarak gördüklerinden ve irade beyanını m uteber 
kabul ettiklerinden dolayı değildir. Bu, kişiyi sarhoş olmasından ötürü cezalandırm a ni
teliğinde bir hükümdür. O yüzdendir ki, bu hükme taraftar olan İslâm  hukukçuları, 
sarhoşluğun yasak yoldan gerçekleşm iş olm asını şart koşm uşlardır; böylece kişi is
yankârlığına binaen cezayı da hak etmiş olmaktadır.

M ükellef tutma ölçüsü ile ilgili olarak şöyle bir itiraz hatırdan geçebilir:

İslâm hukukunun aslı kaynaklarında, kişinin kendine yöneltilen sözü an layam a
yacağı bir durumda da m ükellef tutulduğuna rastlanabilmektedir. Nitekim  Cenâb-ı A llah 
Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Sarhoşken -ne dediğinizi bitin
ceye kadar- namaza yaklaşmayın. "429 Bu âyetin anlamı şu oluyor: Sarhoş olduğunuzda 
namaza yaklaşmayınız! O halde sarhoşlar, sarhoşluk hallerinde namazdan uzak durm akla 
m üke lle f tu tu lm uş oluyorlar; halbuki onlar o anda kend ilerine yönelen  h itab ı 
anlayabilecek durumda değildirler.

t

Buna şöyle cevap verilebilir:

427
- Burada "haram olmayan yoldan şarhoşluk"un kastedildiğine dikkat edilm elidir bkz S- 225 

(mütercim)

428 . Baz. lâfız farklılıkları ile, bkz T ir
mizî, Hudûd, 1; Dârimî, Hudûd, 1.

429 •
- en-N isâ 4/43: ûjI^e C. I jlL -  ̂  ^ } ; ̂ u ji ıJ 'J ; y  ı̂ .r^ ijı  ^



el-MAHKÛM ALEYH 295

Âyetteki hitap, sarhoşluk halindeki kişilere yöneltilm iş değildir. Bu, nam az vakti 
yaklaştığında içki içm em eleri ve sarhoş olarak nam aza yaklaşm am aları için henüz 
sarhoş olmamış kişilere yöneltilm iştir.

O halde âyeti şöyle anlamak gerekir: Namaz vakti yaklaştığında nam azı koruyabil
mek (: gereğince edâ edebilmek) için içki içmeyin!

Bilindiği gibi bu nam az öncesi içki içme yasağı, içkiyi sürekli ve kesin olarak ya
saklayan şu âyet henüz inmeden önce söz konusu idi. "Ey iman edenler! Şarap, kumar, 
dikili taşlar (: putlar) ve şans okları, birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan kaçının ki kur
tuluşa eresiniz. "430

B ununla beraber, sözünü ettiğim iz âyet her ne kadar ilk bakışta nam az vakti 
yaklaşınca içki içmeyi yasaklıyor görünüyorsa da, daha dikkatli incelenirse bu âyetin de 
dolaylı olarak m utlak bir içki yasağına işaret taşıdığı tespit edilir. Şöyle ki: Nam azın 
belirli vakitleri vardır. M ükellefin bunları gösterilen vakitlerde edâ etm esi vâcibdir. 
Sonraya bırakması halinde günaha girer. İçki içme her ne kadar namazın kılınm a zam an
ları dışında mubah ise de, insan içki içince namazını vaktinde edâ edebileceğine güvenle 
bakamaz. Zira içkiyi içen sarhoş olur ve artık ne zaman ayılacağını bilem ez. İşte bu 
yüzdendir ki, daha önce içkiye alışkın çok kişi bu âyet inince kendilik lerinden içki 
içm ekten vazgeçm iş ve kesin içki yasağı gelinceye kadar da bu tu tum ların ı ko
rumuşlardır.

§: 217- E h liye t ve K ısım ları

Y ukarıda m ahkûm  aleyh"te, kişinin m ükelle f tu tu lacağ ı işe ehil o lm asının 
gereğini ve bu ehliyetin ne ile gerçekleştiğini açıkladık.

Şimdi ise, ehliyet kavram ından, ehliyetin kısım larından ve usulcülerin "avâridu'l- 
ehliyye" diye isimlendirdikleri ehliyete ârız olan durumlardan söz edeceğiz.

Bu konuyu H anefî bilginler usul kitaplarında incelemişler, diğer m ezheplerin bil
ginleri ise usul eserlerinde ele almamışlardır. M ükellef sayılabilecek ve sayılam ayacak 
kişilerin (m eselâ küçük, sarhoş, mükreh ve benzerlerinin) hukuki fiillerine bağlanacak 
hüküm leri bilm e açısından bu konunun usûlü 'l-fıkh ilm inde önem li b ir yere sahip 
olduğunu dikkate alarak, biz de H anefî usûlcülerin yolunu izlem eyi uygun gördük. 
Şimdi bu konuyu özetlemeye çalışacağız.

§: 218- E h liyetin  T arifi

Ehliyet («uIaUI )  sözlükte, elverişlilik anlam ına gelir. Onun için, bir işi yapm aya

elverişli olan kişi için falanca bu işe ehildir" denir. Usulcülerin term inolojisinde ise, 
ehliyet iki kısımdır:

430- el-Mâide 5/90.
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1- Vücûb ehliyeti,
2- Edâ ehliyeti.

§: 219- V ücûb E h liyeti

"Vücûb ehliyeti" ~j>\ 4*U! ), haklara sahip olabilm e ve borçlar altına g ire

bilm e dem ektir. Bu nevi ehliyetin temelini hayatta olm a özelliği teşkil eder. Onun için, 
vücûb ehliyetine, hayatının başlangıç anından sona erme anına kadar her insan sahiptir. 
Yaşa, aklî m elekelere ve benzeri başka özelliklere bakılm aksızın, vücûb ehliyetinin

. . . .  ***. 
yaşayan her insan için zaruri olarak varlığı kabul edilir. Fakihler buna "zimm et" («U-ÜI)

adını verirler. Onlara göre zimmet, kişiyi haklara ve borçlara ehil kılan şer'î b ir vasıftır.

G ünüm üz hukuk dilinde buna "kanuni kişilik" adı verilir.431 Bunun için verilen 
tarif de kapsam itibariyle fakihlerin zimmet için verdikleri tariften farklı değildir; çünkü 
"kişilik", "haklara sahip olabilme ve borçlar altına girebilme" şeklinde tarif edilir.432

§: 220- Edâ E h liyeti
s g* > fi o s

"Edâ ehliyeti" (tblSI ), kişinin, hukuken m uteber sayılacak tarzda fiiller ortaya 

koyabilm esi dem ektir. Bu nevi ehliyetin tem elini ise; vücûb ehliyetinde olduğu gibi 
hayatta olm a özelliği değil, tem yiz kudretinin var olması teşkil eder. Şu halde anne 
karnındaki cenin için ve tem yiz çağma -ki bu yedi yaştır- ulaşmamış küçük için edâ eh
liyetinden söz edilemez.

G erek vücûb gerekse edâ ehliyeti, "tam" ve "nâkıs" (: eksik) kısım larına ayrılır. 
İnsanın anne karındaki ceninlik devresinden aklî olgunluğa tam olarak erişm esine kadar 
geçirdiği dönem lere göre ehliyet tam ve nâkıs olarak nitelendirilir. Bu açıdan insan ha
yatı dört dönem halinde incelenir:

B irin ci D önem : Cenin dönem i:

A nne karnındaki cenine iki açıdan bakılabilir: B ir yönden, annenin b ir parçası 
sayılır; onunla birlikte bir yerde bulunur veya bir yerden başka bir yere intikal eder. 
D iğer yönden kendine ait hayâtiyeti bulunan m üstakil bir varlıktır, kısa bir süre sonra 
anneden tamamen ayrılacak ve bağımsız bir kişilik kazanacaktır.

İşte Şâri', her iki açıyı dikkate almış ve bunun sonucu olarak, bir taraftan cenine 
haklar sahibi olabilm eye ve borçlar altına g irebilm eye elverişli kâm il b ir zim m et 
tanım am ış, diğer taraftan onun m enfaatini korum ak m aksadıyla onun için sadece bir 
kısım  haklara ehil olma zimmetini tanımıştır. Buna göre, ceninin tam  vücûb ehliyeti

' - Türk Medenî Kanunu'nda (madde 8) "capacite de jouissance des droits civils" karşılığı ola
rak medenî haklardan istifade ehliyeti" denmekte ise de, genellikle benim senen ve yaygın 
olan kullanım "hak ehliyeti" şeklindedir, (mütercim)
£)r ismail Ğânim, en-Nazariyye el-Âmme, s. 151.
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yoktur; sadece kendi m enfaatine olan ve doğum u için kabule ihtiyaç bulunm ayan, m i
ras, vasiyet ve vakıfta lehtar olmak gibi bir kısım  hakların sübûtuna imkân veren nâkıs 
vücûb ehliyeti vardır. Kendisinin menfaatine olan fakat kabul beyanına ihtiyaç bulunan 
satım ve hibe sözleşm esi gibi tasarruflarla doğacak haklar cenin için sabit olmaz. Zira 
ceninin irade beyanında bulunması mümkün olm adığı gibi, bu hususta onun adına be
yanda bulunacak kanuni temsilcisi de yoktur.433

Bu açıklam alardan anlaşılmış olmaktadır ki, hibe, sadaka, alım-satım  ve kabul be
yanına ihtiyaç gösteren diğer tasarruflarda veya ihtiyaç sahibi yak ın larına nafaka 
ödenmesi gibi kendisinin borç altına girmesinin söz konusu olduğu durum larda da cenin 
hakkında hüküm sabit olmaz.

Ceninin edâ ehliyeti bulunmadığım ayrıca açıklam aya ise ihtiyaç yoktur. Z ira ceni
nin bizzat herhangi bir fiili meydana getirmesi düşünülemez.

İkinci Dönem: Tem yiz çağına kadarki küçüklük dönemi:

Bu dönem doğum dan itibaren başlar ve tem yiz yaşı olan yedi yaşa kadar devam 
eder.434 Bu dönem de kişi için tam vücûb ehliyeti sabit olur. H aklar kazanm aya ve 
kendisi nam ına kanunî temsilcinin yerine getirebileceği nafaka, zekât ve fıtır sadakası 
gibi hususlarda borçlar altına girmeye ehil kabul edilir.

" M ükellefiyet hitabını anlamak için yeterli aklî seviyeye ulaşm adığından, hakkında 
edâ ehliyeti sabit olm az. Onun için, bizzat kendisinin yerine getireceği b ir fiil ile 
m ükellef tutulm az; ancak bazı fiiller için velisi veya vasisi m ükellef olur. İrade be
yanından sorumlu tutulamayacağı gibi, hiçbir sözlü hukuki tasarrufu geçerli olmaz.

Üçüncü Dönem : Tem yiz çağı sonrası küçüklük dönemi:

Bu dönem yedi yaş ile başlar ve bulûğ çağına ulaşma ile sona erer. Bu dönem deki 
insan, sınırlı olm akla birlikte belirli bir aklî seviyeye gelm iştir. Bu durum da gayrı 
m üm eyyiz küçük için bile kabul edilen tam vücûb ehliyetinin bulunacağı açıktır. 
Ayrıca m üm eyyiz küçüğün eksik edâ ehliyeti de vardır. Buna göre, m üm eyyiz küçük, 
namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerden hiçbiri ile m ükellef değildir (ancak eğitm ek ve 
yetiştirm ek için alıştırılır); söz ve davranışlarından ötürü bedeni cezaya çarptırılm az; 
mali sonuçları olan hukuki tasarrufları ise geçerlilik açısından üç guruptur:

4 3 3 - Fakihlerin  çoğunluğuna göre, ceninin velisi ve vasisi olmaz. Fakat m allarını korum ak 
üzere cenin için "emîn” tayin edilebilir. Emîn, vasi hükümlerine tâbi değildir; ceninin m al
ları üzerinde hiçbir şekilde tasarrufta bulunamaz. Günümüzdeki bazı kanuni düzenlem elerde 
ise, bir kısım  fakihlerin görüşüne uyularak cenin için vasi tayin edilm esi öngörülm üştür, ki 
bu vasi, bilinen vesâyet hükümlerine tabidir.

4 3 4 _ Tem yiz kudreti bu yaştan önce veya sonra oluşabilir; fakat b ilg in ler hukuki istikrarı 
sağlayabilmek için bu yaşı temyiz çağının başlangıcı olarak kabul etm işlerdir.
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B irin ci gurup: Tam am en m enfaatine olan tasarruflar. B un lar kendi m al- 
varlığından bir şey eksilmeksizin kişinin m alvarlığında bir artış m eydana getiren tasar
ruflardır. Hibe, vasiyet, hediye ve sadaka kabulü gibi.

M üm eyyiz küçüğün bu tasarrufları kim senin m uvafakatine ihtiyaç olm aksızın  
geçerlıdır ve hemen hüküm ifade eder.

ik inci gurup: Tamemen zararına olan tasarruflar. Bunlar kendi m alvarlığında artış 
m eydana getirmeksizin kışının m alvarlığında eksilme m eydana getiren tasarruflardır. 
Hibe, ikrâr, vasiyet, vakıf ve boşam a tasarrufları gibi.

Kanuni temsilcisi muvafakat etse bile mümeyyiz küçüğün bu guruba giren tasarruf
ları geçersizdir.

Üçuncu gurup: Hem m enfaate hem zarara ihtimali olan tasarruflar. İster alıcı is
ter satıcı taraf olarak satım  sözleşm esi, ister kiracı ister kiralayan ta ra f olarak  kira 
sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi ve evlenme sözleşmesi gibi.

Bu guruba giren tasarrufları müm eyyiz küçük yaparsa, m evkûf (: askıda) olarak sa
hihtir. Kanuni temsilci m uvafakat ederse nâfiz olur (: hemen hüküm  ifade eder), m uva
fakat etmezse bâtıl hale gelir.

D ördüncü Dönem: Bulûğ çağı sonrası dönem.

Bu dönem , ya bilinen tab iî bulûğ alam etlerinin ortaya çıkm ası ile veya -bu 
a am etler görülm em iş ise- İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre onbeş yaşının ta
mamlanması ile başlar.435 Bu dönemde, âkil (: temyiz gücüne sahip) ise kişi için tam 
eda ehliyeti sabit olur. îman, ibadet ve diğer hususlardaki bütün şer'î m ükellefiyetlere ait 

itabın m uhatabı sayılır. Y aptığı bütün sözleşm eler ve d iğer hukuki ta sarru fla r 
geçerlıdır. Bunlara, bu tasarruflar için konulm uş bütün hüküm ler bağ lan ır 436 Bu 
donemdeki kışı, yaptığı hukuka aykırı fiillerden de tam olarak sorumludur.

436

- M âliki mezhebi fakıhlenne gore yaş ile bulûğ, gerek erkek gerek kadın bakım ından onyedi 
, *alşI' In “ b a s ı y l a  olur. M eşhur olan ikinci görüştür, bkz H attâb 

M evahıbul-celıl III 428. (Kahire baskısı, s. 235 d.n. 1). İmam Ebu H anîfe'ye göre bu yaş 
erkek için onsekız, kadın için onyedidir. (mütercim)

ırerekfr3 ^ î "  taS5arruflar'" ln geçerli sayılm ası için, reşid olm ası da
n, h > Slnn  5m' S nm rÜŞd İÇİn karîne mİ say ,lacağ> yoksa ayrıca rüşdün 

a lığ ın ın  tesbit ed ilm esi mı gerektiğ i hususunda ise fak ih ler fark lı g ö rü şle r ile ri
minü n -  0 te ,,yandan; sosyal hayatm icapları gerek Osm anlı D evleti'ndeki gerekse
Prire n T n  t™ “ lkelenndekl..kanunı düzenlem eleri rüşd yaşının başlangıcı bulûğ çağm a 
gore daha yukarıda tutmaya yöneltmiştir, (mütercim)
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§: 221- E h liyet a r ıza la n  (E hliyeti D araltan  V eya O rtadan  K ald ıran  
D urum lar)

Ehliyet ârızaları ), tam edâ ehliyetine sahip olduktan sonra kişinin

başına gelen ve daraltma veya ortadan kaldırma şeklinde ehliyeti etkileyen ya da ehliye
tini etkilem eksizin ilgili kişiye nisbetle bazı hüküm lerin değişm esine yol açan durum 
lardır.

H anefî usul bilginleri bu ârızaları "semâvî" ve "m üktesep" olmak üzere iki kısm a
f  ^ İ A x  yO/

ayırarak incelem işlerdir. Sem âvî ârızalar (ÂjjU—JI ^ J \ j* i \  m eydana gelm esinde
. . .  . . -- * * ~

kişinin çaba veya seçim inin bulunm adığı, m üktesep ârızalar (<L—:x il j*Jl ) ise,

insanın çaba ve seçimi ile meydana gelen durumları ifade etmektedir. H anefî usulcüler 
bu durum lardan herbirinin mahiyetinden ve hüküm lerinden geniş geniş söz etmişlerdir. 
Biz burada sadece önemli bazı ehliyet ârızaları üzerinde kısaca duracağız.

§: 222- C ünûn (: A kıl H astalığ ı)
A AS ex

"Cünûn" ), kişinin aklını ve tem yiz kudretini yok eden durum dur. Bu du

rumun vücûb ehliyeti üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Fakat edâ ehliyetini her iki yönüyle 
(hem ilzâm yani haklar m eydana getirebilme hem de "iltizâm" yani borçlar altına gi
rebilm e yönüyle) ortadan kaldırır. Bu yüzden, akıl hastasına gayrı m üm eyyiz küçüğe 
uygulanan hüküm ler uygulanır: Hiç bir ibadet kendisine vâcib değildir ve bunları edâ 
etm esi geçersizdir. Aynı şekilde, hiç bir hukuki tasarrufu geçerlilik taşım az ve yaptığı 
tasarrufa, o tasarrufa ait hiçbir hukuki sonuç bağlanmaz.

§: 223- A teh  (: A kıl Z ayıflığ ı)
A„

"Ateh" ( ^ ' ) ,  akıldaki idrak ve anlama noksanlığından doğan zayıflıktır. Bu duru

mun -fer'î fıkıh hükümlerine bakıldığında- iki nev'i olduğu görülür:

a) İdrak ve temyiz kudretinden mahrum bırakan akıl zayıflığı. Bu durum daki kişi, 
bütün hükümler bakımından az önce sözü edilen akıl hastaları gibidir.

b) İdrak ve temyiz kudretini ortadan kaldırmayan fakat normal reşid kimselerin idrak 
derecesinden aşağı bir dereceye indiren akıl zayıflığ ı. Bu durum daki kişi, bütün 
hüküm ler bakımından mümeyyiz küçükler gibidir.

Kendisine hiçbir ibadet vâcib değildir. Fakat yaptığı ibadetler geçerlidir ve bundan 
ötürü sevabı hak eder.

Tam am en m enfaatine olan tasarruflardan birini yaparsa, kanuni temsilcisinin m uva
fakatine gerek olm aksızın geçerli olur. Tamemen zararına olan tasarruflardan birini ya
parsa, kanuni tem silcisi muvafakat etse bile bâtıldır, geçerli olmaz. Hem  m enfaate hem
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zarara ihtim ali olan tasarruflardan birini yaparsa, kanuni temsilcisinin m uvafakat edip 
etmemesine bağlıdır (: mevkûftur); muvafakat ederse nâfiz, etmezse bâtıl olur.

Eski M ısır M edeni Kanunu akıl hastalığı ile akıl zayıflığı arasında bu ayrımın 
yapılm asını öngörüyordu. Fakat Yeni Kanun "ateh"i "cünûn"un bir nevi olarak kabul 
etmiş ve "m a'tûh"a durumdan duruma bir ayrım gözetmeksizin akıl hastalarına ait bütün 
hüküm lerin uygulanmasını öngörmüştür.437

Bu konuda hangi görüşün daha isabetli olduğunu belirleyebilm ek için vâkıaya bak
m ak gerekir. V âkıaya baktığım ızda ise, bunun İslâm hukukçularının görüşünü destek
lediğini görürüz. Çünkü akıl zayıflığına düçâr olmuş kişilerin durumlarını tek tek ince
leyen kişi m üşahede eder ki, bunların hepsinin rahatsızlığı aynı seviyede değildir. 
Kimisinde idrak ve temyiz kudretini yok edecek dereceye ulaşmış, kimisinde ise bu dere
ceye varmamıştır. Bu sonuncularda mümeyyiz küçüğün idrakine benzer bir idrak gücü 
vardır. Şüphesiz böyle durum da olanlara tamam en akıl hastası gibi bakılm ası ve akıl 
hastalarına ait hükümlerin uygulanması doğru değildir.

Onun için, akıl zayıflığına düçâr olan kişi hakkında peşinen hüküm verilm eyip du
rumunun araştırılm ası yoluna gidilmesi, bundan sonra hangi hüküm uygun düşüyorsa 
onun uygulanması gerekirdi.

§: 224- "Sefeh" (: H arcam alarda T edb irsizlik )

"Sefeh" ), fıkıh usulcülerinin term inolojisinde, gerçekte aklî m elekeleri ye

rinde olm akla beraber, kişiyi aklın ve şer'î esasların gereğine aykırı tarzda davranm aya 
yönlendiren bir tedbirsizlik halidir.

Fakihlerin dilinde daha çok, malı saçıp savurm a ve akl-ı selimin norm al saym a
yacağı şekilde harcam a anlamında kullanılmıştır. M alın bu ölçüde saçıp savrulm ası; is
ter kum ar ve içki gibi şer yönünde, ister cami ve sığınak yaptırm a gibi hayır yönünde 
olsun, her ikisi de sefeh sayılmıştır.

Sefeh, ehliyeti ortadan kaldırmaz. Çünkü sefîh aslında aklî melekelerinde noksanlık 
bulunan bir kişi değil, tasarruflarında, akl-ı selime göre tedbirli davranm ayan kişidir. 
B inaenaleyh, sefîh; namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin hepsi ile m ükelleftir. 
Yine bütün İslâm hukukçularına göre işlediği suçlardan ötürü cezâî sorumluluğu tamdır. 
Bunun tabiî bir uzantısı olarak, -tam ehliyetli diğer m ükelleflerde olduğu gibi- bütün 
hukuki tasarruflarının da geçerli sayılması ve kısıtlı (: m ahcur) olmaması gerekirdi. 
Fakat İslâm hukukçuların çoğunluğu, malının korunması ve kendisinin bir süre sonra 
başkalarına el avuç açar durum a gelm em esi için sefîhe hacir konabileceğ in i (: 
kısıtlılığına hükmedilebileceğini) kabul etmişlerdir. Sefîhe hacir konması halinde kendi
sine, m alî sonuçları olan tasarrufları açısından m üm eyyiz küçüğün hüküm leri uygu

437 • „- Yeni M edenî Kanun'un 14. maddesinde şu hüküm yer alm ıştır: "Akıl hastası ve ma'tûhun, 
kısıtlam a kararının tescilinden sonra yaptığı hukuki işlem ler bâtıldır".
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lanır. Yani tam am en m enfaatine olanlar, kanuni tem silcinin m uvafakatine bağlı o l
m aksızın geçerlidir; tam am en zararına olanlar kanuni tem silci m uvafakat etse bile 
geçersizdir; hem fayda hem zarara ihtimali olanlar kanuni tem silcinin m uvafakatine 
bağlıdır.

§: 225- "Sükr" (: Sarhoşluk)
Â -

"Sükr" (jSL Jl), içki ve benzerlerinin alınm asıyla, ayıldıktan sonra yapılanların 

hatırlanamayacağı şekilde aklî dengenin kaybolması durumudur.

Sarhoşluk iki yoldan meydana gelir:

1- H aram  olm ayan  yoldan sarhoşluk: S usuzluktan ö lecek dereceye gelip 
başka içecek bulam ayan kim senin içki içmesi durum u veya bazı ilâçların alınm ası ile 
meydana gelen sarhoşluk buna örnek gösterilebilir.

Bu yoldan sarhoş olan kimse şer’an sorumlu olmaz. K endisine ceza uygulanm a
yacağı gibi, boşama ve alım-satım gibi tasarrufları geçerli olmaz.

2- H aram  yoldan sarhoşluk: Bile bile içki ve benzeri m addelerin alınm asıyla 
meydana gelen sarhoşluk.

Bu nevi sarhoşluk, mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Bu yoldan sarhoş olan kimse 
bütün şer'î hükümlerle yükümlüdür. Dini vecîbeleri, bunların edâsı için tayin edilen va
kitlerinde yerine getirmemesinden ötürü günahkâr olur. Boşama, alım-satım  ve benzeri 
diğer hukuki tasarrufları geçerlidir. Çünkü aklını yitirmiş değildir; fakat kendi isyankâr 
davranışı ile hitabı anlam a kabiliyeti geçici olarak ortadan kalkm ıştır. İşte bu durum a 
binaen, haram  olan bu fiilin işlenmesine mâni olm ak ve işleyeni cezalandırm ak için, 
ibadetlerini vaktinden sonraya bırakm anın günahına katlanm a ve namaz, oruç gibi ka
zası mümkün olan ibadetleri kaza etme mükellefiyeti uhdesinde bırakılmıştır.

Sarhoş, bedeni cezayı gerektiren bir suç işlediğinde, sarhoş olm ası bu cezayı 
düşürmez. M eselâ kısâsı gerektirecek şekilde adam öldürme fiilini işlerse, ayıldığında 
kendisine kısâs cezası uygulanır; zina ederse, ayıldığında zina suçunun cezası uygulanır.

Hulâsa, haram yolla meydana gelen sarhoşluk, m ükellefiyeti düşürm ez,(başkalarına 
ait) hakları zâyi etmez, işlenen suçların cezasında hafifletici sebep kabul edilmez. Çünkü 
bu fiil bir suçtur, suçtan sahibi faydalanamaz.

Bir kısım  İslâm hukukçuları sarhoş ile ilgili bu hüküm lerden onun sözleşm elerini 
ve diğer hukuki muamelelerini istisna etmişler, bunların geçersizliğine ve bunlara hiçbir 
hukuki sonuç bağlanamayacağına hükmetmişlerdir.

Bu görüşün delili şudur: Sözleşmeler ve hukuki m uam eleler geçerli irade üzerine 
bina edilebilir. Sarhoşluk hangi maddenin alınması ile ve hangi yolla m eydana gelirse
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gelsin, sarhoşun geçerli iradesinin varlığından söz edilemez. O halde, ikrâr, alım -satım , 
hibe, köle âzâdı ve vakıf gibi hukuki muamelelerinin hiçbirisi m uteber olm az.438

1929 yılında M ıs ırd a  çıkarılan Şer'î M ahkem eler K anunu bu görüşü alm ıştır. 
Kanun un 1. maddesi sarhoşun boşamasının geçerli olmadığı"nı ifade etmiştir.

§: 226- "İkrâh"

"İkrah" ( » '^ 1 ) ,  bir kimseyi, tehdit etmek suretiyle hukuken yapm akla m ükellef 
olmadığı bir işi yapmaya zorlamak demektir.

X O t
Zorlayanın (: "mükrih" yaptığı tehdidi yerine getirebilecek güçte olm am ası

halinde ikrâh hukuken dikkate alınmaz.

İkrâhın çeşitlerinden ve hükmünden söz etmeden önce ikrâh ile yakından ilgili iki 
kavramı açıklamak faydalı olur: İhtiyâr ve rıza.

M ' ' A „ '  '  * »t

"Ihtıyâr" (jLı>-U! ), bir şeyi yapıp yapm am a hususunda bir tercihte bulunm ak de
mektir.

Rıza (UiySl) ise, bir şeyi arzu etmek ve onu memnuniyetle kabullenm ek anlam ına
gelir.

Esasen insanın yaptığı bütün işlerde "ihtiyâr" m evcuttur. Çünkü kişi, kendisine 
işin yapılm ası yapılm am asından daha üstün görünm edikçe o işi yapm aya yönelm ez. 
Fakat bu ihtiyâr (: tercih) her zaman sağlam olmayabilir: Şayet o işi yapm ayı bizzat 
arzu etmiş işte ihtiyâr sağlamdır. Yok eğer iki zarardan daha hafif olana katlanm ak için 
yapılm ış bir tercih ise, ihtiyâr fâsiddir (: bozuktur). D iyelim  ki bir kim se her ikisi de 
kötü olan iki şeyden birini yapmaya zorlanmıştır ve o da bunlardan kendisine daha az za
rar vereni yapmıştır. İşte onun bu yaptığı işle ilgili ihtiyârı sağlam değil, bozuktur.

Kişinin bir işi yapmış olması, m utlak olarak onun bu işi arzu etm iş ve m em nuni
yetle yapmış olduğuna hükmetmeyi gerektirmez. Nitekim hayat olayları, kişinin zaman 
zaman arzu etmediği halde bazı işleri yaptığını göstermektedir.

§: 227- İkrah ın  Ç eşitleri

Hanefîlere göre ikrâh, kuvveti ve etki derecesi bakımından iki çeşittir:

1- İkrah -1 mülci' veya ikrâh-ı kâmil ( ^  : Ö ldürm e, bir or

ganı yok etm e veya -toplum da mevki sahibi kişi için- alçaltıcı bir m uam eleye m aruz 
bırakma tehdidini ihtiva eden ikrâh.

Hükmü: Bu çeşit ikrâh "ihtiyâr"ı bozar ve "rıza"yı ortadan kaldırır.

438 • •
- bkz. ibn Kayyım, İ'lâm u'I-m uvakkı'în, III, 231-322.
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2- Ikrah-ı gayr-ı m ülci' veya ikrâh-ı nâkıs ( :

Öldürme veya bir organı yok etm e tehdidini havi olmayan ikrâh. K ısa süre hapisle ve 
ölüm yahut organ kaybı tehlikesi taşımayan dövmeyle tehditte bulunarak yapılan ikrâh 
gibi.

Hükmü: Bu çeşit ikrâh "rıza"yı ortadan kaldırır; fakat "ihtiyârı" bozmaz.

İkrâh ister mülci ister gayr-ı mülci' olsun, "ehliyet"e zarar vermez. Çünkü ihtiyâr 
ortadan kalkmamıştır. Her ne kadar mülci' ikrâh halinde ihtiyâr bozuk ise de, yok olmuş 
değildir. Ehliyet açısından durum böyle olmakla beraber, ikrâhın insanın söz ve fiille
rine bağlanacak hükümler açısından etkisi vardır. Şimdi bunu açıklayalım.

§: 228- İk rah ın  Söz ve F iillere  E tk isi

İkrâhın etkisi kendisine hakuki sonuç bağlanacak söz ve fiilin  n ite liğ ine göre 
değişir.

* Şayet hakkında ikrâhta bulunulan hukuki tasarruf ikrâr nev'inden ise, ikrâh ister 
mülci ister gayr-ı mülci olsun, bu ikrar bâtıl sayılır. Şu halde bir kim se bir borç, bir 
evlenme veya bir boşama ikrârında bulunm aya zorlanmış olsa onun bu ikrârı hukuken 
geçersizdir, bir değer taşımaz.

Çünkü ikrâr, doğruluk ihtimalinin yalan olma ihtimaline ağır basm ası itibariyle bir 
delil o larak  kabul edilm iştir. İkrâh halinde ise doğruluk ih tim alin in  daha  güçlü 
olduğundan söz edilemez. Zira ikrâh, ikrarda bulunanın bu ikrârı ile doğruyu belirtm eye 
değil, kendisinin tehdid edildiği zararı bertaraf etmeye yönelm iş olduğuna dair güçlü bir 
karinedir.

Şayet ikrâhın konusu, alım-satım, kira, rehin vb. sözleşm eler ve hukukî m uam e
leler ise, ikrâh ister m ülci’ ister gayr-ı m ülci’ olsun bu, o işlem i bâtıl değil fâsid kılar. 
M eselâ bir kimse ikrâh altında satım  sözleşm esi yapsa, bu sözleşm e fâsiddir. Bu du
rumda, H anefî m ezhebinde fâsid akitlere uygulanan hüküm uygulanır. Söz gelim i, alıcı 
malı teslim  almış ise, o malın mülkiyetini elde etmiş olur.

Bu konuda H anefîler görüşlerini şu gerekçe ile destek lem ekted ir: -Y ukarıda 
açıklandığı üzere- ikrâhın iki nev'inden hiçbiri "ihtiyâr"ı ortadan kaldırm az, sadece 
"nza"yı yok eder. R ıza ise sözleşm enin rükünlerinden veya in'ikad şartlarından değil, 
sıhhat şartlarındandır. O halde rıza bulunmaz ise sözleşme bâtıl olmaz, fâsid olur.439

- Hanefi usul bilginlerin tutumu budur. Halbuki doğrusu, rızanın sözleşm enin rükünlerinden 
veya in ikad şartlarından sayılm asıdır, ki bunun bulunmaması halinde sözleşm e fâsid değil 
bâtıl olur. Çünkü rıza -tıpkı ih tiyâr gibi ve bu açıdan ara larında  fark  o lm aksızın - 
sözleşmelerde ve diğer hukuki muamelelerde esaslı bir durumdur. O yüzdendir ki, Hanefi bil
ginlerin de, bey’i (: satım  sözleşm esini) "karşılıklı rıza ile mal m übadelesid ir” şeklinde 
tarif ettiklerini ve rızayı bu sözleşm enin mahiyetinden bir parça saydıklarını görüyoruz.
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Fakat Haneffler, bazı hukuki muameleleri bu kuraldan istisna etm işler, m ülci' bile 
o lsa ikrâh altında bu m uam elelerin  geçerli o lacağına hükm etm işlerdir. Evlenm e, 
boşama, köle âzâdı, ric'î talâkta kocanın (süresi içinde) karısına dönmesi, nezir ve yem in 
bu nevi muamelelerdendir.

O nlar bu görüşü şöyle izah etmektedir: Şâri', bu m uam elelerde belirli lâfzın kul
lanılm asını, o lâfzın anlam ı yönünde iradenin bulunduğuna hükm etm ek için yeterli 
saym ıştır; lâfzı kullananın bu yönde iradesi bulunm asa da, lâfzın kullanılm ış olm ası

hüküm  için yeterlidir. N itekim  "hâzil" ( JjLfJt /, lâtîfe beyanda bulunan) hakkında

hüküm  böyledir. Çünkü Şâri', bu muamelelerin hâzilden sâdır olması halinde, o yönde 
iradesi ve on lara  bağ lanacak  sonuçlara rızası olm asa bile, m uam eleleri geçerli 
saym ıştır.440

* Şayet ikrâhın konusu, fiil nev'inden ise, m eselâ kişi haksız yere birini öldürm eye 
veya içki içm eye yahut başkasının malını te lef etm eye vb. bir fiile zorlanm ış ise, bu 
durum da hüküm ikrâhın ve fiilin nev'ine göre değişir:

İkrâh gayr-ı mülci' ise, böyle bir fiilin işlenm esi câiz olmaz. Bu nevi ikrâha binaen
fiil işlenmiş ise, fiile bağlanacak sonuçlar ikrâhta bulunana değil, fiili işleyene ait olur.

İkrâh m ülci' ise, bu durumda üç çeşit fiil söz konusu olabilir:

U sulcülerin yukarıda belirtilen tutum u benim sem elerindeki sebep, H anefî m ezhebi im am 
larından mükrehin sözleşme ve diğer hukuki işlem leri hakkında nakledilm iş bazı hükümleri 
gözönüne alm ış olm alarıdır. G erçekten, söz konusu imamlar, nikâh, talâk ve ıtk (: köle 
âzâdı) dışında kalan bu hukuki işlemlerin butlanına değil fesâdına hükm etm işlerdir, nikâh, 
talâk ve itkin ise, mülcî ikrâh altında bile olsa geçerli olduğuna kanidirler.
Giriş bölüm ünde açıkladığımız üzere, sözü geçen usulcüler, delillerin desteklediği ve objek
tif bakışla belirlenm iş metod ve kuralları değil, mezhep im am larının hüküm çıkarm ada ve 
fer'î meseleleri çözüme bağlamada takip ettikleri metod ve kuralları zikrettikleri için mazur 
sayılabilirler. Şüphesiz, ikrâh konusunda Hanefî mezhebi im am larından nakledilm iş bulunan 
fer'î fıkıh hüküm lerine uygun düşen kural, rızanın sıhhat şartlarından sayılm ası ve rızanın 
bulunmaması halinde sözleşmenin bâtıl değil fâsid kabul edilmesidir.
Bu hususta denilebilir ki: Mükreh ile hâzil (: lâtîfe beyanda bulunan) arasında açık bir fark 
vardır. Bu farklılığa rağmen mükrehin hâzile kıyas edilmesi doğru olmaz. Bu düşünceyi bi
raz açıklayalım : Hâzil, kendi isteği ile ve geçerli bir ihtiyâr hali içinde söz söyleyen fakat 
sözüne sonuç bağlanm ası değil istihzâ ve eğlenm e maksadı taşıyan kim sedir. Ö zellikle 
helâllik-haram lık  yönü itibariy le A llah hakkı ih tiva eden işlem lerde hâzilin  şaka ve 
eğlenm e niyetini dikkate almayıp, sözünü geçerli saymak suretiyle ona ağır bir hüküm  uy
gulam ak onun fiiline uygun düşer. Çünkü kula, Yaratıcısına karşı şaka ifadesi kullanm ak 
yaraşmaz. M ükrehe gelince, onun, sözü söylemede ne arzusu vardır, ne de geçerli bir ihtiyâr 
hali içinde söylemiştir. Sonra, bu sözü söylemede istihzâ veya eğlenm e m aksadı da yoktur. 
Sadece tehdidi altında bulunduğu eziyeti başından savmak istem ektedir. Böyle kim seye uy
gun düşen hüküm  ise, durum unu ağırlaştırm a değil, hafifletm edir. Bu da, İslâm  hu
kukçu ların ın  çoğun luğunca  kabul ed ild iğ i şek ilde ; hukuki iş lem le r  a ra s ın d a  fark 
gözetm eksizin m ükrehin sözlerini geçersiz  saym aktır. M ısır'da 1929 y ılında  çıkarılan 
Kanûnu'l-M ehâkim  eş-Şer'iyye, talâk konusunda bu görüşü benim semiş ve birinci m adde
sinde mükrehin ve sarhoşun talâkının geçersiz olduğunu belirtmiştir.
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1- M ükrehin (: zorlanan kişi /  a ^ J 1) yapm ası vâcib olan fiiller. Bu nevi bir fiile 

zorlandığı halde kişi onu yapmaz ve ölünceye yahut bir organını kaybedinceye kadar di
renirse günahkâr olur. İçki içmeye, m urdar et veya domuz eti yem eye zorlanm ası gibi 
durum lar bu neviye örnek gösterilebilir. Çünkü böyle şeylerin zaruret halinde yenip 
içilmesi bizzat Yüce Allah tarafından mubah kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm 'de şöyle buyru
lur: "Allah size, ancak meyte (: murdar et), kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına 
kesileni haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, onun (başkasının hakkına) saldırmadan 
ve haddi aşm adan (bunlardan yem esinde) günah yoktur. Muhakkak A llah  çok 
bağışlayandır, çok esirgeyendir. "441

Allah'ın günahı kaldırdığını beyan ettiği zaruret halinin gerçekleşm esi halinde, ya
sak olan fiilin yapılm asının mubah hale geldiği şüphesizdir. M ubahtan im tina ederek 
canı veya bir organı telefe maruz bırakmak ise haramdır. Zira bu, canı bilerek tehlikeye 
atm a kabilindendir ki, Kur’ân nassı ile haram  kılınm ıştır. Yüce A llah şöyle buyurur: 
"Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. ”442

2- M ükrehin yapması mubah olmakla birlikte, tehdit edildiği durum a karşı sabredip 
istenileni yapm adığında sevap kazanacağı fiiller: A llah'ı inkâr etmek, dini alaya almak 
gibi. Böyle bir fiile zorlanan kişinin, kalbi im anla dolu olmak şartıyla, o fiili işlem esi 
câizdir. N itekim  Kur'ân 'da "Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan kimse 
m üstesna"443 buyrulm uştur. Hz. Peygam ber'in, kalbi imanın huzuru ile dolu olarak 
A llah 'ı inkâr sözü söylem em ekte direnen ve canını Allah yolunda feda eden sahâbî 
hakkındaki övgülü sözleri de, bu cevâzı kullanm ayan kişinin ecir ve sevabı hak 
edeceğini göstermektedir.

B ilginler, ram azan orucunu bozmaya, farz olan namazı terketm eye ve başkasının 
malını te lef etm eye zorlanma hallerini de bu nevi içinde mütâlâa etmişlerdir. Buna göre, 
kişi böyle bir ikrâh altında kaldığı halde, verilen eziyete tahammül eder ve zorlandığı işi 
yapm azsa sevabı hak eder. Şayet ikrâha dayanam ayıp isteneni yaparsa günahkâr olmaz. 
M ala zarar verilmesi halinde, tazmin sorumluluğu, mükrehe değil, mükrihe (: zorlayana) 
aittir.

3- M ükrehin yapm ası hiçbir şekilde câiz olm ayan fiiller: H aksız yere bir cana 
kıyma, bir organı kesm e yahut can kaybına yol açacak şekilde dövm e gibi. Yapm am ası 
halinde kendi canını yitirm e tehlikesi bulunsa bile, mükrehin bu nevi fiilleri işlem esi 
caiz değildir. B öyle b ir davranışta bulunan kim se bütün İslâm  hukukçularına göre 
günahkâr olur. Çünkü başkasının canı da kendi canı gibi masumdur. Kişinin bir zararı 
kendisinden, aynı zararı başkasına vermek suretiyle gidermesi câiz değildir.

4 4 1 - el-Bakara 2/173.
4 4 2 - el-Bakara 2/195.
4 4 3 - en-Nahl 16/106.
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K urtub în in  T efs ir in d e  denir ki: "B ilginler şu hususta görüş birliği içindedir: 
Başkasını öldürmeye zorlanan kişi, onu öldürme, hatta dövm e ve benzeri yolla onun in
sanlık haysiyetine karşı saygısızlık etme hakkına sahip değildir. Kendi başına gelen 
belâya katlanması gerekir; yoksa kendi canını kurtarma uğruna başkasını feda edemez."

İslâm hukukçuları mükrehin bu neviye giren fiili işlemesi halinde günahkâr olacağı 
hususunda görüş birliği içinde oldukları gibi, bu fiilin dünyevi cezayı gerektireceği nok
tasında da ittifak etmişlerdir. Fakat bu cezanın ne olacağı ve m ükrehe mi yoksa mükrihe 
m i verileceği hususunda farklı görüşler ortaya konmuştur.

M âlik, Ahmed b. Hanbel, -tercih edilen görüşüne göre- Şâfiî ve Hanefîlerden Züfer, 
bu fiile uygulanm ası gereken cezanın kısâs olduğu kanaatindedir. Yine bu hukukçulara 
göre cezanın fiili işleyene (: mükrehe) verilmesi gerekir. Çünkü kasden ve haksız yere 
m aktülü öldüren bizzat mükrehtir; o halde kısâstan m uaf tutulamaz.

Ebû Hanîfe ve M uham m ed b. el-Hasen'e göre ise, kısâsın mükrihe (: zorlayana) uy
gulanması gerekir; m ükrehe (: fâile) kısâs değil, yetkili merciin caydırıcılık için yeterli 
göreceği bir ta'zîr cezası uygulanmalıdır.

Bu iki hukukçunun gerekçesi şudur: Fâil, fiili işlem eye m ükrih tarafından zorlan- 
m akta ve işlemediği takdirde canından olma tehdidi altında tutulmaktadır. Şu halde fâil, 
mükrihe nisbetle câninin cinayetini işlerken kullandığı âlet mesâbesindedir. Suçun ceza
landırılmasında ceza kullanılan âlete değil o âleti kullanana verilir.

Fâile ta zîr cezasının verilmesi ise, onun haram olan davranışından yani m asum  
olan bir canı, kendi canını kurtarma aracı olarak kullanmasından ötürüdür.

Ebu Yusuf’a gelince, o, sadece mükrihin (: zorlayanın) diyet ödem esi gerektiği ve 
gerek m ükrih gerekse m ükrehe kısâs uygulanamayacağı görüşündedir. Z ira kısâs ancak 
suçun bütün unsurlarıy la  m evcut olm ası halinde uygulanabilir; oysa m ükrih  ve 
m ükrehin ayrı ayrı ele alınması halinde hiçbiri hakkında suçun tam  olarak oluştuğunu 
söylemek mümkün değildir.

B ilginler zina fiilini de bu nevi içinde m ütâlâa etm işler ve şuna hükm etm işlerdir: 
Zinaya ih tiyâr halinde cevâz verilemeyeceği gibi ikrâh halinde de cevâz verilem ez. 
Çünkü hiçbir şekilde zinanın haram lığı ortadan kalkm az. İkrâh altında zina fiilini 
işleyen kişinin günahkâr olacağı hususunda fakihler arasında ihtilâf yoktur. Had cezası 
konusunda farklı görüşler bulunm akla beraber, tercihe şâyân olan görüşe göre bu fiile 
had cezası uygulanmaz. Çünkü ikrâh bir şüphe sayılır. Hadler ise şüphe ile ortadan kal
kar. Z ira Hz. Peygam ber şöyle buyurmuştur: "Şüphe durum larında hadleri ka ld ı
rınız:."444

444  -v . *t •
- Yakın anlamda bkz. îbn Mâce, Hudûd, 5.



UÇUNCU BOLUM

KAYNAKLARDAN HÜKÜM ÇIKARMA 
(İstinbât Metodları)





K A Y N A K L A R D A N  H Ü K Ü M  Ç IK A R M A  
(:İS T İN B Â T  M E T O D L A R I)

"İstinbât metodları" denince, Kur'ân ve Sünnet metinlerini anlayabilm e ve onlardan 
hüküm çıkarabilme amacıyla yararlanılan kurallar kastedilir.

İslâm hukukunun aslî kaynaklarını oluşturan Kur'ân ve Sünnet ile bunlara eklenen 
diğer tâlî kaynaklar445 Arapça olduğundan, Arap diline göre lâfızların (: sözcüklerin) 
hangi m ana için konmuş olduğunu (bunların kapsamı ile ilgili um ûm , husûs, iştirak 
durumlarını), yine lâfızların ve ibârelerin manaya delâletteki açıklık ve kapalılık derecesi 
ile bunların (mantûk, mefhûm, ibâre, işâret v b. ) delâlet şekillerini iyice tanım adan söz 
konusu m etinleri doğru bir biçim de anlam ak ve onlardan isabetli hüküm ler çıkarm ak 
mümkün değildir.

Bunun yanı sıra, nassların özüne uygun bir biçimde anlaşılabilm esi için İslâm  hu 
kukunun ana gayelerini iyi bilm ek gerekir. Zira lâfızların ve bunlardan oluşan ibârelerin 
m anaya delâleti bazen birden fazla ihtim ale açık olur. İşte bu ih tim allerden  birini 
d iğerine veya diğerlerine üstün sayarken, Şâri'in maksadını iyi kavram ış olm ak önem 
taşıyacaktır. Aynı şekilde, bir m esele hakkındaki deliller arasında çelişki görülebilir; 
böyle durum larda birinin diğerini neshetm iş olma ihtimali vardır. İşte bu tearuz (: çatı
şma) durum larında çelişkiyi giderm ek ve uzlaşm ayı sağlam ak, Şâri'in  bu konudaki 
m aksadını iyi kavram ış olm akla yahut çelişkili görülen delille r arasındaki nesih 
ilişkisini bilm ekle mümkündür.

İslâm  hukukunun ana gayelerini bilm enin önemi, sadece nassların yorum lanm ası 
konusuna has değildir. Nassların kapsamına katılamayacak olaylarla karşılaşılınca, kıyas 
veya istıslah m etodlarına başvurulur ki, bu metodların isabetli biçim de kullanılm ası da

445_ Yazar, sahâbî kavli ve şer'u men kablenâ gibi dil unsurunun önem taşıyabileceği tâ lî kay
nakları kasdetm iş olmalıdır, (mütercim).
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ancak İslâm  hukukunun ana gayelerini ve te şrî prensip lerin i kavram ış o lm akla 
gerçekleşebilir.

Şu halde istinbât metodlarımn bilinmesi için şu konuları incelememiz gerekecektir:

- Lâfızların m ana ile ilişkisine göre tâbi tutulduğu ayrım lar ve bu ayrım lar içinde 
yer alan lâfız çeşitleri,

- İslâm hukukunun ana gayeleri,
- D eliller arasında teâruz (: zıt ilişkiler) ve uzlaştırm a metodları; özellikle nesih.

Aşağıda bu konuları ayrı ayrı ele alacağız.

§: 229- M an aya G öre Lâfzın  Tâbi T u tu ld uğu  A yrım lar

H anefî usul bilginlerine göre, bir lâfzın ifade ettiği manayı tespit edebilm ek için 
onu dört bakımdan ele almak gerekir:

1- Lâfzın hangi mana için vaz'olunduğu (: konulduğu),
2- Vaz olunduğu m anada mı yoksa başka bir m anada mı kullanıldığı,
3- Kullanıldığı manaya delâletinin açıklık ve kapalılık derecesi, ’
4- Kullanıldığı m anaya delâletinin şekli (çıkarılan m ananın doğrudan mı yoksa do

laylı bir yolla mı ifade edilmiş olduğu).

İşte bu düşünce ile H anefî usulcüler, m anaya göre lâfzı dört yönden ayrım a tâbi 
tutmuşlardır:

B irin ci A yrım

V az'olunduğu m ana bakımından lâfız: 1- Hâss, 2- Âmm, 3- M üşterek kısım larına 
ayırılır.

ik in c i A yrım

K ullanıldığı m ananın, vaz'olunduğu m ana olup olm am ası bakım ından lâfız: 1- 
Hakikat, 2- M ecâz, 3- Sarîh, 4- Kinâye kısım larına ayrılır.

Ü çü ncü  A yrım

Kullanıldığı m anaya delâletinin açıklık derecesi bakımından lâfız: 1- Zâhir, 2- Nass,
3- M üfesser, 4- M uhkem  kısım larına; kapalılık derecesi bakım ından da: 1- H afî, 2- 
M üşkil, 3- M ücm el, 4- M üteşâbih kısımlarına ayrılır.

D örd ün cü  A yrım

Lâfzın m anaya delâlet şekli ve sözü söyleyenin lâfızdan maksadının ne olduğunu an
layabilm e yolları itibariyle ise, 1- İbâre, 2- İşâret, 3- Delâlet, 4- İktizâ k ısım larına 
ayrılır.



B İR İN C İ A Y R IM

V A Z 'O L U N D U Ğ U  M A N A  B A K IM IN D A N  L Â F IZ  

§: 230- V az'o lun du ğu  M ana B ak ım ın dan  Lâfız:
Lâfzın, vaz’olunduğu mana bakımından "hâss", "âmm" ve "m üşterek" kısım larına 

ayrıldığını söylem iştik. "Hâss"ın çatısı altında "mutlak" ve "m ukayyed" ile "emir" ve 
"nehiy" terimleri de bulunmaktadır.

Şimdi bunlardan her birini açıklayıp, hükümlerini anlatacağız:

1- HÂSS

a) Tarifi
b) Delâleti
c) Kendisine Dayandırılan Bazı Fıkhî Meseleler

§: 231- H âssın  T arifi

"Hâss" , tek bir manayı (bu m ananın kendisinde gerçekleştiği fertleri) te

ker teker gösterm ek üzere konmuş lâfızdır.446 M ehm et, Ali, İbrahim  gibi özel isimler, 
kadın, erkek, insan gibi cins isimleri ile ilim, hilim , re'y, hikm et gibi m ana isim leri, 
birer hâss lâfızdır.447 Aynı şekilde, m uhtevasında çokluk bulunm akla birlikte bu çokluk 
sınırlı ise, lâfız yine hâsstır. İki, üç, dört, beş, yüz, bin gibi sayı isim leri böyledir.

§: 232- H âssın  D elâ leti
Hâss'ın, vaz'olunduğu manaya kat’î  (: kesin) bir şekilde delâlet ettiğini ve aksine de

lil olm adıkça vaz’olunduğu bu manadan başkasına çekilem eyeceğini bilginler ihtilâfsız 
kabul etmişlerdir. Meselâ:

4 4 7 - Kahire baskısı, s. 244’e göre kısmen değiştirilm iştir.
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Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yem inlerinizden ötürü sizi sorumlu  

tutmaz; faka t bilerek yaptığ ın ız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da 
kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydir
mek, ya da bir köle azât etmektir. Bunları bulamayanın üç gün oruç tutması gerekir. "44® 
âyetinde geçen rakabe (: boyun), "aşera" (: on) ve "selâse" (: üç) lâfızları hâsstır ve 
bunların delâleti k a t îd ir .  Buna göre yem in kefâreti bir köle âzâdı veya on fakirin 
doyurulm ası veya üç gün oruç tutm aktır. Hâss lâfızlarla ifade edildiğinden, nassda 
zikredilen bu durumların dışında bir manaya ihtimal bulunmamaktadır.

*  *  9 ,  s S ,  9 X J  e ,

Yine «-Ü*- (jy L î "Onlara seksen değnek vurun"449 âyetindeki "semâ-

nîn (.seksen) lâfzı; S-Ü -̂ iıU j l l j  "Zina eden kadın ve

zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun"450 âyetindeki "mi'e" (: yüz) lâfzı; miras 
âyetlerindeki sülüseyn (: üçte iki), "nısf" (: yarı), "sülüs" (: üçte bir), "rubu1 " (:dörtte 
bir) ve sümün (. sekizde bir) lâfızları da hâss lâfızlardır. Bunların başka bir m anaya 
çekilmeksizin kendilerinden anlaşılan manalara delâletlerinin kesin olduğu kabul edilir.

§: 233- H âssın  K a filiğ in d e n  M aksat

Burada kat ilik, asla başka ihtimalin bulunmadığı değil, delile dayanan bir ihtim alin 
bulunm adığı manasındadır. Gerçekten, hâss bir lâfızdan, kendi vaz'olunduğu manadan 
başka bir m ana kasted ilm iş olabilir; fakat bu ih tim ali gösteren  b ir delil bu lun
madığından, hâss ın kat îliğine tesir etmez. Zira bir delile dayanm ayan ihtim al ile, böyle 
bir ihtimalin hiç bulunmaması aynı şeydir.451

Meselâ, "Ben bir aslan gördüm" dendiğinde, cüm ledeki "esed" (: aslan) lâfzı, kesin 
bir şekilde, vaz’olunduğu manaya, yani bu isimle bilinen hayvana delâlet eder. Bununla 
beraber, aslan" lâfzından, m ecaz yoluyla başka bir m ânânın yani "yiğit kişi" manasının 
kastedilmiş olması da muhtemeldir. Ne var ki, hakkında bir delil bulunm adığından, bu 
ihtimal dikkate alınm az ve yok kabul edilir. Delil bulunduğunda ise, hâss, te'vili kabul 
eder ve kendi m anasından çıkarılıp muhtemel başka bir m anaya çekilebilir. N itekim  Hz.

448- el-M âide 5/89.
449- en-Nûr 24/4.
450- en-Nûr 24/2.

51 - Bu şekilde kat'îliğe "el-kat' bi'I-ma'nâ'l-âmm" (: genel manada kat'îlik) denir ki, bu durum, 
kendi m anasından başka manaya ihtimali olan, fakat bu ihtimal hakkında delilin  bulun
m a d ığ ılâ f ız la r  için söz konusudur. Bu tarz kesinliğin sağladığı bilgiye b ilg in ler "ilm-i 
tum enîne dem işlerdir. "Zahir” lâfızdan, "âmm nass”dan ve "meşhûr hadis"ten elde edilen 
bı.gi böyledir. A sla başka ihtim ale açık olmayan kat'îliğe ise, ''e l-kat' bi'l-m a'nâ'l-hâss"
(: özel m anada kat'îlik) denir. Bunun sağladığı bilgiye bilginler "ilm-i yakîn" dem işlerdir. 
M ütevâtir haberden, "m iifesser" ve "muhkem" lâfızlardan elde edilen  b ilg i böyledir. 
Nitekim bunları aşağıda açıklayacağız. Ayrıca bkz. et-Tavdîh Şerhu't-Tenkîh, III, 129
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V #  ^ ^  £ # X

Peygam ber (s.a.)’in »Li «Li J  J i '  ^  "Her kırk koyunda bir koyun (zekât verilmesi) 

gerekir"452 hadisindeki "şâh" (: koyun) lâfzını Hanefîler, koyunun karşılığı olan kıym et 
şeklinde yorum lam ışlar ve şöyle demişlerdir: M aksat koyunun "ayn"ı değil, kıymetidir. 
Bu m ananın kastedildiğine delil ise, zekâtın farz kılınm asındaki ana gayedir. Z ekât 
m üessesesinin asıl hedefi fakirin ihtiyacını karşılam ak olduğuna göre, fakirin ihtiyacı 
doğrudan  doğruya koyunun kendisi ile k arşılanab ileceğ i gibi, k ıym eti ile de 
karşılanabilir.

D em ek oluyor ki, hâssın, başka bir m anaya çeken bir delil bu lunm adıkça vaz' 
olunduğu m anaya delâleti kat'îdir. Delil bulunduğunda ise, vaz'olunduğu m anadan başka 
bir m anada yani bu delilin gerektirdiği manada anlaşılabilir.

§: 234- H âssın  D elâ letin e D ayanan  B azı F ık h ı M ese le ler

H anefî bilginler "hâss" bahsinde, mezhep im am larından nakledilen bazı fıkhî m ese
lelere yer vererek, bu meselelerin hükümlerini "hâss"ın delâletine dayandırmışlardır.

A çıkça görüleceği üzere bu meseleler, esasen H anefîler ile diğer İslâm  hukukçuları 
arasında ihtilaflı olan meselelerdendir. H anefî bilginler bu m eselelerde, bütün İslâm  hu
kukçularınca kabul edilen "hâss'ın delâletinin kat'îliği" kuralına dayanarak kendi im am 
larının görüşünü güçlendirmeye ve bu kurala aykırı düştüklerini ifade ederek karşı görüş 
sahiplerinin görüşlerini çürütm eye çalışmaktadırlar. Biz burada, bu m eselelerden iki ta
nesine yer vermekle yetineceğiz:

B ir in c i M esele:

Şayet hayız gören kadınlardan ise ve ham ile de değilse, boşanan kadının iddeti 
hayız.lara (: âdet devrelerine) göre mi yoksa tuhurlara (: iki hayız arasındaki tem izlik dev
relerine) göre mi hesap edilecektir?

İslâm  hukukçuları bu konuda farklı görüşlere sahiptir. H anefîlere ve H anbelîlere 
göre bu, hayızlar esas alınarak hesap edilecektir; yani boşanmış kadının iddeti tam  üç 
hayzın geçm esine bağlıdır. Bu görüşe göre iddet, ancak üçüncü hayzın sona erm esi ile 
bitecektir. Şâfiîlere ve M âlikîlere göre ise bu, hayızlar değil tuhurlar esas alınarak hesap 
edilecektir; yani boşanmış kadının iddeti üç tuhur süresidir. Bu görüşe göre iddet, üçüncü 
hayızın başlam ası ile bitmiş olacaktır.

* > O s
B ütün  İslâm  hukukçu larına  göre bu konudaki hükm ün kaynağ ı Cj l î i J i J l j

( . jJ  jiı_ "Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç kur'

süresi bekler"453 âyetidir.

4 -'2 - Tirmizî, Zekât, 4.
4 5 3 - el-Bakara 2/228.
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Yine bütün İslâm hukukçuları şu hususta fikir birliği içindedir: "Kur' " (l*Jîiî) lâfzı

lügatte hem  hayız hem de tuhur m anasına gelir. Bu, m üşterek bir lâfızdır ve âyet-i 
kerîm ede bu manaların her ikisi değil sadece birisi kastedilm ektedir. İh tilâf edilen nokta 
da işte burası, yani hangi m ananın kastedildiği hususudur. H anefîler ve onlarla aynı 
görüşü paylaşanların dediği gibi "hayız"mı, yoksa Şâfiî'ler ve onlarla aynı görüşte olan
ların dediği gibi "tuhur" mu kastedilmektedir?

Hanefîler, kendi görüşlerini desteklemek üzere şöyle demektedirler: "Selâse" ( /  

üç) lâfzı, hâss b ir lâfızdır ve iddetin eksik veya faz la  olm aksızın tam üç "kur' 

"olduğunu ifade etmektedir. Bu durum ise, ancak, âyetteki "kurû" (s-jJ  ) 'un  hayız ola

rak anlaşılm ası halinde gerçekleşebilir, tuhur olarak anlaşılm ası halinde gerçekleşem ez. 

Şayet -karşı görüş sahiplerinin iddia ettiği gibi- kur' ( s . lâfzından m aksat tuhur ol

saydı, "hâss"ın, yani "selâse" (: üç) lâfzının manası bozulm uş olurdu. Z ira bu görüşün 
uygulanması şu iki durumdan birini ortaya çıkaracaktır:

1- İçinde talâkın vâki olduğu tuhuru, iddette gerekli olan tuhurların hesabında dik
kate almak: Bu durum da iddet iki tuhurdan fazla fakat üç tuhurdan eksik olacaktır. 
Çünkü içinde talâkın vâki olduğu tuhur tam bir tuhur süresi olm ayacak, az da olsa 
talâktan önce bir süre geçmiş bulunacaktır.

2- İçinde talâkın vâki olduğu tuhuru, iddette gerekli olan tuhurların hesabında dik
kate alm am ak ve kadını içinde talâkın vâki olduğu tuhurun dışında üç tam tuhur beklet
mek: Bu durum da ise iddet üç tuhurdan fazla bir süre olacaktır.

Görüldüğü üzere her iki durumda, ya eksiklik veya fazlalık sebebiyle "hâss"ın m a
nası bozulm uş o lm aktadır ("üç", üç olm aktan çıkm aktadır). H albuki hâssın delâleti 
kat’îdir, buna aykırı bir sonuca varmak doğru olmaz.

Hanefî hukukçuların hükmettiği üzere iddetin hayızlara göre hesap edilmesi halinde 
ise, zaruri beklem e süresi, ne eksik ne fazla tam üç hayız müddeti olarak belirlenm iş ve 
böylece hâssın m anası gerçekleşmiş olmaktadır.

İk in c i M ese le

İslâm hukukçuları, sahih evlilikte mehrin gerekli olduğunda ittifak etm işler, fakat 
sahih ev lilik te  m ehrin gerekliliğini sağlayan unsurun ne olduğu hususunda farklı 
görüşler ileri sürmüşlerdir.

Hanefîlere göre. M ehir bizzat akdin mevcudiyetine binaen gerekli olur. Şu kadar var 
ki akdin sağladığı bu gereklilik sabit değildir; -fıkıh kitaplarında detayları verilen- tâlî 
unsurlardan biri ile teyit edilm ediği takdirde m ehir hakkının tam am ı veya yarısı 
düşebilir.
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M âlikîlerin görüşü ise şudur: M ehir, bizzat akdin m evcudiyetinden ötürü değil, zi
fafın m eydana gelmesine veya geçerli bir tesmiye (: belirli m iktar üzerinde anlaşm ış ol
maya) binaen gerekli olur.

M ehrin vücûbuna dair bu prensip ihtilâfı karşısında, "m ufavvida"nm  yani m ehir 
tesmiye etmeksizin kendisini evlendirm esi hususunda velisine yetki vermiş kadının, zi
fafa girmeden ve mehir miktarında anlaşmadan kocasını kaybetm esi halinde, m ehir hak 
edip etmeyeceği meselesinde de görüş ayrılığı doğmuştur.

H anefîler: Bu kadına m ehr-i m isil verilm esi gerekir, dem işlerdir. Ş âfiî'n in  iki 
görüşünden biri böyledir. M âlikîler ise, bu kadına m ehir verilm esinin gerekli olm adığı 
kanaatindedir. Şâfiî'nin diğer görüşü de bu yöndedir.

Hanefîler bu meseleye dair görüşlerini şu gerekçe ile desteklem ektedir: Evlenilm esi
» A x f  % «4* »  ̂ J y /  x /  • iı ✓ £ A-

haram olan kadınlar belirtildikten sonra âyette: ^ I ^ I j  I O l  ^ i  e ljjU  J=>-lj 

"Bunlardan başkasını., mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı"454
» } s # -

buyrulm uştur. Burada |*>JI_^Ij deki ( v )  lâfzı hâss kabilindendir. Sözlük  m anası
it ^  9

"bitiştirmek"tir. Şu halde bu hâss lâfız kesin olarak, âyette geçen «.Uiıl'nın yani geçerli 
1* -

evlilik akdinin JlVdan (mehirden) ayrı ve hâlî düşünülemeyeceğini göstermektedir. Eğer 

"m ufavvida"nın evliliği hakkında m ehre hükm edilm ez ise akid ile m al arası, âyetteki 

lâfzının delâletine ters düşecek şekilde birbirinden ayrılm ış olur. O ysa "hâss"ın 

m anası kesin şekilde sabittir, ona aykırı hüküm vermek doğru olmaz.

§: 235- H âssın  N ev iler i

Bulunduğu durum veya sıyga (: kalıp) itibariyle hâssın bir çok çeşidi vardır. Bazen 
hiçbir kayda bağlı olmayan "mutlak" lâfız, bazen bir kayıtla sınırlandırılm ış yani "m u
kayyed" lâfız halinde bulunur. Kimi zaman "emir" sıygasında, kim i zam an "nehiy" 
sıygasında olur. Daha başka çeşitleri de olmakla beraber burada bizi ilgilendiren bu dört 
nevidir: A) M utlak ve m ukayyed, B) Emir, C) Nehiy. Şim di bunlara dair b ilg ileri 
özetleyelim.

454- en-Nisâ' 4/24.



A- MUTLAK VE M UKAYYED

a) Mutlak ve Mukayyedin Manası
b) Mutlak ve Mukayyedin Hükmü
c) Mutlakın Mukayyede Hamli

§: 236- M u tlak ın  M anası

"M utlak" ( j ü t J I ) ,  gayr-ı muayyen bir ferdi veya fertleri gösteren ve kendisinin 

herhangi bir sıfatla kayıtlandığına dair delil bulunmayan lâfızdır.455 M eselâ, adam veya 
adamlar, kitap veya kitaplar, öğrenci veya öğrenciler, kuş veya kuşlar dediğim izde hep 
birer m utlak lâfız söylemiş oluruz. Zira bunlar, gayr-ı muayyen fert veya fertleri ifade 
etm ektedir ve bunların herhangi bir sıfatla takyîd edildiğini gösteren başka bir lâfız bu
lunmamaktadır.

§: 237- M u k ayyed in  M anası
J ^  J s,

"M ukayyed" (^JuJI) , gayr-ı m uayyen bir ferdi veya fertleri gösterm ekle birlikte, 

kendisinin herhangi bir sıfatla kayıtlandığına dair delil bulunan lâfızdır456. M eselâ, 
imanlı adam veya doğru sözlü adamlar, kıymetli kitap veya kıym etli kitaplar, terbiyeli 
öğrenci veya çalışkan öğrenciler dediğim iz zaman, yukarıda misal olarak zikrettiğim iz 
m utlak lâfızlar m ukayyed lâfız haline gelmiş olur. Çünkü bu durum da da gayr-ı m uay
yen fert veya fertleri gösterm ekle birlikte, artık bunların herhangi bir sıfatla takyîd 
edildiğine dair başka lâfızlar bulunmaktadır.

§: 238- M u tlak ın  H ükm ü

Bir nassta m utlak olarak yer alan bir lâfız, başka bir nassda m ukayyed olarak gel
memişse, m utlak haline göre amel edilir ve takyîdine dair bir delil bulunm adıkça onun 
herhangi bir şekilde takyîd edilmesi doğru olmaz.

455 •- -  “  ■ • ...........................   ................  . i , ,
- . û M  J A  ^  u  ** ö j i î i  ( J j j Ş -  j l y l j l  İ  j  ' J *  J j j  jjtâUl jü a iî

456 v  .....
• . wU**JI j a  <AyAi «U** J f i  İA J  jŞ- jl j\  j \*j> Js- Jj* tfJÜI JüJl JuİJi
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Nassta m utlak olarak yer alan ve takyidine dair delil bulunm ayan lâfza misal olarak,
s s > ^  8 ^  y y , » , ,

j>-\ f 'i ' tir* j 1 / •  ûlS' j a j  "Kim hasta olur veya yolculuk halinde bu

lunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin"457 âyetindeki 

(günler) kelim esini gösterebiliriz. Çünkü bu âyette bu lâfız hakkında "peşpeşe" kaydı 
bulunmadığı gibi, bu kelim e başka bir nassta da m ukayyed olarak zikredilm em iştir ve 
"peşpeşe" olacağına dair bir delil bulunmamaktadır. Şu halde, kelim enin m utlak haline 
göre amel etmek gerekir. Bunun sonucu ise, ramazan ayında hastalık veya yolculuk se
bebiyle oruç tutm am ış olan kimsenin, tutm adığı günlere karşılık kaza edeceği günleri 
peşpeşe tutm a m ecburiyetinin bulunm ayışı, isterse ayrı ayrı isterse peşpeşe tutabi
leceğidir.

o * * A s 4 K
Başka misal: Y üce Allah'ın Ve karılarınızın anaları ( ile evlenmek

haram kılındı)"458 sözündeki (karılarınız) kelim esi m utlaktır, yani "zifafa gi

rilmiş olması" kaydını taşımamaktadır. Başka bir yerde böyle bir kayıtla gelm em iştir ve 
böyle takyîdine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Öyleyse, kelimenin m utlak ha
line göre amel edilecektir. Bunun sonucu da şudur: Bir adama, evlendiği kadının annesi 
-sırf akdin m eydana gelmesiyle- haram olur. İster bu kadınla zifafa girmiş olsun, ister zi
faftan önce ayrılmış olsun sonuç aynıdır: Onun annesi ile evlenmesi câiz değildir.

* * - y * of _ , e  Z ss f s * s  ̂ J ^  s J o /  s ^  /  i  s

Bir başka m isal: I y j  M j j l  0 û j» j*  jjJU lj

"İçinizden ölenlerin, geride bıraktıkları zevceleri kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on
-  • t

gün beklerler1,459 âyetindeki (eşler) kelim esi de m utlaktır, "zifafa girilm iş ol

ması" kaydını taşımamaktadır. Başka nassta da bu kayıtla vârid olm am ıştır ve böyle bir 
takyîd için herhangi bir delil bulunmamaktadır. O halde, bu kelim enin de m utlak haline 
göre amel edilecektir. Buna göre, evli bir erkek vefat ettiğinde, -kendisi ile ister zifafa 
girmiş ister girmemiş olsun- karısının iddet beklemesi gerekecektir.

Bir nassta mutlak olarak gelmekle beraber, takyîdine dair delil bulunan mutlak lâfza,
o, o , s X 6 , a ,  a

ı ^ f j i  o f  "(Bütün bu paylar, ölenin) yapm ış bulunacağı vasiyetten
fi s

ve borç(un ifasın)dan sonradır"460 âyetindeki (vasiye t) ke lim esin i ö rnek

gösterebiliriz. Bu kelim e belirli bir m iktar kaydını taşım am aktadır, fakat "üçte bir" ile 
sınırlı olduğuna dair başka bir delil bulunmaktadır. Şöyle ki: Hz. Peygam ber (s.a.), Sa'd 
b. Ebî Vakkâs'ı üçte birden fazla vasiyetten menetmiş ve ona "Üçte bir mi? Üçte bir bile 
çok. Bil ki, vârislerini zengin bırakm an, onları insanlara avuç açacak şekilde ihtiyaç

457- el-Bakara 2/185.
45 8- en-Nisâ' 4/23.
4 5 9 - el-Bakara 2/234.
4 6 0 - en-Nisâ' 4/11.
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içinde bırakm adan iyidir"4®1 buyurmuştur. Dem ek ki bu delile göre, âyet-i kerîm edeki 
vasiyetten maksat, üçte bir ile sınırlı vasiyet olmaktadır.

§: 239- M u k ayyed in  H ükm ü

Bir nassta m ukayyed olarak yer alan bir lâfız, başka bir nassta m utlak olarak gel
m em işse, m ukayyed haline göre amel edilir ve kaydın kaldırıldığına dair bir delil bu
lunmadıkça bu kaydın kaldırılması doğru olmaz.

M evcut kaydın kaldırıldığına dair delil bulunmayan mukayyede örnek: Yüce Allah'ın
1 a nAAO i r -  * -  "  1 '  *' • • '   ̂ ^ ,  • ,  * ,  • ,  ,

z ıh ar kefâreti hakkındaki Ol Jĉ j. ^

Buna imkân bulamayan kimsenin, hanımıyla temas etmeden önce aralıksız olarak iki 

ay oruç tutması gerek ir"463 âyetindeki ^ ( i k i  ay oruç tu tm a) terk ib i

peşpeşe kaydını taşım aktadır (ki bu mükellefiyet, zıhârın konusu olan zevce ile cinsi 
ilişkiden önce yerine getirilecektir) ve kaydı ortadan kaldıran bir delil bulunm am aktadır. 
Binaenaleyh takyîde göre amel edilecektir. Sonuç itibariyle, zıhâr kefâretinde parça parça 
oruç tutulması kefâret borcunu düşürm ez. Yine, cinsi ilişkiden sonra tutulan oruç da 
-peşpeşe bile olsa- bu mükellefiyeti ıskat bakımından geçerli değildir.

Başka bir örnek: j #  p & C j  y  f â Ç j j  "Ve ken

dileriyle birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız (ile evlen-
« J ,  «

mek size haram kılındı)"464 âyetindeki y  (kadınlarınızdan) kelim esi, "zifafa

girmiş olma" kaydını taşımaktadır. Öyleyse bu kayda göre amel edilecektir. Bunun so
nucu ise, nikâhlanan kadın ile zitafa girilm em iş ise onun kızıyla evlenm enin haram  ol
mamasıdır.

Taşıdığı kaydın kaldırıldığına dair delil bulunan m ukayyede ise, yukarıdaki âyette 

geçen (üvey kızlarınız) kelimesini örnek gösterebiliriz. Bu kelim e "odalarınızda

(evlerinizde) bulunan" kaydını taşım aktadır. Bu, annesinin kocasının (üvey babasının) 
evinde ve gözetim inde bulunan dem ektir. Fakat bu kaydın kaldırıldığına dair delil bu

lunmaktadır. Nitekim  aynı âyette y*  j #  \ j  j £ j  (J  Ol» "Eğer onlarla

461.

462

463.
464

Müslim, Vasıyye, 5, 7, 8.

Fıkıh terimi olarak zıhâr" bir erkeğin, karısını, meselâ "sen bana annem in sırtı

g ib isin  gibi b ir ifade ile ev lenm esi yasak olan kadınlardan b irine  benzetm esid ir.
A raplardaki bu âdeti tasvip etm eyen Kur'ân, bu yola başvuran kişiyi kefâret ödem ekle 
m ükellef tutmuştur. Buna göre, böyle bir kimse kefâret borcunu yerine getirm eden karısına 
yaklaşamaz. Z ıhâr kefâreti şudur: Bir köle âzât etmek, buna gücü yetm ezse iki ay peşpeşe 
oruç tutmak, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurmak. 

el-M ücâdele 58/4. 
en-Nisâ' 4/23.
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(üvey kızlarınızın anaları ile) zifafa girmemişseniz (evlenmenizde) beis yoktur" buyrul- 
m aktadır ki, bu, anne ile zifafa girilm em iş olması halinde üvey kızı ile evlenm enin 
helâl olduğunu gösterm ektedir. Eğer üvey kızın, kişinin kendi evinde ve gözetim inde 
bulunması da haram lık sebebi olsa idi, Yüce Mevlâ, helâlliği gösterirken sadece zifafa 
girmemeyi ifade ile yetinm ez ve "Şayet onlarla (üvey kızların anneleri ile) zifafa gir
m em işsen iz  ve ü vey  k ız la r ın ız  da ev ler in izd e  ve g ö ze tim in iz d e  d eğ ilse , 
(üvey fazlarla evlenmenizde) beis yoktur" derdi. Şu halde, helâlliğin sübûtunda sadece zi
fafa girilm emiş olmasının şart koşulması, haramlıkta üvey kızın üvey baba gözetim inde 
olması şartının bulunm adığını gösterir. Zira haramlık için iki durum  şart koşulm uş ol
saydı, helâllik de ancak bu iki durumun ortadan kalkmasıyla sabit olurdu.4®5

Böylece, bir nassta m utlak olarak geçen ve başka bir nassta m ukayyed olarak yer 
almayan m utlak lafzın hükmü ile, bir nassta m ukayyed olarak zikredilen ve başka bir 
nassta mutlak olarak geçmeyen m ukayyed lâfzın hükmünü ayrı ayrı açıklamış olduk.

Ancak, mutlak ve m ukayyed lâfızlar hep bu durum larda bulunm az. Bazen, lâfız bir 
nassda m utlak halde iken aynı lâfız bir başka nassta m ukayyed haldedir. Şöyle ki: Lâfız, 
Kur ân da bulunan iki nasstan veya biri Kur'ân'da diğeri Sünnet'te bulunan iki nasstan 
birinde mutlak diğerinde mukayyed zikredilmektedir. Bu durumda, her biri ile, kendi bu
lunduğu yere göre mi amel edilecektir, yoksa mutlak m ukayyede ham ledilecek ve m ut
laktan m aksat m ukayyede göre mi belirlenecektir? Şim di bu konuyu açık lam aya 
çalışacağız:

§: 240- M u tlak ın  M u k ayyed e H am li

Bir lafzın, bir nassta m utlak diğerinde m ukayyed olarak yer alması iki şekilde olur. 
Itlak ve takyîd: 1- Ya hükmün sebebindedir, 2- Veya hükmün kendisindedir.

§: 241- Seb ep te Itlak  ve T akyîd

Şayet ıtlak ve takyîd hükm ün sebebinde ise ve hüküm  her iki nassta aynı ise, 
Hanefîlere göre m utlak m ukayyede hamledilmez, her biri ile ayrı ayrı amel edilir. D iğer 
fakihlere göre ise mutlak mukayyede hamledilir.

Bu durum a örnek: Rivayet edilm iştir fa, Hz. Peygam ber (s.a.) ramazan bayram ından 

bir veya iki gün önce bir hutbe irat ederek şöyle dem iştir: ^  ’ja  I jll
* "  "  ........................ » - • -  — ...................  '

j t f  J ^ J  j>- j l  IpIv j j l  ̂ jS\ j l  "(Pıtır sadakası ola

465- Burada dikkat edilmesi gerekli bir husus da şudur: Mefhûm-i muhalife göre hüküm  verilm e
sini kabul edenlere göre dahi, bir sözde geçen kaydın, zıt anlamı gösterm e dışında bir se

bebe dayalı olm am ası gerekir. İşte burada, kaydı çoğunlukla uygulam ada

karşılaşılan durum u gösterdiğinden, bu kayıttan zıt anlam a göre hüküm  çıkarılam az 
(mütercim).
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rak) küçük veya büyük, hür veya köle (velâyetirıiz altındaki) her iki kişi için b ir  sa' 
buğday ya  da her b ir kişi için bir sa' hurma veya arpa veriniz. "466 Başka bir rivayette ise

Hz. P eygam ber (s.a .)'in  sözü, y  x ş - j  ^  l j j |  "M üslüman o lan

(velâyetiniz altındaki) her bir köle ve hür kişi namına (fıtra) veriniz"467 şeklindedir. H er 
iki nassta hüküm  aynıdır, yani sadaka-i fıtrin vâcib olduğudur. Itlak  ve takyîd  ise 
hükmün sebebindedir; bu da, m ükellefin, nafakası ile yükümlü bulunduğu ve üzerinde 
tam bir velâyet hakkına sahip olduğu kişidir. Nasslardan birinde, bu kişi için m üslüm an 
olm a kaydı geçm em ekte ve velâyet altında bulunan kişi ister m üslüm an ister gayrı 
m üslim  olsun, velâyetin m ükellefe sadaka-i fıtırın vücûbu için sebeb teşkil ettiğ in i 
gösterm ektedir. D iğer nassta ise m üslüm an olm a kaydı bulunm akta, böylece velâyet 
altında bulunan kişi m üslüm an olm adıkça velâyetin sadaka-i fıtrin vücûbuna sebep 
teşkil etmeyeceğine delâlet etmektedir. Bu durumda Hanefi'ler şöyle derler: M utlak m u
kayyede ham ledilm ez, her biri ile am el olunur. B una göre: B ir m üslüm an, ister 
m üslüm an ister gayrı müslim olsun nafakası ile m ükellef olduğu ve üzerinde tam bir 
velâyet hakkına sahip olduğu kişilerin sadaka-i fıtrini ödemelidir. D iğer fakihler ise şu 
görüştedir: M utlak  m ukayyede ham lolunur; bir m üslüm anın, ancak, nafakası ile 
m ükellef olduğu ve üzerinde velâyet hakkına sahip olduğu "müslüman" kişilerin sadaka-
i fıtrini vermesi gerekir, gayrı müslim  olanlar için ödemesi gerekm ez.468

4 6 6 - Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Ahmed b. Hanbel, V, 432. Sa’ için bkz. dipnot 119.
4^7_ gazı lâfız farklılıkları ile, bkz. M uvatta1, Zekât, 52. Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâ'î, 

Nasbu'r-Râye, II, 406 vd.
4^8_ Hanefî usul kitaplarını okuyanlar, hiikümün sebebinde mutlak ve m ukayyedlik için hep bu 

hadisin misal getirildiğini görürler. Şüphesiz, bu konudaki b ir m isallendirm enin doğru 
sayılm ası için, lâfzın, birinde m utlak diğerinde m ukayyed yer aldığı iki ayrı nassın bu
lunması gerekir. Sadaka-i fıtır hakkındaki hadis ise böyle değildir. Z ira Hz. Peygam ber, 
-hadisçilerin belirttiği üzere- bunu ram azan bayram ından bir veya iki gün önceki hutbe
sinde söylem iştir. Şu halde bu, b ir  çok sahâbînin  şahit o lduğu b ir o layd ır. Hz. 
Peygamber'den sâdır olan sözün tek olacağı ise gayet açıktır. Bu konuda nakilde bulunan 
güvenilir râvilerden biri, bize Rasûlüllah'ın söylediğini başkalarının naklettiğinden b ir ke
lime fazlası ile rivayet etmişse, bunun kabulü ve gereğince amel edilm esi icap eder ve bu 
rivayet, bu fazlalığı ihtiva etm eyen d iğer rivayetlerin noksanlığını ortaya koym uş olur. 
Artık bu iki rivayet arasında teâruzdan söz edilemez. Şu halde burada, "bazı bilginlere göre 
mutlak m ukayyede ham ledilir, diğerlerine göre ham ledilm ez” denebilecek şekilde birinde 
lâfzın mutlak diğerinde mukayyed geldiği aynı m eseleye dair iki ayrı nass bulunm am ak
tadır. Esasen burada, lâfzın mukayyed bulunduğu tek bir nass vardır ve bu kayda göre amel 
etm ek gerekm ektedir; bunun ortadan kalktığını gösteren bir delil bulunm adıkça bu kayıttan 
vazgeçmek câiz değildir. Kanaatim ize göre, bu konuda şu örneğin verilm esi isabetli olur: 
Sahih bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

ilT lilu ıi oür "Şayet yolları bir ise, kom şu, kom şusu

nun (sattığı gayrı m enkuldeki) şu fa  hakkına daha lâyıktır. Kom şusu gaip b ile o lsa  bu 
hakkı (onun için) bekletir." Yine sahih bir rivayete göre Hz. Peygam ber kom şu lehine 
olmak üzere şu fa  hakkına hükm etm iştir. (Hadisin rivayetleri için bkz. Z eylâ 'î, N asbu 'r- 
Râye, IV, 172-173). Görüldüğü gibi birinci hadiste komşunun şu fa  hakkına sahip olm ası 
"yollarının bir olması" kaydına bağlanm ıştır. Bu kaydın gerektirdiği hüküm  y o llan  ayrı 
ise kom şulardan birinin gayrı m enkulünü üçüncü şahsa satması halinde d iğer kom şunun 
ş u f a  hakkından  faydalan am am asıd ır. İkinci had iste  ise ş u f a  h akk ı, bu kay d a  
bağlanm aksızın m utlak şekilde zikredilm iştir. Bu m utlaklığın gerektirdiği sonuç, yo llan
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§: 242- H ü küm de Itlak  ve Takyîd

Şayet ıtlak ve takyîd hükmün kendisinde ise, dört şekil söz konusu olabilir. Şöyle 
ki; mutlak ve m ukayyed lafızları ihtiva eden iki nassta:

a) Hüküm ve hükmün dayandırıldığı sebeb birdir,
b) Hükümler ve hükümlerin dayandırıldığı sebebler farklıdır,
c) H üküm ler farklı, fakat her iki hükmün dayandırıldığı sebeb birdir,
d) Hüküm bir, fakat hükmün dayandırıldığı sebebler farklıdır.

§: 243- H üküm  ve Sebeb in  B ir O lm ası

H er iki nassta hüküm  ve hükmün dayandırıldığı sebebin b ir olm ası halinde, mut- 
lakın m ukayyede ham ledileceğini bilginler ihtilâfsız kabul ederler. Çünkü hüküm  ve se
beb birliğine rağm en ıtlak ve takyîd arasında farklılığın tasavvuru imkânsızdır. Şöyle ki: 
Itlakın gerektirdiği sonuç, mutlak lâfız ile anlaşılan fertlerden herhangi birine uyulm ası 
ile gerçekleşir. Takyîdin gerektirdiği sonuç ise m ukayyede (getirilen sınırlandırm aya) 
uymadan gerçekleşm ez. Öyleyse hüküm ve sebeb birliği halinde böyle bir zıtlığın 
varlığını düşünm ek mümkün olmayacaktır.

* Bu durum a şu iki âyeti örnek gösterebiliriz:
* 9 *  * y y  y f y * y  o % J

- J J "Meyte (: m urdar et), kan, domuz eti...
size haram kılındı. "469

*  t *  y *  y o y *  y*y y > y O y i *  » y» y y yy f i y t t y y  S s * y y e t

•y j ;

"De ki: bana vahyolunanda, meyte (: murdar et) ve akıtılmış kan..dan başka yemek  
yiyecek kimseye haram kılınmış b ir şey bulamıyorum. "470

, a x

Birinci âyetteki, -̂aJ1 (kan) lâfzı m utlaktır, ■* (ak ıtılm ış olm a) kaydını
. *  JO  y

taşımamaktadır. İkinci âyetteki, ^  lâfzı ise mukayyeddir, (akıtılm ış) şeklinde

kayıtlanmıştır.

Her iki âyette hüküm aynıdır: "Kan"ın yenip içilmesinin haram kılınışı.

ister bir ister ayrı olsun, komşunun üçüncü şahsa sattığı gayrı menkulde diğer komşunun ş u f a  
hakkına sahip olmasıdır. Bu iki hadis, hükmün sebebi yani “kom şuluk” hakkındadır; zira 
kom şuluk şu f’a hakkının sübûtuna sebeb teşkil etm ektedir. İşte H anefılerin görüşüne göre, 
m utlak m ukayyede hamledilmeyip her biri ile ayrı ayrı amel edildiği için, yol vb. şeylerde 
müşterek komşu için ş u f  a hakkı sabit olduğu gibi, bu nevi şeylerde ortak olmayan kom şuya da 
şuf a hakkı tanınır. D iğer fakihlere göre, m utlak m ukayyede ham ledilir ve ancak yol vb. 
şeylerde müşterek olan komşuya ş u fa  hakkı tanınır.

469- el-M âide 5/3.
470_ e i-En'âm 6/145.
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Her iki âyette yer alan hükmün sebebi aynıdır: Kan yeyip içm enin zararlı oluşu.471

Bundan ötürü bilginler, birinci âyetteki mutlak lâfzı ikinci âyetteki m ukayyed lâfza 
ham letm işler ve şu hükme varmışlardır: Haram kılınan kan, akıtılm ış kandır. Ette, da
marlarda, ciğerde ve kalpte kalan "akıtılmamış" kanın ise yenm esi haram  değildir. Hatta 
et pişirilse ve yem ekte kanın kırmızılığı belirse, dinen necis değildir ve yenm esi haram 
olmaz.

* Başka bir örnek:
jr |A A * * * '  * ' * "

- Kur an-ı Kerîm 'de teyemm üm hakkında şöyle buyrulmuştur: I j s - L *  IjJl>J

W 3 "Ve (bu hallerde) su bulamamış olursanız te
miz toprakla teyemmüm edin: Yüzünüze ve ellerinize ondan sürün. "472

* £ *+ *

- Hz. Peygam ber de teyem m üm ün nasıl yapılacağını şöyle açıklam ıştır:

"Teyemmüm iki darptan (: toprak vb. yere
vurmaktan) ibarettir. B ir darp yüz için, b ir darp da dirseklere kadar olmak üzere eller 
içindir. "473

'  . *<■
Ayetteki çS-AjUI (eller) lâfzı mutlaktır, "dirseklere kadar" kaydı ile m ukayyed değildir.

*/- »S s» t ,

Hadisteki lâfzı ise j-J l ^1  (dirseklere kadar) kaydı ile takyîd edilmiştir.

Gerek âyetteki gerekse hadisteki hüküm aynıdır: Meshin farz oluşu.

Hükmün sebebi de birdir: Namaz kılm a iradesi ve hazırlığı.

Şu halde mutlak m ukayede hamledilecektir. Buna göre teyem m üm de, ellerin dirsek
lere kadar meshedilmesi farzdır. Nitekim Hanefî ve Şâfiî mezhebinde hüküm  böyledir.

M âlikîler ve Hanbelîlerde ise dirseklere kadar meshetmek farz değildir, bileklere ka
dar meshedilmesi yeterlidir. Onlar bu hükme varırken Hz. Peygam ber'den rivayet edilen 
ve Ammâr b. Yâsir'e hitaben söylediği şu hadise dayanmaktadırlar:

5 "Bir yüz için darp, bir de avuçlar için darp yeterli

dir. 474 Görüldüğü üzere M âlikîler ve Hanbelîler âyet-i kerîm enin "m utlak"ını bu hadis 
ile takyîd etmiş olm aktadır. Hanefîlerin ve Şâfiîlerin dayandığı ve yukarıda zikredilen 
hadis ise onların nazarında sahih değildir.

- M odern tıp, bu zararları keşfetm iş, ez cümle, kanın m uhtelif m ikrop ların ı gelişm esi, 
çoğalması ve yayılması için en uygun vasat olduğunu, kaçınılm ası gerekli zehir ve ifrazat 
taşıdığını belirlemiştir, bkz. Dr. Abdülaziz İsmail, el-İslâm  ve't-Tıbb'ul-H adîs.

472- el-M âide 5/6.

473- Tirmizî, Taharet, 110 ( lâfzı olmaksızın).

4 7 4 - Aynı anlam da bkz. Buhârî, Teyemmüm, 5, 8; Nesâî, Tahâret, 199; Dârimî, Vudû', 66.
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* Bir başka örnek:

- Yem in kefâreti hakkındaki âyette şöyle buyurulm uştur: f ' H  ^

"Bunları bulamayan kimsenin, üç gün oruç tutması gerekir. "475
y ) y /  9 ^  O /  •  ^  ^

- Aynı âyet, Abdullah b. M es'ud kırâatinde şu şekildedir: £İjI Î j^ Î  jJ  ly i
/ r/J ' ” '

OlojUv»

M utevâtir kırâatte fU  (günler) lâfzı mutlaktır; İbn M es'ud kırâatinde ise "peşpeşe" 

kaydı ile mukayyeddir.

Hüküm  her iki nassta aynıdır: Köle âzâdına ve fakirleri doyurm aya güç yetirem em e 
halinde oruç tutm a mükellefiyetinin bulunuşu.

Hükmün sebebi de birdir: Yemini bozm a ve yeminin gereğine uymama.

O halde mutlak m ukayyede hamledilecektir. Buna göre, yemin kefâretinde tutulacak 
orucun peşpeşe olması şarttır, ayrı günlerde tutulursa yeterli olmaz. M ütevâtir olmayan 
Kur'ân k ıraatlerini Sünnet kabilinden sayarak onları kaynak olarak  değerlendiren  
Hanefîlere göre yemin kefâretindeki oruç hükmü böyledir. D iğer fakihler ise -daha önce 
açıkladığım ız üzere-476 m ütevâtir olmayan kıraatlerdeki ilâve kelim eleri hüccet olarak 
kabul etmediklerinden, bu görüşü paylaşmamaktadır.

§: 244- H ü kü m lerin  ve S eb ep lerin  F ark lı O lm ası

İki nassta hem hüküm ler hem hükümlerin sebebleri farklı olduğu takdirde, mutlakın 
m ukayyede ham ledilem eyeceğini de bilginler ihtilâfsız kabul etm işlerdir. Böyle bir du
rum da iki nass arasında bağ bulunmadığı için, her biri ile, kendisinin ait olduğu m ese
lede ayrı ayrı amel edilir.

Meselâ:
s *  s • ,  fi ,  t fi „

- B ir âyette şöyle buyurulm uştur: L^jJyl I Â î j L J I j  JS jLJIj  "Hırsızlık yapan  

erkek ve hırsızlık yapan kadının... ellerini kesin."477
I  •  i* ^0 y i  ^  A * f  ^  /

- D iğer bir âyette de şöyle buyurulur: I 5jJL-aJI ps+i til I>•*! 1$jI b
- - * • J s * y AA

j i l > l  j ı ^ , a , ı J r ^  y r j  "Ey iman edenler! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. "478

475- el-M âide 5/89.
4 7 6 - bkz. §: 18.
4 7 7 - el-M âide 5/38.
4 78- el-M âide 5/6.
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• * l '

Birinci âyetteki (eller) lâfzı mutlak şekilde zikredilmiştir. İkinci âyetteki ise, 

(dirseklere kadar) kaydı ile mukayyeddir.

Bu iki âyet birbirinden farklı hüküm ler taşım aktadır: B irincisinde kesm e cezası, 
İkincisinde ise yıkama farizası.

H er iki hükmün sebepleri de farklıdır: Birincisinde hırsızlık suçu, İkincisinde namaz 
iradesi ve hazırlığı.

İşte bu iki nass arasında bağ olmadığı için, bilginler mutlakın m ukayyede ham le- 
dilm eyeceği ve her biri ile ait olduğu konuda ayrı ayrı amel edileceği hususunda fikir 
birliği etmişlerdir.

B una göre hırsızlıkla ilgili âyetteki ıtlaka uygun olarak hırsızın ko lunun479 ta
m am en kesilm esi gerekecekti. Fakat Sünnet'te bu ıtlakın el bilekleri ile takyîdine dair 
delil bulunm aktadır. Bu da, Hz. Peygam ber'in, hırsızın elinin bilekten kesilm esini em 
rettiğini gösteren rivayettir.

§: 245- H ü kü m lerin  F ark lı, S eb eb in  B ir  O lm ası

İki nassta hükümlerin sebebi bir olmakla birlikte bu hükümler farklı ise, yine mut- 
lakm mukayyede hamledilemeyeceği hususunda bilginler fikir birliği içindedir.

Meselâ, yukarıda geçen:

- Abdest hakkındaki âyette şöyle buyrulmuştur:
- ." t ,  T, • v  '  ’r '  ° ^  '  '  '  > * * , * * > , ,

^  J l _ j L . ^ :«» Iil Iji*\ ĵ-AJI LjjI L

- Teyem m üm  ile ilgili âyet de şöyledir:
* î-'' ’f '  ’ ■* ' * s > * ---  <  ̂ J „

j  U »  Ij-«v> I j» »;~i  «.1*

• • • . »  **1' ' ' '  '
A bdest ile ilgili âyette (/-bul (eller) lâfzı j-J l ^1  (dirseklere kadar) kaydı ile m u

kayyeddir. Teyemmüm âyetinde ise aynı lâfız mutlak olarak zikredilmiştir.

İki nassta yer alan hüküm ler farklıdır: Birincisinde yıkamanın, İkincisinde ise mes- 
hetmenin farz oluşu.

İşte bu durumda -bilginlerin ihtilâfsız kabul ettikleri üzere- mutlak m ukayyede ham 
. V '

ledilemez. Bu durumda teyemmüm âyetindeki ç£-bUl lâfzının m utlak oluşuna göre amel

479 • • • *
- Arap dilinde j jı  lâfzının esasen "kol" anlam ına geldiği, fakat "el" ile sın ırlı o larak ku l

lanım ların bulunduğu hakkında örnek ve açıklam alar için bkz. Cessâs, A hkâm u’l-K ur’ân, 
nşr. Kilisli Rıfat, İstanbul, 1335-1338, II, 420 vd. (mütercim)
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etmek yani teyemm ümde kolların tamamını m eshetm enin farz olduğuna ve bir kısm ını 
m eshetm ekle yetinm enin geçerli olm adığına hükm etm ek gerekecekti. Fakat fakihler 
başka delile dayanarak burada hükmün mutlak olmadığı kanaatine varmışlardır. Çünkü

* S ✓ #. X •/
aynı lâfız teyem m üm le ilgili hadislerde ya j i I j - J  (dirsekler) veya (avuçlar, el

bilekleri) ile m ukayyed olarak yer almıştır. Hüküm  ve sebeb bir olduğu için m utlak 
Kur'ân nassı m ukayyed Sünnet nassı üzerine ham ledilm iştir. Şu halde, teyem m üm de 
kolların tam am ının meshedilmesi gerekmez, bir kısm ının meshi yeterli olur. Bu da yu
karıda açıkladığım ız ihtilâfa göre ya el bilekleri veya kolların dirseklere kadar olan 
kısmıdır.

§: 246- H ükm ün B ir, S eb eb lerin  F ark lı O lm ası

İki nassta hüküm  bir, fakat her bir nasstaki hükm ün dayandığı sebeb farklı ise, 
Hanefîlere göre mutlak mukayyede hamledilmez, diğer İslâm hukukçularına göre ham le
dilir.

Meselâ:
o ,  e /  t s * s fi *

-Z ıhâr kefâre ti ile ilgili âyette şöyle buyrulm uştur: j j ÂİIj
t* ^  * t  0 / / /  * o J /  /  s  ̂* * * fi *
L ,L i  j l  J->’'*• ^  "Kadınlarına zıhâr edip de sonra söyle

diklerinden dönenlerin, karılarıyla temas etmeden önce b ir köleyi hürriyete kavuştur
maları gerekir."480

o /  r

- H ata ile adam öldürme fiilinin kefâreti hakkındaki Kur'ân âyeti ise şöyledir:

V j  j i J â  "Yanlışlıkla b ir mümini öldüren kimsenin, mümin bir  

köle âzât etmesi,., gerekir,"481

Birinci âyette j  (boyun, yani köle) lâfzı m utlak olarak zikredilm iştir. İkinci 

âyette ise aynı lâfız (mümin) kaydı ile mukayyeddir.

Her iki âyette hüküm aynıdır: Köle âzât etmenin gerekliliği.

Ayetlerden her birindeki hükmün sebebi diğerindekinin sebebinden farklıdır: Birinci 
hükümde sebeb zıhâr, ikinci hükümde sebeb ise hata ile adam öldürmedir.

O yüzden, H anefî bilginler m utlakı m ukayyede ham letm em iş, hangi olay hakkında 
gelmiş ise o olaya ait olm ak üzere her biriyle ayrı ayrı am el etm ek gerekir dem işlerdir. 
Şu halde Hanefîlere göre zıhâr kefâretinde mümin olmayan kölenin âzât edilm esi geçerli 
olur, çünkü ilgili nass mutlaktır; hata ile adam öldürme kefâretinde ise m üm in olm ayan

480- el-M ücâdele 58/3. 
4 8 ' -  en-N isâ’ 4/92.
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kölenin âzâdı kefâret vecîbesini düşürm ez, zira bu konudaki nass "m üm in" kaydı ile 
mukayyeddir.

H anefîler dışındaki İslâm hukukçularına gelince, bu durum da m utlakı m ukayyede 
ham lettikleri için, onlara göre zıhâr kefâretinde de hata ile adam  öldürm e kefâretinde 
olduğu gibi âzât edilecek kölenin "mü'min" olması gerekir.

M utlakın  m ukayyede ham li konusunda yukarıda verd iğ im iz b ilg ileri şöylece 
özetlemek mümkündür:

Şu durumda İslam hukukçuları mutlakın mukayyede ham ledileceğinde müttefiktir:

- İki nassta hüküm  ve sebeb bir olup, ıtlak ve takyîd sebebde değil hükm ün kendi
sinde ise.

Şu iki durum da İslâm  hukukçuları m utlakın m ukayyede ham ledilm eyeceğinde 
müttefiktir:

- İki nassta hüküm ler ve sebebler farklı ise.
- İki nassta hükümlerin dayandığı sebeb aynı, fakat hüküm ler farklı ise.

* Şu iki durum da ise İslâm hukukçuları m utlakın m ukayyede ham ledilip edilm e
yeceği hususunda ihtilâf etmişlerdir:

- İki nassta hüküm ve sebeb bir olup, ıtlak ve takyîd hüküm de değil sebebde ise.
- İki nassta hüküm bir, fakat her birinde hükmün dayandığı sebebler farklı ise.

Hanefîler yukarıdaki iki halde mutlakın m ukayyede ham ledilm eyip, her bir nass ile 
kendi konusunda ayrı ayrı amel olunacağı görüşündedir.

İslâm  hukukçularının çoğunluğu ise bu iki halde m utlakın m ukayyede ham ledi- 
leceği, yani bir nasstaki mutlaktan m aksadın diğer nassdaki m ukayyed şekil olduğu 
görüşündedir.



B- EM İR

a) Emrin Manası
b) Emrin Delâleti
c) Şer'î Emirlerin Delâletinde Bilginlerin İhtilâfı ve Bu İhtilâfın Istinbata (: Hüküm 

Çıkarmaya) Etkisi
d) Yasak ve Haram Kılmadan Sonra Gelen Emrin Delâleti
e) Emrin Tekrar ve "Fevr"e (: Hemen İfa Edilme Gereğine) Delâleti

§: 247- E m rin  M anası

"Em ir" fiilin ileride yerine getirilm esi talebine delâ le t eden söz (veya

sözcük)dür.

Bu talep şu şekillerden biri ile olabilir:
X X ^  ^ ^  x  xtf %

a) B ilinen em ir sıygası ile. i \ ^ \ y \ j  "Namazı kılın, zekâtı ve-

rin"4S2 âyetinde olduğu gibi.

b) B aşına em ir "lâm"ı ( J )  gelm iş m uzâri sıygası ile. Şu âyetler buna örnek
*  a i  /*/ x »  » J * X / «  ^ /

gösterilebilir: "İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse, (farz
x »  » x*  W  İ  /• / O /  J İ  *  >« x

olan) o orucu tutsun."483 J "••• Adakların ı yerin e

getirsinler ve o Eski Ev'i (Kâ'be'yi) tavâf etsinler. 1,484

c) "İhbâr" (: haber verme) m aksadıyla olmayıp "talep" m aksadıyla kullanılan haber
tf J x x * x x  • a 1 1  s  x o x

cüm lesi ile. M eselâ: Anneler çocuklarını, em zirirler ,"485

âyetinde durum böyledir. Zira âyette m aksat annelerin çocuklarını em zirdiklerini haber 
verm ek değil, annelerden çocuklarını em zirmeyi talep etm ektir. Şu âyet de bu durum

*  x x  a A  a x x  x x■ • i  m X x « x » x x

için örnek gösterileb ilir: -dil J«tv! j J j  "... ve A llah

48^- el-Bakara 2/43.
483- el-Bakara 2/185.
484- el-Hacc 22/29.
485- el-Bakara 2/233.
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müminlere karşı kâfirlere asla yo l verm eyecektir, "486 Çünkü görünüşte haber ifadesi 
olm akla beraber, burada maksat, müminlere, kâfirlerin kendi üzerlerinde hiçbir şekilde 
hakim iyet kurm alarına imkân vermemelerini emretmektir.

§: 248- E m rin  D elâ leti

Şayet b ir nassta em ir yer alm ışsa ve bundan m aksadın ne olduğunu gösteren 
karîneler varsa, emri bu karinelerin delâlet ettiği m anada anlam ak gerekir. Fakat m ak
sadın ne olduğunu gösteren dış karinelerden m ücerret bir em ir söz konusu olursa, o za
man em rin ne yönde anlaşılması gerekeceği hususunda bilginler farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir:

* Bir guruba göre, böyle bir emir, m e'm ûrun bihin (: em redilen fiilin) "nedb" veya 
irşâd 487 yoluyla talep edildiğini gösterir. Özel karine bulunm adıkça, m e'm ûrun bihin

"vâcib" olduğuna delâlet etmez.

* D iğer bir gurup bilgine göre, böyle bir emir, me'm ûrun bihin "mubah" olduğunu 
gösterir. Özel karine bulunmadıkça me'm ûrun bihin "nedb" veya "vücûb" yoluyla talep 
edildiğine hükmolunamaz.

B ir başka guruba göre ise, emrin, "vücûb", "nedb" ve "ibâha" m analarına delâleti 
eşittir. D aha sonra hakkında bilgi verilecek olan "m üşterek" lâfızda olduğu gibi, özel 
karine bulunmadıkça, hiçbirine delâleti belirli hale gelmez.

t  B,’lg ' nlcr' n Ç0ğunluğuna gelince, onlara göre emir, prensip olarak m e'm ûrun bihin 
vücûb una delâlet eder. Özel bir karine bulunm adıkça, emrin vücûbdan başka bir m a

nada anlaşılm ası doğru olmaz. Şayet karine varsa, em rin, karinenin gösterdiği m anaya 
hamledilmesi gerekir. Buna göre:

- Şayet karine "ibâha"ya delâlet ediyorsa, em ir em redilen işin "m ubah" olduğunu

ifade etm iş olur. M eselâ, IjIT  "Yiyin, için"488 âyetinde durum  böyledir. Zira

yem e ve içm enin insan fıtratının gerektirdiği tabiî ve kaçınılm az bir iş olması, bu emrin 
vücûb ve bağlayıcılık  anlam ında olm ayıp, ibâha ve m üsaade anlam ında o lduğunu 
gösteren açık bir karinedir.

- Eğer karine m em ûrun  bihin nedb" yoluyla talep edildiğini gösteriyorsa, em rin 
m endub luk ve "m üstehab"lık ifade ettiğ ine hükm olunur. Şu âyette olduğu gibi:

4 8 ^- en-N isâ' 4/141.
487 »i * • * j

- Gerek nedb gerekse "irşâd" (jLijlii) kesin ve bağlayıcı olm ayan bir tarzda fiilin

yapılm asını talep etm ek anlam ındadır. Ancak başka açıdan aralarında bir fark vardır: 
N edb’dekı gaye âh irette  sevap elde ed ilm esi, irşaddaki gaye ise dünyevi fayda 
sağlanm asıdır.

48 8 - el-Â'râf 7/31.
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*  ox  g » Jo X » O > > ^  0(  S ,  / /  £  ✓ s  A s *  s  y  i y

I O j  ç*-*_^1>İ i^üU jI c ^ l *  lw* ı_>USOl ö j*~ ı "Ellerinizin altında

bulunanlardan (kölelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle -eğer kendilerinde b ir iyilik 
görürseniz- m ükâtebe yapın."489 Bu âyette geçen köle lerle  m ükâtebe sözleşm esi 
yapılm asına dair em ir, kesin tarzda ve bağlayıcı değildir. Bu, o fiilin m endub ve 
m üstehab olduğunu göstermektedir. Zira bu emrin bağlayıcı olm adığını gösteren karine 
mevcuttur. O da, İslâm hukukunun şu yerleşik kuralıdır: M alik, m ülkünde m utlak tasar
ruf hürriyetine sahiptir. Ortada bir zaruret veya ihtiyaç hali bulunm adıkça, malik, mülkü 
ile ilgili olarak belirli bir tasarrufa zorlanamaz.

- Karîne, em rin, birtakım  dünyevi faydaların sağlanm asına yönelik bir hatırlatm a 
olduğunu ve me'm ûrun bihin "irşâd" yoluyla talep edildiğini gösteriyorsa, em rin "irşâd"

9 y  o A$y y y  Ay ^  y  İ  y  £ y  y

(yol gösterm e) m anasında anlaşılması gerekir. M eselâ, pi-k  ^1 W  ^
A AJ® y  0  y  A y  g  y

"Ey iman edenler! Belirli b ir süre için birbirin ize borçlan

dığınızda onu yazın"490 âyetindeki borcun yazıya geçirilm esi em ri vücûb için değil, 
hakkın korunmasını sağlamak üzere irşadda bulunmak içindir. B ir sonraki âyet, buradaki

em rin vücûb için olm adığını gösteren bir karinedir. A yet şöyledir: ^*1 Oli
A y y  y g  y  AO £  İ  + y  A» y  *  O y  O A A 9 y

tüUI (^JJI i j J i  Ua*j çS-juu "Şayet birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen 

ta ra f emanetini tastam am  yerine getirsin ,"491 G örüldüğü gibi bu âyet, alacaklının 
borçlusuna itim at etm esi halinde borç senedi yazılm adan da borç ilişkisinin kurulabi
leceğini ifade etmektedir.

Şayet karîne, em rin, "eğitim" ve "güzel davranışlara alıştırm a" m aksadıyla fiilin 
yapılm asının talep edildiğini gösteriyorsa, emir "te'dîb" ifade etm iş olur. M eselâ Hz. 
Peygam ber (s.a.)'in henüz küçük bir çocuk olan Abdullah b. A bbâs'a hitaben söylediği
x y İ  » A y  y  y 9 A y y * * y

vLUj j r ,  J T j  aJJI jv** "Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye"492 sözünde

geçen em irler vücûb için değildir. Çünkü m uhatap henüz m ükelle fiye t çağ ında 
bulunm am aktadır. Bu emir, eğitme, tehzib-i ahlâk ve güzel alışkanlıklar kazandırm a 
maksadı taşımaktadır.

- Eğer yukarıda belirtilen durumlar söz konusu değilse, yani em rin em redilen fiilin 
vücûbuna delâlet etm esini engelleyen bir karîne ortada yoksa, o zaman em ir m e'm ûrun 
bihin kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiğini ifade etmiş olur.

Bilginlerin çoğunluğu (: cum hur) tarafından savunulan bu görüş, bizce de tercihe 
şâyân olan görüştür. Kur'ân ve Sünnet'te yer alan em irlerin anlaşılm asında, bu em irler

489- en-N ûr 24/33. "M ükâtebe” için bkz. dipnot 348.
4 9 0 - el-Bakara 2/282.
4 9 ' -  el-Bakara 2/283.
4 9 2 - Buhârî, At'ıme, 2; Müslim, Eşribe, 107; Tirmizî, At'ıme, 47.
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den maksadın ne olduğunu gösteren karinelerin bulunmaması halinde, vücûb manasının 
esas alınması gerekir. Çünkü delilleri inceleyen kimse, dil açısından "emir"in, em redilen 
fiilin yerine getirilm esinin kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiğini gösterm ek üzere 
konmuş olduğunu görür. Şayet talepte bulunanın, em rin yöneltildiği kişi üzerinde ha
kimiyeti varsa ve o kişi me m ûrun bihi yerine getirmiş ise, em redenin hoşnutluğunu ve 
mukâfaatı, yerine getirm em iş ise kınanmayı ve cezayı hak eder. İşte usul bilginlerinin 
terminolojisinde "vücûb"un ifade ettiği anlam da budur.493

§ : 2 4 9 ' Ş er 'î E m ir ler in  D elâ letin d e  B ilg in ler in  İh tilâ fın ın  İstin b â ta  
(: H üküm  Ç ık arm aya) E tk isi

Yukarıda açıkladığım ız üzere, emir, kendisi ile ilgili karinelerin bulunup bulunm a
m asına göre farklı delâletlere sahiptir: Bazen vücûba, bazen ibâhaya, bazen ise nedbe, 
irşâda veya te'dîbe delâlet eder. ’

Çoğu zaman karinelerin m evcut olup olmadığının kabulü ve bu karinlerin yorum 
lanması hususunda bilginlerin görüşleri farklılık taşıdığından, nasslarda yer alan em irle
rin vücûba veya diğer m analara delâleti konusu bilginler arasında ihtilâfa yol açm ış ve 
farklı ictihadlar ortaya çıkarmıştır. Böylece emrin delâleti, İslâm hukukunun önem li bir 
konusunu ve hüküm  istinbâtındaki ihtilâfların  başlıca sebeplerinden  birin i teşkil 
etmiştir. Söz gelımı bir gurup bilgin, bir em ir ile karineye binaen kesin ve bağlayıcı 
tarzda me'mûrun bihin talep edildiği kanaatine varırken, diğer bir gurup kendi nazarında 
bu em ri karineden m ücerret saymış fakat prensip olarak em rin vücûba delâlet ettiğini 
kabul ettiğinden aynı sonuca ulaşmıştır. Ö bür yandan başka bir gurup bu em rin vücûb 
değil nedb veya irşâd yoluyla m e'm ûrun bihin talebine delâle t ettiğ i görüşünü sa
vunmuş^ bu gurup da kendi içinde iki farklı gerekçeye dayanabilm iştir: Bazıları nedb 
veya irşâda delâlet eden karine bulunduğunu söylerken diğer bazıları bu karineyi kabul 
etmemiş fakat prensip olarak (özel karine bulunmadıkça) emrin nedb veya irşâd anlamı 
taşıdığı kanaatinde oldukları için aynı sonuca ulaşmışlardır.

İslâm hukukçularının farklı görüşler ileri sürdükleri fıkhî m eseleleri takip edip bu 
meselelerdeki ihtilâf sebeplerini dikkatli bir şekilde inceleyen kim se görür ki, pekçok 
meseledeki ihtilâfın sebebi, İslâm hukukçularının o mesele ile ilgili nassta yer alan em 
rin mûceb i (: gerekli kıldığı sonuç) hususundaki görüş farklılığıdır.

§ : 250_ İslâm  H u k u k çu lar ın ın  B orç İ lişk is in in  Y a zıy a  G eç ir ilm es i, 
B orç V eya A lım -S atım  İçin  Şah it T u tu lm ası K on u su n d ak i 
İ h t i lâ f ı

Y ukarıda işaret ettiğ im iz ih tilâflı m eselelerden biri, borç ilişk isin in  yazıya 
geçirilmesi ve borçlanm a veya insanların yapageldikleri alım -satım  için şahit tutulması 
konusudur. İslâm hukukçuları, yazıya geçirm e ve şahit tutm anın m endub m u (ki bu

4 9 3 - bkz. Âmıdı, İhkâm, ir, 9 vd., Sadru'ş-Şerî'a, Tavdîh, I, 152; et-Teysîr Şerhu’t-Tahrîr II 49 
vd.; Müsellemü's-Sübût, I, 372 vd.
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halde m ükellef onu terketm ekle günahkâr olm az) yoksa vâcib mi (ki bu takdirde 
m ükellef onu terketm ekle günahkâr olur) olduğu hususunda ihtilâf etm işlerdir. Cum hur 
birinci görüşü, bir kısım  İslâm  hukukçuları ikinci görüşü -ki bu Zâhiriyye m ezhebinin 
görüşüdür- savunmuşlardır.

Bu ihtilâfın  sebebi, şu âyetlerde geçen em irlerin  m uktezâsı hususundaki görüş 
farklılığına dayanmaktadır:

9 Oy / X 9 yQ y XX XX* / Ü> s A y y  y 9y 9 X0 y y y y fi Ay y

cT*- "* J*"* ^  O ^  ^
* X» y yy y X o £y y y £ y y 9 y 9 y 9 iİ , 0 ,  9 y lX X y y OyX y y X ,y 9 y 9 y 9 % y

J  • • N Cr4 ö y i» y  OİjIy \ j  Jj>- j  ç l s r j  li_j>o j*J Oli
y g  9 y * y  X* y *  y y *  y X y 9 yy yy  yy 9 X*X 9 y 4» y y y *  y fi y X y y

y i  j ü  yju> o l* ji  i j i s~ |«Jj ji** û i j , . .  j — v J i r  jL ^ j ^ j
H ,  ,  *  ̂ M * * *9* * * s * * * a -
ajj <dJl axjL«I p£ .iaKt

"Ey iman edenler! Belirli b ir süre için birbirinize borçlandığınızda, onu yazın. (...) 
Erkeklerinizden iki kişiyi, eğer iki erkek yoksa muvafakat edeceğiniz şahitlerden bir er
kek iki kadını şahit tutun. (...) Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Ne yazan ne 
şahitlik eden zarara uğratılsın. (...) Yolculuk halinde olur da yazacak birini bulamazsanız 
(borca karşılık) alınmış rehin de (yeterlidir). Şayet birbirinize güvenirseniz, kendisine 
güvenilen taraf emanetini tastamam yerine getirsin ,"494

Bu nass dört em ir ihtiva etmektedir:
X XX* y

1- ayşS'b  İfadesindeki borcun yazılması emri.
o >  ̂ » Oy y X 9 y9 y

2- j  y  I İ f a d e s i n d e k i  borç için şahit tutm a emri.
» y yy y X • ^

3- li! j  İfadesindeki satım için şahit tutm a emri.
•Ay X* y <A y y

4- yÂ» 01a j  İfadesindeki yolculuk halinde rehin alm a em ri (çünkü bu ifade
tf X* y S* y Xy S fy

Lpyju> L a j \y * j l i  "rehin alınız" anlamındadır).

Bilginler, rehin alm a emrinin vücûb değil nedb ve irşâd için olduğu hususunda itti
fak etm işlerdir. Çünkü bu emrin vücûb manasında anlaşılm asını engelleyen ve nedb ve 
irşâd anlamı taşıdığını gösteren karîne bulunmaktadır. Bu karine âyetteki "Şayet birbiri
nize güvenirseniz..." ifadesidir. Bu ifade, alacaklıya borçlusuna güvenmesi halinde borca 
karşılık  ondan rehin alm am ası im kânını tanım aktadır. O yüzden, bütün İslâm  hu
kukçularına göre, yolculuk halinde borca karşılık rehin alınm ası em ri nedb ve irşâd 
yönünde b ir talep olarak kabul edilm iştir ve m ükellef bu em ri terketm ekten ötürü 
günahkâr olmaz.

494- el-Bakara 2/282, 283.
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Bilginler, borcun yazılm ası, borç için şahit tutulm ası ve satım  için şahit tu tu l
m asına dair em irlerin mûcebi hususunda ise ihtilâf etmişlerdir. Cum hura göre, bu em ir
lerden her biri nedb ve irşâd içindir, vücûb için değildir. Çünkü vücûb anlam ının 
çıkarılm asını engelleyen karîne bulunmaktadır. Bu, -yukarıda da işaret edilen- "Şayet 
birbirinize güvenirseniz... ifadesidir. Çünkü bu ifade kişiye, borç ilişkisi kurduğu kim 
seye itim at etme, dolayısıyla bu itim ada binaen borç senedi yazm am a ve bu ilişki için 
kimseyi şahit tutm am a imkânını tanımaktadır.

Zâhirîler ise şöyle der: Borcun yazılm ası, borç ve satım  için şahit tutulm ası em ir
leri, nedb ve irşâda değil vücûba delâlet etmektedir. Çünkü karînelerden m ücerret emrin 
muktezâsı vücûbdur. Bu emirleri vücûb anlamından çıkarıp başka bir anlam a m eselâ 
nedb  ve irşâd  an lam ın a  g e tiren  karîne  ise b u lu n m a m a k tad ır. Â y e ttek i

o U I j l  ^ İJ I  Uâ», qa \ o u  ifadesine gelince, buradaki (Ol) borcun

yazılm ası, borç ve satım için şahit tutulması emirleri ile ilgili olm ayıp sadece yolculuk 
halinde rehin alınması emri hakkındadır. Çünkü hemen bu emrin peşisıra zikredilmiştir.

İşte bu gerekçeye binanen Zâhirîlere göre borcun yazılması, borç ve satım için şahit 
tutulm ası vâcibdir. M ükellef bunu terkederse günahkâr olur; fakat bu terkten ötürü 
sözleşme fâsid olmaz.

Bize göre tercihe lâyık olan cum hurun görüşüdür. Çünkü U^ju j û  ifa

desi nassın ihtiva ettiği dört em irden sonra gelmiştir. Bunu sadece yolculuk halinde re
hin alm a em rine bağlamak ve diğer emirlerden ayırdetmek doğru olmaz. Z ira nassın ta
m amı tek bir mevzu ile ilgilidir. O da, yazma, şahit tutm a ve rehin yoluyla hakları te
m inat altına almaktır. M ademki Zâhirilerin de kabul ettikleri üzere rehin ile ilgili em ir 
mendubluğu gösterm ektedir, şu halde yazma ve şahit tutm a ile ilgili em irlerin de men- 
dubluk anlamını taşıdığına hükm etm ek gerekir. Çünkü -belirttiğim iz gibi- bu em irlerin 
hepsinde m aksat hakkın korunm asıdır. O halde bunlardan bir kısm ının  nedb bir 
kısmının vücûb için olduğunu söylemek delilsiz bürhansız bir iddia olur.495

495
- Zahirilerin nassları ne ölçüde anlayabildikleri, nasslarda yer alan em irlerin zahirine ne ka

dar^ sıkı sarıldıkları ve bu em irlerin delâletini vücûbdan nedb ve ibâhaya çevirebilecek  
karîneleri anlamada ne kadar sathî kaldıkları hususunda açık bir örnek teşkil etm ek üzere, 
ibn Hazm ez-Zâhirî'nin bu ihtilâflı mesele ile ilgili sözlerine burada yer verm eyi faydalı 
buluyorum , işte İbn H azm 'ın el-M uhallâ isim li eserinin "K arz” (: ödünç sözleşm esi) 
babındaki (VIII, 80 vd.) açıklamaları:
Şayet karz belirli b ir vadeye bağlı ise, onların (alacaklı ve borçluyu kasdediyor) bunu 

yazmaları ve âdil ıkı yahut daha fazla erkek veya bir erkek ile iki yahut daha fazla kadın 
şahit tutmaları farzdır. Eğer bu bir yolculuk sırasında ise ve yazacak bir kâtip bulam az
larsa, b acak lı dilerse alacağına karşılık rehin alır, dilerse rehin almaz. Şayet borç vadeli 
değil ise, bunlardan hiçbirisi gerek yolculuk gerekse mükimlik halinde gerekli değildir. Bu

hükmün delili ^  ... jj'ı âyetleridir. Yüce A llah'ın em rinin

gereği, itaatten başka bir şey değildir. Kim "bu m endubluktur" derse, bâtıl söz söylem iş 
*n u ^ ÜCu A,lah " ° nU yazln,' buyurduğu halde hiç kimse "istersem yazmam" diyemez. Yüce 
Allah şahit tutun" buyurduğu halde, hiç kimse "şahit tutmuyorum" diyemez. Yüce A llah'ın
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§: 251- Y asak  ve H aram  K ılm adan S onra G elen  E m ir

E m ir sıygası bazen em redilen fiilin yasak ve haram kılınm asından sonra gelir.
*  »  /  «  /  9  ( 0  X s *  s  X y  X s  s

M eselâ aİJI ^  ^ j U l  J  lâli "Namaz kılınınca, ye r 

yüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın"496 âyetindeki nam azdan sonra 
alış-veriş vb. yollarla rızık aramak üzere yeryüzüne dağılm a em ri böyledir. Çünkü bu 
emir, (cum a namazı sırasında) alış-verişi yasaklayan şu âyetten sonra gelmiştir:

® ^  / S  }  J* *  0 ® ^ S X X • / • y i  y  A y  Ay ̂ y  4  y $y y

/  > /» / •  >*> « « J y İl •/
Dİ

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen 
Allah'ı anm aya koşun ve a lış-verişi bırakın. E ğer bilirseniz, bu sizin için daha

em irlerini başka bir nass veya açık bir zaruret bulunm adıkça, vücûbdan nedb anlam ına 
çevirm ek câiz değildir. Bütün bunlar, Ebû Süleym an'ın (Şeyhi Davud b. A li'yi kasdediyor), 
arkadaşlarımızın tamamının ve seleften bir gurubun görüşüdür."
İbn Hazm aynı kitabın 344. sayfasında ve devam ında şöyle dem ektedir (bazı tasarruflarla): 
"Değeri az veya çok olsun, satım sözleşm esinin taraflarının, bu sözleşm e için âdil iki e r
kek veya bir erkek ile iki kadını şahit tutm aları farzdır. Bu im kâna sahip oldukları halde 
şahit tutm azlarsa Cenâb-ı Allah'a isyan etm iş olurlar; am a satım  sözleşm esi tam dır. Şayet 
satım  sözleşm esi belirli b ir vadeye bağlanm ış ise, şahit tutm a vecîbesinin yan ısıra  onu 
yazıya geçirm eleri de farzdır. Yazmazlarsa Cenâb-ı Allah'a isyan etmiş olurlar, am a satım 
sözleşm esi tam dır." Daha sonra İbn Hazm, bu görüşü desteklem ek için yukarıda geçen 
âyeti delil göstermekte, Sahâbe ve Tabiûn'dan satım da şahit tutmanın farz olduğu görüşünü 
teyit eden nakillerde bulunm akta, K ur'ân 'da yer alan bazı em irleri zikretm ekte; H anefî, 
Şâfiî ve M âlikîlerin bu em irlerin bazısını vücûba bazısını ise nedbe ham letm ek suretiyle 
kendi içlerinde çelişkiye düştüklerini ve delile dayanmayan keyfi hüküm  verdiklerini iddia

etmektedir. İbn Hazm  bundan sonra şöyle demektedir: "Eğer........... j. '<’*-] j - lî 'y  âyetini

zikrederlerse şu cevabı veririz: Bu delil rehin ile ilgili olduğu için kabule şâyân değildir. 
Bunu, -delilsiz burhansız- şahit tutm a ve yazıya geçirm e em rindeki vücûb hükm ünün 
düşürülmesine hamletmek câiz olmaz."
İbn Hazm bu sözleriyle cumhurun bu âyetin söz konusu emirlerin vücûb değil nedb ve irşâd 
anlam ına geldiğini gösterdiği yönündeki görüşüne cevap verm eye çalışm aktadır. O ysa bu

âyet ( C i i J ' f ü û k i ş i n i n ,  yazıya geçirm e, şahit tutma veya rehin alm a yönüne git

m eksizin hukuki ilişki kurduğu kim selere güvenebileceğini açıkça gösterm ekted ir. İbn 
Hazm ise, bu sözün, yazma veya şahit tutma emrine değil sadece -yakınında bulunduğu id 
diası ile- rehin alm a em rine ait olduğu, bunun yukarısında geçen bü tün  em irle re  
bağlanm asının delilsiz bir iddia olduğu kanaatindedir. Fakat biz onun söylediğinin aksine,

La.J t y  âyetinin s ırf  rehin alm a em rine hasıedilm esinin delilsiz  iddia olduğu

görüşündeyiz. Zira her iki âyet aynı konu ile, yani yazıya geçirme, şahit tutm a veya rehin 
alm a yoluyla hakların tem inat altına alınm ası konusu ile ilgilidir. Rehin ile ilgili em ir 
nedb için olduğuna göre, yazma ve şahit tutm a ile ilgili em irler de nedb içindir. Z ira hep
sinde gaye birdir; o da hak sahibinin hakkını korum aktır. Şu halde, Z âh irîlerin  yaptığı 
gibi bunların bir kısmını nedb anlam ında d iğer bir kısmını vücûb anlam ında yorum lamak, 
dayanaksız ve delilsiz bir iddia olur.

496- el-Cumu'a 62/10.
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7 J  I • *   ̂ "
hayırlıdır. Kurban etlerinin saklanmasını yasakladıktan sonra şu hadiste geçen 

"saklayınız" em ri de bu şekle örnek teşkil eder: j û - î l  ^

\ j j >-ili VI "Size kurban etlerinin saklanmasını yasaklamıştım. Artık saklayınız, "497

İşte bu paragrafta yukarıda örneklerini verdiğimiz durum dan söz edeceğiz. Esasen 
usulcüler yasaklam a ve haram kılmadan sonra gelen em ir sıygası konusunda pek çok 
görüş ileri sürmüşlerdir. Biz bunları üç görüş halinde özetlem ekle yetineceğiz.

B irinci görüş: Böyle em ir sıygası ibâhaya delâlet eder (em redilen fiilin m ubah 
olduğunu gösterir). Bu görüş İm am  Şâfiî'den ve bir gurup bilginden nakledilm iştir. 
H erhalde bu görüşün sahipleri, yasaktan sonra gelen em irlerin büyük çoğunluğunun 
-bilginlerin ittifakı ile- m ubahlığa delâlet ettiğine dayanarak, em rin yasaktan sonra gel
m esini, onun vücubdan alın ıp  ibâha an lam ına çek ilm esi iç in  bir karîne o larak

<*» * m » «  *  > ,  ı ,

görmektedirler. M eselâ, çj>- ^ I j  A-saJl jŞ - "İhrâmlı iken avlanmayı helâl saym a

mak üzere... âyetinden sonra gelen Ijilis lo li l i l j  "Ihrâmdan çıkınca avlanın  

(avlanabilirsiniz) 498 emri, bilginlerin ittifakı ile mubahlık anlamındadır. Y ine yukarıda

zikrettiğimiz kurban etleri ile ilgili hadisteki "saklayınız" em ri bütün bilginlere
göre mubahlık hükmünü göstermektedir.

 ̂ ik in c i görüş: B öyle em ir sıygası vücûba de lâ le t eder. H anefî b ilg in lerin  
çoğunluğu ve bir kısım Şâfiî bilgin bu görüştedir. Öyle görünüyor ki bu görüşün sahip
leri bu sonuca varırlarken şöyle düşünüyorlar: Karînelerden m ücerret olarak gelen em ir 
sıygası vücâba delâlet eder. Emrin yasaktan sonra gelmiş olması ise onu vücûbdan başka 
bir anlam a çekm eyi gerektiren bir karîne değildir. Bu şekilde yasaktan sonra gelm iş 
olduğu halde vücuba delalet eden bir kısım  em irler de gerçekten m evcuttur. M eselâ:
0 ** s s *  »s / » t t> s t t ^  /  ^

jJu }\ Ijlü li _/4_îUI lili "Haram aylar çıkınca, müşrikleri

bulduğunuz yerde öldürün '’499 âyetindeki müşriklerle savaşm a em ri haram  aylarda bu 
fiilin yasaklanması hükmünden sonra gelmiştir ve fakat bu em rin vücûb ifade ettiği hu
susunda bütün bilginler fikir birliği etmişlerdir.

Yine, Rasülüllah a gelip ‘Ya Rasûlellah! Ben hiç tem izlenm eden sürekli âdet gören 
bir kadınım . N am azı terketm eli m iyim ?” diye soran Fatm a bint E bî H ubeyş’e Hz.

Peygam ber şöyle buyurm uştur: c i - i l  liü  <. jeu*u. iiJUi ÛjÎ 4 Sf

oval l i \jLhjU)\ «Hayır Bu> damardan gelen bir kan-

4 9 ^ b k z .  dipnot 251.
498- el-M âide 5/1-2.
4 99- et-Tevbe 9/5.
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dan ibarettir; âdet kanı değildir. Âdetin geldiğinde namazı terket. Âdetin bittiğinde 
üzerindeki kanı yıka ve namazını kıl. "500 Buradaki âdet sonrası namaz em ri, yasak ve 
haram kılm adan sonra gelmiştir ve vücûb içindir.

Üçüncü görüş: Böyle em ir sıygası yasak ve haram lık hükm ünü ortadan kaldırır 
ve m e'm ûrun bihin yasaktan önceki -m ubah, vâcib vb. -hükm ünün geri gelm esini 
sağlar. H anefî bilginlerden Kemal b. Hümâm bu görüşü seçmiştir. Bizim  de bu m ese
lede tercih ettiğim iz görüş budur. Tüme varım m etodu ile yapılan incelem eler bunun 
doğruluğunu ortaya koymaktadır. Nitekim yasak ve haram kılmadan sonra gelen emirleri 
inceleyen kim se, buralarda me'm ûrun bihin hükm ünün yasak hükm ünden önce o fiil 
için sabit olan hüküm  olduğunu görür. Bunun örnekleri çoktur. Birkaçını hatırlatacak 
olursak:

- M üşriklerle savaşmak vâcibdir. Haram aylarda savaşmak ise haram kılınmıştır. Bu 
ayların bitm esinden sonra savaşma ile ilgili emrin m uktezâsı da -bilginlerin ittifakı ile- 
vücûbdur. Görüldüğü gibi bu hüküm, yasaktan önceki hükmün kendisidir.

- Ölümü hatırlayıp öğüt alm ak üzere kabirleri ziyaret etm ek m endub nev'indendir. 
Şâri', bir m aslahata binaen önce bunu yasaklamış sonra Rasûlünün diliyle kabir ziyare-

+ 1 * *  *  *  İ s t  /  ̂t XX f f »  / / i / J *■

tin i şö y le  em re tm iş tir : ‘j k j  ^  -U *~J û il  - lü  â j l j  j f -
* S J  i  I* /  J j  /  /  i  i s
•jf-Ul Lf'i* "Daha önce size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Muhammed'e

annesinin kabrini ziyaret için izin verilmiş bulunmaktadır. Artık siz de kabirleri ziyaret 
edin, zira bu âhireti hatırlatır."501 B ilginler buradaki em rin m endubluk anlam ında
olduğunu ih tilâfsız  kabul ederler. İşte bu hüküm  yasaklam adan önceki hükm ün
aynısıdır.

- A vlanm a m ubah iken, Ş âri’ ihrâm  halinde bu fiili haram  kılm ıştır. Sonra
i *  •  /  ^  s

ihrâm dan çıkılınca avlanm ayı em retmiştir: I lilj  "İhrâmdan çıkınca a v

lanın. " Bu em rin m ubah kılm a anlam ında olduğu hususunda bilginler ittifak  etm iştir. 
Şu halde yasaktan sonraki hüküm ile yasaktan önceki hüküm aynıdır.

§: 252- E m rin , M e'm ûrun  B ihin  T ekrarına  D elâ leti

Emrin, m e'm ûrun bihin tekrarına ve hayat boyunca yerine getirilm esine delâleti hu
susunda usulcüler birçok görüş ileri sürm üşlerdir. Bu görüşler içinde isabetli olanı 
şudur: Em ir, ancak, m e'm ûrun bihin ileride yerine getirilm esinin  talep  ed ild iğ in i 
gösterir. M e'm ûrun bihin tekrarına delâlet ise em ir sıygasından çıkarılamaz. Bu delâlet, 
em ri çevreleyen karînelerden çıkarılabilir: Emrin, Şâri'in m e'm ûrun bih için illet veya

500. g az , |g flz farkhhkian  jiSj bkz. Buhârî, Vudû', 63, Hayd, 8, 19. 

50 Tirm izî, Cenâiz, 60.
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sebeb kabul ettiğ i b ir şarta bağlanm ış yahut bir vasıfla kayıtlanm ış olm ası gibi. 
Meselâ, şu âyette abdest alm a emri namaz kılma iradesine bağlanmıştır:

S^UaJl J l  | - r IM • ■' *■1 I j^ l ,jJ"ÜI ^ l  Ij "Ey iman 

edenler! Nam aza duracağın ız zaman yüzlerinizi, d irsek lerin ize kadar ellerin izi 
yıkayın. 502 Bu em ir, kişinin nam az kılm a ihtiyaç ve iradesi bulunduğu her zaman 
abdestin alınm ası talebini ihtiva etmektedir. Nam az iradesi abdest alınm ası talebinin 
illetini veya sebebini teşkil etmektedir. Bir şeyin illet veya sebebi tekerrür ettikçe o şey 
de tekerrür eder. Bir başka örnek: Zina eden erkek ve kadına değnek vurm a cezasının

uygulanm ası emri zina fiili ile kayıtlanmıştır: Âîl* Jb-Ij  J T  I J l j J l j  îJİjJl

"Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun."503 Buradaki emir, zina 

fiilin bulunm ası halinde zina haddinin de uygulanm ası talebini ihtiva etm ektedir. Zira 
Ş â r i , zina fiilini cezanın gerekliliği için illet veya sebeb kılm ıştır, o tekerrür ettikçe 
ceza da tekerrür eder.

§: 253- E m rin  "Fevr"e ve "T erâhî"ye D elâ leti

U sulcüler em rin m e'm ûrun bihin tekrarına delâleti hususunda ih tilâf ettikleri gibi,
ı a  • • 9 * T * ' '

me'mûrun bihin fevren O jj i  /  hem en) mi yoksa terâhiyen ( LjM J  /  geniş zam an içinde)

mi yerine getirilmesi gereğine delâleti konusunda da birçok görüş ortaya koymuşlardır. 
Bu görüşler içinde tercihe şâyân olanı şudur: Emrin kendisi, m e'm ûrun bihin fevren mi 
yoksa terâhiyen mi yerine getirileceği hususuna delâlet etmez. Bu husus em ri çevreleyen 
şartlardan anlaşılabilir. M eselâ, bir kim se başkasına "Bana su ver" dese, bu em ir 
m e'm ûrun bihin fevren yerine getirilm esinin istendiğini gösterir. Ç ünkü bu yönde 
karîne bulunmaktadır. Karîne şudur: Âdete göre su, ancak su ihtiyacının duyulm ası ve 
fiilen susuzluğun bulunması halinde istenir.

Bir kimse muhatabına, meselâ, "Bir hafta sonra şöyle yap" dese, bu em ir terâhî ifade 
eder ve me'mûrun bihin yerine getirilmesinin bir hafta tehirini gerektirir.

Me mûrun bihin ram azan orucunda olduğu gibi (kendi cinsinden) başka fiili kapsa
mayacak bir vakit ile kayıtlı olması halinde, emir fevr ifade eder. Belirlenen vaktin gir
m esiyle m e'm ûrun bihin de hem en edâ edilm esi gerekir. Çünkü m e'm ûrun bihin bir 
parçasının kaçırılması ile edâ imkânının ortadan kalkacağı tarzda edâ için dar bir vakit 
tayin edilmiş olması, emrin fevri olduğuna açık bir karîne teşkil eder.

Fakat me'm ûrun bih, beş vakit namazda olduğu gibi kendisiyle birlikte (kendi cin-, 
sinden) başka fiillerin ifasına da imkân verecek bir vakit ile kayıtlı ise, em ir fevre delâlet 
etm ez ve me m ûrun bihin tayin edilen vaktin başında yerine getirilm esi gerekm ez.

502- el-Mâide 5/6.
503- en-Nûr 24/2.
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M ükellef bu fiili belirlenen vaktin herhangi bir parçasında yerine getirebilir ve vaktin 
başında yerine getirm em ekten ötürü günahkâr olm az. Zekât, kazaya kalm ış oruç, 
k e fa re tle r  vb. fiille rde  olduğu gibi, m e 'm ûrun  bih in  m utlak , yan i v ak it ile 
kayıtlanm am ış olması halinde de hüküm böyledir. Bu durum da em ir fevr ifade etm ez. 
Fiil hem en yerine getirilebileceği gibi, istenen şeyin ihlâline yol açm ayacak şekilde te
hir edilm esi de câizdir. Bununla beraber, hayırlı işe bir an önce koşm a arzusu ve edâdan 
önce vaktin sona erebileceği endişesi ile fiilin hem en yerine getirilmesi daha faziletlidir.

* > Ptyiy * s « * *  * * <M s s 0 J «/
Çünkü Y üce A llah şöyle buyurm uştur: «dil ^1  o l

pjuS' Uj "Öyleyse hayırlı işlerde birbirirıizle yarışın. H epinizin dönüşü

Allah'adır. O, size, ayrılığa düştüğünüz şeyleri (: hakikatini) haber verecektir."504 
Şüphesiz, A llah'ın em rettiği fiiller, onun insanları yarışm aya teşvik ettiğ i "hayır"ın  
kapsamında sayılır.

-’O4- el-Mâide 5/48.



C- N E H İY

Nehyin
a) Mânâsı
b) Delâleti
c) Fevr ve Tekrara Delâleti
d) İbadetlere ve Muâmelâta Etkisi; Bu Hususta Bilginlerin Görüşleri.

§: 254- N eh y in  M anası

"Nehiy' ' ( ı ^ 1 ) ’ fiilden el çekme ve fiili terk etm e talebine delâlet eden söz (veya 
sözcük)dür.

Bu talep şu şekillerden biri ile olabilir:
. — • i -  i  • * *  ̂ ° * JJ* y y s

a) Bilinen nehiy sıygası ile. Şu âyetlerde olduğu gibi: 4JI ^  J l  IJsS j V j
*  "  * *  • J • jj

j»JLı "Vl "A llah ’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın."505 y \ V j
✓9 O Jl +

jviö-j"Mallarınızı, aranızda haksız sebeplerle yemeyin. "506

. . .  •• M  * ,  s

b) Fiilden el çekm e talebini gösteren em ir sıygası ile. C*JI I j j j j  "Ve a lış-verişi 
bırakın"507 âyeti buna örnek gösterilebilir.

c) Nehiy (,ı̂ J )  mastarından türetilmiş fiil ile. j J I j  J n İ J I j  tL iU ilI "...

Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. "508 âyetinde olduğu gibi.

** •  s  i. a
d) Tahrîm ) mastarından türetilm iş fiil ile veya helâlliğin < J~ "  )  nefyedil-
. . A  a v  •  $  J  e j> * , ,  a s # *

mesı ile. Şu âyetler buna örnek gösterilebilir: j "Size, ana-

505- el-İsrâ' 17/33.
506- el-Bakara 2/188
5^7- el-Cumu'a 62/9.
508- en-Nahl 16/90.
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larınız, k ızların ız  ... (ile evlenmek) haram kılındı. "509, U-» I ji* -tî £)î |*£J Slj
* e*  s  t t

Onlara (kadınlara) verdiklerinizden bir şey almanız helâl değildir."510

§: 255 - N eh yin  D elâ leti '

Usulcüler, emrin delâletinde olduğu gibi, karineden m ücerret nehyin delâleti konu
sunda da ihtilâf etmişlerdir.

* C um hura göre nehiy, menhiyyün anhin (: nehyedilen fiilin) haram  kılındığını 
gösterir ve özel karine bulunm adıkça "tahrîm" dışında bir anlam a çekilem ez. Karine 
varsa, nehiy o karinenin gösterdiği anlamda anlaşılır. Meselâ:

^ s f  f  9 » s  a ^  „  J s fi s İs s

L5̂  âJ1 U y  li! ijX*\ İJ
*  ^  ^  > s S  ^  ^  s

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen 
Allah’ı anmaya koşun ve alış-ver'ışi bırakın"511 âyetindeki nehiy, cum a nam azı sırasında 
alış-verişin m ekruh olduğuna delâlet etmektedir. Bu nehyi "tahrîm"den çıkarıp "kerâhe" 
anlam ına geçiren karine şudur: Nehiy bizâtihî alış-veriş hakkında olmayıp; alış-verişin 
kişiye farz olan cuma namazından alıkoyması endişesine binaen vârid olmuştur.

« *  « J s O t s s »Â O s  s* s 3 s S s

- |*-Tj—; J-j Dİ {.LJİ j t -  I^Jl^j V "Açıklanması halinde hoşunuza gitm eyecek bir

kısım şeyler vardır, ki onlardan sual etmeyin"512 âyetindeki nehiy, zarara ve eziyete yol 
açan fiilin terkedilmesi hususunda "irşâd" (: yol gösterme) anlamını taşımaktadır.

s s* s  s  o s » s ss * *  o *  S X

. L i A* il Aj«j L  jÜ V L j  "Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalpleri

mizi eğriltme."513 âyetindeki nehiy "duâ" anlamındadır.

* Bazı usulcülere göre nehiy, nehyedilen fiilin m ekruh kılındığını gösterir. Özel 
karine bulunm adıkça haram kılındığını göstermez.

* B ir kısım  usulcüye göre ise nehiy; tahrîm  ve kerâhe arasında "m üşterek"tir. 
Karine olmadıkça, bunlardan hiçbirine delâlet etmez.

Bilginlerin çoğunluğu (: cumhur) tarafından savunulan görüş, bizce de tercihe şâyân 
olan görüştür. Kur'ân ve Sünnet'te yer alan nehiylerin anlaşılm asında, bu nehiylerden 
maksadın ne olduğunu gösteren karinelerin bulunm am ası halinde, haram lık m anasının 
esas alınması gerekir. Çünkü dil kuralları açısından nehiy, nehyedilen fiilin terkedilm e- 
sinin kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiğini gösterm ek üzere konmuş sıyga dem ektir.

5 0 9 - en-N isâ' 4/23.
51° -  el-B akara 2/229.

el-C um u’a 62/9. Bu konuda daha önce yapılan bir hatırlatm a için bkz. dipnot 18. (m üter
cim)

-**2- el-M âide 5/121. î û l

513- Âl-ü İmrân 3/8.
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İşte İslâm  hukukçularının term inolojisinde "tahrîm"in ifade ettiği anlam  da budur. Şu 
halde nehyin gerçek m anasının "haram kılma" olarak kabul edilm esi, özel karîne bu
lunmadıkça bundan başka bir manaya çekilmemesi gerekir.

§: 256- N eh yin  "T ekrar"a ve "Fevr"e D elâ leti

N ehyin, nehyedilen fiilden fevren (: hemen) ve sürekli olarak el çekm e talebine 
delâlet ettiğini usulcüler ihtilâfsız kabul etmişlerdir. Şâri' bir işten nehyetmiş ise, neh
yin kendine yöneltildiği kişinin bu işi derhal terketmesi ve hayatı boyunca hiçbir zaman 
yapmaması gerekir. M ükellef, her ne zaman nehyedilen iş ile karşı karşıya gelse ve ken
disinde onu yapm a eğilim i belirse, o işi yapm aktan vazgeçm elid ir ki, kendisine 
yöneltilen hitaba uym uş ve im tihanın gereğini yerine getirm iş olsun. Çünkü b ir işten 
nehiy, o işin ihtiva ettiği zararı ve kötülüğü mükelleften defetm ek içindir. Bu gaye ise, 
ancak, fiilin derhal ve sürekli olarak terkedilm esi ile gerçekleşir. B ir kim se bir işten 
nehyedilse, sonra o kim se herhangi bir vakitte bir defa bile o işi yapsa, onun nehye 
uyduğu söylenemez. O halde nehyedilen şeyden el çekmenin hem  derhal gerekli olması 
(: "fevrî"liği) hem de sürekliliği (: "tekrar"ı), nehye uymanın gerçekleşm iş sayılabilmesi 
için zaruridir.

Görüldüğü üzere, bu yönüyle nehiy, em irden farklıdır. Z ira -yukarıda belirttiğim iz 
gibi- emir, kendi başına fevr ve tekrarı gerektirmez. Nehiy ise, bizâtihî hem  fevri hem 
de tekrarı gerektirmektedir.

§: 257- N eh yin  İb ad etlere ve M uâm elâta  E tk isi

Yukarıda ifade ettiğim iz üzere, tercihe lâyık olan görüşe göre, karinelerden mücerret 
olan nehiy, m enhiyyün anhin haram  kılınd ığ ına delâ le t eder. N ehyin  kendisine 
yöneltildiği kişi, buna karşı gelir ve nehyedilen fiili yaparsa günahkâr olur ve âhirette 
cezaya çarptırılm ayı hak eder. Bu, her ne kadar uhrevi bir sonuç ise de, nehyin yegâne 
sonucu bu değildir. B ir de nehyedilen fiile -ister ibadet ister m uâm elât nev'inden olsun- 
bağlanan dünyevi sonuç vardır. Bilindiği gibi, ibadetler ve muâmelât, Şâri'in kendilerine 
bir takım  hüküm ler ve hedeflenen sonuçlar bağladığı işlerdir. Şâri' bunlar için bazı 
rükünler ve şartlar belirlem iştir ki, onlar bir arada bulunm adıkça o fiiller m uteber olmaz. 
İşte şimdi nehyin bu konudaki etkisinden söz edeceğiz. Bu hususta söylenebilecek 
şeyleri şöylece özetlemek mümkündür:

İslâm 'da m eşru kılınm ış namaz, oruç, alım-satım, kira, evlenm e akitleri ve benzeri 
ibadetler ve m uâm eleler hakkında Şâri'in nehyi özel bazı durum larda söz konusu olabilir. 
Bu konudaki nehiyler tüm e varım m etodu ile incelenirse, bunların üç nevi halinde ele 
alınabileceği görülür:

Birinci nevi: Am elden o amelin mahiyeti ve özü(ndeki sakatlık) sebebiyle nehiy. 
Bu, amelin rüknünün veya m ahallinin (: konusunun) bulunm am asına binaen konulmuş 
nehiydir. M eytenin (: m urdar etin), ana karnındaki ceninin, daha ortada olm ayan m uay
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yen bir ekinin satışına dair nehiy böyledir. Bütün bu olaylardaki nehiy satım konusunun 
(şer'an) mevcut olmamasından ötürüdür.

İkinci nevi: Amelden, o am eli çevreleyen fakat onun icaplarından olm ayan bir 
durum sebebiyle nehiy. Çalınmış elbise ile namaz kılma ve cum a namazı esnasında alış
veriş yapm a hakkındaki nehiy gibi.

Üçüncü nevi: Amelden, o amelin icaplarından olan bir vasıf (taki sakatlık) sebe
biyle nehiy. Bayram gününde oruç tutm a ve ribâ yahut bir fâsid şart ihtiva eden satım  
sözleşmesi hakkındaki nehiy bu neviye örnek gösterilebilir. Şöyle ki: Bayram  gününde 
oruç tutm anın yasaklanması orucun m ahiyetinden ötürü değildir. Z ira oruç bir ibadettir, 
m ahiyetine binaen yasaklanması düşünülemez. Buradaki nehiy, o günde Y üce A llah'ın 
misafiri sayılan kulun bu ikramı reddetm iş olacağından dolayıdır. Aynı şekilde ribâ ih
tiva eden satışın, m eselâ yüz kilo buğdaya karşılık yüz on kilo buğdayın satılm asının 
yasaklanm ası da böyledir. Çünkü bu yasak satım  sözleşm esinin m ahiyetinden dolayı 
değil, satım sözleşm esinin vasıflarından birindeki sakatlıktan ötürüdür ki, bu olaydaki 
vasıf, karşılıksız bir fazlalığın yani haksız kazancın bulunmasıdır. Fâsid şart ihtiva eden 
satım sözleşmesi de bu kabildendir. Zira şart bir menfaati tazam m un etm ektedir. Şartın 
tazam m un ettiği bu m enfaat karşılığı olm ayan bir fazlalık sayılır ve ribâ ile benzerlik  
göstermiş olur. Ribâ ve benzerleri ise şer'ân câiz değildir.

* Şayet nehiy amelin mahiyeti ve özü(ndeki sakatlık) sebebiyle ise, -bilginlerin itti
fakıyla- bu, nehyedilen amelin butlanını gerektirir. O yüzden, m eytenin (: m urdar etin), 
ana karnındaki ceninin ve henüz ortada olm ayan m uayyen ekinin  satışı bâtıld ır. 
K endisine hiçbir sonuç bağlanm az. Z ira akdin konusu (şer'an veya fiilen) m evcut 
değildir. Akit ise, ancak bir konu üzerine kurulabilir.

* Şayet nehiy, amelin icaplarından olm ayan fakat onu çevreleyen b ir durum dan 
ötürü ise, amelin butlanını da fesâdını da gerektirmez. Amel, sahih olarak kalır ve ken
disine norm al olarak bağlanan sonuçlar bağlanır. Fakat hakkında nehiy olduğu için 
yapılm ası mekruhtur. Bu, bilginlerin çoğunluğunun görüşüdür ki, tercihe şâyân olan da 
budur.

Zâhirîler ise, şöyle derler: Bu durum da nehiy, m ahiyet ve öz (deki sakatlık) halinde 
olduğu gibi nehyedilen fiilin butlanını gerektirir. Bu görüş İm am  Ahmed b. H anbel'den 
de nakledilmiştir. Bir rivayete göre İmam M âlik b. Enes de aynı görüştedir.

* Şayet nehiy, amelin icaplarından olan bir vasıf (taki sakatlık) sebebiyle ise, bu
nun etkisi, H anefîler ile çoğunluğu teşkil eden Şâfiîler ve diğer bilginler arasında ih- 
tilâflıdır.

Hanefîler derler ki: Bu nehiy, sadece vasfın fesâdını gerektirir. Amelin kendisine ge
lince, o m eşru halde kalır. Onlar bu nevi fiile "fâsid" adını verirler ve o fiile kendisi ile 
hedeflenen bazı sonuçları bağlarlar, diğer bazılarını bağlamazlar.
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Ş âfiîler ve diğerleri (cumhur) ise şöyle derler: Bu nehiy, hem  aslın hem  vasfın 
fesâdını gerektirir. Onlar bu nevi fiile aynı anlam da olm ak üzere "fâsid" veya "bâtıl" 
adını verirler ve o fiile kendisi ile hedeflenen hiçbir sonucu bağlam azlar. G örüldüğü 
gibi, bu bilginlere göre bu nevi de amelin m ahiyeti ve özü (ndeki sakatlık) sebebiyle 
nehiy gibidir, ki onun nehyedilen fiilin butlanını gerektirdiğini bütün bilginler kabul 
etmektedir.

İşte bu ihtilâftan dolayıdır ki, bayram gününde tutulan oruç, ribâ veya fâsid şart ih
tiva eden satım  sözleşmesi ve benzeri am eller Hanefîlere göre "fâsid", cum hura göre ise 
"bâtıl" hükmündedir.

Her iki ta raf kendi görüşünü desteklemek üzere birçok delil getirmiştir. Biz bunlar
dan şu kadarını zikretmekle yetineceğiz:

H a n efîler in  gerek çesi: Şâri' ibadetleri ve m uâm elâtı, bunlara bağlanan bir 
takım hüküm ler için sebeb kılmıştır. Eğer Şâri' bir ibadet veya muâm eleyi bunun icap
larından olan bir vasıf (taki sakatlık) tan ötürü nehyetmiş ise, nehyin sadece bu vasfın 
butlanı sonucunu doğurması gerekir. Şayet bu vasfın varlığı o am elin özünü ihlâl etm i
yorsa, bu özün varlığını koruduğunu kabul etm ek gerekir. Bu durum da, gerek vasfa ge
rekse öze kendisine uygun olan sonucu bağlamak icap eder. M eselâ, nehyedilen fiil bir 
satım sözleşm esi ise ve sözleşmenin özü yani rüknü ve konusu m evcut ise, buna uygun 
olarak m ülkiyetin sübûtuna hükmetmek gerekir. D iğer taraftan nehyedilen vasfın m ev
cudiyetine binaen de sözleşmenin feshedilmesi icabeder. Böylelikle fiilin her iki yönü 
dikkate alınmış ve her birine uygun olan hüküm bağlanmış olur.

C um hurun  gerekçesi: Şâri' bir işin yapılm asını talep etm iş ve bu işin belirli 
bir vasfı taşım asını yasaklam ış ise, bu nehiy, Şâri'in o işi o yasak vasıftan hâli olarak 
yerine getirilm esini talep etmiş demektir. Şayet o iş o vasıfla birlikte yerine getirilm iş 
ise, artık Şâri in talep ettiği fiil olmaktan çıkar. B inaenaleyh o fiil ile hedeflenen sonuç 
ona bağlanamaz.

Kanaatim izce, bu konuda cumhurun görüşü üstündür. Çünkü Hz. Peygam ber (s.a.)
S" '  * s * s ♦// X «/ x x i  t

şöyle buyurm uştur: *■ J i ” "Bizim em rim ize (dinim izin ta li

matına) uygun olmayan her iş merduttur. "514 Bu hadis, Şâri'in em rine ve talebine uygun 
olm ayan her türlü işin onun nazarında geçersiz sayıldığına açık bir delildir. Şu halde, 
Şâri in em rine aykırılık ister amelin m ahiyeti ve özü isterse lüzum lu vasıflarından biri 
ile ilgili olsun, bu amel ile hedeflenen hükümler o amele bağlanamaz.

B ilg in lerin , fesâd ve "butlan" konusundaki görüş ayrılığ ı, esasen, lüzum lu 
vasıflarından biri (ndeki sakatlık) sebebiyle bir am elden nehyin etkisi konusundaki ih
tilâfa dayanmaktadır. Şöyle ki: Cum hura göre fesâd ve butlan aynı m anaya gelir. Bu da,

- Aynı anlam da, bkz. Buhârî, İ'tisâm , 20, Sulh, 5; Ebû D avud, Sünnet, 5; İbn M âce, 
M ukaddime, 3. ’
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am elin, ister m ahiyet ve öz, isterse lüzumlu vasıflardan biri bakım ından Şâri'in em rine 
aykırılık taşımasıdır. Hanefîlere göre ise fesâd ve butlan farklı şeylerdir. Fesâd, am elin, 
"asl"ı değil "vasf 'ı itibariyle Şâri'in em rine aykırılık taşımasıdır. Butlan ise, am elin, as
len ve vasfen Şâri'in emrine aykırı olmasıdır.

Bunu biraz açıklayalım: Hanefîler am elin lüzum lu bir vasfı(ndaki sakatlık) sebe
biyle nehyedilm esinin etkisini sadece vasfın fesâdından ibaret sayıp, aslın önceden 
olduğu gibi m eşru olarak kalacağına hükm ettikleri; am elin m ahiyeti ve özü(ndeki sa
katlık) sebebiyle nehyedilmesinin etkisini hem aslın hem vasfın fesâdı olarak gördükleri 
için önlerinde iki çeşit amel bulm uş oluyorlardı: Biri aslı itibariyle m eşru fakat vasfı 
itibariyle gayrı meşru; diğeri ise hem aslı hem vasfı itibariyle gayrı meşru. İşte bunlar
dan birincisine "fâsid", İkincisine "bâtıl" adını verdiler. Böylece iki çeşidi birbirinden 
ayırdetmiş oldular.

Cum hur ise, amelin lüzumlu bir vasfı(ndaki sakatlık) sebebiyle nehyedilm esinin et
kisini tıpkı m ahiyet ve öz(deki sakatlık) sebebiyle nehyin etkisinde olduğu gibi, hem 
vasfın hem  de aslın fesâdı şeklinde kabul ettiklerinden, aslen m eşru vasfen gayrı m eşru 
denebilecek  b ir am el çeşidi ile karşılaşm am ış oldular. D olay ısıy la , H anefîlerin  
yaptığının aksine, böyle bir amel için özel bir terim kullanm a ihtiyacı duymadılar.

Burada hatırlatm ak gerekir ki, Hanefî usul bilginleri kendi aralarında, m uâm elât ko
nusunda bu şekilde fesâd ve butlan ayırımı yapm a hususunda m üttefik olm akla beraber, 
ibadetler ve ibadetlere ilhak edilebilecek m uâm elât -ki bu evlenm e akdidir- konusunda 
farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Bir kısm ı bunlarda da ayrım  yapm a taraftarıd ır ve 
şöyle derler: Bayram gününde veya Şâri'in oruç tutm ayı yasakladığı günlerde tutulan 
oruç aslı itibariy le m eşru vasfı itibariyle gayrı m eşrudur. Bu yüzden, aslen  m eşru 
oluşuna şöyle hüküm bağlarlar: Bir kim se bu günlerden birinde oruç tutm ayı nezretse, 
nezri sahihtir ve bunu ifa etm ek gerekir. Şu kadar var ki, o günde değil onun yerine bir 
başka günde oruç tutm ası istenir. Vasfı itibariyle fâsid oluşuna da şu sonucu bağlarlar: 
Bayram gününde oruca başlayıp orucu tamam lam adan iftar eden kişinin, bu oruç yerine 
bir başka günde oruç tutması gerekmez. O ysa orucun yasak olm adığı günlerde oruca 
başlayan kim senin onu tamam lam ası, tam am lam adığı takdirde bunun yerine b ir başka 
günde oruç tutması gerekir.
D iğer bir gurup H anefî usulcü ise, ibadetler ve ibadetlere ilhak edilebilecek m uâm elât 
konusunda fesâd-butlan ayrım ının yapılm asını uygun görmez. O nlar şöyle derler: Bu 
am ellerde Şâri'in em rine aykırılık  ister am elin m ahiyet ve özünde isterse lüzum lu 
vasıflarından birinde olsun, am eli -aynı anlam a gelm ek üzere- fâsid ve bâtıl kılar. 
H anefîlerden nakledilen m eşhur görüş budur. Esas alınm ası gereken de bu görüştür. 
Çünkü ibadetlerde temel gaye, kulun itaati ve em re uym asının denenm esidir. Bu ise, 
ancak herhangi bir aykırılığın bulunm am ası ile gerçekleşebilir. M uâm elâta gelince, 
bunlarda kulların fayda ve zarar durumuna bakılır. Şayet aylarılık amelin m ahiyetinde ve 
özünde ise, bu am elde maslahatın gerçekleşeceği asla düşünülemez, böyle am ele "bâtıl" 
denmesi tam olarak gerçeği yansıtmış olur: M a'dûm un (: m evcut olm ayan şeyin) satışı 
olayında olduğu gibi. Fakat amelin özü yani rüknü ve konusu sağlam  olup da aykırılık 
vasıfta ise, bu amel ile bir yönden maslahatın gerçekleştirilm esi m üm kün olabilir. Bu
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durum da ona sonuç bağlanm ası icap eder ve bilâhere aykırılığa yol açan durum un 
giderilerek am elin tam am lanm ası istenir. Şu kadar var ki, Şâri'in em rine m uhalif bir 
vasıf taşıdığından ötürü onun rızasına uygun bir şekilde m eydana gelm ediği için amelin 
değeri eksik kalır. İşte bu yüzden bâtıl değil fâsid adı ile anılm ası uygun düşer. Esasen 
fesâd, bir şeyin faydasındaki eksiklik dem ektir, yoksa tam am en faydasız anlam ında 
değildir. Butlan ise, bir şeyin menfaatinin tem elden yok olm ası dem ektir. M eselâ, et

yenebilirlik vasfını tamam en kaybetmemiş ölçüde bozulunca "et fâsid oldu"
.  , > e i  ,  ,  ,

denir. Buna karşılık asla yenemeyecek hale gelince ,^LİI JJa* "et bâtıl o ldu” denir.515

515- Ebû'l-bekâ, el-Külliyât, s. 277.



2- ÂMM (fûİt )

a) Âmmın Tarifi
b) Umum ifade Eden Lâfızlar
c) Ammın Delâleti
d) Âmmın D elâleti Konusundaki İhtilâfın Pratik Sonucu
e) Özel B ir Sebebe Binaen Vârid Olan Âmm

§: 258- Â m m ın  T arifi
,  ı

"Âmm" ), tek vaz' ile tek bir m anayı gösterm ek üzere konm uş bulunan ve

muayyen bir m iktarla sınırlı olmaksızın bu m ananın kendisinde gerçekleştiği bütün fert
,  y ,  a ,  s ,  b fi ^ > fi *

leri kapsayan lâfızdır516. M eselâ: Â ijL JIj J j LJ!_}517 âyetinde geçen
fi ,  * fi *

î i j L J l j  ( j jL J I  (hırsız) lâfzı böyledir. Çünkü tek vaz' ile tek bir m ana için konm uştur, 

ki bu m ana "hırsızlık"tır. Bu lâfız, kendisinde hırsızlık m anasının gerçekleştiği bütün 
fertlere şâmildir ve bu fertlerin belirli bir sayıya hasderildiğini göstermez.

Âmm lâfza başka bir örnek: "Ülkenin bilginleri". Bu lâfız da tek vaz' ile tek m ana 
için, yani ülke halkından "ilim" vasfını taşıyan kişileri ifade etm ek için konm uştur. 
Ü lkedeki bütün bilginlere şâmildir. Bu bilginler her ne kadar gerçekte belirli sayı ile 
sınırlı iseler de, bu sınırlandırm a lâfızdan anlaşılm am akta, dış unsurlardan (vâkıadan) 
anlaşılm aktadır. O yüzden "ülkenin bilginleri" lâfzı m evcut olan ve ileride var olacak 
bütün bilginleri kapsar.

§: 259- U m um  İfade Eden L âfızlar

Umum ifade eden lâfızlar -klül ) çoktur. Başlıcaları şunlardır:

ve (her, hepsi, bütün) lâfızları. Bu iki lâfız, m uzâfun ileyhlerinin
* * i *

(dam layanların ın) um ûm una delâlet eder. Şu örneklerde olduğu gibi: ^

el-M âide 5/38: "Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının (...) ellerini kesin."
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û lf  j  "Herkes kendi kazandıklarına karşı rehindir,"518 .uLTllî jis -  J T  j i
* *  » J  % '  *  *  *  x

"De ki: Herkes kendine uygun iş yapar ,"519 1 "Bana gelen herkese
ikram ederim .”

2- İstiğrâk ve şümul (: kapsamlılık) ifade eden harf-i ta 'rîf ( J l )  ile m uarref (: be- 

lırli) hale getirilm iş çoğul lâfız. M eselâ: öy*y>i\ J j  "M üminler gerçekten kur-
y  4 I  i  1  ̂ ^  | j  | J  M A 0

tuluşa ermiştir"520 âyetindeki 0 > > jJ I  lâfzı ve <1)1 '3  "Allah gü zel
' 9 * *' * , 

davrananları sever ®21 âyetindeki, lafzı istiğrâk ve şümul ifade eden ( Jİ)  harf-i

ta rîfi ile m uarref hale getirilm iş birer cemi lâfızdır. O nun için  bütün "m üm in" ve 
"muhsin" (: güzel davranan) kişilere şâmildir.

M uzâf (. tamlanan) görevi yapan cemi (: çoğul) lâfız da lâm ile m uarref cem i lâfız
• * * • £ t  + fi * t

gibidir. M eselâ, y j  ^ 1  5 2 2  âyetindeki ’J r & j  lâfzı ve ’j *  ’-Û

^  j  r rJ -^ 4' "Onların mallarından sadaka al ki bununla onları
• /  • ,

temizleyesin, yüceltesin"523 âyetindeki lâfzı, birer m uzâf cem idir. O halde bü
tün "çocuklar"a ve "mallar" a şâmildir.

3- Lâm-ı ta 'rîf ( J l ) veya izâfet (: tamlama) ile m uarref (: belirli) hale getirilm iş te

kil lâfız. M eselâ , Iy * \ y j  o Ü JU aJl I jL p j  | L U  o G Û l OJ JU jY j

"Asra andolsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman 

edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye 

edenler müstesna 524 âyetinde geçen L)L~>yi lâfzı, birinci durum a örnek gösterilebilir. 

Çünkü bu lâfız istiğrâk ifade eden harf-i ta 'rîf ile m uarref yapılm ış m üfred (: tekil) bir 

lâfızdır. O halde "insan" olan bütün fertlere şâmildir. ÇJ) 4İJI j i - l j  "Oysa

Allah ahş-verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır"525 âyetinde geçen ^ J l  ve Çj>\ lâfızları da 

böyledir. Onun için her türlü "alım-satım"a ve "ribâ"ya şâmildir.

518- et-Tûr 52/21.
519- el-tsrâ' 17/84.
52°- el-M ü'minûn 23/1.
5 2 '•  el-M âide 5/93.
522 • <1

" en-N ısâ 4/11. Allah çocukların ız ın  miras payı) hakkında şöyle davranm anızı istiyor..." 
et-Tevbe 9/103.

524- e l-A srl0 3 /l-3 .
525- el-Bakara 2/275.
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I I  ^  J  I »  -  t

İkinci durum a örnek: H z.Peygam ber (s.a.)'in deniz hakkındaki o jl*  j y fk ll
* İ »/ t

J ş J I "Onun suyu temiz, ölüsü he lâleli r"526 hadisinde geçen o  lâfzı. Bu lâfız

izâfet ile m uarref hale konduğundan, çeşidi ve cinsi ne olursa olsun denizin "ölü" hay
vanlarının hepsinin helâl olduğunu göstermektedir.

4- İsm -i m evsuller (: ilgi zam irleri, belirsiz zam irler). M eselâ: üjİSİj Aİl ül

Îj-a-i OjLa : . j j  Ijû ü jK İj ÛjI Uİi> “H a k s ız  y e r e  y e tim le r in

mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurm aktadırlar ve çılgın b ir ateşe

g irecek lerd ir’’521 âyetinde geçen ism -i m evsûlü, haksız yere yetim  m alını
• » - - - *  - • J ■ ( t-

yiyen herkesi kapsamaktadır. Yine «-bj 528 âyetinde geçen U ism -i

m evsûlü , öncek i âye tte  m uharram ât (: ev len ilm esi yasak  k ad ın lar) arasında 
zikredilmeyen bütün kadınlara şâmildir.

f a l  s a & * t  * /   ̂ ^
5- Şart isimleri. II ^« j 529 âyetinde geçen ism i buna

örnek gösterilebilir. Bu, ram azan ayını idrak eden bütün m ükelleflerin  oruç tutm ası
t  0 o, • i /  * /   ̂/

gerektiğini ifade eden âmm bir lâfızdır. Aynı şekilde ^  ^  "Siz ne

iyilik ederseniz, Allah onu bilir"530 âyetinde geçen şart ism i, insanın yaptığı her türlü 
iyiliği Allah'ın bildiğini belirten âmm bir lâfızdır.

6- İstifhâm  (: soru) isim leri. M eselâ, j*  "Kim Allah'a
S O

güzel b ir  ödünç verir  ki, ...”531 âyetindeki <j* lâ fz ı ve *11' r* *  dr* “A l l a h ’ın

yardımı ne zam an?”532 âyetindeki lâfzı gibi.

7- Nefiy (: olum suzluk) veya nehiyden (: yasaklamadan) sonra gelen nekre (: belir
*  *  ^

siz) lâfız. B irinci şekle örnek: Hz. Peygam ber (s.a.)’in ^  "Vârise vasiyet

yoktur (yapılamaz)"533 hadisinde geçen kelim esi, nekred ir ve nefiyden sonra

gelmiştir. O halde umum ifade eder. Dolayısıyla, vârise yapılacak her türlü vasiyete bu 
hüküm (câiz olm am a hükmü) şâmildir.

Ebû Davud, Taharet, 41; Tirmizî, Taharet, 52. 
en-Nisâ', 4/10.

MÖ
- en-N isâ' 4/124: "Bunların dışında kalanlar (...) size helâl kılındı."
- el-Bakara 2/185: "içinizden kim (ramazan) ayma erişirse (farz olan) o orucu tutsun." 

53° -  el-Bakara 2/197.
el-Bakara 2/245. 
el-Bakara 2/214.

- Buhârî, Vasâyâ, 6; Ebû Davud, Vasâyâ, 6.
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İkinci şekle örnek: t-U Jte- j l a j  Sl j  "Ve onlardan hiç kimseye asla

namaz küma 534 âyetinde geçen kelimesi nekredir ve nehiyden sonra gelm iştir. O 

halde umum ifade eder ve (âyette söz konusu olan) bütün m ünafıklara şâmildir.

§: 260- Â m m ın  T ahsîsi:
A vl s t f  9 y

Â m m ın tahsisi konusundaki görüş ayrılığına geçm eden önce, âmm

ile ilgili olarak bilginlerin büyük çoğunluğunun ittifak ettiği şu noktaları hatırlatm ak 
faydalı olur:

a) Vaz' itibariyle âmm lâfız, kendi manası kapsamında kabul edilebilecek bütün fert
leri ifade etmek üzere konmuştur.

b) İsti'mâl (: kullanım) itibariyle ise, âmm lâfzın kapsamı farklılık gösterir:

aa) Bazen âmm, kendi manası kapsam ında kabul edilebilecek bütün fertleri ifade et
»* X • /  uf J I # £

m ek üzere kullanılır. <dJl ûj "Şüphesiz Allah herşeyi bilendir.''535

I jS \  5jb Uj  - Yeryüzünde h içb ir canlı yok tu r ki, rızkı 

Allah'a a it olm asın"536 ve j  j*Sjly i - tj pSLlLe- C- * y

537 âyetlerinde olduğu gibi. Bu âyetlerde geçen âmm kelim eler ile, bunların kapsam 
larına giren bütün fertler kastedilm iştir. Bu kelim elerin hiçbirinde tahsîs vuku bu l
mamıştır.

bb) Bazen ise, âmm lâfız bütün fertleri değil bir kısım fertleri kastedilm ek üzere 
kullanılır. Bu durum, kendisine delâlet eden bir delilden anlaşılır. K ullanım da daha çok 
bu ikinci şık söz konusu olur.

Bilginlerin büyük çoğunluğu yukarıdaki noktalarda ve (bb) şıkkında belirtildiği 
üzere, âmmın, bütün fertlerini değil bir kısım fertlerini ifade etm ek üzere de kullanıldığı 
hususunda fikir birliği etmiş olm akla beraber, şu hususta ihtilâfa düşmüşlerdir:

Âmmın, bir delile binaen umum anlam ından çıkarılıp sadece bir kısım  fertlerinin 
kasdedildiği sonucuna varılabildiği bütün haller, -söz konusu delilin  ne o lduğuna 
bakılmaksızın- mutlak olarak "tahsîs" diye mi isimlendirilecektir? Y oksa "tahsîs"ten söz 
edebilmek için delilde bazı şartlar mı aranacaktır?

^ 34- et-Tevbe 9/84.
535- el-Ankebût 29/62.
536- Hûd 11/6.
53 7  - •

- en -N isâ ' 4 /23: "Size şun la r(la  ev lenm eniz) haram  kılınd ı: A n aların ız , k ız la rın ız , 
kızkardeşleıiniz, halalarınız, teyzeleriniz...".
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Şimdi, çoğunluğu teşkil eden Şâfiîler ve onlarla aynı görüşteki bilginler (cumhur) 
ile Hanefîler arasında bu hususta görülen fikir ayrılığını inceleyeceğiz.

§: 261- C um hura G öre Tahsîs

Çoğunluğu teşkil eden Şâfiîler ve onlarla aynı görüşteki bilginlere (cum hura) göre, 
âmmın umum anlam ından çıkarılıp bazı fertlerine hasredilmesi m utlak olarak (: kayıtsız 
şartsız) "tahsîs" sayılır: Umum anlamını engelleyen delil ister m üstakil ister gayr-ı 
m üstakil olsun; yine bu delil, ister âm m a m evsul, yani hem en onun akabinde zikre
dilm iş, isterse âm m dan munfasıl (: ayrı) olsun. Şu kadar var ki, eğer bu delil ânımdan 
ayrı ise, âm m ile am elden daha sonra gelmiş olmamalıdır. Çünkü böyle olm ası halinde 
artık "tahsîs"ten değil "nesih"ten söz edilebilir.

Dem ek oluyor ki cum hura göre tahsîs, bir delile binaen âm m ı um um  anlamından 
çıkarıp, kapsam ında bulunan bir kısım fertlere hasretmektir. Bunu sağlayan delile "mu-

i «ı  ̂ J «/
hassıs" ) adı verilir.

§: 262- C um hu ra G öre "M uhassıs"ın  K ısım ları

Cum hura göre m uhassıs, başlıca iki kısm a ayrılır:
4 * » f * s * »s

1- M üstakil m uhassıs
*  x « *  o *  a ,  t  *  ,  J ♦ ,

2- Gayr-ı m üstakil muhassıs )

§: 263- M ü stak il M uhassıs

M üstakil m uhassıs, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz'ü olm ayan tahsîs delili dem ek
tir. Bu üç nevidir:

B irin ci nevi: A kıl.
J 0 ■* **•<» -  •  *  *  S S * s s „  ,  ^  i  0 xx  *  *

M eselâ,
0 X *X

^  "Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâ'be'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerin

de bir hakkıdır"539 âyetleri, umum ifade eden şer'î m ükellefiyetler getirmiştir. Çünkü bu 
nasslardaki hitap umum içindir. Fakat akıl; çocuk ve akıl hastası gibi m ükellefiyete ehil 
olmayan kişilerin bunun dışında tutulmasını gerektirir. Nitekim  aklın bu hükm ünü teyit

XX X # X ■* XX * X X

eden şer'î delil de m evcuttur. Hz. Peygam ber şöyle buyurm uştur: j f -  p ü '
X *  fi* t #> X ® X X > » x  0x £ fi X X ®x» X Sx *  #0x

J tk  ^ >■ 4^-L jj» -  e "Kalem (.-sorumluluk) üç

el-Bakara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) aym a erişirse, (farz olan) o orucu tu tsun.”
Âl'u 'Imrân 3/97.
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grup kişiden kaldırdmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, bulûğ çağına ulaşıncaya kadar 
çocuktan ve temyiz kudretine kavuşuncaya kadar akıl hastasından."540

ik in ci nevi: Ö rf ve âdet.

Şayet âmm bir lâfız ile, onun kapsam ına giren sadece bir kısım  fertlerin kastedil- 
mesi yönünde teâmül var ise, bu âmm lâfzın örfün gösterdiği kapsam da anlaşılm ası ge
rekir. Meselâ, herhangi bir sözleşmede geçen cüneyh (lira), kuruş gibi kelim eler, oradaki 
teâmül hangi anlamı gerektiriyorsa ona uygun olarak yorumlanır. B ir başka örnek: Bir 
kimse hayvanlar ı ile ilgili bir vasiyette bulunsa ve o kim senin bulunduğu beldede 
hayvan kelimesi sadece at" anlam ında kullanılıyor olsa, bu vasiyet kapsam ına yalnız 

atların girdiğine ve diğer hayvanların vasiyet kapsamı dışında kaldığına hükmedilir.

Üçüncü nevi: Nass. İster âm m a mevsul, yani hem en onun akabinde zikredilm iş, 
isterse ondan munfasıl (: ayrı) olsun.

B irinci şekle (“m evsul m üstakil”e) örnek: j^ -l_ j5 4 1  âyetindeki

“alım -satım ” ( £«Jl) lâfzı her türlü mal m ubâdelesini kapsam ına alır. “R ibâ” (Ijj^Jİ) 

bunun um ûm una dahildir, çünkü o da bir mal mübadelesidir. Fakat lâfzını ihtiva 

eden cüm leden m üstakil ve hem en onun ardından gelen bir nass ile ( t ç y - )  ile) 

lâfzının kapsamı daraltılm ış ve “ribâ” bu kapsamın dışında bırakılm ıştır. Böylece, 

helâllik hükmü bakımından £~Jl lâfzı bütün fertlerine şâmil olmaktan çıkarılm ıştır.

Şu âyet de bu şekildeki tahsîse örnek gösterilebilir: jV - 'l

fiil ^  J f .  j \  û i r  4 2 Ç ü n k ü  ‘I U &  ^ÜiJl ^  â p

ifadesi, ramazan ayını idrak eden herkese orucun farz olduğunu gösterm ektedir. Fakat bu 

ifadeden müstakil ve hemen onun ardından gelen bir nass ile ( j l  y  j l i f
- A t* O 46* „ '

jsi-1 f i l  JA SOaİ ile), yolcu  ve hasta  özellik le  belirtile rek  bu um ûm un d ış ında  
bırakılm ıştır.

İkinci şekle ("munfasıl müstakil"e) bazı örnekler:

- ı j J  o UİJa J Ij  543 Âyeti ister zifaftan önce ister zifaftan

sonra boşanm ış olsun, bütün boşanm ış kadınların  iddet bek lem eleri gerek tiğ in i

5 4 0 - bkz. dipnot 428.

^ 2 * e ^"®a^ ara 2/275: "Oysa Allah, alış-verişi helâl, ribâyı haram kılm ıştır."
- el-Bakara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) ayma erişirse, (farz olan) o orucu tutsun. Kim 

hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa, tutam adığı günler sayısınca başka günlerde 
kaza etsin."

■ el-Bakara 2/28. Boşanmış kadınlar kendi başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi beklerler."
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gösterm ektedir. Fakat bir başka sûredeki (W o L * j-J I  lil Ij XaI ^ Ü l  1$jÎ L
s s £ s* s fi 9 fi 9yy 9 J X S S fi *  &  s * 9 s 9 y ’9 f i t  X X9 fiy

IfijOioj iJj- j a  <j+Ae- j»5J L i  Dİ J J  j a  "£y iman edenler! Mümin

kadınları nikahlayıp da, henüz onlara dokunmadan boşarsanız, onlar üzerinde sayacağınız 
bir iddet (bekletm e) hakkınız yoktur”544 âyeti zifaftan önce boşanm ış kadının iddet 
beklemesi gerekm ediğini belirtmiştir. Şu halde bu delil, birinci âyette geçen "boşanmış

X s  fi* *  9 ,

kadınlar" (o la iJ x J l  ) lâfzını umum anlamından çıkarıp kapsam  açısından daraltan bir 
muhassıstır.

9 X X 9 * *  • « # 4  * ,

- «~JI 545 Â yetindeki Î^»JI "ölü" (: m urdar et) lâfzı gerek deniz

hayvanlarının gerekse diğer hayvanların "ölü"süne şâm ildir. F akat Hz. Peygam ber'in
* 4 e, n  , * x fi , x

deniz hakkındaki J^ J I  «JL* j^flaJI jA  546 hadisi, bu lâfzı den iz ölüsü d ışında
kalanlarla sınırlandırmıştır.

* X *  s  s  s  ,  9 *  y $

- J 547 Âyeti, önceki âyette zikredilen "m uharramât" dışında 
kalan kadınlarla evlenm enin câiz olduğunu gösterm ektedir. O rada zikredilen yasaklar 
arasında ise teyze ile yeğenin ve hala ile yeğenin bir nikâh altında birleştirilm esi yoktur. 
Yani âyetin um ûm undan bu tür evliliğin câiz olduğu anlam ı çıkm aktadır. Fakat Hz.

s *  s S *  fi s s* X +  S 9 X S OXy

Peygam ber’in Lf-Jl»- (_SU L̂ e- Sİ̂ 1  "Kadın, halası ve teyzesi ile b ir

arada nikâhlanamaz"548 hadisi, bu umûmu tahsîs etmiştir.

§: 264- G ayr-ı M ü stak il M u hassıs

Gayr-ı m üstakil muhassıs, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ünü oluşturan tahsis de
lili demektir. Bu kısm a giren muhassısların en çok karşılaşılan nevileri şu üçüdür:

B irin c i n ev i: İstisnâ:

Örnek:

OL.yi^ j UJoa < J i j  s^TI y  j a  -viJL) j iÇ  j a  549 Â yetindek i j a
(M

ifadesi A llah’ı inkâr eden herkesi kapsamaktadır. Fakat ardından gelen istisna bu 

umûmu tahsîs etmiş, hükmü kendi isteği ve rızasıyla inkâr edenlere hasretm iştir. Şayet

544- el-Ahzab 33/49.

-54-’- el-M âide 5/3: “Size meyte (: murdar et, ölü eti) (...) haram kılındı."
■’4 ^- Hadisin tercüm esi ve kaynakları için bkz. dipnot 526 ve aynı notun metin kısmı.
"j4 7 - en-Nisâ' 4/24: "Bunların dışında kalanlar (...) size helâl kılındı."
5 4 8 - bkz. dipnot 151.
549 • • .

- en-Nahl 16/106: "Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse -kalbi iman ile dolu olduğu
halde (inkâra) zorlanan başka- ..."
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bu istisna olmasaydı, âyet, ister kendi isteğiyle ister zorlanarak olsun küfür kelim esini 
söyleyen herkese şâmil olarak kalacaktı.

İk in ci nevi: Şart:
.. * "  *  * K • V  • • • > >  x «  x x  , , * a »  ^ ^

Örnek: ^  d)} |*>^-l j j l  *1 y U  .— "Eğer çocukları yoksa... zevce

lerinizin geride bıraktıklarının yarısı sîzindir"550 âyetinde geçen şart ifadesi, kocaların 
m iras payını terekenin yarısı olarak gösteren ifadenin "bütün durum larda” şeklinde 
anlaşılm ası im kânını ortadan kaldırm ış ve bu hükmü "çocuğun bulunm am ası" haline 
hasretmiştir. Eğer bu şart ifadesi olmasaydı, nass, kocanın bütün durum larda terekenin 
yarısını alacağını ifade etmiş olurdu.

Ü çüncü  nevi: Sıfat.

Bu nevi delil, âm mın yalnız bu sıfatı taşıdığı durum lara hasredilm esini gerektirir.
/  /  ö xx ®

M eselâ, Hz. Peygam ber'in îlS’j  i»JL Jl J  "Sâime olan koyunlardan zekât veril

mesi gerek ir '551 hadisindeki p j ı  (koyun) lâfzı, gerek senenin çoğu zam anını um ûm a 

ait otlaklarda beslenerek geçiren koyunlara gerekse böyle olm ayan koyunlara şâmildir.
x S» ..

Fakat bu lâfız (otlaklarda beslenen) sıfatı ile nitelendirildiğinden, hüküm  artık

sadece bu vasfı taşıyan koyunlarla sınırlandırılmış olmaktadır.

Cumhurun âmmın tahsîsi konusundaki görüşünü özetlemiş olduk.

Hanefîlere gelince, âmmın umum anlamından çıkarılıp bazı fertlerine hasredilm esi, 
ancak şu durum da "tahsîs" olarak isimlendirilebilir: Umum anlam ını engelleyen delilin, 
âmm lâfzı ihtiva eden nassdan müstakil ve âm m a zaman bakım ından m ukarin, yani her 
ikisinin aynı vakitte teşrî kılınm ış olm ası halinde. M eselâ, yukarıda  zikri geçen

/*> s , s * * 2 x  XX XX XX a X *  x x x » x x J 8 J x »  a Ü J J O a

r r - j  ve j* ^ /* ^  ji jJkI* -if-î
x x  J e x

âyetlerinde olduğu gibi.

Fakat delil, şart, istisna ve sıfat gibi gayr-ı m üstakil ise, bu yo lla âm m ın um um
* ■  X

anlamından çıkarılmasına "tahsîs" denmez, "kasr" (j*ai ) adı verilir.

Şayet delil m üstakil ise, fakat âm m a mukarin (zaman itibariyle bir) değilse, bu
■* X

yolla âmmın bazı fertlerine hasredilm esine "tahsîs" değil, "nesih" denir. M eselâ
*  #xx 8 i  X x x * J  4  x x «  x  * x «  fi * J M  fiy fi * X e > 8 t X X  x

yukarıda zikri geçen ^  U i ^ y ~ .J  ül J J  ^  ^  lîl

55°- en-N isâ’ 4/12.

55 •- Nesâî, Fer’, 2; Ahmed b. Hanbel, V, 76, ( sısTj yerine ^  lâfzıyla).
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s s i »  , & o X X , „  * 6 xte ,  * Cs „  X X * ,

îJ& ^  âyeti ile «-jj* <j 4 ' ~ â y e t i  arasındaki, yine
* O * > •„ O s * l ***** £ *s ** ✓ *f İ ✓ *

(,-x Jp  c~-j>- âyeti ile c j *  hadisi arasındaki ilişki, birer

nesih ilişkisidir.

§: 265- H an efîlere  G öre T ahsîs

Y ukarıdaki açıklam am ızdan anlaşılm ış o lm aktad ır ki, H anefîlere göre tahsîs, 
m üstakil ve âm m a mukarin bir delil ile, âm mın kapsam ına giren bazı fertlerin kasde- 
dilmiş olması halinden ibarettir.

§: 266- H an efîlere  G öre M u h assısın  K ısım ları

Hanefîlere göre âmmın muhassısları şunlardan ibarettir:

1- Akıl,
2- Ö rf ve âdet,
3- Â m m a mukarin müstakil nass.

Şüphesiz akıl ve örfün, nassları tahsîs edebilecek birer delil olarak kabul edilm esi, 
akla kudsî bir m evki vermenin yanı sıra, İslâm  hukukunu zam anın şartlarına ve ih
tiyaçlarına uygun hale getirir. Bu özelliği gördükten sonra, İslâm  hukukunu donm uş, 
dinam izm ini yitirm iş ve hayatın gelişm elerine ayak uyduram ayacak bir hukuk olduğu 
ithamında bulunanlara şaşmamak elde değildir.

§: 267 - Â m m ın  D elâ leti

Y ukarıda geçtiği gibi, âmm iki nevidir:

1- Tahsîse uğramış âmm,
2- Tahsîse uğramayıp, umûmu üzere kalmış âmm.

T ahsîse uğram ış âm m ın, tahsîsten  sonra kapsam ı dahilinde kalan  fe rtle rine  
delâletinin kat'î değil zannî olduğu hususunda bilginler ittifak etmişlerdir. Çünkü tahsîs, 
ancak bunu gösteren bir delil ile olabilir. Tahsîsi gösteren delil ise çoğu zam an bir illet 
ile ta'lîl edilm iştir ve bu illet tahsîsten sonra âmmın kapsamı dahilinde kalan bazı fert
lerde de m evcut olabilir. Böyle bir durum da bu fertler âmmın, kapsam ı dışına çıkm ış 
olacaktır. O  halde tahsîse uğramış âmmın tahsîsten sonra kalan fertleri hakkında, âmmın 
kapsamı dahilinde sayılıp sayılmayacağı açısından ikili ihtimal söz konusu olabilm ekte
dir. Böyle bir ihtim al varken, âmmın tahsîsten sonra kalan fertlerine delâleti kat'î o la
maz; bu delâlet zannîdir.

T ahsîse uğram ayıp  um ûm u üzere kalm ış âm m a gelince; b ilg in ler y ine ittifak  
etm işlerdir ki, bu, kendisinde âmmın m anasının gerçekleştiği bütün fertlere delâlet eder 
ve âmm hakkındaki hüküm bütün bu fertler hakkında sabit olur.
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Bilginler arasındaki ihtilâf ise şu husustadır: Bu şekildeki âm m ın delâleti, hâssın 
delaleti gibi kat'î m idir yoksa zannî midir?

Cum hura gore, böyle olan âmmın her bir ferdine delâleti hâssın delâleti gibi kat'î 
olmayıp zannîdir.

H anefîlere göre, bu şekildeki âmmın her bir ferdine delâleti, hâssın delâletinde 
olduğu gibi kat'îdir.

Cum hurun gerekçesi: Âmmın tahsîsi ve kapsamı dahilindeki bazı fertlere has
redilmesi çok karşılaşılanı bir durumdur. Hatta bilginler arasında şöyle bir söz yaygındır:

\  L / -  (j* L Tahsîse uğramayan âmm yoktur." Bu söz neredeyse
darb ı mesel halinde gelm iştir. Bu, âm mın, kapsam ı dahilindeki fertlerin  herbirine 
delaleti hususunda tereddüt ve ihtimalin bulunduğunu gösterir. İhtim alin  bulunduğu 
yerde ise, katilikten söz edilemez.

H anefîlerin  gerekçsi: Lâfız bir mana için vaz' edildiğinde, aksine delil bulun
madıkça, bu m ana o lâfzın ayrılmaz bir parçasıdır ve o lâfız hakkında kat'î olarak sabit
tir. Amm, bilginlerin büyük çoğunluğuna göre "umum" (: genellik) için konm uş bir 
lafrz olduğuna gore, aksine delil bulunmadıkça genellik vasfı lâfız için kaçınılm azdır ve 
o lafız hakkında kat’î  olarak sabittir. O halde bir nassta âm m lâfız yer almış ise, bu lâfız 
ile, tahsîsıne ve bazı fertlere hasredildiğine dair delil bulunm adıkça, kendi m anasının 
gerçekleştiği bütün fertler kesin olarak kasdedilmiş demektir. Tahsîse dair delil bulun
madığında, âmm ile bazı fertlerinin kasdedilmiş olması, delile dayanm ayan bir ihtim al
den ibarettir. D ehle dayanmayan ihtimal ise, âmmın kat’îliğini etkilem ez. N itekim  m e
caz ihtimalinin bulunm ası, hâssın kat’îliğini etkilememektedir.

§ : 268‘ Â m m ın  D elâ leti K on usundaki İh tilâ fın  P ra tik  Sonu cu

Tahsise uğram ayan âmmın kat’î olup olm adığı konusundaki bu ihtilâf, b ilginler 
arasında ıkı önemli hususta görüş ayrılığına yol açm ıştır ki, bunlar hüküm  istinbâtında 
büyük etkiye sahiptir.

Birincisi: Kitap veya m ütevâtir Sünnet’te yer alan âm mın, ilk olarak (yani daha 
önce başka bir delil ile tahsis edilmemiş ise) haber-i vâhid ve kıyas gibi zannî bir delil 
tarafından tahsis edilip edilemeyeceği.

 ̂ H anefîlere göre bu şekilde tahsîs câiz değildir. Çünkü K itap  ve m ütevâtir 
Sünnetteki bu âmmın sübûtunun kat’î  olduğu herkes tarafından kabul edilen bir husus
tur. Diğer taraftan bunun delâleti de kendilerine göre kat'îdir. Şu halde kat'înin zannî ile 
tahsisi geçerli olamaz.

 ̂ Cum hura göre bu tahsîs câızdir. Çünkü onlara göre Kitap ve m ütevâtir Sünnet'teki 
ammın sübûtu kat'î olm akla beraber, delâleti zannîdir. Öyleyse haber-i vâhid ve kıyas 
gibi zannî delil ile tahsîsi geçerli olur.
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Bu yüzden, H anefî fakihler, bilerek besm eleyi terketm esi halinde m üslüm anın 
kestiği hayvan ın  yenm esini helâl saym am ışlard ır. Ş öyle ki: O nlar bu konuda

*  X 9 y a .» a y 0  /

.d *  4Ji f i *  pj ı~ . ı "(Kesilirken) üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvan

lardan yem eyin”552 âyetinin um ûm una göre hüküm  verm işlerdir. Z ira buradaki genel 
ifade, besm ele ister bilerek ister unutarak terkedilmiş olsun, boğazlam a esnasında bes
m ele çekilm eden kesilen her hayvanın yenm esinin haram  olduğunu gösterm ektedir. 
H anefîle r bu um ûm u, Hz. P eygam ber'in  şu had isi ile  tahsîs  e tm em işle rd ir:
Xa X 9 s * /  » ✓ y »yy m /  » /  ti /  /  » X o X ̂  y

>Ji İ j  j l  «dJI jS 'i  "Keserken Allah'ın adını anmış olsun

veya olm asın , müslümanın kestiğ i helâldir. ”553 Ç ünkü âyettek i âm m ın sübûtu  
-bilittifak- kat'îdir. Onlara göre bunun delâleti de kat'îdir. Hadis ise âhâd haber nevinden- 
dir, zannîdir. Zannî, kat'îyi tahsîs edemez.

Şâfiîler ise böyle etin yenmesini câiz görmüşlerdir. Çünkü onlar, âyetin um ûm unu 
yukarıdaki hadis ile tahsîs etmişlerdir. Bilindiği gibi onlara göre, Kitab'ın âmmı sübut 
bakımından kat'î olm akla beraber delâlet bakım ından zannîdir. Zannînin ise zannî ile 
tahsîsi câizdir.

İk in c is i: Âm m  ve hâsstan biri, bir hususta hükm ün sübûtuna, diğeri aynı hususta 
hükmün ortadan kalktığına delâlet ettiği zaman, bunun, o hususta âm m ve hâss arasında 
bir teâruz (: çatışm a) sayılıp sayılmayacağı.

Cum hur bu durum da ikisi arasında teâruz bulunduğuna hükm etm ez. Onlar, böyle 
durum larda, delâlet ettiği ölçüde hâssa göre, bunun ötesinde âm m a göre amel ederler. 
Zira onların  nazarında âmmın delâleti zannî, hâssın delâleti kat’îdir. Z annî ile kat'î 
arasında teâruz olamaz.

H anefîler, hâssın delâlet ettiği çerçeve ölçüsünde bu ikisi arasında teâruz bu 
lunduğuna hükmederler. Çünkü kat'îlik açısından ikisi eşittir. Binaenaleyh, böyle bir du
rumda hâssın arada zaman farklılığı olmaksızın, âm mdan sonra geldiği tesbit edilebili-

+ 4 y  *

yorsa, âmmı tahsîs etmiş sayılır. Meselâ, daha önce zikredilen âyetlerdeki {y - j  ifa-
y »y® X 0 S» y yy ✓ y yy » y #  y y y  » y y

desi ifadesine n isbetle ve j l  _/• ûlS" ^ j  ifadesi
X 0 X X X » y y » y y

Jl X$Ji j* *  ifadesine nisbetle böyledir, yani muhassıstır.

F akat hâssın , zam an itibariyle âm m dan sonra geld iğ i tesb it ed ilirse , -sübu t 
bakımından eşit olm aları halinde- hâss teâruz ettikleri ölçüde âm mı neshetm iş sayılır.

-*y« y y y # y  »y y y y * J  X » y y y y *  '  ■* f -*£y O y  fi X yy » > O ,  J  •  y  y _ # y

M eselâ, lj -Laj SJlUî- lj j Ij
4 y # y  y y  o X s

İJjl "Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört

5 52- el-En’âm 6 /12İ
553 . y ak ın  anlam da bkz. Muvatta’, Zebâih, 3; İbn Mâce, Zebâih, 3.
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şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini asla kabul etm e
y in  "554 âyeti ile — î VI ' ü p  j^ J  r r  ^  JjVj

'  „  *  I "  ?  J ^ '  .* x «  X "

O jouajl ^  <ül o b l + J  "Karılarına zina isnadında bulunup da kendilerinden 

başka şahitleri olm ayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru  
söyleyenlerden olduğuna da ir dört defa Allah adına yemin ederek şah itlik  etmesi 
(şeklinde)dir 555 âyeti arasında böyle bir ilişki vardır. Şöyle ki: B irinci âyet âmmdır, 
kocalar dahil herkese şâmildir. İkinci âyet hâsstır, sadece kocalar hakkındadır. Ve bu hâss 
hükmü ihtiva eden ikinci âyet-her ne kadar m ushafta birincinin hem en ardından zikredi- 
liyorsa da- zaman bakımından birinci âyetten sonra nâzil olmuştur. (İkinci âyetin nüzûlü 
ile ilgili şu rivayet bunu açıkça gösterm ektedir: H ilâl b. Ü m eyye Hz. Peygam ber'in 
(s.a.) huzurunda karısına Şerîk b. Sehm â' ile zina ettiği isnad ında bulunm uş, Hz. 
Peygam ber ona: Ya delil getirirsin veya sırtına had cezası uygulanır" buyurm uştu. 
Hilâl Seni hak peygam ber olarak gönderen A llah'a andolsun, söylediğim  doğrudur ve 
inanıyorum ki A llah benim sırtımı had cezasından kurtaran vahyini indirecektir" dedi.

Bunun üzerine Cebrâil gelip (jJjUaJl ^  DlS” J l .. j j î  Dj* j i  j  âyetini Rasû

lüllah a tebliğ etti.) İşte bu ikinci âyet teâruz ettiği ölçüde b irinci âyeti neshetm iş 
olmaktadır. Tearuz noktası kocalar hakkmdaki hass hükümdür. Âm m  olan ilk âyete göre 
hükmedilecek olsa, kocaya da karısına zina isnadında bulunduğunda had cezası uygulana
caktı; fakat bu ceza hükm ü kocalar açısından neshedilm iş olm akta, -fıkıh kitaplarında 
açıklandığı şekilde- karısıyla kendisi arasında "liân" usulünün icra edilm esi hükmü geti
rilmektedir.

Eğer hâssın âm mdan sonra veya onunla birlikte geldiği tespit edilem ezse, farklılık 
taşıdıkları ölçüde, âmm ile teâruz etmiş sayılır. Hangisi üstün ise onunla am el edilir. 
Birisinin diğerine üstünlüğü belirlenemezse, hiçbirisi ile amel edilmez.

Bu ihtilâfın etkisi birçok fıkhî meselede görülür. Bunlara bir örnek olm ak üzere top
rak mahsullerinde zekâtın farz olması için nisabın gerekli olup olm adığı m eselesindeki 
ihtilâfı zikredebiliriz. Şâfiîlere göre nisap şarttır. Topraktan çıkan ürün beş vesk556 
m iktarına ulaşm adıkça zekât gerekmez. İmam Ebû Hanîfe ise nisabın şart olm adığına 
hükm etm iştir. Ona göre, az veya çok olsun, topraktan çıkan ürünün tam am ı zekâta 
tâbidir.

Bu ihtilâfın sebebi, söz konusu m eselede biri âmm diğeri hâss iki hadisin bulun
masıdır.

554- en-Nûr 24/4.
555- en-Nûr 24/6.

556- Vesk, esasen bir hacim ölçüsü olup, bunun günüm üz birim leriyle hesaplanm asında İslâm
fıkhındaki hakim  görüş esas alınınca, beş vesk (buğday ağırlığı itibariy le) yaklaşık 650
kg. olmaktadır, (mütercim)
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B irin ci h adis (âm m ): îJ b  jl Uj  j-inJl e-l»—Jl
t X *

"Göğün suladıklarında onda bir, kova veya dolaplarla sulananlarda yirm ide b ir

(zekât) gerekir."557 Bu hadis, az veya çok olsun, topraktan çıkan ürünün tam am ına 
şâmildir. Bu umûmun gereği, az veya çok arasında ayrım yapılmaksızın toprak m ahsul
lerinden öşür verilmesinin farziyetidir.

d// ✓ A a s s o s ✓ A s s

İk in c i h a d is  (h â ss): ^ j l  i — .»■ 0 U J  "j5e  ̂ veskten a z olan

üründen zekât yoktur."558 Bu hadis beş vesk m iktarından az olan toprak m ahsullerine 
şâmil değildir. Hadisin gereği, beş veskten aşağı olan toprak m ahsullerinden öşür veril
mesinin farz olmamasıdır.

Bu durum da beş veskten az olan toprak m ahsullerinin zekâtı bakım ından iki hadis 
arasında ihtilâf belirm iş olmaktadır. B irinci hadise göre bu m ahsûllerden zekât gerek
mekte, ikinci hadise göre ise gerekmemektedir.

Şâfiî, bu konuda kendi metodunu uygulayarak, hâssı âm m a takdim etm iş ve hâssın 
gereğine uygun olarak amel etmiştir. Böylece şu fıkhî sonuca ulaşmıştır: Beş veskten az 
olan mahsulden zekât gerekmez.

Ebû Hanîfe de kendi metoduna uygun olarak şu muhakemeyi yapmıştır: Beş veskten 
az olan mahsul konusunda âmm ve hâss teâruz etmiştir. Bu hadislerin vürûd tarihi yani 
hangisinin sonra geldiği de bilinm em ektedir. O halde üstün olana göre am el edilir. 
Burada, âmm olan tercihe şâyândır. Çünkü o, belirtilen miktar için de zekâtın farziyetini 
ifade etmekte; hâss olan, bu farziyeti ortadan kaldırmaktadır. İhtiyatlı olan tutum , farzi- 
yet hükm ünü almaktır. Bu hükme delâlet eden ise, âmm ifade taşıyan hadistir.

§: 269- Ö zel B ir Sebebe B inaen  V ârid  O lan Âm m
Âmmın gelişi bazen özel bir sebebe dayanmaz. M eselâ şu âyetlerde durum böyledir:

,  i  9 Jl e £ s  9 X s $  s s % s 9 // o X y i  *  X * X e s  6 x

- ö jAİJI p p  ı*-» JJ559
X9 X s* s , 9  $ X X 9 s s 9 s *

-  Jl lj-»j 560
X X 9 AO g Ay — y  & S S

- 3 I j i j M j j j J J I  Lfjllj 561 Bazen de âmm, bir soru sorulm ası veya bir olayın 

vukûu gibi özel bir sebebe binaen gelir. İşte âm m ın böyle özel b ir sebepten ötürü 
gelmesi, onu um ûm undan çıkarıp bu sebeple tahsîs eder mi?

5 5 7 , g az ı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, Zekât, 55; Nesâî, Zekât, 25; İbn M âce, Zekât, 17; 
M uvatta', Zekât, 33.

Buhârî, Zekât, 56. ( ^ j i i  Lâfzı ile); Müslim, Zekât, I, 3.

559_ el-M ü'm inûn 23/1-3: "M üminler gerçekten kurtuluşa erm işlerdir. O nlar ki, nam azlarında 
huşû içindeler. Onlar boş işlerden yüz çevirirler..."

560- e ı.B akara 2/185: "İçinizden kim (ramazan) ayına erişirse, (farz olan) o orucu tutsun."
el-M âide 5/1: "Ey iman edenler! Akidleri(n gereklerini) yerine getiriniz."
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Bu konuda usulcüler farklı görüşler ileri sürm üşlerdir. Bu görüşler içinde isabetli 
olan şudur. Âm m ın özel bir sebebe binaen gelmiş olması onu um ûm undan çıkarm az ve 
sırf bu sebebe hâss kılmaz. Gerek o sebep gerekse kendi m anası kapsam ına katılabilen 
diğer durum lara şâmil olarak kalır. Zira Kur'ân'daki ve Sünnet'teki nassların çoğunluğu 
özel sebeplere binaen gelmiştir. Böyle olmakla beraber, Sahâbe bunların um ûm una göre 
amel etmiş, onları nüzûl veya vürûd sebeplerine hasretm em iştir. Bu uygulam aya hiç 
kim se karşı çıkm am ış ve sebebin özelliğine değil lâfzın um ûm una bakılm ası ge
rektiğine dair icm â oluşmuştur. Hatta bu husus şöyle ifade edilerek yerleşik bir kural ha

line gelmiştir: . ;.~1| Sf JâiUI â^*lî "Sebebin özel oluşu değil, lâfzın
umûmu dikkate alınır."

N asslar incelenince bu hususta pek çok örnekle karşılaşılır. Biz birkaç örnek 
göstermekle yetineceğiz:

- Y ukarıda sözünü ettiğ im iz, liân konusundaki pJj

562 âyeti Hilâl b. Ümeyye hakkında nâzil olmuştur. Fakat hiçbir bilgin bunu

o olaya hâss kabul etmemiştir. Bu, karısına zina isnadında bulunup da delil getiremeyen 
herkese şâmil âmm bir hükümdür.

r ^ V 1 ^  r ^ V 1 o *  o c  ö j ş '̂

IjJli Û  ^  ^  t £ j  M  \ j j j j  j ^ j t ^
fi y  y/ «  y  x « s ,

ol ^J.j Z^îj J*'-*

_ İçinizden karılarına zıhâr yapanlar bilm elidirler ki, onlar kendilerinin anaları 
değildir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve yalan bir 
soz soyluyorlar. Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zıhâr yapıp  (bu 
yolla ayrılmak isteyip) sonra söylediklerinden dönenlerin, karılarıyla temas etmeden 
önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir..."563

Bu âyetler, Evs b. es-S âm it hakkında nâzil olmuştur. Şöyle ki: Evs karısı Havle 
bint Sa'lebe’ye kızmış ve ona "zıhâr"da bulunmuştu. Havle kocasının davranışını şikâyet 
etmek üzere Hz. Peygam ber (s.a.)'e gitti. Dedi ki: "Evs, ben genç ve güzel iken benimle 
evlendi, kendisine çocuklar verip yaşlandıktan sonra, beni kendisine anası gibi kıldı 
(zıhâr yaptı) . R asülüllah: "Artık sen ona haram  oldun." buyurdu. H avle: "Ondan 
çocuklarım  var. Bu çocukları ona bıraksam onlara yazık olur, kendi yanım a alsam  aç 
kalırlar, dedi. Hz. Peygam ber: "Senin hakkında söyleyebileceğim  şey, ona haram  
olduğundur cevabını verdi. Kadın şöyle dedi: "Artık, neye m uhtaç ve neye m uktedir

562
- Tam metni, meâlı, K ur'ân’daki yeri ve sebeb-i nüzulü için bkz. dipnot 555 ve aynı notun 

m etin kısmı.

- el-M ücâdele 58/2-4. Z ıhâr hakkında bkz. dipnot 462.
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,  *  y t  f  /  > ^  J  •> /  s  •  x

olduğum u bilen A llah'a yakınıyorum." Bunun üzerine: J  J y  -dJl Oî
ı* x i *  s t  s Â s  s Â y O y A u i y  *M x  <* / / •  /

aJLU 0} 4İ)lj -»-Ul J l  "Kocası hakkında s e 

ninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah ikini
zin arasında geçen konuşmayı işitmekteydi. Çünkü Allah işitendir, bilendir."  diye 
başlayan ve yukarıda devamını zikrettiğim iz âyetler nâzil oldu. Bu âyetlerdeki hükm ü 
hiç kim se Evs b. es-Sâm it ile tahsîs etm em iştir. Bu hüküm, karısına zıhâr yapan her
kese şâmil âm m bir hükümdür.

i i  0x ** S * /S» X *
- Hz. Peygam ber (s.a.)'in deniz hakkındaki, t »jl* I "Onun

suyu temiz, ölüsü helâldir"564 hadisi, esasen özel bir sebepten ötürü vârid olmuş âmm 
bir ifadedir. B ir adam Rasûlüllah 'a şöyle bir soru sorm uştu: "Biz deniz yolculuğu 
yapıyoruz ve yanımıza az miktarda su alabiliyoruz. O suyla abdest alsak içecek suyum uz 
kalmıyor. D eniz suyu ile abdest alabilir miyiz?" Bu soru üzerine Hz. Peygamber: "Onun 
suyu temiz, ölüsü helâldir." buyurm uştur. Böyle olm akla beraber, hadisin  um ûm una 
göre am el edilm iştir. Buna göre, deniz suyu abdest ve gusül gibi tahâretler için  el
verişlidir, onunla akarsu ve diğer temiz sular arasında bu hüküm açısından hiçbir fark 
yoktur. H iç kimse bu nassı, vürûd sebebi ile tahsîs etmemiştir.

- Hz. Peygam ber'in, A li ^ jUI L j I "Herhangi b ir deri tabaklandığında temiz

hale gelir"565 hadisi özel bir olay üzerine vârid olm uştur. Şöyle ki: R asûlüllah Hz. 
M eym ûne'nin kom şusuna ait bir koyun ölüsüne rastgelm iş ve "Derisini alsaydınız ya. 
Onu satar, faydalanırdınız" dem işti. O radakiler şu cevabı verdiler: "O, ölüdür." Hz.

y t »  s  s > s &

Peygam ber şöyle buyurdu: LflSH ^j>- LjI "Ölünün sadece yenmesi haram kılınm ıştır."
s t s o s s s t  s /

Başka bir rivayette de ^  ^  buyurmuştur. Böyle olm akla beraber, hadi

sin um ûm una göre am el ed ilm iş, koyun ve d iğer hayvan la r a ra sın d a  ayrım  
yapılmaksızın, tabaklanmakla her derinin temizlenm iş olacağı hükmüne varılmıştır.

564 g k z dipnot 526.
565- ^ y m anıam(ja bkz . Ebû Davud, Libâs, 4 İ ;  Muvatta', Sayd, 17.



3- MÜŞTEREK

Müşterekin:
a) Tarifi
b) Ortaya Çıkış Sebebi
c) Hükmü

§: 270- M ü şterek in 566 Tarifi
X *  *9 A

M üşterek" her biri ayrı vaz' ile olmak üzere birden fazla m anaya sahip
i  9 y 9*

olan lâfızdır567. M eselâ "ayn" lâfzı böyledir. Casus, su pınarı, göz ve altın m a

nalarına gelir. Bu m analardan her biri için ayrı ayrı vaz' ed ilm iştir (: konulm uştur). 

Kur ' ( t j İ I )  lâfzı da m üşterektir. Kadının âdet dönem ini ifade ettiği gibi iki âdet 

arasındaki tem izlik dönem i anlam ına da gelir. Bu m analardan her biri için ayrı ayrı 

konmuştur. "M evlâ" lâfzı da müşterek lâfız için örnek teşkil eder. Çünkü hem

efendi hem de köle anlam ına gelir ve bu anlamlardan her birini ifade etm ek üzere ayrı 
ayrı vaz' edilmiştir.

§: 271- M ü şterek in  O rtaya Ç ık ış Sebeb i

Dilde m üşterek  lâfızların m eydana gelm esine yol açan b irçok âm il vardır. Bu 
âmillerin bazıları şunlardır:

566 Terjm olarak "müşterek" iki tür lâfız için kullanılır:
1- Bir tek vaz ile küllî bir manaya konmuş lâfız ki, bu manaya bedel yoluyla bir çok ferd 
iştirak etmektedir. Meselâ "mevcud" kelimesi, genel bir mana için yani mutlak tarzda 
vucud (:varlık) sıfatını taşıyan manasına konmuştur. Bu vücud ister Cenab-ı Allah gibi 
vâcıbul-vücûd (: varlığı zaruri) olsun, ister diğer varlıklar gibi mümkinü'l-vücûd (: varlığı 
imkân dahilinde) olsun. Manasına pek çok ferd iştirak etiğinden, buna "manevi müşterek" 
adı da verilir.
2- Birden fazla vaz ile birden fazla manaya gelen lâfız. Buna "lâfzî müşterek" de denir.
Mutlak olarak "müşterek" dendiğinde hatıra lâfzî müşterek gelir. Usulcülerin sözünü ettiği 
müşterek de budur. '

^ , r  jk ıç _ , j ^  j  vjıı ^  j^Vjı
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1- Arap kabileleri arasındaki farklılıklar. Bir kabile bir lâfzı bir m anada kullanırken 
başka bir kabile aynı lâfzı başka bir m anada kullanır ve bazen bu iki m ana arasında her
hangi bir alâka bulunmaz. Böylece bir lâfız iki ayrı mana için konulm uş olur. B u m ana
ları vaz' edenin farklılığı belirtilm eksizin, söz konusu lâfız, sonraki nesillere her iki 
m anada kullanılarak intikal eder.

2- B ir lâfız iki m ana arasında ortak bir m ana için konulm uş olur. B öylece, ara
larındaki ortak m anadan ötürü kelim e iki m anadan her biri için  elverişli hale gelir. 
Zam anla insanlar bu ortak m anayı unuturlar ve kelimeyi "lâfzı m üşterek" gibi kabul

Jı>«,
ederler. M eselâ, "kur' " (ty»Jl) lâfzının esasen sözlük anlamı, belirli b ir durum la ilgili

her türlü periyod (: mutad zaman devresi) demektir. M eselâ sıtma nöbeti için "kur' " de
nir. Kadının da âdet gördüğü ve âdette bulunduğu devreler, bunun için "kur"' diye 
anılm ıştır.

3- Bir lâfız, önce bir m ana için konm uş olur. Sonra aynı lâfız, bir çeşit "alâka"ya 
binaen m ecaz yoluyla başka bir m anada kullanılır. Daha sonra bu lâfzın o m ecazî m a
nada kullanım ı öylesine yaygınlaşır ki, bu m anada örfî "hakikat" haline gelir. Böylece, 
söz konusu lâfız sonraki nesillere her iki manada, hakikat şeklinde intikal eder.

§: 272- M ü şterek in  H ükm ü

Bilginlerce kabul edilen esas şudur: Lâfızda aslolan m üşterek olm am aktır. Şayet 
lâfzın hem m üşterek olduğu hem m üşterek olmadığı ihtimali varsa, m üşterek olm am a 
ihtimali tercih edilir. M üştereklik vasfı gerçekleştiği takdirde ise, lâfzın delâlet ettiği 
m analardan hiçbiri, bunun tercihini gerektiren karîne ve em âreler bulunm adıkça tercih 
edilmez.

t  J y yy * 9  }  y •  Sy y+ t y $y M

M eselâ, t - jJ  o l lU a J l j  "Boşanmış kadınlar (evlenmeden)
t

kendi başlarına üç kur' süresi beklerler"56s âyetindeki t- j  lâfzı âdet devresi ve tem izlik 

devresi anlamları arasında müşterektir. M üctehid hukukçular bu lâfızdan m aksadın, bu 
iki anlam dan birisi olduğu hususunda ittifak halindedir. Fakat âyette bunlardan han
gisinin kastedildiğinin belirlenmesi noktasında ihtilâf etmişlerdir.

Şâfiîler ve diğer bazı fakihlere göre burada kastedilen m ana "tuhur" (: iki âdet 
arasındaki tem izlik devresi)dur. Çünkü bunu gösteren deliller ve karîneler vardır. Bu

» s
karînelerden biri şudur: lâfz ına m uzâf olan adet (: sayı) ism i şeklinde

müennes kullanılm ıştır. Bu, “m a’dûd”un (: adedi belirtilen ism in) m üzekker olduğunu 

gösterir. (Tem izlik süresi) ve (âdet süresi) kelim eleri içinde m üzekker

olan ise ’dur.

568- el-Bakara 2/228.
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H anefîler ve diğer bazı fakihler ise şöyle görüş belirtm işlerdir: Burada kastedilen 

m ana "âdet devresi"dir. Zira buna delâlet eden karîneler vardır. Bunlardan biri t i y i  (üç)

lâfzının hâss oluşudur. Bu, iddet süresinin noksan veya fazla olm aksızın tam  üç kur' 
m üddeti olduğuna kesin bir şekilde delâlet etmektedir. Bu m ana ise, ancak "kurû' " lâfzı 
ile tuhur un değil "hayız"ın kastedilm iş olması halinde gerçekleşebilir. (Bu hususun 
izahı "Hâss" bahsinde geçmişti.).

Şayet m üşterekin manalarından biri tercih edilem ezse, bu lâfız ile onun delâlet ettiği 
m anaların her birinin kastedildiği, dolayısıyla, bunun hükmünün o m analardan her biri 
için sabit olduğu söylenebilir mi? Yoksa bu m analardan birini belirleyen delil bulunun
caya kadar "tevakkuf’ (: beklemek) mu gerekir?

Usulcüler ( J l  ç diye anılan) bu konuda ihtilâf etmişlerdir:

Hanefi'lerin çoğunluğu, ister olum lu ister o lum suz b ir ifade içinde bulunsun, 
m üşterek lâfız ile onun manalarından her birinin kastedilm iş olm ası kabul edilem ez, 
dem işlerdir. D elilleri şudur: M üşterek, ifade ettiği m analar için bir tek vaz’ ile kon
mamış, her bir m ana ayrı birer vaz’ın konusu olmuştur. Bir nasstaki m üşterek lâfız ile 
onun bütün m analarının kastedilmesi m üşterekin "vaz’ " özelliğine aykırı düşer. V az'a 
muhalefet ise câiz değildir.

Şâfiîler ve bir kısım  bilginler şu görüştedir: Bir nassta yer alan m üşterek lâfız ile 
onun bütün m analarının kastedilm iş olm ası m üm kündür; bu nass ister olum lu ister

olum suz bir hüküm  taşıyor olsun. Onlar bu görüş için şöyle delil getirirler: ^1 ûl y  

J* T &  J j  ySjSli J  O ljA İJ l jj, di Jjr i

ç/LJl Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar,

ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep A llah ’a secde e d i y o r l a r âyetinde
* t >

geçen (secde etme) fiili, insanlar hakkında alnın yere konm ası suretiyle, diğer

varlıklar hakkında ise İlâhî yaratılış kanunlarına cebrî boyun eğm e yoluyla gerçekleşir. 
Bunlar iki farklı m anadır ve zikredilen âyette her ikisi de kastedilmiştir. Şu halde bu, bir 
nasstaki m üşterekin iki manada birden kullanılabildiğine delil teşkil eder.

 ̂ Hanefîler bu istidlâle karşı şöyle cevap verirler: Âyetteki "sücûd"dan m aksat boyun 
eğme ve ınkıyaddır, bu, ister cebrî ister ihtiyarî olsun. Bu mana ise, hem insanlar hem 
diğer varlık lar hakkında gerçekleşebilir. O halde bu, lâfzî m üşterek  değil m anevi 
müşterek kabilindedir. Oysa burada ihtilâfa konu olan husus m anevî m üşterek değil lâfzî 
müşterektir.

569- el-Hacc 22/18.
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Bazı bilginler bu konuda olumlu ve olumsuz ifade arasında ayırım  yapm ak suretiyle 
şöyle bir görüş belirtm işlerdir: İfadenin olum suz olm ası halinde, m üşterek lâfız  ile, 
onun bü tün m anaların ın  kasted ilm esi m üm kündür. Ç ünkü m üşterek , nefiyden  
(olum suzluk ifadesinden) sonra gelirse, nefiyden sonra zikredilmiş nekre (: belgisiz) gibi 
olur. Nefiyden sonra gelen nekre ise umum ifade eder. Halbuki olumlu ifade içinde zik- 
redilse umum ifade etmez. Bu, bazı H anefî fakihlerce benimsenmiş bir görüş olup, onlar 
şu fıkhî hükümleri bu görüşe dayandırmışlardır:

- V asiyet konusunda denir ki: "Kendisini âzât eden "m evlâ"ları ve kendisinin âzât 
ettiği "m evlâ"ları bulunan bir kimse m alının üçte birini "m evlâ"larına vasiyet etse ve 
bu konuda açıklam ada bulunm adan ölse, vasiyeti bâtıl olur." O nlar bu hükm ü şöyle 
açıklarlar: "M evlâ" lâfzı m üşterektir. Bu hem "m evlâ a'lâ" (: âzât eden m evlâ) hem 
"m evlâ esfel" (: âzât edilmiş m evlâ) anlam ına gelir. Fakat her ikisinin birden kaste
dildiğini söylem ek doğru olmaz. Çünkü olumlu bir ifade içinde yeralm ıştır. M üşterek 
lâfız olumlu ifade içinde geçerse, taşıdığı manalardan sadece biri kastedilm iş olur. M ûsî 
(: vasiyet eden) bu "mevlâ"lardan hangisini kasdettiğini açıklam adığına göre, m ûsâ leh 
meçhul demektir. Meçhul lehine vasiyet ise geçersizdir.

- Y em inler bahsinde ise, "Falancanın mevlâları ile konuşm ayacağım " diye yem in 
eden kim senin bu yemininin hem  a'lâ hem esfel m evlâlara şâm il olduğuna, hangisi ile 
konuşursa konuşsun yemini bozm uş sayılacağına hükmetmişlerdir. Bunu da şöyle izah 
etm işlerdir: Bu meseledeki müşterek, nefiyden sonra zikredilmiştir. M üşterek nefiyden 
sonra gelirse, bütün m analarına şâmil olur.570

C-J A
' - el-H idâye Şerhu'l-Bidâye, IV, 315; et-Takrîr ve't-Tahbîr Şerhu't-Tahrîr, I, 212, 214.
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§: 272 /a - K u llan ıld ığ ı M ana B ak ım ın dan  L âfız

K onulduğu m anada kullanılıp kullanılm am ası açısından lâfız dört k ısım dır: 1- 
Hakikat, 2- M ecaz, 3- Sarîh, 4- Kinâye. Şimdi bunları kısaca açıklayalım:

1- H A K İK A T ( i İ f c J l )

"Hakikat" (-ü -i-J l) , konulduğu manada kullanılan lâfız demektir. Bazen lüğavî, ba
zen şer'î, bazen ise örfî olur.

s İ  x
Lüğavî hakikat dilde hangi mana için vaz’edilmiş ise o m anada kul-

i  • f

lanılan lâfız dem ektir. M eselâ, ——i! (güneş), y * lJ (ay) ve [»-»Jİ (yıldız) lâfızları,

bilinen m analar için konmuştur. Bu manalarda kullanılırsa, lüğavî hakikat olur

Şer’î hakikat Şâri'in kasdettiği m anada kullanılan lâfızdır. M eselâ,

(nam az), £>J! (hac), jJl (zekât), £ İ j j Jİ (ev lenm e), (m uhâlaa

57! m a  *  .
- Yazar, "lâfzın tâbi tutulduğu ayrım lar" başlığında "kullanıldığı m ana bakım ından lâfız"
ayrım ına işaret etm ekle birlikte, bu konunun esasen "Beyân İlmi" diye bilinen özel bir 
disiplinin konusu olduğunu belirterek, bu ayrımı ele alm ayacağını ifade etm iştir. B iz usul 
eserlerinde genellik le yer alışını dikkate alarak bu ayrım  altına giren terim leri k ısaca 
açıklam ayı faydalı bulduk. Tarafımızdan yapılan bu ilâvede, daha çok Abdülkerim  Zeydan'ın 
el-V eciz fî Usûli 1-Fıkh (Bağdat, 1967, s. 269-274) isim li eseri göz önünde tu tu lm uştur 
(mütercim)
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sözleşm esi) gibi lâfızlar, Şarî'in belirli bir takım  m anaları kasdetm ek üzere koyduğu 
lâfızlardır. Bunların bu manalarda kullanılması, şer'i hakikat adını alır.

Ö rfî hakikat ( v y J l  örfte kendisiyle hangi m ana kastediliyor ise o m anada
>> ^  - m  ,

kullanılan lâfız dem ektir. M eselâ, 5jL -J l (otom obil) ve İjIaJI (dört ayaklı hayvan) 

lâfızlarını örf-i âm m için, her bir ilim dalının uzm anlarınca kullanılan terim leri de örf-i 

hâss için örnek gösterm ek mümkündür: Arap dilcilerinin kullandığı ç* J  (merfûluk) ve

(m ansubluk), m antıkçıların kullandığı -i»<Jl (had) ve (m ahiyet), hu

kukçuların kullandığı f i i ld i (zaman aşımı) ve »Jl (fesih) lâfızları gibi.

H akikatin  hükm ü, vaz' edildiği m ananın sabit olm ası ve bu m anaya hükm ün 
bağlanmasıdır. D iğer bir hükmü de mecaza tercih edilmesidir. Yani lâfzın hakikate ham- 
ledilmesi mümkün oldukça, hüküm  lâfzın hakikat m anasına bağlanır, m ecaz m anasına 
bağlanm az. M eselâ bir kim se "Ahmed'in çocuğu" lehine vasiyette bulunsa, vasiyet 
hükmü Ahmed'in çocuğu lehine sabit olur. Şayet Ahmed'in çocuğunun da çocuğu varsa, 
o bu vasiyette hak sahibi olamaz; çünkü "çocuk" lâfzı, kişinin kendi çocuğu için  haki
kat manasında, çocuğunun çocuğu için ise mecaz manasındadır.



^
"M ecâz1 ’ O ^ 1). "hakikat" anlam ının kastedilm ediğini gösteren bir "alâka" veya

"karîne"den ötürü konulduğu m anadan başka bir m anada kullanıldığına hükm edilen 
lâfızdır.

"Alâka" (ö'iUİI), lâfzı duyan kişinin zihninde, lâfzın hakikat m anası ile kullanıldığı 

m ana arasında kurulan bağlantı dem ektir. A lâkanın birçok çeşidi vardır. Bunlardan biri 
"benzerlik"tir. M eselâ "aslan M ehmet" dendiğinde kastedilen m ecazî m ana yani cesurluk 
vasfı bakımından, aslan lâfzının hakiki m anası ile kullanıldığı m ana arasında bir benzer

lik ilişkisi vardır. Eğer m ecazdaki alâka "benzerlik" ise buna "istiâre" (öjUi^Ul) , ben

zerlikten başkası ise buna "m ecâz-ı m ürsel" (J~-j-JI adı verilir. B enzerlik

dışındaki alâka çeşitlerine örnek olarak "cüzîlik-küllîlik" ilişkisi zikredilebilir. M eselâ
J  » „

Kur'ân'daki V j  j i " b o y u n  (: köle) âzâdı" (Nisâ, 4/92) ifadesinde, kölenin bir cüzü 

( /  boyun) zikredilip köle kasdedilmiş, («-fil il ^  "parmaklarım ku

laklarına tıkarlar" (Bakara, 2/19) ifadesinde ise parmaklar (^C aU Î) zikredilip parm ak 

uçları kastedilmiştir.

"Karîne" ( o ^ 1 ) ,  ise lâfzın hakiki m anasında kullanılm adığını gösterm eye elverişli 

belirti dem ektir. Karîne, duyu organlarıyla elde edilen bilgiye (: hissî), lâfzı çevreleyen 
şartlara (: hâlî, âdî) veya şer'î esaslara (: şer'î) dayalı olabilir. M eselâ "Bu ağaçtan yedim" 
denince, o ağacın değil meyvesinin yendiği anlaşılır.

M ecazın hükmü şudur: Hakiki m anaya göre anlama imkânı bulunduğu sürece m e
cazî m anaya göre yorum yapılam az; "Kelâm da aslolan manayı hakikîdir." (M ecelle, 
madde: 12) Hakiki m anaya göre anlamayı engelleyen bir alâka veya karîne varsa, o za
man bu yönde yorum yapm ak ve lâfıza m ecazî m ananın hükm ünü bağlam ak gerekir; 
"Kelâmın i'mâli ihmalinden evlâdır", "M ana-yı hakiki müteazzir oldukta m ecaza gidilir" 
(Mecelle, madde: 60-61).

2- MECAZ
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3- S A R İH
A d ,

"Sarftı" ister hakikat ister m ecaz anlam ında, çok kullanılm asından ötürü

kendisi ile kastedilen mana açıkça anlaşılan lâfızdır. "Sattım" ifadesi birinci, JL -Ij  

köye (köy sakinlerine) sor" (Yusuf, 12/82) ifadesi ikinci şekle örnek gösterilebilir.

Sarihin hükm ü, söyleyenin niyetine bakılm aksızın  gereğ in in  sab it olm asıdır. 
Meselâ, akdin taraflarından birinin "sattım" diğerinin "aldım" dem esi halinde onların ne 
kastettik lerin i ayrıca incelem eye gerek olm aksızın satım  sözleşm esinin  m eydana 
geldiğine hükmedilir.

4- K İN Â Y E  (îbü£İl)

ıı • « 't*’'
Kinâye , kendisi ile kastedilen m ana hemen zihne gelivermeyen ve kapalı

kalan lâfızdır. M eselâ erkeğin, karısına "dilediğin yere git" sözü ile talak (:boşam a) m a
nası veya başka m ana kastetmiş olması mümkündür.

Kinâyenin hükmü, gereğinin ancak niyete veya halin delâletine göre sabit olmasıdır.



Ü Ç Ü N C Ü  A Y R IM

M A N A Y A  D E L Â L E T İN İN  
A Ç IK L IĞ I VE K A PA L IL IĞ I B A K IM IN D A N  

L Â F IZ

Lâfız, m anaya delâletinin açıklığı ve kapalılığı bakımından iki guruptur:
xx s y *

B irin ci G urup: M anaya delâleti açık lâfız (iW-Üİ£w>lj). B u guruba giren

lâfızlarda, kastedilen m ananın anlaşılması için bir açıklam aya veya harici karineye ih
tiyaç duyulmaz.

.  « i ,

İk in ci G urup: M anaya delâleti kapalı lâfız (ÜVaJI B u guruba giren

lâfızlarda, kastedilen m ananın anlaşılması için, bir açıklam aya veya harici karîneye ih
tiyaç duyulur.

G erek delâleti açık lâfızlar gerekse delâleti kapalı lâfızlar, aç ık lık  ve kapalılık  
bakımından farklı derecelerde bulunur.

İşte bundan dolayı H anefî b ilg in ler, b irinci gurup lâ fız la rı aç ık lık  derecesi 
bakım ından: 1- Zâhir, 2- Nass, 3- M üfesser, 4- M uhkem  nevilerine , ikinci gurup 
lâfızları da kapalılık derecesi bakımından: 1- Ha(î, 2- M üşkil, 3- M ücm el, 3- M üteşâbih 
nevilerine ayırm ışlardır. M âlikî ve Şâfiî bazı usulcüler ise, lâfızları açıklık bakım ından
1- Zâhir, 2- Nass, kapalılık bakım ından da 1- M ücmel, 2- M üteşâbih  şeklinde ikişer 
nevi olarak ele almışlardır.

Şimdi her iki term inolojiye göre lâfızların nevilerini açıklayacağız:
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* * >
§: 273- Hanefîlere Göre Açıklık Bakımından Lâfzın

Nevileri:

1- Z Â H İR  ( y bÛâJI )

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 274- Zâhirin Tarifi ve Örnekleri
J> S *

"Zâhir" ), manasının anlaşılması için harici bir karineye ihtiyaç duyurm aya

cak şekilde bu m anaya açık olarak delâlet eden, fakat tevil ve tahsîs ihtim aline açık bu
lunan ve kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebi olmayan lâfızdır572.

/ s  s  o ,  t  s- * i  » *  İ s  s s  t  »  > s *  s  $  *  > X s  s  , +  -  s  SU

M eselâ, iD i  {j* OUa-JÜI * J j J l  çyu  L5” "VI 0 V L^il û j^S\j
sıM s  & s  s  s  S,O > ^  s  y  s *  % »  X / $ *  s  O t  İ g

IjJ I  ^ ^ ^

"Ribâ (: fa iz) yiyenler, (kabirlerinden) tıpkı şeytan çarpmış kimselerin kalktığı g ibi 
kalkarlar. Bu, onların "alış-veriş de ribâ gibidir" demelerinden ötürüdür. Oysa Allah alış-

$ S £

verişi helâl, ribâyı haram kılmıştır."573 âyetinde geçen J^-t (helâl kıldı) kelim esi alım

satımın helâl kılındığını ve f  >*■ (haram kıldı) kelimesi ribânın haram kılındığını harici

bir karineye ihtiyaç duyurm ayacak ölçüde açık bir tarzda gösterm ektedir. Şu var ki, 
âyetin asıl sevk sebebi bu iki manadan hiçbiri değildir. Ayetin şevkine esas olan m ana 
alım -satım  ile ribâ arasındaki farklılığı vurgulam ak, bunların aynı şeyler olm adığını 
açıklam aktır. Çünkü "alış-veriş de ribâ g ibid ir” diyerek bu iki m uam eleyi eşit sayan 
m üşriklerin görüşünü reddetm ek üzere nâzil olmuştur. A çıktır ki, ikisinin hükm ünün 
farklı olması, bunların eşit olmadığı sonucuna götürür.

✓ m * a i  v  /  /  /  i  » /  /  /X« > /

B aşka b ir örnek:
*  / / / t  O S & S » »  S S s *  s  s s

i * ,  "Şayet yetim ler hakkında adaleti yerine getire

memekten endişe ediyorsanız (sınırsız evlilik yapıp kadınlara haksızlık etmiş olmaktan

572" £* 1 J*V ÜSîi jll .kjUJl

.^Ü kİi ^ -* S lı a j ^ı's« ıı jib  j u î l —J ı  " |jj  i j i - J j j  Üı

573- el-Bakara 2/275.
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da sakının ve) size helâl olanlardan ikişer, üçer, dörder kadınla evlenin. Bu durumda ada
leti gerçekleştirem eyeceğinizden endişe ederseniz b ir  kadınla evlenin. "574 âyeti, harici 
karineye ihtiyaç duyurm ayacak açıklıkta evlenm enin câiz olduğuna delâlet etm ektedir. 
Esasen bu nass ile hedeflenen mana, bu hükm ün bildirilm esi değildir. N assın asıl sevk 
sebeb1, evlenilebılecek kadınların azami sayısının açıklanmasıdır. Bu da, birden fazla ev
liliğin haksızlığa yol açacağı endişesinin bulunm adığı haller için dört, aksi takdirde bir 
olarak gösterilm iştir. Z ira bazı müfessirlerin belirttiği üzere bu âyet, diledikleri sayıda 
kadını nikâhları altında tutup onlara âdil davranıp davranm am a hususunda hiçbir endişe 
taşım adıkları halde, kendi vesâyetleri altında bulunan yetim lerin m allarını yem iş olm a 
durum una duşm enm  kaygı ve endişesinden ötürü onlara vasi olm anın sıkıntısını çeken 
kişiler hakkında nâzil olmuştur. İşte Yüce Allah onlara hitaben şöyle buyurm uş o lu
yordu. M adem  yetim lere  haksızlık  etm ekten kork tuğunuz için  on lar üzerindeki 
vesâyetten sıkıntı duyuyorsunuz, o halde kadınlar arasında adaletsiz davranm aktan da 
çekinin ve sayıyı dört ile sınırlı tutun; şayet haksızlık etm e endişesi varsa bir tane ile 
yetinin. Z ira bir günahı işlemekten huzursuz olan kimse, o günahın benzerini işliyorsa
o davranıştan gerçek manada huzursuzluk hissetmiyor demektir.

O halde âyetin asıl belirtm ek istediği husus, eşler arasında adaletsiz davranm a 
endişesinin bulunm am ası halinde en çok dört kadınla aksi takdirde sadece bir kadınla ev
lenme m üsâdesinin verildiğinin bildirilm esidir. Evlenm enin câiz olduğu hükm ü ise, 
âyetin asıl kasdedilen hükmü bildirilirken tâli bir anlam olarak zikredilm iş olmaktadır.

§: 275- Z âh ir in  H ükm ü

Zâhırın hükm ü şudur: Aksine delil bulunm adıkça, lâfızdan çıkan zâhir m anaya göre 
am el etm ek gerekir. Çünkü aslolan, lâfzın, zâhir bir m ana taşım ası halinde, farklı 
anlaşılmasın^ gerektiren bir delil bulunm adıkça o zâhir m ananın dışına çekilem em esidir. 
Şayet zâhir, âm m  bir lâfız ise umûmu üzere bırakılması gerekir. Tahsîse delâlet eden bir 
delil bulunm adıkça, hükmü bazı fertleri ile sınırlandıralamaz. Şayet m utlak bir lâfız ise, 
ıtlakı üzere bırakılm ası gerekir. Bir delil bulunm adıkça takyîd edilem ez. Eğer hâss bir 
lâfız ise, hangi m anayı ifade etm ek üzere konm uşsa o m anan ın  kas ted ild iğ ine  
hükm etm ek gerekir. O yönde delil bulunm adıkça, bununla başka m ecazî bir anlam ın 
kastedildiğine hükmolunamaz.

574- en-Nisâ' 4/2.



i t ,
2- N A SS (jtfJ t)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 276- N assın  T arifi ve Ö rnekleri
i » -

"Nass m anasına açık bir şekilde delâlet eden ve kendisinden çıkarılan

hüküm  sözün asıl sevk sebebini teşkil eden, bununla beraber tevil ve tahsîs ihtim aline 
açık bulunan lâfızdır575.

/m / j /  /  x Oy* A m i  * f
M eselâ, yukarıda zikredilen âyetteki \ijlI f y>-j «dil J * - 'j  ifadesi alım -satım  ile 

ribânın farklı muâmeleler olduğuna açık şekilde delâlet etmektedir ve sözün asıl sevk se
bebi de bu hükmü bildirmektir. Bununla beraber, ifade tevil ve tahsîse kapalı değildir.

Y ine, yukarıda zikri geçen Y üce A llah 'ın , * L J l  j *  |*So <_jU» l .
f i ,  ,  ,  t  *  ,  $ s *  t *  »  ,  ,  ,  J ,

i y  'i/l Ol» j j  ifadesi, zevce sayısının dört veya b ir şeklinde

sınırlandırılması gerektiğini açıkça göstermektedir. Sözün asıl sevk sebebi budur.

§: 277- N assın  H ükm ü

Nassın hükmü, zâhirin hükmü gibidir. Bu da, (delil bulunduğunda) açıkça anlaşılan 
m anasından çıkarılıp tevil edilebilmesidir. Fakat nassın tevil edilebilm e ihtim ali zâhire 
göre daha azdır.

ti» jLU— il j L e » - l j j l  JeiJUl yı



3- M ÜFESSER QİJuİİ)

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§ : 278- M ü fesserin  T arifi ve Ö rnekleri

"M ufesser” hükme açık bir şekilde delâlet eden, tevil ve tahsîs ihtim aline

de kapalı bulunan lâfızdır576. Şu halde bu lâfız, açıklık bakım ından zâhir ve nassdan 
daha kuvvetlidir. Çünkü onlarda tevil ve tahsîs ihtimali vardır.

IV K 1A l'A" ' 4 * * * X* g H' 9 ' *• * ~  • *• S
M esela, oAL>- ç,\x $J; hu j l  I y L  o y  j ,

Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getirem e
yenlere seksen değnek vurun"517 âyeti, kâzife seksen değnek vurulması gerektiğine, tevil 
ve tahsîse ihtim al verm eyecek açıklıkta ve kesin bir şekilde delâle t etm ektedir.’ Z ira

ûyU î (seksen) kelim esi, sayıdır. Sayı ise, eksiklik ve fazlalık ihtim aline kapalıdır.

"M ücmel" (: sözün sahibi tarafından açıklanm aya m uhtaç) iken, bir başka nass ile 
açıklığa kavuşturulan ve mücmelliği giderilen lâfız da m üfesser nev'ine girer. Nam az, 
oruç, zekât vb. kendine ait sözlük m anaları olup da Şâri'in özel birer m ana için kul
landığı, K ur'ân-ı K erîm 'de tafsilâtı verilm eden m ücm el o larak  zikredilen  ve Hz.
Peygam ber (s.a.)'in kavlî veya fiilî Sünneti ile tam olarak açıklığa kavuşturulan lâfızlar 
böyledir.

§: 279- M ü fesserin  H ükm ü
M üfesserin hükm ü şudur: Kesin olarak delâlet ettiği m anaya uygun şekilde amel 

etm ek gerekir. Tevile ve başka bir şekilde anlaşılm aya m üsait değildir. N eshi kabil 
am elî hüküm lerden olması halinde delâlet ettiği hüküm nesih ihtim aline açık olm akla 
beraber, tevil ve tahsîsi kabul etmez. Fakat bu nesih ihtimali de Hz. Peygam ber (s.a.)'in 
hayatta bulunduğu süre ile sınırlıdır. R asû lü llah’ın vefatından  sonraki dönem ler 
bakım ından ise, Kur'ân ve Sünnet’teki bütün nasslar (nesih konusunda) "m uhkem " 
hükm ündedir; nesih ve iptali kabul etmez. Çünkü Kitap veya Sünnet'in neshi ancak 
Kitap ve Sünnet nassı ile olabilir. Oysa Hz. Peygam ber'in vefatından sonra Kitap nâzil 
olması veya yeni bir Sünnet'in m eydana gelmesi söz konusu olamaz.

576_

577- en-Nûr 24/4.



4- MUHKEM )

a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 280- M uhkem in  T arifi ve Ö rnekleri
x ,  . t »,

"M uhkem" ), hükm e delâleti açık; tevil, tahsîs ve - Hz. Peygam ber'in ha

yatında dahi- neshe ihtimali olmayan lâfızdır578.

Yüce Allah'tan başka tanrı olmadığına, O'nun m eleklerine, kitaplarına, peygam ber
lerine ve âhiret gününe iman gibi dini ayakta tutan temel hüküm lere veya adalet ve ahde 
vefa gibi fazilet prensiplerine delâlet eden yahut süreklilik ve kesintisiz devam lılık  ifade 
eden nasslar böyledir. Süreklilik  ve devam lılık  ifade eden nasslara şun lar örnek 
gösterilebilir:

Ay  / t / A ^ / vt S A y  A O A O y O }  y y y  y y

- Y üce A llah şöyle buyurur: Ol 4İİI J I j i J î  Ol (►& 015"
4  yy •  y •

İJj! o-Uj "Allah'ın Rasûlünü üzmeniz ve kendisinden sonra hanımları ile evlenmeniz 

asla câiz değildir."579
A »A y A y Oy

- Hz. Peygam ber (s.a.)'in  şöyle buyurduğu rivâyet olunm uştur: -L*

J j û  J.U- S /j jy>- -dja-j S/ Jb>-AİI y>-\ J jÛ j Ot jjJI ‘»iti "Cihad, A llah'ın

beni (Peygam ber olarak) yollad ığ ı zamandan, son (nesil) ümmetimin D eccâ l ile 
savaşacağı vakte kadar geçerlidir. H içbir zâlimin zulmü ve hiçbir âdilin adaleti cihad  
hükmünü iptal edemez■ "580

§: 281- M uhkem in  H ükm ü

M uhkem in hükmü, kesin olarak delâlet ettiği m anaya uygun am el etm enin gerek
liliğidir. Zâhirinden anlaşılan m ananın başka bir m anaya çekilebilm e ihtim ali bu lun
madığı gibi, nesih ve iptal ihtimaline de kapalıdır.

Y ukarıda verilen bilgilerden anlaşılm ış olm aktadır ki, zâhir, nass, m üfesser ve 
m uhkem den her biri hükme kat'î bir şekilde delâlet eder. Şu kadar var ki, m üfesser ve

579- el-Ahzâb 33/53.
Ebû Davud, Cihâd, 35.
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m uhkem in kat îliği, asla başka ihtimalin bulunm adığı anlam ındadır, o yüzden bunlar 
tahsîs ve tevil ihtim aline kapalıdır. Zâhir ve nassın kat'îliği ise delile dayalı ihtim alin 
bulunm adığı anlamındadır. Başka bir anlatımla, zâhir ve nassta ihtimal mevcuttur, fakat 
bu ihtimali gösteren delil yoktur. O yüzden bunların her biri tahsîs ve tevil kabul eder.

Bu dört nevi, açıklık ve delâlet gücü bakım ından sıralanacak olursa, bunların en 
güçlüsü m uhkem, sonra müfesser, sonra nass, sonra zâhirdir.

Bu farklılığın etkisi, teâruz halinde kendini gösterir. M eselâ, zâhir, nass ile teâruz 
ederse nass tercih edilir. Nass m üfesser ile teâruz ederse m üfesser üstün tutulur. 
Müfesser, muhkem ile teâruz ederse, tercih edilecek olan muhkemdir.

§: 282- Z âh irin  N ass İle T eâruzu

Zâhirin nass ile teâruzu için şu iki âyet örnek gösterilebilir:

1- ç.ljj û  ^  J^ - lj

2- J j y î j  J L  t C j ı  ^  û

Birinci âyet, kendinden bir önceki âyette zikredilen "m uharram ât" dışında kalan 
kadınlarla evlenmenin câiz olduğunu göstermektedir. Buna göre bir erkeğin dörtten fazla 
kadını nikâhı altında tutması mümkündür.

İkinci âyet ise, dörtten fazla kadınla evlenmenin haram olduğunu göstermektedir.

Birinci âyetin dörtten fazla kadınla evlenmenin câiz olduğuna delâleti zâhir kabilin- 
dendir. Çünkü o, bu hükmü ifade etm ek üzere sevk olunm am ıştır. Bu âyetteki esas 
maksat, bir önceki âyette zikredilen muharramât dışında kalan kadınlarla evlenmenin câiz 
olduğunu bildirmektir.

İkinci âyetin dörtten fazla kadınla evlenmenin yasak oluşuna delâletine gelince, bu, 
nass kabilindendir. Çünkü âyet, esasen bu hükmü ifade etm ek üzere sevk olunmuştur.

O halde ikinci âyetin bildirdiği hüküm birinci âyetten anlaşılan hükm e tercih edile
cektir. İşte bu sebeple, bir erkeğin dörtten fazla kadını nikâhı altında tutması şer'an câiz 
görülmemiştir.

§: 283- N assın  M ü fesser İle T eâruzu

N assm  m üfesser ile teâruzuna örnek: Hz. Ayşe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre 
Fatm a b in t E b î H ubeyş Hz. Peygam ber (s .a .)’e gelerek şu soruyu sorm uştur: “Ben 
temizlik devresi olmaksızın (sürekli) istihâza (: hastalık kanı) gören bir kadınım. N am a
zı tamam en terketm em  mi gerekir?” Hz. Peygam ber ona, sadece âdet günlerinde namaz 
kılm am asını, sonra gusletmesini ve abdest alıp -bulunduğu yere kan dam lam akta bile
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olsa- namazını kılmasını em retmiştir. Fakat hadisin abdest ile ilgili kısm ı şu iki şekilde 
rivayet edilmiştir:

Birinci rivayete göre hadis, müstehâzanın (: hastalık kanı gören kadının) her namaz 
için abdest alması gerektiğine delâlet etmektedir. O halde bir abdest ile, aynı vakit içinde 
bile olsa, birden fazla namaz kılması geçerli olmaz.

İkinci rivayete göre ise hadis, m üstehâzanın, her namaz için değil her nam az vakti 
için abdest alması gerektiğini göstermektedir. Buna göre, bir abdest ile, nam az vakti de
vam ettiği sürece ister farz ister nâfile dilediği kadar namaz kılabilir. V akit çıkm adıkça 
müstehâzanın abdesti (kan görmekten ötürü) bozulmaz.

B irinc i rivayete  göre hadis, nasstır. T ev il ih tim aline  aç ık tır. Ç ünkü  Hz.
'  '  * * 0 X X

Peygam ber'in ifadesi ile, -"vakit" lâfzı m uzâf takdir edilerek- "her

nam az vakti için abdest al" manasının kastedildiği sonucuna varılabilir.

İkinci rivayete göre ise hadis, müfesserdir. Tevil ihtimaline kapalıdır.

T eâruz halinde m üfesser nassa terc ih  ed ilir. O nun için , H an e fî fık h ın d a  
m üstehâzanın her farz nam az vakti için bir abdest alması gerektiği ve bu abdest ile vakit 
çıkm adıkça dilediği kadar farz ve nâfile nam az kılabileceği hükm ü kabul edilm iştir. 
V akit sona erip yeni vakit girdiğinde ise abdesti bozulmuş sayılacak ve yeniden abdest 
alması gerekecektir.

M üfesserin muhkem ile teâruzuna gelince, -bazı araştırm acı m üelliflerin  de işaret 
ettiği üzere- nasslarda bu durum için sahih bir örneğe rastlanmamaktadır.

§: 284- M u hkem in  N ass İle Tearuzu

M uhkem in nass ile teâruzu için şu iki âyet örnek gösterilebilir:

B irinci âyet, kendinden bir önceki âyette zikredilen "m uharram ât" d ışındaki 
kadınlarla evlenm enin câiz olduğunu gösterm ektedir, ki Hz. Peygam ber (s.a.)'in  ve
fatından sonra onun zevceleri ile evlenmenin câiz oluşu da bu kapsam a dahil bulunm ak-

J j ^ y  "Hernamaz için abdest al."

2- JS" C i  j i  ı j i ja y  "Her namaz vakti için abdest al. "581

2- IAjI Ol 4JJI J y » j  Ij^Jj Ol OlŜ

tadır. Â yet bu hükme "nass" şeklinde delâlet etmektedir.

- Bkz. Buhârî, Vudû' 63; M üslim, Hayd, 62, 63; Ebû Davud, Taharet, 11; T irm izî, Tahâret, 
93; Ahmed b. Hanbel, VI, 6, 42, 82, 83, 204, 262.
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İkinci âyet Hz. Peygamber'in vefatından sonra onun hanım larından herhangi biri ile 
evlenmenin haram  olduğunu göstermektedir. Âyet bu hüküm  bakımından "m uhkem"dir, 
nesih ve iptal ihtimaline kapalıdır.

Şu halde ikinci âyetin birinciye tercih edilm esi ve am elde ikinci âyetin  esas 
alınması gerekir.

§ : 285 - H an efîlerin  D ışın d ak ilere  G öre A çık lık  

B ak ım ın dan  L âfzın  N evileri

D aha önce M âlikî ve Şâfiî bazı usulcülerin lâfızları açıklık bakımından 1- Zâhir, 2- 
Nass şeklinde ikiye ayırdıklarını belirtmiştik. Bunlardan her biri, H anefîlerin bu terim 
lerle kasdettiğinden farklı manalara sahiptir.

Hanefîlerin dışındakilere göre:

1- Zâhir, manasına zannî olarak delâlet eden, başka bir deyişle o m anada anlaşılması 
tercihe şâyân görülen lâfızdır. Bu delâlet, ister âmmın bütün fertlerine delâlet etm esi du

rumunda olduğu gibi lâfzın vaz'ından, isterse "salât" (3 Jl )  lâfzının dinen belirli söz

ve davranışları ifade etmesinde olduğu gibi örften kaynaklanm ış olsun. Şayet lâfız, ter
cihe şâyân olan manasına delâlet eder halde kalırsa buna "zâhir" denir; fakat bir delile da
yanılarak bu zâhir anlamından çıkarılıp ona göre daha zayıf bir anlamda anlaşılırsa buna

"müevvel" ( J j j - J l )  adı verilir.

2- Nass, m anasına k a tî  olarak delâlet eden ve asla başka ihtimale açık bulunm ayan 
lâfız dem ektir. M uhammed, Ali ve İbrahim gibi özel isim ler, beş ve on gibi sayı isim 
leri böyledir. O halde Hanefîlerin dışındakilere göre nass, Hanefîlerin term inolojisindeki 
m üfesser gibidir.

Hanefîlerin term inolojisinde lâfzın nevilerinden biri olarak yer alan m üfesser ise, 
diğer usulcüler nezdinde Hanefîlerde olduğu gibi bir terim şeklinde yaygın kullanım a sa
hip olmamıştır. Bunlardan bir kısmı müfesseri, tefsire ihtiyacı bulunmayan lâfız ve tef
sire muhtaç olup da hakkında tefsir vârid olmuş lâfız anlamında kullanmışlardır.

M uhkem e gelince, Hanefîlerin dışındakilere göre bu, ister zannî ister kat’î  olarak 
m anasına açık bir şekilde delâlet eden lâfız dem ektir. Şu halde, (Hanefî ıstılahındaki) 
hem zâhiri hem  nassı kapsamına almaktadır. Bu husustaki ihtilâf, ciddi bir fikir ayrılığı 
olmayıp sırf terim ayrılığından ibarettir. Pratik açıdan herhangi bir sonucu da yoktur.

Y ukarıda sözünü ettiğim iz bazı neviler -ki bunlar H anefîlere göre zâhir ve nass, 
diğerlerine göre sadece zâhirdir- tevil ihtimaline açık olduğundan ve tevilin nasslardan 
hüküm istinbâtında ve müctehidlerin bu istinbâttaki ihtilâflarında önemli bir etkisi bu
lunduğundan, tevil konusunda biraz açıklama yapmayı uygun görüyoruz.
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§: 286- T ev ilin  M an ası
'V

U sulcülere göre "te'vîl" ( J i j " ' ) ,  lâfzın zâhir olan m anasından alınıp b ir delile 

binaen zâhir olmayan başka bir m anaya çekilmesidir. Hâssın hakikat m anasından alınıp 
m ecaz yoluyla ona başka m ana verilmesi ve âmmın umum m anasından alınıp sadece bir 
kısım fertlerine kasredilmesi gibi. Ki bu ikinci şekle usulcüler "tahsîs" adını verirler.

§: 287- T ev ilin  Ş a r t la n

Tevilin sahih ve m akbul olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

1- Lâfız tevili kabul eden bir lâfız olmalıdır. M eselâ, Hanefîlerin term inolojisindeki 
zâhir ve nass, diğerlerinin terminolojisindeki sadece zâhir böyledir. Şayet lâfız, m üfesser 
ve m uhkem  gibi tevili kabul etmeyen neviden ise, bunun tevili sahih olmaz.

2- Lâfzın tevil edildiği mana, o lâfzın m uhtemel bulunduğu ve m ecaz yoluyla bile 
olsa kendisine delâlet ettiği m analardan olmalıdır. Lâfzın m uhtem el bulunm adığı ve 
hiçbir şekilde kendisine delâlet etmediği bir manada olursa, tevil m akbul değildir.

3- Tevil, lâfzın zâhir manasından alınıp başka m anaya çekilm esine elverişli şer'î bir 
delile dayanmalıdır. Bu delil bir nass, bir icm â ve bir kıyas olabileceği gibi, İslâm  hu
kukunun genel prensiplerinden biri de olabilir. Böyle bir delile dayanm ayan tevil m ak
bul olamaz.

§: 288- T ev ilin  N ev iler i
Usulcülere göre tevil iki nevidir:

■* -
B irinci nevi: H atıra kolayca gelen tevil (: karîb /  s - i j » ).

Bu nevi tevilin doğruluğunu ispat için güçlü bir delil gösterilm esi gerekm ez, her
hangi bir delil yeterlidir.

® J /  X i  * 9 ,  ^  » t» * y ,

M eselâ, ... \jL~e-\i Sjl^aJl ^J\ |j | !y*]  j jİ J I  L "Ey iman edenler!

Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi... yıkayın”582 âyetindeki nam aza kalkm ak 

zâhir m anasından alınıp ona yakın başka bir manada, yani namazın yerine getirilm esine 
azm etm ek m anasında anlaşılm ıştır. Bu şekilde anlam ayı gerektiren delil ise  şudur: 
H ikmet sahibi olan Yüce Şâri', mükelleflerden nam aza başladıktan sonra değil nam aza 
başlam adan önce abdest alm alarını ister. Çünkü abdest, nam azın sıhhat şartıdır. Şartın

el-M âide 5/6.
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ise m eşruttan sonra değil önce gerçekleşm esi gerekir. Görüldüğü gibi bu, s ırf  âyetin 
okunması veya dinlenmesi ile hatıra geliverecek yakın bir tevildir.

ik in c i nev i: H atıra kolayca gelm eyen tevil (ba'îd. /  o^u).

Bu nevi tevilin doğruluğunu ispat için, uzaklığı telâfi eden ve tevil ile ulaşılan m a
nayı zâhir manadan üstün kılan bir delilin gösterilmesi gerekir.

Örnek: Fîrûz ed-Deylem î m üslüm an olduğunda, biri diğerinin kız kardeşi olan iki

kadınla evliydi. Hz. Peygam ber (s.a.) ona: <_S J j l i j  o U  L 4 .-J "Onlardan

dilediğini tut, diğerinden ayrıl"583 buyurdu. Hadis, bu adamın o iki kadından dilediğini 
nikâhı altında tutm a hakkına sahip bulunduğuna ve diğerinden ayrılm ası gerektiğine 
zâhir bir şekilde delâlet etmektedir.

Hanefî bilginler ise bu hadisi tevil etm işler ve şöyle dem işlerdir: Hz. Peygam ber'in 
"O nlardan dilediğini tut" sözünden m aksat, "eğer ikisi ile evlilik  bir akit yapılarak  
gerçekleşm iş ise, onlardan biri ile yeniden evlen; şayet iki ayrı akit yapılm ış ise, hangi
sinin nikâhı önce ise onu nikâhın altında tut" dem ektir. H anefîler bu tevili yaparken 
kıyas deliline dayanm ışlardır. Yani İslâm 'a yeni giren kişinin durum unu, m üslüm an 
iken böyle bir durum a konu olan kişiye kıyas etm işlerdir. Şöyle ki: M üslüm an bir 
kimse, bir akit altında iki kız kardeş ile evlense, akit her iki kadın bakım ından fâsid olur 
ve erkeğin onların ikisinden de ayrılm ası gerekir. Sonra, isterse onlardan herhangi b i
riyle yeniden evlenebilir. Buna karşılık, iki kızkardeş ile ayrı ayrı nikâh akdederek ev
lenmesi halinde sadece birincisi ile evliliği geçerli olur. İkincisi ile evliliği geçersizdir 
ve ondan ayrılması gerekir.

* ,

Bu tevil, son derece uzak ) bir tevildir. Z ira R asûlüllah bu sözü, F îrûz ed-

D eylem î ye hitaben söylem iştir. F îrûz ise yeni m üslüm an olm uş b ir k im sedir ve o 
sırada şer î  hükümlerden haberdar değildir. Şayet Hz. Peygam ber'in sözünden m aksat bu 
hüküm olsaydı, Rasûlüllah m utlaka ona bu hükmü açıklardı. Çünkü bu, ancak "beyân" 
(: açıklama) yoluyla bilinebilecek bir hükümdür.

D iğer taraftan, Hz. P eygam berin  "onlardan dilediğini tut" sözü, hangisinin önce 
veya sonra olduğuna bakılm aksızın bir seçim  hakkını açık bir şekilde tanım aktadır. 
Onlarla evlilik ister bir tek akitle ister ayrı ayrı akitlerle gerçekleşm iş olsun, m uhatabın 
ikisinden dilediğini nikâhı altında tutabileceğini göstermektedir.

O halde Hanefîlerin bu tevilde belirtilen kıyasa dayanmaları isabetli değildir. Çünkü 
tevil baîd olduğu zaman, onun doğruluğunu ispat için herhangi bir delil yeterli olm ayıp, 
güçlü bir delil gösterilmesi gerekir. Oysa bu kıyas, -açıkladığımız üzere- böyle güçlü bir 
delil değildir.

- Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâ'î, Nasbu’r-Râye, III, 169.583
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§: 289- H an efîler in  T evillerind en  Ö rn ek ler

Şâfiî bilginler, usul kitaplarında Hanefîlere ait birçok tevili zikredip bunları uzak 
teviller nev'inden saymışlardır. Bundan maksatları, Hanefî fakihlerin bu tevillere dayana
rak nasslardan çıkarmış oldukları hükümlerin isabetsizliğini göstermektir.

Biz burada, nasslardan hüküm çıkarma keyfiyetine dikkat çekm ek üzere, söz konusu 
tevillerin başlıca örneklerini, Hanefîlerin ve muhaliflerinin bunlara dair görüşlerini zik
redeceğiz. Sonra hangisini isabetli bulduğumuzu belirteceğiz.

§: 290- B irin ci Ö rnek
^ <" 4 S S * 0 }

Hz. Peygam ber, »Li «Lî ^  "Her kik koyundan b ir  koyun (zekât veril

mesi gerekir)"584 buyurmuştur.

H anefî bilginler, bu nassta zekât olarak verilm esi gerektiği belirtilen  "koyun" 
> £ -

(SLii! ) lâfzını tevil etm işler ve şöyle demişlerdir: Burada maksat, koyunun behemehal

aynî olarak verilmesi değil, aynî olarak veya kıym etinin verilm esidir. Çünkü zekâtın 
farz kılınmasındaki gaye, fakirin ihtiyacının giderilm esidir. Fakirin ihtiyacı ise, koyu
nun aynı verilmek suretiyle giderilebileceği gibi, kıymetinin verilm esiyle de giderilebi
lir.

O yüzden H anefî fıkhında şu hüküm kabul edilmiştir: K ırk tane koyunu olan ve 
bunların zekâtını verm ekle m ükellef bulunan kimse, bunlardan bir koyunun kıymetini 
vererek zekât vecîbesini ifa edebilir. Bu koyunlardan birini aynî olarak verm esi gerek
mez.

Şâfiîler şöyle dem işlerdir: Bu, uzak bir tevildir. Çünkü nassın zâhirinden anlaşılan 
mana, aynî olarak koyun verilm esi gerektiğidir. Çünkü Şâri' bunu özel olarak zik
retmiştir. Ve hikm et sahibi olan Şâri zekâtı farz kılarken bu belirlem eyi özellikle kas- 
detm iş olabilir, ki böylece fakirin malın cinsinde de zenginle m üşterekliği sağlanm ış 
olur.

Onun için Şâfiî m ezhebinde hüküm , koyunun aynî olarak verilm esi gerektiği 
yönündedir. Koyun yerine onun kıym etinin verilm esi geçerli değildir. M âlik îler ve 
Hanbelîler de bu konuda Şâfiî mezhebinin görüşünü paylaşırlar.

Bu meselede tercihe şâyân olan görüş, Hanefî bilginlerin görüşüdür. Z ira başka bir 
nass ve Islâm hukukunun ruhu -ki buna hikmet-i teşrî' denm ektedir- bu görüşü destek
lemektedir.

Sözünü etm ek istediğim iz nass M uâz (r.a.)'ın bir uygulam asıdır. Şöyle ki: M uâz, 
Yemen ahalisine "Darı veya arpa yerine, bana hamîs (: beş zirâ uzunluğunda elbise) veya

584- Bkz. dipnot 452.
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m üstam el elbise getirin. Bu sizin için daha kolay, M edine'deki R asûlüllah’ın A shabı 
için daha faydalıdır" demiştir. Böylece M uâz zekât toplarken zekâtı çıkarılan m alın aynı 
(darı ve arpa) yerine elbise almıştır. Çünkü Yem en havalisinde elbise bol m iktarda bu
lunuyordu ve Yemenliler için bunun verilmesi daha kolaydı. Öte yandan elbise alınması, 
M edine de bulunan Ashab'ın ihtiyacını karşılamaya daha elverişli idi. Çünkü orada elbise 
az bulunuyordu ve onların buna ihtiyacı vardı.

Hikmet-i teşrî' açısından bakıldığında da, zekâtın farz kılınmasındaki gayenin fakir
lerin ihtiyaçlarının karşılanm ası olduğu görülür. Fakirler yiyecek, içecek, giyecek ve 
m esken gibi değişik şeylere muhtaçtır. O halde zekât olarak malın kıym etinin verilmesi, 
bütün bu ihtiyaçların karşılanması bakımından diğer yollardan daha elverişli b ir yoldur.

§: 291- İk inci Ö rnek

Zıhâr kefâreti ile ilgili âyetteki L-V—̂  ^UJali j*J ıy j  Buna da  gücü

yetmeyen altmış fakiri doyursun"585 ifadesi.

H anefî bilginler: Bu ifadeden maksat, altm ış fakirin yiyeceğini yedirm ek yani bu 
m iktar yiyeceği vermektir, derler. O yüzden, bu kefâreti ödemesi gereken kişinin, altmış 
fakiri bir günde doyurabileceği gibi, bir fakiri altmış gün doyurmasının da câiz olduğuna 
hükm etm işlerdir. Bu husustaki delilleri şudur: Âyetteki hükmün gayesi belirtilen m ik
tarda fakirin doyurulması ve (yeme) ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bir fakirin altm ış gün 
ihtiyacının karşılanması da, bir günde altmış fakirin ihtiyacının karşılanm ası gibidir.

Şâfiîler ise şöyle derler: Bu, uzak bir tevildir. Çünkü bu tevil ile , âye tte  zikri 

geçm eyen bir lâfzın yani (yiyecek) kelim esinin varlığı kabul edilm ekte, buna

karşılık âyette zikri geçen bir lâfız yani fakirlerin sayısını belirten (altm ış) keli

mesi ilga edilmiş olmaktadır. Halbuki, hikmet sahibi olan Şâri'in m aksadının, özellikle 
bu sayıda fakirin doyurulm ası olması m uhtem eldir. Z ira toplulukta fazilet ve bereket 
vardır ve kendisine kefâret gereken kişi için hep birlikte dua etm eleri im kânı doğm uş 
olur.

Bu m eselede Şâfiîlerin görüşü tercihe lâyıktır. D iğer im am lar da aynı görüştedir. 
Öte yandan Hanefî bilginlerden Kemal b. Hümâm da bu görüşe katılmıştır.

§: 292- Ü çüncü Ö rnek

Hz. Peygam ber (s.a.) şöyle buyurmuştur: i  i f â  â l f â  "Ceninin tezkiyesi,
annesinin tezkiyesidir. "586

el-M ücâdele 58/4.

' ■ Ebû Davud, Edâhî, 18; Dârimî, Edâhî, 17. "Tezkiye" ( ii 'jd d  hayvanın, dini usullere uygun
olarak boğazlanması demektir, (mütercim)
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İmam Ebû Hanîfe bu hadisi tevil etmiş ve onu bir teşbih (: benzetm e) şeklinde an
lamıştır. Ebû Hanîfe şöyle demiştir: Bu hadisten maksat, cenin canlı olarak çıktığı tak
dirde, onun tezkiyesinin annesinin tezkiyesi gibi yapılacağını bildirmektir. Şu halde Ebû 
Hanîfe tarafından hadis dişi hayvanın boğazlanmasından sonra canlı olarak ana karnından 
çıkan ceninin hükm ünü açıklam aya ham ledilm iş olm aktadır. Bundan ötürü, ona göre 
hüküm şöyledir: Ananın boğazlanmasından sonra karnından ceninin canlı olarak çıkması 
halinde, anasının tezkiyesinde olduğu gibi m üstakil olarak tezkiye edilm edikçe etinin 
yenmesi helâl olmaz. Ölü olarak çıkması halinde ise yenm esi asla helâl değildir. Anası 
için yapılan tezkiye onun için de tezkiye sayılmaz.

Şâfiîler ise şöyle derler: Bu, uzak bir tevildir. Şu sebeplerden ötürü bu tevile göre 
amel edilmez:

ı< o ^

a) Bu tevilde "gibi" anlamına gelen J i -  veya türünden bir teşbih (: benzetme) ke

lim esinin varlığı takdir edilmektedir. Oysa böyle bir takdir kural dışıdır. Delil bulun
m adıkça kural dışı bir yol tutulması geçerli değildir. Bu m eselede ise, kuralın dışına 
çıkılması için özel bir delil bulunmamaktadır.

b) Bu hadisin  bazı rivayetlerinden an laşıld ığ ına göre, hadisin  vürûd  sebebi 
H anefîlerin  çıkardığı m anaya engel teşkil etm ektedir. Şöyle ki: B ir top lu luk  Hz. 
Peygam ber (s.a.)'e gelip: "Ya Rasûlallah! Biz bazen deve, sığır ve koyun kestiğim izde 
karnında cenin buluyoruz. Onu atmalı mıyız, yoksa yiyebilir miyiz?" diye sordular. Hz.

*  > > ,  ,  *  s  s s J ı Jj a t  * *

Peygam ber şöyle buyurdu: o l  »lS"j Oli j* ı̂J  Ol o "İsterseniz onu yiyeb ilirs i

niz. Çünkü onun tezkiyesi annesinin tezkiyesidir." Bu ifadenin zâhir anlam ı, sorunun 
ölü cenin hakkında olduğunu gösterm ektedir. Çünkü yenm esinin helâl olup olm adığı 
hususunda tereddüt edilme ihtimali bulunan odur. Boğazlanm ası m üm kün olan canlı ce
nine gelince, bunun tezkiye edilmeksizin yenm esinin helâl olm ayacağı zaten bilinen bir 
şeydir. O halde sorunun, canlı çıkan cenin hakkında olması muhtemel değildir.

t  x x / o .» x x

c) H adis o l  5ir_u (jç^Jl â l f j  "Ceninin tezkiyesi, annesinin tezkiyesiyledir"  

şeklinde de rivayet edilmiştir. Bu lâfızla hadis, tevil kabul etm eyen "m üfesser" nev'ine 
girmiş olm aktadır. B inaenaleyh bunun am elde esas alınm ası ve birinci rivayetin ona 
ham ledilm esi gerekir. Böylece ikisininden de m aksat bir anlam da birleşm iş olur. O an
lam şudur: Ceninin anasının tezkiyesi cenin için de tezkiyedir. Ö lü dahi çıkm ış olsa, 
anasına tâbi olarak yenmesi helâldir.

Bu m eselede Şâfiîlerin görüşünün üstün olduğu açıktır. N itekim  İm am  M âlik ve 
İmam Ahmed b. H anbel'in yanı sıra Hanefilerden İmâm eyn (: Ebû Y usuf ve M uham 
med) de bu görüştedir.



** y y

§: 293- H an efîlere  G öre K ap alılık  (<-Us>-) B ak ım ın dan  L âfzın  

N e v ile r i:

1- H A FÎ ( j &«il )

a) Manası
b) Örnekleri
c) Hükmü

§: 294- H afin in  M an ası ve Ö rnekleri
i  y 9y

"Hafî" ( ^ J l ) ,  kapsam ında bir çok fert bulunup da, kendi sıygası (: kalıbı, 

bünyesi) dışındaki bir engelden ötürü bu fertlerden bir kısm ına delâleti açık olm ayan ve 
bunların onun kapsam ına dahil olduğunun kavranabilm esi incelem e ve içtihada ihtiyaç 
gösteren lâfızdır587.

y X y 9 ,  X y 9 ,  X *  j  ✓ X $ ,

M eselâ, lj*iaili Â îjLJIj  j j L J l j  "Hırsızlık yapan erkek ve h ırsızlık yapan
& *  y9 + .

kadının... ellerini kesin"588 âyetindeki J jL J I  (h ırsız) lâfz ın ın , ö j - J '  (h ırsızlık)
* * * .

dışındaki bir isim le anılm ayan ve "çalan" herkese delâleti zâhirdir. F akat ) jaJl
* M  y X *9 + .

(yankesici) ve (kefen soyucu) gibi îij~~J' (hırsızlık) dışında bir isim le anılan ve

çalm a" fiilini işleyen kişilere delâleti hafî (: kapalı)dir. Ç ünkü bunlardan her biri
X $  ,

( i jL J l  (hırsız) ismi dışında özel birer isimle anılm aktadır. Bu durum da şöyle bir te-
X y9 #  ,

reddüt ortaya çıkmaktadır: Bunların özel birer isimle anılması, Âij —i ‘ lâfzının gösterdiği
. . .. *  ̂ ' 

manadan daha eksik birer fiili işlemelerinden dolayı m ıdır -ki böylece lâfzının

fertlerinden sayılmayacak ve bunlara onun hükmü uygulanamayacaktır-, yoksa o manayı
i  . . . .  . 9  *  '

da aşan birer fiili işlem elerinden dolayı m ıdır -ki bu takdirde J j L J İ  lâfzı kapsam ında

sayılacak ve bunlara onun hükmü uygun düşecektir-? İşte bu yüzden nassın kapsam ının

jyS/i Vj lijsŞT sljil«Jöj£j lS-İİI -liilll j»

588- el-M âide 5/38.
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t*

ne olduğu hususunda bir (: kapalılık) ortaya çıkmış, bu hususun anlaşılm ası ince
leme ve içtihada ihtiyaç göstermiştir.

*  Si 0  ,

M üctehidler 'ın (yankesicin in) durum unu ince lem işler ve şu sonuca
X X« I* .

varm ışlardır: O nun böyle özel bir isim le anılm ası yaptığı fiilin  (hırsızlık)

lâfzının delâlet ettiği manayı da aşmasından ötürüdür. Zira o, uyanık olm alarına rağmen 
dalgınlıklarından faydalanarak insanların ceplerinden parayı çalm ak için özel bir gayret 
ve beceri gösterm ektedir. Şu halde onun hırsızlığ ı daha teh likelid ir ve suçu daha

büyüktür. O yüzden yankesicinin ıjjL*JI (hırsız) sayılmasında ve hırsız hakkında uygu

lanacak el kesme cezasının ona da uygun düştüğünde ittifak etm işlerdir.589
. '  * *  - t * .  

M üctehidler ın (kefen soyucunun) durum unu da incelem işler, fakat J jL J İ

lâfzının bunu kapsayıp kapsam adığı hususunda ih tilâf etm işlerdir. Ebû H anîfe ve 
M uham m ed b. Hasen şu kanaate varmışlardır: Kabirleri kazıp ölülerin kefenlerini alan

*  6 8  "  J« X 0  X

kim senin şeklinde özel bir isim le anılm ası, bu fiilde Â îjLJİ (hırsızlık) m a

nasının tam olarak gerçekleşmemesinden dolayıdır. Çünkü "hırsızlık" suçunun oluşmuş
J » *x

sayılabilm esi için "hırz" ) yani m alın m uhafaza altına  a lınd ığ ın ı gösteren

m ekânda bulunm ası, a lm an şeyin "m al" vasfın ı taşım ası ve m alın  başkasın ın  
m ülkiyetinde olması şarttır. Oysa bu şartların üçü de kefen konusunda gerçekleşm iş ol
mamaktadır: "Hırz"ın gerçekleşmediği açıktır, zira kabrin malların korunm asına mahsus 
bir mekân olmadığı malumdur. "Mal" vasfı da gerçekleşmemiştir. Çünkü "mal", gönlün 
meylettiği ve arzuladığı şeydir. Kefen ise insanların hoşlanmadığı bir şeydir. Başkasının 
m ülkiyetinde bulunm a şartına gelince, bu da gerçekleşm em iştir. Z ira kefen ölünün 
m ülkiyetinde değ ild ir, bu izaha m uhtaç olm ayan açık bir husustur. M irasçıların  
mülkiyetinde de değildir, çünkü onlar ancak ölünün ihtiyaçlarından fazlasına m alik ola

. . . * 
bilirler; kefen ise ölünün ihtiyaçlarındandır. M adem ki ^ L J l 'd a  ü m a n a s ı  tam  ola

> s ,

rak m evcut değildir, o halde kefen soyucu, J j L J l  lâfzının fertlerinden biri sayılamaz.
M t  . '

Başka bir deyişle ı3jL-Jl lâfzı kefen soyan kişileri kapsamaz ve dolayısıyla bu kişilere 

hırsız a uygulanan el kesme cezası uygulanamaz. Şu kadar var ki hakim , böyle kim se
lere bu haysiyet kırıcı fiili işlemekten caydırıcı uygun bir ceza verir.

Ebû Y usuf ve Eim m e-i Selâse (: M âlik, Şâfiî ve Ahmed b. H anbel)’nin bu konu
. *  00  x  S x»  *  .

daki kanaati ise şöyledir: Kefenleri çalanların özel olarak adıyla anılmaları,

589 •• • •
- Usulcüler, yankesici hakkında el kesme cezasının nassın İbaresi ile mi yoksa delâleti ile

mi sabit olduğu hususunda ih tilâf etm işlerdir. Bazılarına göre, h ırsızlık  hükm ünün illeti
bunda evleviyetle m evcut olduğundan, nassın delâleti ile sabittir. D oğrusu, bu hükmün
yankesici hakkında nassın ibâresi ile sabit kabul edilm esidir. Z ira  "sârık" (: hırsız), dil
bakımından "tarrâr"ı (: yankesiciyi) kapsar; esasen tarrâr, usta bir hırsız dem ektir.
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manasının bu fiilde tamam en gerçekleşm em esinden ve onu kapsam ına alm am asından 
ötürü olmayıp, aynı cinse dahil bir nevinin muayyen bir isimle özel olarak belirtilm e
sinden ibarettir. Böylece "hırsızlık"m hangi yolla yapıldığına işaret edilm iş olm aktadır, 
ki bu kabri kazıp kefeni alm a yoludur. Şu halde ölülerin kefenlerin i soyup alm a 
hırsızlık fiilinden ayrı bir fiil olm ayıp onun bir türüdür. H ırsızlık suçunun oluşm ası 
için aranan şartlara gelince: Kabir, kefene nisbetle "hırz" sayılır. Çünkü hırz, her şeyde o 
şeyin durum una göre takdir edilir. Alınan şeyin gönülden arzulanan bir şey olm am ası, 
onun m ütekavvim ve hukuken korunmaya lâyık olmasına, dolayısıyla "mal" diye isim- 
lendirilm esine engel değildir. Başkasının mülkü olm a şartı da gerçekleşm iştir. Kefen, 
ölünün mülkü hükmündedir. Z ira onun kullar bakım ından -ki bunlar ölünün yakınları 
ve dostlarıdır- bir takım hakları vardır. Bütün bunların yanı sıra, bu fiil (kefen soyucu- 
luk), onu yapan kişinin, içinde kötülüklerin yerleşip kök attığını gösterm ektedir. Zira 
ders ve ibret alınacak bir yerde suç işleyebilmektedir. O halde bu şenî fiilden elçekmesini 
sağlamak için, ona da hadd (: hırsızlık cezası) uygulanması gerekir.

§: 295- H afin in  H ükm ü

Hafinin hükmü şudur: Delâletinin kapalı kaldığı hususlarda, kendisiyle ancak iyice 
incelendikten ve derinlem esine düşünüldükten sonra amel edilebilir. Şayet m üctehid, 
lâfzın m anasının, kendilerine delâletinde kapalılık bulunan fertlerde de tam  olarak 
gerçekleştiği kanaatine varırsa, bu lâfzın o fertleri kapsadığına ve hükmün onlara da uy
gulanacağına karar verir. Bu kanaate varmazsa, aksi yönde hükmeder. Bu incelem e es
nasında m üctehidin yapması gereken şey, o konudaki nasslara başvurm ak ve hükm ün 
konulmasındaki gayeyi göz önünde bulundurmaktadır.



a) Tarifi
b) Örnekleri
c) Hükmü

2- MÜŞKİL

§: 296- M ü şk ilin  T arifi ve Ö rnek leri
* • A o,

"M üşkil" kendisi ile kastedilen m ananın ancak onu kuşatan karîne ve

emâreler üzerinde incelemede bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla anlaşılabildiği
*  o,

lâfızdır590. "M üşkil"lik vasfı (: "işkâl" / "müşterek" lâfızlarda bulunur. Bunlar,

her biri ayrı ayrı vaz' ile olmak üzere birden fazla m ana için vaz' olunm uş veya tek mana 
için vaz' olunmakla beraber mecaz yoluyla başka m anada da kullanılan ve bu m ecazî an
lamının, hakiki m anasıym ış gibi yaygın hale gelecek ölçüde çok kullanılm ası netice
sinde birden fazla manaya delâlet eder hale gelmiş lâfızlardır.

• M • İ y • y Af, » % ,  ıl b ,  » A f ,
Örnek: |*ü~î j>- Iy li "Kadınlarınız sizin  için b ir  tar- 

d,
ladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın"591 âyetindeki lâfzı.

,  o , / •

Bu lâfız (nasıl) m anasında kullanıldığı gibi. y  (nereden) m anasında da

kullanılır.
/  o ,  ^  ,  A A •  s A s  A *  ,A  $  &  ,

Şu âyette «-M* m anasında kullanılm ıştır: (*-! iJj JlJ lil L j  U
*  • -- A •  *  ,  r  s / / / i A A ,  o  /  /  / A i  A o ,  o A ,  o ,  o ,

J İ j  \ji\p  ^ jIy  \ j Jt* J-5 ^  aJ

"(Allah buyurdu:) Ey Zekeriya! Biz sana b ir  oğul müjdesi veriyoruz ki adı Yahya'dır. 
Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Zekeriya şöyle dedi: Rabbim ! Benim nasıl 
oğlum olabilir? Karım  kısırdır, ben ise ihtiyarlığın son sınırına varm ış bulunuyo-

■A, A A A ,  f i ,

rum ," 592 Burada e * .  J  û *  cüm lesi, "benim  nasıl çocuğum  olab ilir!" an 

lamındadır. Sorudan maksat, bu ilginç durum karşısındaki hayret ve sevinci ifade etm ek
tir.

591 - el-Bakara 2/223.
592- Meryem 19/7-8.
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Şu âyette ise jA  j *  m anasında kullanılm ıştır: Ij j ~ j  J > o  L İS ' L j f ' j

s* J» çili l.û diJ ^  Ç Jlî Ûjj oi-J jL j i  «.. ye ^ ııah)
Zekeriyayı onun (Meryem'in) bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede 
her girişinde yanında bir rızık bulur ve: Ey Meryem! Bu sana nereden (geliyor?) derdi. O 
da: Bu, Allah tarafindandır... derdi. "593

Böylece, örnek olarak zikrettiğim iz âyette, lâfzı müşkil bir lâfız olarak  ortaya

çıkm aktadır. Bundan m aksat "nereden" m anası m ıdır, yoksa "nasıl" m anası m ıdır? 
B irinci m anada kabul edilm esi halinde, âyet, kocanın karısıy la  d iled iğ i yerden 
birleşmesinin câiz olduğuna delâlet etmiş olur. İkinci m anada kabul edildiğinde ise, koca 
dilediği yerden değil, sadece hars" mahallinden birleşebilecektir. Böylece âyetten maksat 
dilediğiniz şekilde diye anlaşılacak ve âyet, im kânsızlık hali dışındaki bütün durum lara 

delâlet etmiş olacaktır.

Şayet | " t a r l a n ı z "  kelim esi iyi incelenirse, görülür ki buradaki J  lâfzı

nasıl m anasında kullanılm ıştır .Çünkü "hars" evlât ve nesil sahibi olm a yeridir, diğer 
yer ise bunun mahalli değildir.

* i - * *•, - • i  ,

Başka bir örnek: t - j j  s*- "Boşanmış kadınlar, kendi

başlarına (evlenmeden) üç kur' süresi beklerler"™  âyetindeki l ' j  (kur') kelim esi. Bu 

kelim e, hem  âdet süresi hem iki âdet arasındaki tem izlik  süresi m anasına  gelen 
m üşterek bir lâfızdır. İşte bu âyette bu lâfızdan maksadın ne olduğu hususunda işkâl 

ortaya çıkmıştır. İşkâlin giderilm esinin ve kastedilen mananın belirlenm esinin yolu ise, 
harici karîneler üzerinde incelemede bulunmak ve ictihad etmektir.

Bazı fakihler bu karîneler üzerinde yaptıkları incelemeler sonunda, bundan maksadın 
tem izlik  süresi olduğu, diğer bazıları ise âdet süresi olduğu sonucuna varm ışlardır. 
M üşterek lâfız ile ilgili açıklam alarım ız sırasında her iki gurubun bakış açılarını 

gösterm iştik.

§: 297- M ü şk ilin  H ükm ü

Müşkilin hükmü şudur: Lâfzın m uhtemel bulunduğu manalar ele alınıp, -yukarıdaki 
örneklerde açıkladığımız üzere- lâfzı çevreleyen karîneler vasıtasıyla bu m analardan han
gisinin kastedilmiş olduğunu tesbit için ictihad edilir.

593- Âl'u 'Imrân 3/37.
594- el-Bakara 2/228.



3- MÜCMEL

a) Tarifi
b) Nevileri
c) Hükmü

§: 298- M ü cm elin  T arifi
J x • i  ı ,

"M ücm el" sözün sahibi tarafından -soru üzerine yahu t re 'sen- bir

açıklama yapılmadan kendisi ile kastedilen mananın anlaşılamadığı lâfızdır595.

§: 299- M ü cm elin  N ev iler i
i  /  • 9,

"İcmal"e ( JL ^ U I /  mücmelliğe) yol açan sebepler itibariyle m ücm el üç nevidir:

Birinci nevi: Birbirine eşit birden fazla m anaya gelip bunlardan hangisinin kaste
dildiğini belirleyen karîne bulunmaması sebebiyle mücmel. M analarından birini tercih 
im kânı bulunm ayan "m üşterek" lâfız böyledir. M eselâ, hem âzât ettiği köleleri hem  
kendisini âzât etm iş efendileri olan bir kimse, malının üçte birini "m evlâ"ları lehine va
siyet etse sonra bunlardan hangi gurubu kastettiğini açıklam adan vefat etse, bu vasiyet

teki ^ y  (m evlâlar) lâfzı mücmel olarak kalm ış olur. Çünkü bundan m aksat, bu iki 

guruptan biridir; fakat hangisi olduğu ancak m ûsînin (: vasiyetçinin) yapacağı açıklam a 
ile bilinebilir. Bu, H anefîlerin  görüşüne göre verilm iş bir örnektir. "M üşterek"in 
hükmünden söz ederken belirttiğimiz üzere, onlar, m üşterek lâfzın aynı sözde bütün m a
naları kasted ilerek  ku llanılm asını kabul e tm ezler ve m analarından  birin i tercih  
imkânsızlıştığı takdirde lâfzı "mücmel" sayarlar.

İkinci nevi: Bilinen sözlük manasından Şâri'in kasdettiği özel bir m anaya nakle
* ,4 t s fi , i  ,

dilm iş olması sebebiyle mücmel. (namaz), jjl (zekat) ve (hac) lâfızları

gibi. Z ira Araplar daha önce bu lâfızları başka m analarda kullanıyorlardı. İslâm  gelince, 
bunlarla, Şâri' tarafından açıklanmadıkça anlaşılam ayacak özel dini m analar kastedildi. 
Nassta böyle bir lâfız yer aldığında, bu, Şâri' tarafından açıklanıncaya kadar mücm eldir; 
Şâri' onu açıklam am ış ise manasının bilinmesi mümkün değildir. O yüzden, gerek kavlî
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gerek fiilî Sünnet, ®_ĵ -aJl lâfzı ile ne kastedild iğ in i "tefsîr" etm iş, rükün lerin i,
» -  * . i  ,  »,

şartlarını ve nasıl yerine getirileceğini açıklamıştır. N asslarda yer alan SlS'jJI ve 

gibi diğer lâfızlar da bu şekilde Sünnet tarafından tefsir edilmiştir.

Ü çüncü  nevi: Lâfzın, kullanıldığı manadaki "ğarâbet" (: pek alışılm ış olm am a)
# «*•<• X <* *  s 9 9 fi

sebebiyle m ücm el. M eselâ, ,ji>- jL -jV l Ol "Doğrusu insan p ek  h ırslı y a 
* y,

ratılmıştır"596 âyetindeki lâfzı böyledir. Çünkü bununla "çok hırslı ve sabrı kıt"

anlamı kastedilmiştir. O ysa bu manada kullanımı "ğarîb"dir; anlaşılması ancak Şâri'den 
bir açıklam a yapılm asıyla m ümkündür. Onun için Yüce Allah, buradaki m anayı arala
yan ve neyin kastedildiğini gösteren bir nitelendirm e yapm ış, şöyle buyurm uştur:

* *9, 9 Xfi * * , * y , i #  Xfi * ,

I *—• y-JI * İÜ "Kendisine fen a lık  dokundu mu sızlanır.

Kendisine hayır dokunduğunda ise vermez (cimrileşir) ."

§: 300- M ü c m elin  H ü k m ü

M ücmelin hükmü, kendisi ile neyin kastedildiğine dair açıklam a gelm edikçe onunla
y //•/

amel etmenin câiz olmayışıdır. Şâri'den "beyân"m ( OLJl /  açıklam anın) gelm iş olması 
halinde ise, iki ihtimal vardır:

1- Beyan'ın (hiç boşluk bırakm ayacak şekilde) tam olması. Bu durum da mücmel, 
"müfesser"e dönüşür. Namaz, zekât, hacc vb. lâfızlarla ilgili beyanda olduğu gibi.

2- Beyanın (hiç boşluk bırakm ayacak şekilde) tam olmaması. Bu durum da mücmel, 
"müşkil"e dönüşür. Böyle bir durumda, Şâri'den yeni bir beyanın gelm esine ihtiyaç ol
maksızın, müctehidin ictihad ederek buradaki "işkâl"i giderm e yetkisi vardır. M eselâ,

* *  x fi x s  s 9 ^9  y »t fi *  gs

"Oysa Allah a lış-verişi helâl, rihâyı haram k ılm ıştır"597

âyetinde geçen l ) \  (ribâ) lâfzı böyledir. Esasen bu, mücmel bir lâfızdır. Ç ünkü sözlük 

anlamı, mutlak tarzda "fazlalık" demektir. Şâri' ise âyette bu anlamı değil, özel m anada 
bir "fazlalık"ı kasdetmiştir. Şu halde onun tarafından beyan edilmedikçe bunun bilinmesi 
mümkün değildir. Bu beyan, Hz. Peygam ber (s.a.)'in şu hadisinde yer almıştır:
* '  '  9 9 X 9 9 s 9 fi *9 fi ,  fi X fi ,  0 X9 £ f9 ,  fi 9 y fi 9 ,  * fi X s fi s

f i ^ U İ J  £d-*Jlj İJ y J lj  ÂJaâHj î-ÂiJIJ
" '  '  t ** * * , ** f* , '  1 X ^ • S * s s • 9 * * * 9 , ,  ,  0 ,  ,
0ı5 lii | » İ a  lili . ^ j l  Jiâi atajl j l  .»Ij j u  İJb f\

/  * s

JLj İJu

$96- e ]_Meâric 70/19.

597- el-Bakara 2/275.
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"Altını altın ile, gümüşü gümüş ile, buğdayı buğday ile, arpayı arpa ile, hurmayı 
hurma ile, tuzu tuz ile eşit m iktarlarda ve peşin olarak (değişin). Kim artırır  veya  
artırılmasını isterse ribâ muamelesi yapm ış olur. Bu sınıflar değiştiğinde ise, peşin o l
mak kaydıyla istediğiniz şekilde satabilirsiniz,"598 Fakat bu hadisteki beyan, (hiç boşluk 
bırakm ayacak ölçüde) tam değildir. Çünkü ribâ, sadece bu sın ıflara m ahsus olm ayıp 
bunlara benzeyen başka şeylerde de cereyan edebilir. O halde "ribâ" lâfzı başta m ücm el 
iken, bu beyandan sonra m üşkil haline gelm iş olm aktadır. Z ira, bu beyandan sonra 
kalan "hafâ" (: kapalılık), inceleme ve ictihad yoluyla giderilebilecek türden olup, bu 
yoldan m aksadın ne olduğu anlaşılabilir. Şöyle ki: Şâri'in, bu altı sınıfta ribâyı niçin 
yasakladığı araştırılır. Hükmün illetinin, cins ve m iktar birliği (: "keyl" ve "vezn")m i,

a ✓ o
"iktiyât" ( o L a l  /  g ıda m addesi olm a)m ı, "iddihâr" (: sak lanabilir olm a) m ı, yoksa

başka bir özellik mi olduğu belirlenir. Böylece, bu sınıflara kıyas etm ek suretiyle kendi
sinde ribâ cereyan eden bütün şeyler tespit edilmiş olur. M üctehid im am lar bu konuyu 
incelemişler ve fıkıh kitaplarında açıklandığı üzere farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Bkz. dipnot 246.



a) Tarifi
b) Hükmü

§: 301- M ü teşâb ih in  T arifi

M üteşâbih («^Liıdl ), kendisi ile kastedilen m ananın, dünyada hiç k im se ta

rafından bilinemeyeceği veya ancak ilimde üstün mertebeye sahip kişilerce bilinebileceği 
ölçüde kapalı olan lâfızdır599.

N asslar üzerinde tüm e varım  m etoduyla yapılan incelem eler sonunda, şer'î-am ell 
hüküm leri beyan etm ek üzere gelen âyet ve hadislerde bu m anada m üteşâbihin bulun
madığı neticesine varılmıştır.

Şu halde, m üteşâbih, ancak ahkâm âyetleri ve hadisleri dışındaki nasslarda bulunur. 
Başlıca örnekleri:

- Bazı Kur ân sûrelerinin başında bulunan JÂ c gibi hurûf-ı m ukatta'a.

- Bazı nasslarda Allah Teâlâ'ya nisbetle zikredilen fakat Yüce Zâtının yaratılm ışlara
benzem ekten ve hâdislikten (: sonradan m eydana gelme özelliğinden) m ünezzeh olması
sebebiyle zâhir m analarında anlaşılm ası im kânsız bulunan "el", "göz" ve "yüz" gibi
sıfatlar. Şu âyetlerde olduğu gibi:

* „ + i   ̂ ^  ̂

ıj_ji *JJl Jj "Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir"600, ı±!Lill « - ^ .
- M * " . '  J 

"Bizim gözlerim izin  önünde... gem iyi yap"60\  j S ^ J l  I j l  ^ L j  j  J l T j  

f l ^ ' j  "Yalnız celâl ve ikram sahibi olan Rabb'inin yüzü (: zâtı) baki kalacak."602

- Yüce Zâtının cisim den ve cihetten münezzeh olması sebebiyle zâhir m analarıyla 
kendisine nisbeti im kânsız olm akla beraber, Cenâb-ı Allah'tan sâdır olduğu nassla sabit

4- M ÜTEŞÂBİH (<uUaJI )

5" .  .jjJ ı j ,  jU Vj }  iaj-û g jjı j  0 ^  ı j - j  S/ ^  l , ; j,  J L i  'JL i. ̂ jJı jiiîıı ^

6 0 0 - el-Feth 48/10.
6 0 Hûd 11/37.
602- er-Rahmân 55/27.
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fiiller. M eselâ, "Rabb'in (in em ri) geldiği ve m elekler saf saf dizildiği zam an"603 
âyetindeki "gelme" fiili ve şu hadisteki "inme" fiili gibi:
• X X  X  SS  X  J  »S> X  XX  /  s * A  y. x  «S f  $  s  $  s  ^  X »X

\ û j j ı  j ı  a İj j  j^
X  x X 9 X  • s" 9 9 ^  X g9 s  9 *  X  x X  s 9  s **  X  • X

"izzet ve celâl sahibi R abb’imiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya 
semâsına iner ve şöyle der: Bana dua eden yok mu, onun duasını kabul edeyim? Benden 
isteyen yok mu, ona vereyim? Istiğfârda bulunan yok mu, ona mağfiret edeyim ?"604

§: 302- M ü teşâb ih in  H ükm ü

U sulcüler, bilginler arasında m üteşâbihin m anasına vâkıf olunup olunam ayacağı 
hususunda cereyan eden ihtilâfı nakletm işler ve bu konudaki görüş ayrılığının nereden 
kaynaklandığını açıklamışlardır. Fakat biz bu konuda söz söylemenin usul bilginlerinin 
değil, tevhid veya kelâm bilginlerinin işi olduğu kanaatindeyiz.

§: 302 /a - H an efîlerin  D ışın d ak ilere  G öre K ap alılık  

B ak ım ın dan  L âfzın  N ev iler i: 605

H anefîlerin dışındakilere ait usul kitaplarını okuyan kim se, onların bu çerçevede 
(:kapalılık bakımından lâfız nevileri olarak) sadece şu iki terime yer verdiklerini görür:

1- M ücm el,
2- M üteşâbih.

O nlar "m ücmel"i şöyle tanımlarlar: M anaya açık olmayan bir biçim de delâlet eden 
lâfızdır606. "M üteşâbih"i ise şöyle tarif ederler: İster kendi sıygasındaki (: kalıbındaki, 
bünyesindeki) bir sebeple isterse bunun dışındaki bir engelden ötürü kendisiyle kasdedi- 
len m ananın kapalı kaldığı lâfızdır607. Bu tariflerden, mücmel ile m üteşâbih arasında 
fark bulunm adığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre, Hanefîlerin dışındakilerin term inoloji
sinde m anasının açık olup olmaması açısından lâfzın sadece bir nev'i vardır: M ücm el ya 
da m üteşâbih. Bu da, -yukarıda geçen tanım lardan anlaşıldığına göre- Hanefîlerdeki dört 
neviyi kapsamaktadır.

6 0 3 - el-Fecr 89/22.
Buhârî, Teheccüd, 15; Tirmizî, Deavât, 79.
Kahire baskısı, s. 298'den eklenmştir.

606, .£^>1 j  ÎJVj J l l i  Jj; tfJLÎı Ü l  'jl j l i ü i

607_ .I4JU 1. ..-ı JIS" pî ■. JJUî oûrf « I j l j *Jl JLH JâÂJLll y*



D Ö R D Ü N C Ü  A Y R IM  

M A N A Y A  D E L Â L E T İN İN  ŞE K L İ B A K IM IN D A N  L Â F IZ

Bilindiği üzere, K itap ve Sünnet'te yer alan lâfızlardan ve ibârelerden hüküm lerin 
çıkarılm ası, ancak bunlarla anlatılm ak istenen m ananın anlaşılm ası ile m üm kündür. 
Hükmün kendisinden alındığı mananın anlaşılması ise bazen lâfzın ibâresi, bazen işâreti, 
bazen delâleti bazen de iktizâsı yoluyla olur. O yüzden, H anefî usul bilginleri lâfzın ma
naya delâletini bu yönden dört neviye ayırmışlardır:

1- Ibârenin delâleti,
2- İşâretin delâleti,
3- Nassın delâleti,
4- İktizânın delâleti.

Bu delâlet şekilleri itibariyle lâfzı da dört neviye ayırmışlardır:

X X »  S X

1- Dâll bi'1-ıbâra ( 5 <Jta /  İbâresiyle delâlet eden)
X X #  9  /

2- Dâll bi'l-işâra ( 5jLiUl <Jta /  İşâretiyle delâlet eden)
XX *  9  x

3- Dâll bi'd-delâle ( İİM-ÜL J ta  /  Delâletiyle delâlet eden)
X * * îJ X

4- Dâll bi'l-iktizâ ( tUâıiUlj J b  /  İktizâsıyla delâlet eden).

Onlar, bu delâletler dışında kalanları, bâtıl dayanaklardan sayarlar.

Aşağıda bu dört nevi delâletin her birinin terim  anlamını açıklayıp örneklerini ve 
hükmünü göstereceğiz. Böylece, delâlet şekilleri itibariyle lâfzın nevilerine ait terim  an
lamları da ortaya çıkmış olacaktır.



1- İBÂRENİN DELÂLETİ ( Sjûİl İüSlî)

§: 303- İb âren in  D elâ leti ve Ö rn ek leri

V V • *

"İbârenin delâleti" ( 3 lâfzın,  nassın gelişindeki aslî m aksat olan veya ona 

tâbi olarak kastedilen hükme delâlet etmesidir608.

Şu halde bir nass, lâfzı ve ibâresiyle nassın gelişinden birinci derecede ve özellikle 
kastedilen bir hükme delâlet ediyorsa, bunun yanı sıra nassm gelişinden bizzat m aksat 
olmayan fakat birinci hükme tâbi olarak kastedilen bir hükm e daha delâlet ediyorsa, bun
ların herbirine delâleti "ibârenin delâleti" adını alır.

•*  - S - '  '  ‘ i .  *  '  —

M eselâ, I j jy  > f y j  £ —Jİ "Oysa A llah a lış -veriş i helâl, ribâyı haram

kılm ıştır"609 âyeti, lâfzı ve ibâresiyle iki hükm e delâlet etm ektedir: 1- A lım -satım ın 
helâl, ribânın  haram  olduğu, 2- A lım -satım  ile ribânın aynı şeyler olm ayıp  farklı 
telâkki edilm esi gerektiği, birinin helâl diğerinin haram olduğu.

Âyet-i kerîm e her iki hükmü ifade etm ek için sevk olunmuştur. Fakat birinci dere-
i O t O sO / j

cede ve özellikle kastedilen, ikinci hüküm dür. Çünkü âyet, " A lış 

veriş de ribâ gibidir"  diyenlere reddiyede bulunm ak üzere inmiştir. B irinci hüküm  ise, 
esasen kastedilen hükm ün ifade edilebilm esi için, ona tâbi olarak kastedilm iştir. O 
halde, bu nassm, bu iki hükümden her birine delâleti "ibârenin delâleti" nev'indendir.

i  a / $ / ı  A  »  / / s* s  *  v  i *  s **  *  m *  • *  *  *  *  * *

B aşka bir örnek: IjJ-Uî Vl û ü  ^\jj j  U

c-SİUU j l  3Jb-ly  "... Size helâl olanlardan ikişer, üçer, dörder kadınla evlenin.

Eğer onlar arasında adaleti gerçekleştiremeyeceğinizden endişe ederseniz bir tane ile yahut 
sahip olduğunuz câriyeler ile yetinin"610 âyeti, ibâresiyle üç hükm ü gösterm ektedir: 1- 
Evlenm enin m ubah olduğu, 2- Eşlere haksızlık ve eziyet etme endişesinin bulunm am ası 
halinde ve dört ile sınırlı olmak üzere birden fazla kadınla evlenm enin câiz olduğu, 3- 
Birden fazla kadınla evlenmenin haksızlığa yol açm a endişesinin bulunması halinde tek 
kadınla evlenmenin vâcib olduğu.

608_ _ jl 5JU#t I J *  JââUI îJVi S U N i

6 0 9 - el-Bakara 2/275.
en-Nisâ' 4/3.
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Ayet, bütün bu hüküm leri açıklam ak üzere gelm iştir. Ve bu hüküm ler, lâfzın ve 

ibârenin kendisinden anlaşılmaktadır: Birinci mana âyetin ^ L J I  'ja  L.Ü» û

kısmından, ikinci m ana j  kısm ından, üçüncü m ana IjJ-Uî j l î
. .  ,  ■ ,  \ ,  t

kısm ından. Şu kadar var ki, birinci hüküm, ikinci ve üçüncü hüküm lere tâbi 

olarak kastedilm iştir. B irinci derecede ve özellikle kastedilen hüküm ler İkincisi ve 
üçüncüsüdür. Z ira âyet -daha önce geçtiği üzere-, bir sayı ile sınırlı olm aksızın ve ara
larında adalet gözetm eksizin dilediği kadar kadını nikâhları altında tutm aktan hiçbir m a
nevi rahatsızlık duym adıkları halde, yetimler üzerindeki vesâyetleri sırasında haksızlık 
etm e ve onların m allarını yem e durum una düşmekten huzursuz olan vasiler hakkında 
gelmiştir. Yüce A llah onlara hitaben şöyle buyurmuş oluyordu: M adem  yetim lere zul
metmekten çekiniyor ve onlar üzerindeki velâyetinizden ötürü huzursuz oluyorsunuz, o 
halde kadınlara haksızlık etmekten, zevceler arasında adaletsiz davranm aktan da sakının; 
eş sayısını azaltın , dört sayısını aşm ayın; şayet birden faz la  kad ın la  evlenm enin  
haksızlığa yol açmasından endişe ederseniz, bir zevce ile yetinin.

Demek oluyor ki, gerek haksızlık endişesinin bulunmaması halinde dörde kadar ev
lenmenin câiz olduğunu, gerekse haksızlıktan endişe edilmesi halinde bir kadınla yetin
menin vâcib olduğunu bildirm ek, âyetin gelişindeki aslî m aksattır. Evlenm enin m ubah 
olduğu hükmü ise, aslî m aksadı ifade edebilm ek için ikinci derecede zikredilm iş bir 
hükümdür. Fakat âyetin bu hükümlerin üçüne de delâleti "ibârenin delâleti" nev'indendir.



2- İŞÂRETİN DELÂLETİ (â jû ^ l ^  )

§: 304- İşâretin  D elâ leti

* * ® * xx x

"İşâretin delâleti" (öjLîpl ), lâfzın, nassm gelişinde aslî veya tebe'î o larak611 

kastedilm eyen fakat asıl m aksat olan m ananın gerekli kıldığı, bununla birlikte sözün 
doğruluğu ve şe r'î yönden sağlık lı anlaşılm ası kendisine bağlı o lm ayan  hükm e 
d e lâ le tid ir612. (B ir başka deyişle, sözün, ibâresinden an laşılan  hükm e değ il, bu 
hükümden hareketle dolaylı olarak anlaşılan hükme delâlet etmesi, işâretin delâleti diye 
anılır. Şu kadar var ki, lâfzın, dolaylı olarak anlaşılan bu hükme delâletini kabul edip 
etmem e, sözün ibâresinden anlaşılan m ananın sıhhatini etkilem ez.).613

§: 305- İşa r etin  D elâ letin in  N ev iler i

Bu delâlet, bazen çok az düşünmekle anlaşılabilecek kadar açık olur; bazen ise derin
lem esine düşünm eyi ve dikkatli incelem eyi gerektirecek şekilde kapalı olur. O  yüzden, 
m ücteh id ler arasında önem li görüş ayrılık ların ın  konusunu teşk il e tm iştir. B azı 
müctehidler, diğerlerinin fark edemediği noktalara dikkat etm ek suretiyle, aynı ibâreden 
(: sözden) birçok hüküm çıkarabilir.

* A çık  d elâ lete  örn ek ler

a) Birinci Örnek:

- Hanefî usulcülerin çoğunluğunun görüşü bu yöndedir. Sadru'ş-Şeri'â bu görüşe karşı çıkm ış, 
işaretin delâletiyle anlaşılan m ananın da sözü söyleyenin kasdettiği, fakat aslî değil tebe'î 
olarak kasdettiği bir mana olduğunu savunmuştur. Gerekçesi şudur: Sözü söyleyenin (ne aslî 
ne tebe 'î olarak) hiç kasdetm ediği b ir mananın (hüküm belirlem ede) esas alınm ası doğru 
olm az. H albuki işâret yoluyla bir çok şer'î hüküm  sabit o lm uştur. Şâri'in  b ir  sözde 
kasdetm ediği b ir hükmün o söz ile tespit edilm esi ise düşünülem ez. B ir çok  b ilg in in  
katıldığı bu görüş bizce de isabetlidir.

6 1 2 -  fS £ J l i j j  ı^ ij l  ,yyı*JU Uİ3 Slj tjA Jl J j j j  j a  JUaij | » J fail li 3İSb ^  iİSli

Uj i ı Slj fV&Jl ıjJL» i ,üs Slj ı

61° ■ • •J - Parantez içindeki açıklama tarafım ızdan eklenmiştir, (mütercim)
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:  ı , t "  " „  '  ■ r .................  -  — '  * ....................... '  '  - -
04*j j  ^  jrjı Ol jIj! j J y>.  I j .  o İ J Ü I j

i» / t fi *  o

Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam y ıl em zi
rirler. Onların dinen ve örfen makul ölçüler içinde yiyeceğini ve giyeceğini sağlam ak  
çocuğun babasına aittir”614 âyeti.

Ayet-i kerîm e şu iki hükmü ifade etmek üzere sevk olunmuştur:

1- E m ziren annelerin  nafakalarını ve giyim  m asraflarını karşılam ak,

(çocuğun kendisine nisbetle doğurulduğu) şeklinde ifade edilen babanın borcudur.

2- Çocuk, anneye veya başka birine değil, sadece babaya nisbet edilir. Şu var ki, 
âyetin birinci hükm e delâleti aslî, İkincisine delâleti ise tebe'î (: ikinci derecede) dir. O 
halde âyetin bu iki hükümden her birine delâleti, ibârenin delâleti nev'indendir. Konuyu 
iyi incelem iş bir gurup bilgin, bu görüştedir.615

N assın ibâresiyle sabit ikinci hükmün gerektirdiği başka hüküm ler de vardır, ki 
bunlar nassın işâretinden anlaşılmaktadır. Bu hükümler şunlardır:

1- Çocuğun nafakası ile sadece baba mükelleftir. Nesep konusunda kimse ona ortak
olam adığına göre, bunun hükmü olan nafakayı karşılam a mükellefiyetinin de sırf ona ait
olması gerekir. N esep konusuda hak kime verilmiş ise, infak (: nafakayı karşılam a) hu

M»
susundaki yüküm lülük de onun olur, "Nim et ve külfetin karşılıklı olması"
prensibi, bunu gerektirir.616

614- el-Bakara 2/233.

- U sulcülerin çoğunluğuna göre, âyet-i kerîm enin, nafaka ve giyim  m asraflarını karşılam a 
m ükellefiyetinin babaya ait olduğu hükm üne delâleti "ibâre" yolu ile ise de, çocuğun 
nesebinin sadece babaya nisbet edileceği hükmüne delâleti "ibâre" değil "işaret" yoluyladır.

Onlar bu görüşü şöyle açıklarlar: "Lâm" lâfzı m ülkiyet ifade etm ek üzere konulm uş bir

lâfızdır. Çocuğun babaya âidiyetine gelince, bu m ülkiyet hususunda değildir; bu noktada 
icm â vardır. O halde babaya âidiyet, nesep açısındandır. N esep ise , "lâm ", lâfzın ın  
kendisini ifade etm ek üzere konulduğu mananın "lâzım "ındandır (: yani bu m anadan dil ve 
m antık gereği çıkarılan bir diğer manadır.) Lâfzın "lâzım m ana"ya delâleti, ibâre değil işâret 
kabilindendir. Fakat birinci görüş daha isabetlidir. Çünkü "lâm" lâfzı -herkesin ittifakıyla-

aidiyet (^L-s^-i) anlam ı için konulm uş bir lâfızdır. Bu mananın fertleri arasında, çocuğun 

nesebinin babaya aidiyeti hususu da vardır. O halde bu lâfzın bu aidiyete delâleti, kendisi 
için konulduğu m anaya delâlet kabilindendir; lâzım  m anaya delâlet kabilinden değildir. 
Lâfzın kendisi için konulduğu manaya delâleti ise, işâret değil ibâre nev'indendir.

- K avâid (: genel kural) kitaplarında ^ ^ > 1 »  ve şeklinde ifadesini bulan bu

prensip, M ecellen in  küllî kaideleri arasında da şu şekilde yer alm ıştır: "M azarrat m enfaat 
m ukabelesindedir." (madde 87). "Külfet nim ete ve nim et külfete göredir." (m adde 88). 
(mütercim)
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2- Babası Kureyş'li ise, annesi başka bir kabileden olsa bile, çocuk Kureyş'li sayılır. 
Dolayısıyla Kureyş'li bir kadınla evlenme meselesinde, annesinin K ureyş'li olm am asına 
rağmen k ü f (: denk) kabul edilir.

3- Sadece baba, -m uhtaç olması halinde-, karşılıksız olarak çocuğunun m alını te
mellük edebilir (: kendi mülkü gibi o mal üzerinde tasarruf edebilir). Z ira  çocuk babaya 
nisbet edildiğine göre, ihtiyaç hasıl olduğunda onun malını tem ellük etm e hakkının da 
olması gerekir. Nitekim  bu hüküm Hz. Peygam ber (s.a.)'in şu hadisinde açık bir şekilde 
belirtilm iştir:

, e, O U  s O J , • S 0 S * ,  * s * s s * s * / / «  * 1* /

l jJ I  l î l  t L i j  ly * i  s - <- (*-^ ^ ^ İ 1

"Çocuklarınız size yapılm ış b irer bağıştır. Allah dilediğine kız, dilediğine erkek 
çocuklar bağışlar. Onların malları da, ihtiyaç duyduğunuzda size aittir."617

İşte bu hüküm ler, âyetin  kendilerin i ifade e tm ek  üzere  sevk  o lunm adığ ı 
hükümlerdir. Fakat bunlar, âyetten tebe'î olarak kastedilen hükm e yani çocuğun nesebi
nin sadece babaya ait olduğu hükm üne bağlanm ası gerekli hüküm lerdir. O nun için, 
sözün bunlara delâleti, işâret kabilindendir; ibârenin delâleti nev'inden değildir.

b) İkinci örnek:

ıjîr'j Mji LJr ü oVü ... Jİjlj J \  ’̂ j \ sjj JJcJ
» ,» , , • f* •/ «  /  f /flfO i  o ,  *  J f ,  S ^  /•

o? ü î  ^  o * *

"Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak, size helâl kılındı... Artık (ramazan gecelerinde) 
onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği 
(aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırdedilinceye kadar yiyin, için"618 âyeti.

Bu nass, ibâresiyle, oruç gecelerinin herhangi bir vaktinde fecrin doğuşuna kadar 
eşlerle cinsi birleşm enin câiz olduğunu gösterm ektedir. İşâretiyle de, fecrin doğuşu es
nasında cünüp bulunan kişinin orucunun geçerli olduğuna delâlet etm ektedir. Z ira gece
nin son anına kadar herhangi bir vaktinde eşlerle birleşm enin m ubah kılınm ası, kişi 
cünüp olduğu halde fecrin doğması sonucunu kaçınılm az hale getirebilir. Çünkü böyle 
bir durumda gusul abdesti ancak fecrin doğuşundan sonra alınabilecektir.

* K apalı d elâ lete  örnek:

D erinlem esine düşünm eyi ve dikkatli incelem eyi gerektiren kapalı delâlete örnek 
olarak şu iki âyetin birlikte ele alınmasını gösterebiliriz:

* o , s A* s f* s * s s * • * *•, s s * * • * * i* ,

1 0 aJL»-j  1 * U O L - J Ü I  l

Yakın anlam da bkz. Ebû Davud, Buyû1, 79.
618- el-Bakara 2/187.
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Biz insana, ana-babasm a iyilikle muamele etmesini tavsiye ettik. Anası onu zah
metle taşıdı ve zahmetle doğurdu. (Ana kam ında) taşınması ve sütten kesilm esi otuz 
aydır."619

V  • J i ı '  • '  * '  T'  ? ‘  '  ...........................................................
' ^  0 ^ 3 J lJe-  L a j o l  ûLjUI

"Biz insana, ana-baba(sına iyi davranmalını tavsiye ettik. Anası onu zaafiyetten za- 
afiyete düşerek taşımıştır. Onun (memeden) ayrılması da iki yıl içinde olmuştur."620

Bu iki âyetteki m aksat, ana-babaya iyi m uam ele etm eyi tavsiye  ve ananın 
üstünlüğünü, onun ham ilelik ve emzirme süresince çektiği sıkıntıları açıklam aktır. Her 
iki âyetin bu manaya delâleti, ibârenin delâleti nev'indendir. Fakat bu âyetlerden, işâret 
yoluyla, en az hamilelik süresinin altı ay olduğu da anlaşılmaktadır. Çünkü birinci âyet, 
ham ilelik ve sütten kesme süresini otuz ay olarak belirlemiştir. İkinci âyet de sütten 
kesme süresini iki yıl olarak takdir etmiştir. Bu iki mananın birlikte ele alınm asıyla, 
çıkarılması gerekli hale gelen bir mana daha vardır ki, bu da otuz aydan arta kalan altı 
aylık sürenin, hamileliğin asgari süresi sayıldığıdır.

Bu manayı Sahâbe'nin çoğunluğu farkedememiş, -değişik rivayetlere göre- sadece 
Abdullah b. Abbâs veya Ali b. Ebî Tâlib bu mananın farkına varmıştı. O, Rasûlüllah'ın 
A shâbına bu manayı açıklayınca, onlar da tasvip ettiler ve aynı düşünceyi benim sedi
ler."621

619- el-A hkaaf 46/15.
620- Lukmân 31/14.

- Serahsî, Usûl, I, 237. Keşfu'l-Esrâr'da (1, 72) bu olay şöyle zikredilir: "R ivayete göre bir 
kadın evlendikten altı ay sonra doğurmuştu. Kocası bu durumu dava etti. D avaya bakan Hz. 
Omer -başka bir rivayette Hz. Osman- kadına recm cezasının uygulanması fikrine meyletti. 
Bunun üzerine Hz. Ali -veya İbn Abbâs- şöyle dedi: Şimdi dikkat edin! A llah'ın K itab 'ına 
dayanarak sizinle tartışacağım  ve görüşüm ün üstünlüğü ortaya çıkacaktır. Yüce A llah bir 
âyette "(insanın ana karnında) taşınm ası ve sütten kesilmesi otuz aydır.", başka b ir âyette 
de onun (memeden) ayrılması da iki yıl içinde olmuştur" buyurur. O tuz aydan, mem eden 
ayrılma süresi olan iki yıl çıkarılırsa geriye altı ay kalır. Bu açıklam a üzerine Hz. Ömer, 
onun görüşünü kabul etti, ona övgüde bulundu ve kadına ceza uygulamadı. Ebu'l-Y üsr (Allah 
rahm et eylesin) dem iştir ki: Bu, kapalı bir işârettir. Abdullah b. Abbâs ince kavrayışı ile 
bunu tespit etm iştir. Esasen bu hükmü Sahâbe farkedememişti. O, bu açıklam ayı yapınca 
aynı düşünceyi benimsediler."



3- NASSIN DELÂLETİ (^odl S îY i )

§: 306- N assın  D elâ leti ve Ö rnek leri
*  t t * *  ,

"Nassın delâleti" ), sözün; nassta incelem e ve ic tihadda bulunm aya

ihtiyaç duyulm aksızın ve sırf dil unsuruna dayanarak anlaşılabilen illetteki m üştereklik 
sebebiyle, nassta belirtilmeyen durum hakkında da sabit olduğunu gösterm esidir622.

Bunu biraz açıklayalım: Söz, bazen lâfzı ve ibâresiyle belirli bir hükm e delâlet eder. 
Ve bu hükm ün konm asını gerekli kılan illetin anlaşılm ası dikkatli incelem eyi ve içti
hadı gerektirm eyip, lâfızları ve bunların manalarını bilen herkes onu anlar. D iğer taraf
tan başka bir durum  daha vardır ki, Şâri' bunun hükmünü açıklam am ıştır. Fakat bu du
rum, hükm ün konuluş illeti bakımından hükmü açıklanan durum la ortak özellik taşıdığı
için, o illet vasıtasıy la sözün delâleti kapsam ında sayılır. B öylece "m ansûs aleyh" 

t,  . . .  » • *  * * •  * *- 

( j-rfüJl /  hükm ü bildirilen) durumun hükmü, "m eskût anh" ( /  hükm ü

bildirilmeyen) durum hakkında da, nassın delâleti yoluyla sabit olur. İster kendisinde il
letin daha güçlü bulunm ası sebebiyle m eskût anh, hükme m ansûs aleyhten daha lâyık 
görülsün; isterse illetin ikisinde de aynı derecede bulunm ası sebebiyle m eskût anh, 
hükümde m ansûs aleyhe eşit olsun.

Örnekler:

* Lc J i  j  Lj* SI j  (_»! U4 ! J i j  j \  j £ j |  İİjl^- Ul

"Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşhlık çağına ulaşırsa, onlara "öf!" bile 
deme, onları azarlama. Onlara güzel söz söyle."623 âyeti.

Â yet, ibâresiy le , çocuğun ana-babasına "öf!" dem esin in  haram  k ılınd ığ ın ı 
göstermektedir. Lisana vukufu olan herkes bu ibâreyi duyduğunda, bu hüküm deki illetin 
yasaklanan sözün ana-babayı üzmesi ve onlara ezâ vermesi olduğunu anlar. Bu illet ise 
"öf!" dem ekten çok daha fazlasıyla olmak üzere; dövme, sövme, hapsetm e, yiyecek ver
meme gibi başka durum larda da mevcuttur. Şu halde "öf!" dem enin haram  kılındığını

.Jİİşrl j jiL \jf-

6 2 3 - el-lsrâ’ 17/23.
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gösteren nass bunları da kapsam ına almaktadır ve o durum için sabit olan tahrîm  hükmü 
nassın delâleti yoluyla diğer durum lar hakkında da sabit dem ektir. B urada hükmün 
m eskût anh hakkında sübûtu, m ansûs aleyh hakkında sübûttan da üstündür (evleviyet 
gereğidir). Çünkü işaret edilen fiillerde ana-babaya eziyet verme özelliği "öf!" demekten 
çok daha fazla bulunmaktadır.

ijli ^  0_jKİj UjI LİİJ ^ l î j l  Ô İŜ L Ol "Haksız

yere yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir 
ateşe gireceklerdir."624 âyeti.

Bu âyet, ibâresiyle, haksız yere yetimlerin mallarının yenm esinin haram  kılındığına 
delâlet etmektedir. Arap dilini bilen ve lâfızların manalarına delâletini anlayan herkes, bu 
fahrîmdeki illetin, malını korumaktan âciz olan yetimin m alına tecavüz ve o m ala zarar 
verme olduğunu kavrar. Bu illet, Şâri'in açıklam ada bulunmadığı başka durum larda da 
gerçekleşmektedir. Yakm ak, dağıtmak, m uhafazasında kusurlu davranm ak vb. yollarla 
yetim  malının yok olm asına yol açmak bu arada zikredilebilir. O halde, bu davranışlar 
da nassın delâleti yoluyla nassta belirtilen yeme fiili gibi haram  sayılır. Çünkü hükmü 
gerektiren illet bakım ından m ansûs aleyh durum  ile m eskût anh olan bu durum lar 
eşittir.

* ı j J  İ Î^ j o U ü ı J l j  "Boşanm ış kad ın lar, ken d i b a ş la r ın a
(evlenmeden) üç kur' süresi beklerler. "625 âyeti.

Bu âyet, ibâresiyle, kocasından talâk yoluyla ayrılm ış kadının iddet beklem esinin 
vâcib olduğunu gösterm ektedir. Arap dilinden anlayan herkes, bu vücûb hükm ünün ille
tinin, kadının ham ile olm adığının belirlenmesi olduğunu kavrar. Bu illet, kocasından 
bulûğ m uhayyerliği, kefâetin (: denkliğin) bulunm am ası ve benzeri b ir sebebe binaen 
evliliğin feshi yoluyla ayrılan kadın hakkında da geçerlidir. Şu halde, nassın delâleti yo
luyla, nass bu durumdaki kadınları da kapsamına almaktadır. Böyle kadınların da, hükmü 
nassla bildirilen boşanmış kadınlar gibi, ayrılık halinde iddet beklemeleri gerekir.

Bu delâletin, "nassın delâleti" diye isim lendirilm esinin sebebi şudur: Bu delâletle 
sabit olan hüküm, ibârenin delâleti ve işâretin delâletinde olduğu gibi tek başına lâfızdan 
anlaşılmaz. Hükmün konuluşundaki gaye ve illet vasıtasıyla lâfızdan anlaşılır.

Bazı b ilg in ler bu delâle ti, sözün m aksadı ve gayesi an lam ına gelm ek  üzere 

‘-r,Ua^*Jl (fahvâ'l-hıtâb) diye adlandırmışlardır. Şâfiîler -ileride görüleceği üzere-

buna ü i l j J l  (mefhum-i m uvâfaka) adını verirler. Çünkü bu delâle t ile m eskût

anh için sabit olan hüküm , m ansûs aleyh hakkında sabit hükm e m uvâfık  (: uygun) 
düşmektedir.

624■ en-N isâ’ 4/10.
625- el-Bakara 2/228.
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Bilginlerden, bu delâleti kıyasın b ir nev'i sayanlar ve onu "kıyas-ı celî" (: açık 
kıyas) diye isimlendirenler de vardır. İmâm Şâfiî'nin "er-Risâle" isimli eserindeki ifadesi 
bu yöndedir.

Cum hura (: bilginlerin çoğunluğuna) göre, nassın delâleti kıyastan farklıdır. Çünkü 
nassın delâletinde illet "dil" vasıtasıyla tespit edilm ekte, (kıyas bahsinde sözü edilen) il
leti tesbit m etodlarından biri kullanılarak bu illetin istinbâtına ihtiyaç duyulm am aktadır. 
Aksine, dili bilen ve lâfızların m analarına delâletini anlayan herkes bu illeti kavrayabi
lir. K ıyastaki illete gelince, bu, ancak illeti tesbit m etodlarından birine başvurarak icti
had ve istinbâtta bulunm ak suretiyle tanınabilir. Bunun belirlenm esinde dili b ilm ek 
yetmez.



4- İKTİZÂNIN DELÂLETİ (>U3Ûl )

§: 307- İk tizân ın  D elâ leti ve Ö rnek leri

İktizânın  delâleti" (^L aa^ l İİVj )  , sözün, doğru  veya şe r'î yönden sağ lık lı

anlaşılm ası kendisine bağlı olan meskût anh (: ibârede yer alm am ış) bir "lâzım "a (: dil 
ve mantık gereği çıkarılan manaya) delâlet etmesidir626.

Bu delâletin, "iktizâ" diye isimlendirilmesinin sebebi şudur: İktizâ, talep etm ek ve 
gerekli kılm ak dem ektir. Bu delâlette sözün gösterdiği m ana da, sözün doğru veya şer'î 
yönden sağlıklı anlaşılmasının gerekli kıldığı bir manadır.

Örnekler:
* *  *  S* *  S 2 *  *  a t * » *  „  *

* Hz. P eygam ber (s.a .v .)'in , I ûL—J l j  ÜaiJI ^  ç j j

Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları söz ve fiilleri kaldırılmıştır'’627 hadisi.

Bu hadisin zâhirinden anlaşılan mana şudur: Bu üm m ette hata, unutm a ve ikrâhtan 
hiçbiri bulunmaz. O ysa vâkıa bu m anaya ters düşm ektedir. Çünkü üm m ette bu gibi du
rum lar çokça bulunmaktadır. Şu halde bunların ümmetten kaldırıldığına dair haber doğru 
olm am aktadır. H albuki haberin günahlardan korunm uş olan Hz. Peygam ber (s.a.)'den

*9 9,
sadır olması, onun doğru olmasını gerektirir. İşte bu yüzden, sözde (günah) veya 

benzeri bir lâfzın takdir edilmesi gerekir, ki böylelikle hadis vâkıaya ters düşm esin. Bu
^  /  ı  ,  ı  fi *  i s  *  s *  *  *  *

takd ire  göre had is, U j û L ~ JI j UaiJ! ^*1 j A  ^  ğ j  «dJI ûl "Al l ah,

ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları söz ve fiillerin  günahını kaldırmıştır."

şeklinde anlaşılacaktır. İşte burada sözün "günah" |*j U! kelim esine delâleti "iktizânın

delâleti" kabilindendir. Çünkü sözün doğruluğu bu kelimenin takdir edilm esine bağlıdır. 
Aksi halde bu, vâkıaya ters düşen hilâf-ı hakikat bir söz olarak kalacaktır.

626
. \t-jj jî Lsx> y* jü& ki. çj J e  f ysüı îjVj j* »uivi sîSfj

f.'yn
- Aynı anlam da bkz. İbn Mâce, Talâk, 16.
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* Fey' JjjÂİI de yani düşmandan savaşmaksızın alınan m allarda payı bulunan kişileri
* * • '  * * * •  * * * /»X » /• I ^  • ,  • > s S s s * • s s *•

açıklayan I Iy î o j j  4İII ^  ö j* ~ ı  «-fily \ j  «-»jIjJ ,v* Iy r y - 1 (V-iJl ,vy>-l+»Jl e.\y iili

"(O mallar, bir de) yurtlarından ve mallarından çıkarılmış olan, Allah'ın lütuf ve rızasını 
arayan... fakir muhacirlerindir"628 âyeti.

Yüce Allah, bu âyetteki, *1 yUJ1 (fakirler) lâfzını M ekke'den M edine'ye hicret eden 

m üm inler için kullanm ıştır. B ilindiği gibi fakir, m ülkü olm ayan k im se dem ektir. 
Ayette sözü edilen M uhâcirûn ise, M ekke'de iken malları ve m ülkleri olan kimselerdi. 
İşte bu açıdan bakılınca, fukarâ lâfzının onlar hakkında kullanılm ası "doğru" olm am ak
tadır. Oysa sözün Yüce Allah'tan sâdır olması onun doğruluğunu gerektirir. Bu yüzden, 
sözün doğru ve kendi içinde tutarlı olabilmesi için burada bir m ananın takdir edilmesi 
gerekir. Bu m ana da, söz konusu M uhâcirûn'un malları üzerindeki m ülkiyeti hicret ile 
kaybetm iş oldukları ve bu m ülkiyetin o m allara el koym ak suretiyle kâfirlerin  eline 
geçmiş olduğudur.

O halde "fukarâ" lâfzının bu hükme delâleti, "iktizânın delâleti" nev'indendir. Çünkü 
sözün doğruluğu ve şer'î yönden sağlıklı anlaşılması, bu hükm ün takdir edilm esini ge
rekli kılm aktadır.629 B ir kim senin belirli bir gayrım enkulün m aliki olan başka birine

628- el-Haşr 59/8. 
fi 9Q •

“ ' - B ir çok usulcüye göre, bu âyet-i kerîm enin, M uhâcirler'in M ekke'den çıkarılırken orada 
bıraktık ları m alları üzerindeki m ülkiyeti yitirm iş o lduk larına delâ le ti, nassın  iktizâsı 
kabilinden değil nassın işareti kabilindendir. O nlar bu görüşü şöyle açıklarlar: Bu nassın 
ibâresinden, söz konusu M uhâcirler'in ganim ette payları olduğu, işâretinden de M ekke'den 
ç ık a rılırk e n  o rad a  b ırak tık la rı m alları üzerin d ek i m ü lk iy e ti y itirm iş  o ld u k la rı 
anlaşılm aktadır. Z ira nass onlardan "fakirler" diye söz etm iştir. O nların "fakirler" olarak 
n ite lend irilm esi, önceki m alların ın  artık  onların  m ülkiyetinde bu lunm ad ığ ı anlam ını 
çıkarm ayı gerekli kılar. Bu hüküm, âyetin şevkinden kasdedilen m ana o lm ayıp  "lâzım" 
mana (: yani bu manadan dil ve mantık gereği çıkarılan bir diğer mana) olduğuna göre, bu 
hükme delâlet, işâretin delâleti kabilindendir.
B ize göre doğru  o lan ı, "fak irler" kelim esin in  sözkonusu  M u h âcirûn 'un  M ekke 'de 
terkettikleri m allar üzerindeki mülkiyeti kaybetmiş olduklarına delâletinin işâret değil iktizâ 
nev'inden sayılm asıdır. Çünkü gerek işâretin gerekse iktizânın delâleti ile sabit olan mana, 
-her ne kadar lâfzın ve ibârenin "lâzım"ı ise de- aralarında başka açıdan bir fark  vardır: 
İşâretin delâletinde "lâzım mana" daha sonra gelir ve sözün doğruluğu ve geçerliliği bu 
mananın takdirine bağlı değildir. O ysa iktizânın delâletinde "lâzım  m ana” önce gelir ve 
sözün doğruluğu ve geçerliliği bu mananın takdirine bağlıdır. Bu âyet-i kerîm ede "fakirler" 
kelim esin in  lâzım  m anası olan m ülkiyetin  kaybı anlam ın ın  ö n ce lik le  düşünülm esi 
gerektiği, bu m ana takdir edilmeksizin Muhâcirûn hakkında fakirler lâfzının kullanılm asının 
doğru o lm ayacağı şüphesizdir. Ö yleyse bu, işâretin  delâleti değil ik tizân ın  delâleti 
kabilindendir.
M uhâcirûn’un M ekke'de b ıraktık ları m alların  m ülkiyetinin kaybı is te r  ik tizân ın  ister 
işâretin delâleti kabilinden sayılsın, âyet-i kerîmenin bu manaya delâleti H anefîlere göredir. 
O yüzden H anefî fıkhında, düşmanların müslümanların m allarına el koyup onların ülkesinde 
bu m alları ih raz etm eleri halinde m üslüm anların  bu m allar ü zerin d ek i m ülk iyeti 
kaybedecekleri, dolayısıyla bu malların el koyma ve ihrâz yoluyla düşm anların m ülkiyetine 
geçeceği kabul edilir. Şâfiî mezhebi fakihlerine göre ise, âyet -H anefîlerin  dediği gibi- ne 
M uhâcirlerin  o m allar üzerindeki m ülkiyeti kaybetik lerine, ne de el koym a yoluyla 
kâfirlerin m ülkiyetine geçtiğine delâlet eder. Zira âyette M uhâcirler için "fakirler" lâfzının
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Bu gayrı m enkulünü benim nam ıma bin cüneyh (: M ısır lirası) karşılığında tasadduk 
et. dem esini de, bu nevi delâletin örnekleri arasında sayabiliriz. Bu söz, gayrı m enkul 
sahibine m üvekkil nam ına o malı tasadduk etm e yönünde verilm iş b ir ta lim attır. 
V ekilin ise, müvekkili adına bir malı tasadduk etm esi ancak m üvekkilin o m ala sahip 
olm ası halinde hukuken geçerli olur. O halde hukuki anlam da bu sözün doğruluğu, 
m ülkiyet sebeplerinden birinin var sayılm asını gerektirir. B urada var sayılabilecek 
m ülkiyet sebebi 'satın alma" olabilir, çünkü "bin" kelim esi buna karîne teşkil eder. 
D em ek oluyor ki, bu örnekte "satın alm a" anlam ının, sözün doğruluğu açısından 
öncelik le takdir edilm esi gerekm ektedir. Çünkü bu, m alın sahibi olm ayan kişi ta 
rafından, malın sahibine kendisine vekâleten tasaddukta bulunm a talim atıdır. Burada 
öncelikle, satın alm a iradesine delâlet eden bir lâfız, iktizânın delâleti yo luy la var 
sayılmaktadır.

§: 308- Bu D elâ letler in  H üküm leri

Bu dört delâletin hükmü şudur: Tahsîs veya tevil gibi kat’îlikten zannîliğe çeviren 
bir delil bulunmadıkça, bunlarla hüküm kat'î olarak sabit olur. Z ira ibârenin delâleti ve 
işâretin delâtinde hüküm, lâfzın kendisi ile sabit olmaktadır. Nassın delâletinde, hüküm, 
dil itibariyle sözden anlaşılan illete bağlanmakta, hükmün gayesi ve illeti vasıtasıyla da 
olsa hüküm nassla sabit olmaktadır. O yüzden, bu delâletle sabit hüküm , kıyasla sabit 
olan hükümden daha kuvvetlidir. Çünkü bunda illet dil yoluyla, kıyasta ise re'y ve icti- 
hadla belirlenm ektedir. A çıktır ki, dil ile sabit olan hükmün kabulü, sözün doğru ola
bilm esi ve sağlıklı anlaşılabilmesi için zaruridir.

Şu kadar var ki, bu delâletler kuvvet bakımından birbirinden farklıdır. Şöyle ki:

a) İbârenin delâleti işâretin delâletinden kuvvetlidir. Çünkü birincisi, nassın geliş 
m aksadı olan hükme, İkincisi ise nassın geliş m aksadı olm ayan hükm e delâle t eder. 
Nassın gelişindeki maksada ait hükmün, böyle olm ayana üstün tutulacağı açıktır.

b) İşâretin delâleti nassın delâletinden kuvvetlidir. Z ira birincisi hükm e, bizzat lâfzı 
ve sıygası ile delâlet eder. İkincisi ise, hükm e, tek başına lâfızla değil, lâfzın illeti 
vasıtasıy la delâlet eder. Lâfzın kendisinin hükm e delâleti, tab iî ki başka b ir şey 
vasıtasıyla delâletten üstündür.

c) Nassın delâleti iktizânın delâletinden kuvvetlidir. Yani iktizânın delâleti, bütün 
delâletlerin en zayıfıdır. Çünkü bununla sabit olan hükme, lâfız ne sıygası ile ne de dilin

kullanılm ası hakikat değil mecaz anlamındadır. Onlar mallarından uzakta bulundukları ve 
onlardan faydalanm a im kânını kaybettik leri için sanki "fakir" g ib i o lm uşla rd ır. Bu 
dürüm dakiler için m ecazî olarak fakir denebilir. Ayette "mallar"ın ve "diyâr"ın (: beldenin)

rf*}ybr?Â 3 Ş a lin d e  onlara izafe edilimesi, bu anlamı destekleyen bir karinedir. Bundan 

ötürü Şâfiî fıkhında şu hüküm  kabul edilm iştir: D üşm anlar m üslüm anların m alların ı ele 
geçirseler ve onların ülkesinde bu malları ihrâz etseler, o mallara m alik olm azlar. H atta bir 
müslüman onlardan böyle bir malı satın alırsa, bu geçerli olmaz; esas malik bu malı ondan 
hiçbir bedel vermeksizin geri alabilir.
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özelliğine dayalı m efhûm u (: genel anlamı) ile delâlet etm ektedir. Bu hüküm , sözün 
doğru olabilmesi ve sağlıklı anlaşılabilmesi bakım ından duyulan bir zaruretin neticesi
dir.

Delâletler arasındaki bu kuvvet farklılığının pratik sonucu, teâruz (: çatışm a) halinde 
ortaya çıkar, ibârenin delâleti ile sabit bir hüküm işâretin delâleti ile sabit bir hüküm le 
teâruz ederse, birincisi tercih olunur. İbârenin delâleti veya işâretin delâleti ile sabit bir 
hüküm, nassın delâleti ile sabit bir hüküm le teâruz ederse, ilk  ik iden biri ile sabit 
hüküm  tercih edilir. N assın delâleti ile sabit bir hüküm  iktizânın delâleti ile sabit bir 
hükümle teâruz ederse, birincisi üstün tutulur.

* İbârenin delâletiyle sâbit hüküm ile işâretin delâletiyle sabit hükm ün teâruzuna
* *  ✓ # *  i  X > ö X sflx X

örnek: l  "Ey iman edenler! Öldürülenler

hakkında kısâs size fa rz  kılındı"630 âyeti, ibâresiyle, kasden adam  öldürm e fiiline 
karşılık kısas uygulanması gerektiğini göstermektedir.

*  «'  t s s *  0? }  ss /■/ t it X s  s X *  s i t i / /  ü  / / / f  &  s  s*  f  9 }  9 t o s *  s s

U İ p  o « J j  -dil ■ İJ-«JCU L 9yA e y j

"Kim bir mümini kasden öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. 
Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük b ir azap hazırlam ıştır"631 
âyeti ise, işâretiyle, kasden adam öldürme fiiline karşılık kısâsın gerekm ediğine delâlet 
etm ektedir. Z ira Cenâb-ı A llah bu fiilin cezasının cehennem de ebedî olarak  kalm a 
olduğunu belirtmiş, "beyân" makamında (: açıklamada bulunm a yerinde) sırf bu hükmü 
gösterm ekle yetinm iştir. Beyan m akam ında b ir hükm ü belirtm ekle yetinm ek ise, 
"hasr"a yani hükmün ondan ibaret olduğuna delâlet eder. Bunun da sonucu, kasden adam 
öldürme fiiline kısâs gerekmediğidir. Bu sonuç ise, ibârenin delâletiyle sâbit hüküm  ile 
çatışmaktadır. Bu durum da ibâre ile sabit hüküm işâretle sabit hükm e tercih edilir ve 
kasden adam öldürme fiilinde kısâsın gerekli olduğuna hükmolunur.632

6 30- el-Bakara 2/178.
6 3 1- en-Nisâ' 4/93.

- Birçok usulcü bu nevi teâruza örnek olarak şu iki hadisi gösterir:

1- "Hayzın asgari süresi üç, azam i süresi on gündür.'' (Bazı lâfız 

ilâveleri ile, bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r-Râye, I, 191-193).
Bu hadis, ibâresiyle âdetin âzam î süresini on gün olarak belirlemektedir.

2- J L ,;Vj ( . îf.b-1 !ûsi "Bir kadın ömrünün yarısını oruç tutm aksızm  ve namaz

kılm aksızın geçirir." (Ahmed b. Hanbel, II, 374, kaydı olm aksızın).

Bu hadis, işâretiyle, âdetin azami süresinin onbeş gün olduğuna delâlet etm ektedir. Çünkü 
kadının her ay âdet görmesi sebebiyle ömrünün yarısını oruç tutm adan ve nam az kılm adan

geçirm esinden söz etm ektedir. Hadisteki (Jû t)  "yan" dem ektir. O halde had iste  geçen 

mananın gerçekleşebilm esi için her ay âdet süresinin onbeş gün olarak düşünülm esi gerekir.' 
İşte usulcüler derler ki: Birinci hüküm ibâre ile, İkincisi ise işâret ile sabittir; o halde 
birincisi İkincisine tercih edilir.
Ne var ki, bu örnek isabetli değildir. Çünkü ikinci hadisin Hz. Peygam ber’den bu lâfız ile 
vürûdu sahih değildir. İmam Nevevî'nin dediği gibi, hadisin bu lâfız la  vürûdu bâtıldır,
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* îşâretle sabit hüküm ile delâletle (: delâletü'n-nass ile) sabit hükm ün teâruzuna 

örnek: J â  j * j  "Yanlışlıkla b ir  mümini öldüren kimsenin
mümin b ir  köle âzât etmesi... gerekir"633 âyeti, ibâresiyle, hata ile adam  öldürm e fi
ilinde kefâretin vâcib olduğunu göstermektedir. Nassın delâleti ile de bu âyetten -İmam 
Şâfiî nin dediği gibi- kasden adam öldürme fiilinde kefâretin evleviyetle vâcib olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü hata ile adam öldürme fiilinde kefâretin vâcib oluşu, öldürm e fi
ilini önlemek içindir, yoksa bizâtihî "hata"dan dolayı değildir. Bilindiği gibi hata, birçok 
hükmü iskat eden (: düşüren) bir mazerettir; öyleyse bir vücûbun (: m ükellefiyetin) illeti 
sayılması doğru olmaz. Böylece hata ile öldürmede kefâretin fiili önleme gayesiyle vâcib 
kılındığı ortaya çıktığına göre, bunun kasden öldürmede vâcib kılınması daha da uygun
dur ve öncelikle gerekir. Zira bu fiilde caydırmayı sağlam a gereği daha güçlüdür. Hata, 
kasıtsız yapılan fiildir; kasden öldürm e ise kişinin isteyerek yaptığı fiildir. K asıtsız 
yapılan fiili önlemek için kefâret gerektiğine göre kasıtlı fiil hakkında haydi haydi gere
kir.

- * * 9+ * ** ,  /  ,  * + ,  0 » t  • M * •
Y ukarıda zikri geçen l-lJU- » jl  j ^ t  Lı».*::,* L * "Her kim  bir

mümini kasden öldürürse, onun cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir" âyeti 
ise işâretiyle, kasden adam öldürme fiilinde kefâretin vâcib olm adığına delâlet etm ekte
dir. Çünkü âyet, ceza olarak sadece cehennemde ebediyen kalmayı zikretm iştir. Beyan 
m akam ında başka bir hükmün belirtilm em esi, kasden adam öldürm e fiiline başka ce
zanın tertip edilmediğini gösterir. Bu ise, önceki âyetten "delâlet" yoluyla elde edilen 
hüküm  ile çatışm aktadır. İşte böyle bir durum da "işâret", "delâlet"e terc ih  olunur. 
Binaenaleyh kasden adam öldürme fiilinde -Hanefîlerin hükmettiği üzere- kefâret vâcib 
değildir.

* İktizânın delâletiyle sabit hüküm ile diğer delâletlerle sabit hükm ün teâruzuna ge
lince, nasslarda bu durum için sahih bir örnek bulunmamaktadır.634

§: 309- H an efîlerin  D ışın d a k ilere  G öre D elâ letin  N ev iler i

Y ukarıda H anefî usul bilginlerine göre lâfzî delâletlerin nevilerini ve hüküm lerini 
açıkladık.

M âliki, Şâfiî ve diğer usul bilginlerine (: cum hura) göre ise, delâlet iki nevidir: 1- 
Delâletü'l-m antûk, 2- Delâletü'l-mefhûm.

asılsızdır. Ö te yandan A rapçada Jal; kelim esinin m anası sadece "yarı" değ ild ir. Yarı

m anasında kullanıldığı gibi, "bir kısım" ve "yön" anlam larında da kullanılır. H adisin  bu 
lâfızla vârid olduğu farzedilse bile, yarı anlamının değil bir kısım anlam ının kastedildiğine 
hükm etm ek gerekir. Çünkü ham ilelik süreleri ve âdetten kesildikten sonraki süre de bir 
kadının ömrüne dahildir; bu sürelerde hayız hali yoktur. Kaldı ki, onbeş gün süre ile âdet 
gören kadınlar çok nadirdir. Hz. Peygam ber'in, genel bir hükm ü, çoğunluğu b ir tarafa  
bırakıp nadir durumlara göre açıklaması düşünülemez.

6 3 3 - en-Nisâ' 4/92.

634- Bkz. Keşfu’l-Esrâr, 11, 156; et-Teysîr Şerhu’t-Tahrîr, III, 155.
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§: 310- D elâ letü 'l-M an tû k  (lİjİa iJt ÂİSli )
X •/ 9 4// /■

"Delâletü'l-mantûk" ( j j l a u ll İİVj  ), lâfzın, sözde zikri geçen ve ifade edilen bir

şeyin hükm üne delâlet etmesi dem ektir. Bu, Hanefi'lerdeki, ibârenin delâletini, işâretin 
delâletini ve iktizânın delâletini kapsamaktadır.

§: 311- D elâ letü 'l-M efh û m  ÂÎSfj )
X •  s  * t ,

"Delâletü'l-mefhûm" SJMj  ), lâfzın, sözde zikri geçm eyen ve ifade edilm e

yen b ir şeyin hükm üne delâlet etm esi dem ektir. Bu cum hura göre iki kısım dır: a) 
Mefhûmü'l-muvâfaka, b) Mefhûmü'l-muhâlefe.

§: 312- M efh û m ü 'l-M u vâfak a  (Ââîl^Jl )
s* * X 9 X X 9 ,

"M efhûmü'l-muvâfaka" ), lâfzın, incelemek ve içtihada gerek duyul-

maksızın sırf dil unsuruna dayanarak anlaşılan illetteki m üştereklik sebebiyle m antuk (: 
sözde geçen durum)un hükmünün meskût anh (: sözde geçm eyen durum ) için de sabit 
olduğuna delâlet etm esidir. B una m efhûm ü'l-m uvâfaka denm esi, m eskût anh  olan 
hükm ün m antûk bih olan hükm e m uvâfık bulunm asından ötürüdür. D aha önce işaret

edildiği üzere bu "fahvâ'l-hıtâb" ^ "lâhnu'l-hıtâb" ^  ve kıyas-ı
*  *  ~ *$ s 9 x X 9,

celî isim leri ile de anılır. Hanefîlerdeki "delâletü’n-nass"ın karşılığıdır.
Nassın delâleti başlığında örnekleri gösterilmiştir.

§: 313- M efhû m ü 'I-M u hâlefe (İÎJUm JI ve Ç eşitler i
X a X X 9 ,

"M efhûm ü'l-m uhâlefe" ( ââSUm JI sözün, m antûkun hükm ünün, hüküm de

dikkate alman kayıtlardan birini taşımaması sebebiyle meskût anh hakkında geçerli ol
m adığına delâlet etmesidir. Bunun m efhûm ü'l-m uhâlefe diye isim lendirilm esi, m eskût 
anh olan hükmün mantûk bih olan hükme m uhalif bulunm asından ötürüdür. M antûkun 
hükm üne konan kayıtlar bakım ından m efhûm ü'l-m uhâlefenin b irçok çeşid i vardır. 
Başlıcaları şunlardır:

/>« X X 9 S

1- "M efhûm ü's-sıfa" çj+İAy Hükmü b ir vasıf ile kayıtlanm ış nassın , bu

vasfı taşım ayan durum lar hakkında o hükmün geçerli olm adığına delâlet etm esidir. 
Örnekler:

^ /  Sı s* •
- Hz. Peygam ber (s.a.)'in j  i*JLJl "Sâime olan davardan zekâ t gere-

k ir"635 hadisi. Bu hadis, m antûku ile, "sâime" vasfını taşıyan yani senenin çoğunu

Bkz. dipnot 551.
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âmmeye ait otlaklarda beslenerek geçiren koyunlardan zekât verilmesinin vâcib olduğunu 
gösterm ektedir. Hadis, mefhûm -i m uhâlifi ile de, besi koyunlarında zekâtın vâcib ol
m adığına delâlet etmektedir. Çünkü m antuk hakkındaki hükmün kayıtlandığı vasıf bu 
hayvanlarda bulunmamaktadır.

. . 0 '  V  9 T ^  *  *  *  *  '  *
- C ab ır (r.a.) in —»■' j - i  ^  *Af- aJÜ( <dJl J

"Rasûlüllah (s.a.), henüz taksim edilmemiş her ortaklıkta (müşterek mülkiyette) ş u f  aya  
hükm etm iştir ®3® sözü. Bu söz, mantûku itibariyle taksim den önce m üşterek m alda 
şu fa  hakkının meşru kılındığını, mefhûm-i muhâlifi ile de taksimden sonra artık huku
ken bu hakkın tanınm adığını gösterm ektedir. Çünkü m antûkun hükm ü "taksim  edil
m em iş olm a vasfı ile kayıtlanm ıştır. Bu vasıf ortadan kalkınca hüküm  de ortadan 
kalkmaktadır.

i  s  9 i  t  9 }  #  s  9 f  9 ,

- Hz. Peygam ber (s.a.)’in kJdjP- JJ** "Zenginin, alacaklısını

oyalaması zulümdür. Dava edilmesi ve cezalandırılması helâldir"637 hadisi, Bu hadis, 
m antûku itibariyle, borcunu ödeme gücüne sahip kişinin bunu ödem ekten im tina etm e
sinin zulüm olduğunu, alacaklısının dava açarak onu teşhir etmesinin ve alacaklının ta
lep etm esi halinde hakim in onu cezalandırm asının câiz olduğunu gösterm ektedir. 
M efhûm -i m uhâlifi ile de hadis, fakirin borcunu ödem ekten im tina etm esinin zulüm  
o lm adığ ına delâ le t e tm ektedir. Z ira  m antûkun hükm ü "zengin olm a" vasfı ile  
kayıtlanmıştır. Bu vasıf bulunmayınca hüküm de bulunmamış olur.

»i * % » s
2- "M efhûmü’ş-şart" (Joj-il! Hükmü şart edatlarından biri ile belirli bir şarta

bağlanm ış nassın, bu şartın bulunm adığı durum larda o hükm ün geçerli o lm adığına 
delâlet etmesidir. Örnekler:

6  *  * *  *  s  9 *  s  $  a x  o ,  ,  J  & J  9 ,

'  u ^  o V j l  jST 0 | j  "Şayet hamile iseler, doğum
yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın”638 âyeti. Bu nass, m antûku ile, bâin talâkla 
boşanan  kad ın ın  ham ile olm ası halinde nafakasın ın  karşılanm ası g erek tiğ in i 
gösterm ektedir. Hüküm "hamilelik" durumunun bulunm asına bağlandığına göre, nass, 
mefhûm -i muhâlifi ile de, ham ile olmayan böyle kadınlar için nafaka m ükellefiyetinin 
bulunmadığına delâlet etmektedir.

s* 9 s s  s i  ,  £ % s 9 ,

- Hz. Peygam ber (s.a.)'in Sr-% |*-İL* J»-l s - f "Bağışta bulunan kişi, 

karşılık almamış ise, bağışladığı şey üzerinde daha fazla  hak sahibidir"639 hadisi. Bu 
nass, m antûku ile, vâhibin (: bağışta bulunan kim senin) hibeden rücû hakkının bu 
lunduğunu gösterm ektedir; fakat hüküm, hibe edilen şey için bir karşılık alm am ış ol
ması şartına bağlanmıştır. O halde nass, mefhûm -i m uhâlifi ile, karşılık alm ış olm ası

6 36- Bkz. Zeyâ'î, Nasbu’r-Râye, IV, 172.
O T

Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, İstikrâz, 12; Ebû Davud, Buyû' 10- N esâî Buvû' 
100. ’ '

638- et-Talâk 65/6.

639- Hadisin rivayetleri için bkz. Zeylâ'î, Nasbu’r-Râye, IV, 125-126.
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halinde vâhibin hibeden rücû edem eyeceğine delâlet eder. Çünkü m antûkun hükm ü 
"karşılık almama" şartına bağlanmıştır. Şart kalkınca hüküm de kalkar.

x x # X X # x

3- "M efhûmü'l-ğaye" (Î jUJI ^ H ü k m ü  belirli bir sınır ile kayıtlanm ış nassm, 

bu sınırdan sonra o hükmün geçerli olmadığına delâlet etmesidir.
A g $ *  # x » X • X x®^9 X «X # J! X x fixxx tfx » x W x

M eselâ, I p - î  ^  ^  Ja-jJI \y_ jJ \ j  I İ̂S” j
X X xw*

JJJI j ! f M t  "Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) 

ayırdedilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece oluncaya kadar orucu tam am layın ,"640
0X

âyetinde geçen J&- kelim esi, kendinden önceki m ananın sınırını ve son bulduğunu

gösterir. O halde nass, mantûku ile, ramazan gecelerinde fecre kadar yiyip içm enin m u
bah olduğuna; mufhum-ı m uhalifi ile de, bu sınırdan yani fecrden sonra y iy ip  içm enin

haram olduğuna delâlet etmektedir, "öâye" harflerinden olan J l  da böyledir. Bunu ih

tiva eden nass, mantûku ile, fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar oruç yasaklarına 
riayetin vâcib olduğunu; m efhûm -i m uhâlifi ile, güneşin batışından sonra bu vücûb 
hükmünün kalktığını göstermektedir.

X X #  X X »  X

4- "Mefhûmü'l-aded" (-5-UİI çj+a* ): Hükm ü belirli bir sayı ile kayıtlanm ış nassın, 

bu sayının dışında o hükmün yerine gelmeyeceğine delâlet etmesidir. Örnekler:
x  • /  « I X  x  -* o S  & X > » X  S X -» X X

- SJıb>- ÂîU J j- I j  "Zina eden kadın ve zina eden
*  ,

erkeğin her birine yüz değnek vurun,"641 âyetinde ön görülen ceza "yüz" îîL* değnek 

olarak belirlenmiştir. Bunun mefhûm-i m uhâlifinden, bu miktarı aşm anın câiz olmadığı 
anlaşılmaktadır.

4  X # x  » S  *  X

- Hz. Peygam ber (s.a.v.)'in »Li ^  "Her beş deveden b ir  koyun

(zekât verilmesi) gerekir,"642 hadisinde, bir koyunun zekât olarak verilm esinin vücûbu 
hükm ü "beş deve" ile kayıtlanm ıştır. Bu nass, mefhûm -i muhâlifi ile, beşten az olması 
halinde develerden zekât verilmesinin vâcib olmadığını göstermektedir.

§: 314- M efhû m -i M u h â lif  İle  A m el E tm enin  Ş artlar ı

M efhûm-i muhâlifi kabul edenlere göre, bununla amel edilebilm esi için b ir çok şart 
vardır. Fakat bunların hepsi netice itibariyle bir noktada toplanabilir, ki o da şudur: 
M antûkun hükm üne konan kaydın, kayıt kalk tığ ında hükm ün de sona ereceğ in i 
gösterme dışında bir fayda ve gayesi olmamalıdır. Böyle bir maksadın bulunm ası halinde 
mefhûm-i m uhâlif dikkate alınmaz ve ona göre hüküm verilemez.

640- el-Bakara 2/187.
641 - en-Nûr 24/2.
642-  Aym anıam(ja bkz. İbn Mâce, Zekât, 9; Ahmed b. Hanbel, II, 14-15.
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Şu durumlar, konan kaydın ayrı bir maksadının bulunuşuna örnek gösterilebilir:

- M aksat, A llah 'ın , kullarına n im etlerini hatırla tm ak  ve onlara olan ihsân ın ı 

açıklam ak istemesi olabilir. C i  İL. ' j J l  ^ J J |  %  "O, denizi de em

rinize verdi ki ondan taze e ty iy  esiniz."643 âyetinde durum  böyledir. Çünkü burada "et"in

(taze) olarak vasıflandırılması, Allah'ın kullarına nimetlerini hatırlatm ak istem esi

sebebiyledir. Şu halde, nass, m efM m -i muhâlifi ile taze olm ayanın yenem eyeceğine 
delâlet etmez.

- M aksat, insanların genellikle uygulayageldiklerine uygun bir ifade sevk etm ek

olabilir. M eselâ, "... karılarınızdan olup evleri

nizde bulunan üvey kızlarınız..."644 âyetinde, "üvey kızlar"m , (evlerinizde)

yani kocaların gözetim i ve terbiyesi altında bulunm a vasfı ile kayıtlanm ası, insanlar 
arasında genellikle alışılmış duruma binaendir. Çünkü genellikle âdet, önceki kocasından 
kızı olan kadının başka bir erkekle evlendiğinde, o kızı da beraberinde kocasının evine 
getirm esi ve kızın, kocasının gözetim i altında bulunm asıdır. O nun için, m efhûm -i 
m uhalif yoluyla, kocanın evinde ve gözetiminde olm ayan üvey kız ile evlenm enin câiz 
olduğuna hükmedilemez. Aksine, ister kendi evinde ve gözetim inde ister uzak b ir yerde 
başkasının gözetim inde bulunsun annesi ile zifafa girm iş ise erkeğin üvey kız ı ile 
evlenmesinin haram kılındığına hükmedilecektir.

ve- M aksat, insanların içinde bulunduğu vakıaya işaret edip, bunu kötülem ek

çirkinliğini ortaya koymak olabilir. Meselâ, Ik e iiL  Ç j\ \J s \s  V L^l C

Ey iman edenler! K at kat artırılm ış olarak ribâ yemeyin"645 âyetinde "ribâ"nın  

•upL ^. (kat kat artırılmış olarak) şeklinde vasıflandırılması, Câhiliye devrindeki

malı kökünden alıp götüren bozuk teâmüle işaret etm ek ve bu kötü durum a düşm ekten 
sakındırm ak içindir. Bu nass, mefhûm -i muhâlifi ile, kat kat olm ayan ribânın m ubah 
olduğuna delâlet etmez.

- M aksat, itaata teşvik olabilir. M eselâ, Hz. Peygam ber (s.a.)'in âly U

l ^ ' . ^ l  j ;  VI :C\ &S Jk 'jJ  OÎ ̂ u ı r J ]  ̂  „Allah,a
ve âhiret gününe inanan bir kadının, b ir ölünün ardından üç günden fa zla  yas tutması 
helâl değildir. Ancak koca için yas, dört ay on gündür. ”646 hadisinde kadının "A llah'a ve 
âhiret gününe inanan" şeklinde nitelendirilm esinden m aksat, m ükellefiyetin gereğine

643- en-Nahl 16/14.
644- en-N isâ' 4/23.
645- Âl'u ’lmrân 3/130.

6 46- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Muvatta', Talâk, 101; Ebû Davud, Talâk, 43.
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uym aya teşviktir. Z ira A llah 'a ve âhiret gününde am ellerin karşılığının görüleceğine 
iman, sahibini, em irlere uymaya ve yasaklardan kaçınm aya sevkeder. B inaenaleyh, bu 
nassın, kadının A llah 'a ve âhiret gününe inanm am ası halinde ölünün ardından bu 
m üddetten fazla yas tutm asının mubah olduğuna delâlet ettiği (sözkonusu kaydın bu 
anlamı belirtm ek için konmuş olduğu) söylenemez.

- M aksat, çokluk ve m übalağa ifade etm ek olabilir. Nitekim, 

l^f) -dil jik ı ^  e y  Dİ (»4 ) S/ ^  l 'y £ y  M uham m ed!)

Sen onlar için ister a f  dile ister dileme. Onlar için yetmiş defa afdilesen  de Allah onları
*  • s

asla  affetm eyecek ."647 âyetinde "yetmiş" 01*1"  lâfzının zikredilm esi, istiğfârdaki 

çokluğa delâlet içindir. Buna göre, istiğfâr eden ne kadar çok istiğfâr ederse etsin, kendi
leri için m ağfiret istenen kişilere faydası olmayacaktır. Binaenaleyh bu nass, m efhûm -i 
m uhâlifi ile, yetm işten fazla olduğu takdirde yetm işe ait hüküm den farklı b ir sonuç 
doğacağına delâlet etmez.

§: 315 - M efh û m -i M u h â lifin  H ü ccet S a y ılıp  S a y ıla m a y a ca ğ ı 
H u su su n d a  U su lcü ler in  G örüşü:

İnsanların  sözlerini ve yazarların ifadelerini yorum larken, m efhûm -i m uhâlifin  
hüccet sayılacağı ve buna göre amel edileceği, usulcüler tarafından ih tilâfsız  kabul 
edilm iştir. Bir kimse, bir vasıf, şart veya başka bir şey ile kayıtlanmış bir söz söylem iş 
veya yazm ış ise, bu, m antûku ile, söz konusu kaydın gerçekleşm esi halinde hükm ün 
sabit olacağına delâlet ettiği gibi, mefhûm-i muhâlifi ile de, kaydın gerçekleşm em esi ha
linde hükm ün bulunmayacağına delâlet eder. Çünkü konulan kaydın m utlaka bir faydası 
ve gayesi vardır. İnsanların gayelerini ve bir kaydı koymaktaki m aksatlarını tesbit ede
bilm ek ise mümkündür. İşte, bir kimse bir söz söyleyip de sözde herhangi bir kayıt yer 
almış ise ve bu kaydın bulunm am ası halinde hükm ün de bulunm ayacağını ifade etm e 
dışında bir maksadın bulunduğu ortaya çıkarsa, bunun mefhûm-i m uhâlifi ile am el edi
lem ez. A m a böyle bir m aksat tesbit edilem ez ise, o zaman m efhûm -i m uhâlife göre 
amel edilmesi gerekir. Aksi halde bu kaydın konması abes olur. Aklı başında kim selerin 
sözünde ise abes (: boşuna söylenmiş olma) özelliği bulunm am ak gerekir. O yüzden 
bilginler arasında "Kitapların mefhumları hüccettir." sözü yaygındır.

Usulcüler arasındaki ihtilâf, Kur'ân ve Sünnet nasslarında m efhûm -i m uhâlife göre 
am el edilip  edilem eyeceği hususundadır. Cum hur (Şâfiîler ve d iğerleri) bunlarda da 
m efhûm -i m uhâlifin hüccet olduğu ve ona göre amel etm ek gerektiği görüşündedir. 
Hanefîlere göre ise, hüccet değildir ve ona göre amel edilemez.

Bu konuda cum hurun delili şudur: Nasslarda yer alan kayıtlar m utlaka bir m aksada 
binaen konm uştur. İşte, m üctehid herhangi bir nasstaki kaydın hangi m aksatla  ko
nulduğunu araştırdıktan sonra, hükmün, kaydın bulunduğu durum lara tahsis edilm esi ve

647 - et-Tevbe 9/80.
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kaydın bulunmadığı durumlarda hükmün yok sayılması dışında bir maksadın olmadığını 
anlarsa, artık onun nassı bu kayda göre yorumlaması (kaydın bulunmadığı durum larda 
mefhûm-i m uhâlife göre amel etmesi) gerekir. Aksi takdirde kaydın zikredilmesi, gaye
siz ve faydasız sayılmış olur. Boş yere söylenmiş olm a özelliğinin düzgün konuşan in
sanların sözlerinde bile bulunmaması gerektiğine göre, A llah ve Rasûlünün sözlerinde 
bu durumun bulunamayacağı evleviyet gereğidir.

Hanefîlerin bu konudaki delili: Sözde yer alan kayıtlar çok çeşitli m aksatlara binaen 
konulur. B ir nassda bu kayıtlardan biri yer almış ise ve onun belirli bir m aksat için ko
nulduğu ortaya çıkm az ise, o zaman, "bu kayıttan maksat, hükmün onun bulunduğu du
rum lara tahsisi ve onun bulunmadığı durum larda hükm ün yok sayılması gereğidir" di
yem eyiz. Çünkü beşer sözünden farklı olarak, Şâri'in sözündeki bütün m aksatları 
kuşatamayız. İnsanların gayelerini ve maksatlarını kuşatmak ise mümkündür. O yüzden, 
insanların sözü açısından m efhûm -i m uhâlif hüccettir: Şâri'in  kelâm ı hakkında ise 
hüccet değildir.

Bence bu konuda cum hurun görüşü tercihe şâyândır. Z ira her ne kadar Şâri'in m ak
satlarını kuşatm ak mümkün değilse de, müctehid bir nassta yer alan kaydın m aksadına 
dair gerekli incelem eyi yaptıktan sonra, bunun zikri için özel bir m aksat tesbit ede
mezse, hükm ün kaydın bulunduğu durumlara tahsisi ve kaydın bulunmadığı durum larda 
uygulanmam ası maksadına binaen konduğuna dair zann-ı gâlip hasıl olmuş demektir. Bu 
delâletin sübûtu ve ona göre amel etmek için ise, zann-ı gâlip yeterlidir. Zira mefhûm -i 
muhâlifi kabul eden herkese göre, zaten bu delâletin kendisi zannî bir delâlettir. O halde 
onun isbatı için kat'îliğin şart koşulmaması gerekir.



HÜKÜM LERİN GAYELERİ

§: 316- İslâm  H ukukunun A na G ayeleri

Bilginlerin büyük çoğunluğu, Yüce Allah'ın, koyduğu bütün hüküm lerde m utlaka 
bir takım  ana gayeleri hedeflediği ve bu gayelerin sonuç itibariyle insanlar için fayda 
sağlama, onlardan zararı savma ve dünyayı şerlerden temizleme noktasında birleştiği hu
susunda fikir birliği etmişlerdir.

Bu gayelerin bilinmesi, gerek nassların anlaşılması ve olaylara uygulanm asında ge
rekse hakkında nass bulunm ayan durum lara ait hüküm lerin istidlâl edilm esinde en 
önemli vasıtalardan olduğuna göre, cüz'î delillerinden şer'î hükümleri istinbât etm ek is
teyen kimselerin, herşeyden önce nassların derin manalarını ve Şâri'in hüküm  koyarken 
gözettiği ana gayeleri etraflı b ir şekilde kavram ış olm ası gerekir. Z ira lâfızların  ve 
ibârelerin m analara delâleti bazen birden fazla ihtim ale açık olabilir. İşte bu ihtim aller
den birinin diğerine veya diğerlerine üstün tutulm ası Şâri'in teşri' gayelerinin iyi bilin
m esi sayesinde m üm kün olabilecektir. D iğer taraftan, cüz'î deliller, bazen birbiriyle 
çelişkili görünür. Bunları uzlaştırm a ve hangisi ile amel edilip hangisi ile am el ed ile
m eyeceğini belirlem e ihtiyacı ortaya çıkar. Şayet bunları inceleyen kim se, nassların ih
tiva ettiği hikmetleri ve İslâm hukukunun ana gayelerini iyi biliyorsa, bu işi kavrayabi
lir ve neyin alınıp neyin alınmayacağını anlayabilir.

Aynı şekilde, karşılaşılan olayların bazısı nassların ibâreleri kapsam ına katılam az ve 
bunların hükm ünü tesbit edebilmek için, kıyas, istıslah gibi m etodlara başvurm ak gere
kir. İşte bu işin de başarı ile yapılabilmesi, ancak nassların derin anlam larını ve İslâm 
hukukunun genel hedeflerini iyi anlamış olm akla mümkündür.648

İmam Şâtib î el-M uvâfakaat isim li eserinin ik inci cildinde bu m akâsıdı in ce lem iş , Şâri'in 
gayelerin i dört neviye ayırmıştır: Bunlar, Şâri'in: 1- Şer'î hükümler koym a m aksadı -ki bu 
hükümler kulların iki cihanda faydasınadır- 2- Hükümleri kavratma m aksadı, 3- M ükellefiyet 
yüklem e m aksadı, 4 - M ükellefi kendi hakim iyeti altında tutma maksadıdır. Bu maksatlar, 
belirli hüküm lere has olm ayıp küllîdir. Şâtibî, daha sonra her neviy i detaylı bir şek ilde e le  
alm ış, bunlara bir de m ükellefin  tek lîfî konulardaki maksadı bahsini ek lem iştir. O, usul



414 İSLÂM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

§: 317- "M akâsıd" ın  N evileri

Usul bilginleri İslâm  teşrî'inin ana gayelerini (: el-m akâsıd el-âm m e) üç noktada 
toplamışlardır:

* * >*
Birinci nıaksad : Zarûriyyât 'ın ) korunması.

Zarûriyyât, toplum un varlığını koruyabilmesi için kaçınılm az olan değerler dem ek
tir. Bunlar yitirildiği takdirde, hayatın düzeni yok olur, anarşi kol gezer, bozgunculuk ve 
kötülükler her tarafa yayılır, âhiretteki ebedî saadet de yitirilmiş olur.

Bu zarurî değerler şunlardır: 1- Din, 2- Nefis, 3- Akıl, 4- Nesil, 5- M al.

D ünya ve âhiretin m am ur olması bu zarûriyyât-ı hamse (: beş zarurî değer) üzerine 
kuruludur. Gerek fertlerin durumu gerekse toplum ların düzeni bunların korunm ası ile 
yoluna girer.

Gerçekten, İslâm, bu zarûriyyâtın korunm asına özel bir itina gösterm iş; bunlardan 
her birinin gerek varlığını ve ayakta durmasını, gerekse sürekliliğini ve korunm asını 
sağlayan hüküm ler koymuştur. Ki bu sayede hem varlıklarını sürdürm üş hem  de kendi
lerinden beklenen semereyi vermiş olsunlar. N itekim Yüce Allah:

Din in varlığı için, kendisine iman edilm esini ve bunun yanı sıra nam az, oruç, 
zekât ve hac gibi ibadetleri farz kılmıştır.

Dinin korunması ve ona yönelecek düşmanca saldırılara karşı m üdafaa edilmesi için 
de, cihad, dine saldıranların, dinden saptıranların ve dine çağrı görevini engelleyenlerin 
cezalandırılması hükümlerini koymuş, dinden dönenlerin, zekât verm em ekte direnenlerin 
ve benzerlerinin öldürülmelerini gerekli kılmıştır.

 ̂ Nefis in (: canın, yaşam a hakkının) varlığı için, soyun devam lılığ ın ı ve insan 
nev'm in ona yaraşır b ir b içim de sürüp gitm esini sağ layacak olan  ev liliğ i m eşru 
kılm ıştır.

Canın korunması için de, hayatın idamesi için zaruri olan m iktarda yem eyi, içmeyi 
ve giyinm eyi farz kılm ış, öte yandan yaşam a hakkına yönelik tecavüzlere karşı kısâs, 
diyet ve kefâret hükümlerini koymuştur.

A kıl ın korum ası için , onun selim  kalm asını sağ layacak  ve ak tiv itesin i 
arttıracak her şeyi mubah kılmış, bozulmasına ve zaafa uğram asına yol açacak içki vb.
sarhoş edici ve uyuşturucu maddeleri yasaklamış, bunları alanlar için  cezaî hüküm ler 
koymuştur.

g e  rçe kİ e ş  tı r rm ş ti hakklnda’ kendinden önce başkalarının yapam adığı g en iş  bir ince lem ey i
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* "Nesil"in (: soyun) korunması ve insana yaraşır bir m ükem m ellikte sürüp gitmesi 
için, ev liliğ i m eşru  k ılm ış, zinayı yasaklam ış, zina edenler için ceza î hüküm ler 
koymuştur.

* "M al"ın varlığı ve elde edilm esi için, rızık  tem in etm ek üzere çalışm ayı farz 
kılmış, alım -satım , kira, hibe ve âriyet gibi m uam eleleri meşru saymıştır.

M alın korunm ası için de, hırsızlığı yasaklam ış, hırsızın fiiline ceza tertip etmiştir. 
Öte yandan, aldatm ayı, hıyaneti, ribâyı ve "insanların m allarını haksız yere yem e" ola
rak nitelendirilecek her türlü fiili haram kılm ış, başkalarına verilen zararların tazmin 
edilmesi hükm ünü koymuştur.

. * $ S 9 ,

İkinci "m aksad": "Hâciyyât"ın (oL^-UJI ) sağlanm ası.

H âciyyât, in san la rın  yaşan tıların ı k o lay lık  iç inde  ve s ık ın tıy a  düşm eden  
sürdürebilm ek için muhtaç oldukları düzenlem eler demektir. Bunların bulunm am ası ha
linde, birinci nevide olduğu gibi hayatın düzeni bozulmaz; fakat insanlar genelde zorluk 
ve sıkıntı ile karşılaşırlar. Şu halde hâciyyât, mükellefiyetteki zorluk ve sıkıntıları gide
ren ve beşeri ilişkilerde kolaylık sağlayan her türlü düzenlemeyi kapsamaktadır.

Gerçekten, A llah Teâlâ, gerek ibadetler gerekse âdât (: günlük yaşantının icabı olan 
davranışlar), muâmelât ve ukûbât (: cezalar) çerçevesine giren konularda, gayesi kullarına 
kolaylık sağlam ak ve onlardan zorluk ve sıkıntıyı g iderm ek olan pek çok hüküm  
koym uştur.649 N itekim  Yüce Allah:

* İbâdetler çerçevesinde olmak üzere, su bulam ayan için teyem m üm  hükm ünü 
koymuş, ram azanda hasta ve yolcunun oruç tutm am asına m üsaade etmiş, yolcu için dört 
rekâtlı nam azları kısaltm a kolaylığı sağlam ış ve ayakta duram ayacak kişinin oturarak 
namaz kılm asına cevaz vermiştir.

* Âdât (: normal ihtiyaçlara ait davranışlar) çerçevesinde, avlanm ayı, tem iz olan yi
yecek, içecek, giyecek ve meskenlerden faydalanmayı helâl kılmıştır.

* M uâm elât alanında, selem, m uzaraa v.b. sözleşm eleri m eşru saymış, stokçuluğu 
(:ihtikân) yasaklam ıştır649/3.

- İslâm hukuk fe lsefes i ve m etedolojisi ile  ilg ili incelem elerde fıkhî hüküm ler g en ellik le  a) 
ibâdât b) âdât (=  muâmelât) şeklinde ikili bir ayırım a tâbi tutulur ve  bu ayırım da m uâm elât 
v eya  âdât kavramları ibadetler dışında kalan hüküm ler anlam ında olm ak üzere g en iş  bir 
kapsam a sahiptir. Bununla birlikte bu iki kavram ın daha dar kapsam da kullanım ları da 
vardır. Yazar burada bu kavramları dar anlamları ile  kullanmıştır, (m ütercim ) 

649/a-Tahsîniyyât’taki sıralama ile uyumu sağlamak am acıyla ve Şâtıbî’nin Muvâfakât’ındaki örnek
lere göre tarafımızdan eklenmiştir, (mütercim)
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* U kûbât (: cezalar) alanında, hata ile adam  öldüren k işi iç in  ağ ır b ir m ali 
m ükellefiyet olan diyet yükünü hafifletm ek üzere diyet borcunu "âkile"ye650 yüklemiş; 
maktülün velisine, kısâs istem e hakkından vazgeçme yetkisini tanımıştır.

Ü çüncü "m aksad": "Tahsîniyyât"ın )  gerçekleştirilm esi.

Tahsîniyyât veya "kemâliyyât" ( o U L İ J I  ), kâm il insan, üstün ahlâk ve güzel dav

ranış nitelendirm elerinin gerekli kıldığı durum lar dem ektir. Bunların bulunm am ası ha
linde ne birinci nevide olduğu gibi hayatın düzeni yok olur, ne de ikinci nevide olduğu 
gibi insanlar sıkıntı ve zorluklarla karşılaşır. Fakat sağduyu ve selim  fıtrat sahiplerinin 
nazarında, bu özelliklerden mahrum insanların hayatı nâhoş ve çirkin görünür.

O halde, tahsîniyyât, mekârim -i ahlâka, güzel âdetlere uygun düşen iyi ve faziletli 
olma gayesine yönelik her türlü durum ve davranışı içine alır.

İslâm iyet, gerek ibâdât gerekse âdât, m uâm elât ve ukûbât çerçevesine giren konu
larda, gayesi, insan ların  durum ların ı iy ileştirm ek, m ükem m ele yak laştırm ak  ve 
mekârimi ahlâka yönlendirm ek olan pekçok hüküm koymuştur. N itekim  İslâm:

* İbâdât çerçevesinde, temizliğin m uhtelif çeşitleri, setr-i avret (: görünm em esi ge
rekli yerleri örtme), nam az için üstbaşın düzeltilmesi, namaz, oruç ve sadaka gibi nafile 
ibadetlerle A llah'a daha yakın olmaya çalışma hususları ile ilgili hüküm ler koymuştur.

* Â dât çerçevesinde, yem e-içm e âdabını öğretm iş, tem iz o lm ayan y iyecek ve 
içeceklerden sakınılm ası, yem e, içme, giyinm e ve diğer hususlarda israftan kaçınm a 
yönünde yol göstermiştir.

* M uâm elât alanında, pis ve zararlı herşeyin hukuki m uam elelere konu edilmesini, 
kam uya ait su ve nebâtâtın satılmasını, kişinin kardeşinin evlenme veya alım -satım  tek
lifi üzerine (onun teklifi sonuçlanm adan) yeni bir teklifte bulunmasını yasaklam ış, zev
ceye iyi davranmayı, ya güzel güzel geçinmeyi yahut (buna im kân kalm ayınca) ondan 
iyilikle ayrılmayı emretmiştir.

* U kûbât alanında, ahde vefâsızlığı ve ibret am acıyla organların  kesilm esini 
yasaklam ış; harplerde kadınların, çocukların ve din adam larının ö ldürülm esini haram 
kılm ıştır.

§: 318- Bu M ak satların  T am am layıcısı O lan  K u rallar
^ ^  ı ,

t t O l a «Tali y

Yüce Şârî', bu üç m aksadın korunmasını sağlayan hüküm lerin yanı sıra bir de ta

m am layıcı nitelikte hüküm ler koym uştur ki bunlara "tekm ile" îL io Jİ  adı verilir. 
M eselâ Şâri1:

"Â k ile " için bkz. dipnot 159.
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Z arû riyyâtta

Dinin ayakta durm ası için namazı farz kıldığı gibi, dini sem bolize eden görüntüleri 
daha belirgin hale getirm ek ve üzerinde birliği sağlam ak suretiy le bu gayeyi daha 
m ükemmelleştirmek için ezan ve cemaatle namaz hükümlerini de koymuştur.

Soyun devam lılığı ve insan nev'inin kendine yaraşır bir biçim de sürüp gitmesi için 
evliliği m eşru kıldığı gibi, eşlerin birbirine bağlılığını, iyi ve sürekli geçim i sağlam ak 
üzere eşler arasında "kefâet"i (: denkliği) de şart koşmuştur.

Canın korunm ası için kısâs hükm ünü koyduğu gibi, hükm ün gayesinin tam  ve 
mükemmel bir biçim de gerçekleşebilmesi için bu cezanın uygulanm asında "mumâselet" 
(: eş değerde olma) şartını da koymuştur.

Neslin korunm ası için zinayı haram kıldığı gibi, bu kötü sonuca götürücü yolları 
kapatmak üzere, nâm ahrem  olan kadınlara bakmayı ve bu kadınlardan biriyle tamamen 
başbaşa kalmayı da yasaklamıştır.

Başkasının m alına tecavüzü yasaklayıp tecavüzde bulunana tazm in mükellefiyetini 
yüklediği gibi, bu tazm inatın verilen zararla eş değerde olm asına dikkat edilm esini de 
emretmiştir.

H â c iy y â tta

Y olculuk sırasında nam azın kısaltılm asına cevâz verdiği gibi, bunu başka bir 
hüküm le tam am lam ış, yani yolculukta bazı nam azları b irleştirm eye de m üsaade 
etmiştir.

K üçüklerin evlendirilm esini tecvîz ettiği g ib i651, kefâreti ve m ehr-i m isili şart 
koşarak bu hükm ü ikm al etm iştir. Y ine, ticareti ve şirketleri m eşru  saydığı gibi, 
hıyâneti ve aldatmayı yasaklamak suretiyle bu m eşruiyet hükmünü tamam lam ıştır.

T a h s în iy y â tta

Tem izilik nevileri ile ilgili farz hükümler koyduğu gibi, bunları, yapılm asını teşvik 
ettiği müstehab hüküm leriyle tamamlamıştır.

Sadaka vererek sevap kazanm a davranışını meşru kıldığı gibi, m alın iyisini seçip 
vermeyi tavsiye ederek bunu ikmal etmiştir.

§: 319- Ş er'î H ü kü m lerin  "M akâsıd" A çısından  T ertib i

Yukarıdaki b ilg ilerden  anlaşılacağı üzere, bu m akâsıdın (: ana gayelerin) en 
önem lileri zarûriyyât nevine girenlerdir. Çünkü bunların yok olm ası halinde, dünya ha

Bu konuda bkz. dipnot 222.
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yatının düzeni bozulur. Â hirette ebedî n im etlerden m ahrum  kalınır. Ö nem  sırası 
bakımından ikinci derecede hâciyyât bulunur. Zira hayatın düzeni bozulm asa bile bun
ların bulunm am ası halinde insanlar zorluk ve sıkıntı içine düşerler. D aha sonra 
tahsınıyyât gelir. Bunların bulunmaması, hayat düzeninin bozulm asına veya insanların 
m eşakkate girm elerine yol açmaz; fakat insanların sağduyunun tasvip ettiği durumdan 
çıkması ve kamil insan olamaması sonucunu doğurur.

O yüzden zarûriyyâtın korunması için konulmuş hükümler, en önem li ve öncelikle 
goz önüne alınması gerekli hüküm lerdir. Bunları, hâciyyâtın sağlanm ası için konm uş 
hükümler takıp eder. Çünkü hâciyyât, bütünü itibariyle, zârûriyyâtın tam am layıcısı du
rumundadır. Ardından tahsîniyyâtın gerçekleştirilm esi için konan hüküm ler gelir. Zira 
tahsîniyyât da, bütünü itibariyle, hâciyyâtın tamamlayıcısı sayılır.

Buna göre, dikkate alınm ası, zarurî veya hâcî bir hükm ü ihlâl ediyorsa, tahsîn î 
f ü  !ne..ltlbar edllm ez' Yine Söz önüne alınması, zarurî bir hükmü ihlâl etm esi halinde, 
hacı hukum  m uteber değildir. Çünkü tam am layıcı role sahip b ir hususun dikkate 
alınması, tamam layacağı şeyi ihlâl edecekse, o hususa itibar olunam az. B undan ötürü, 
ihtiyaç veya zaruret halinde, örtülmesi gereken yerlerin açılması câiz kılınm ıştır. M eselâ 
tedavisi bunu gerekli kılıyorsa, doktorun tedavi m aksadıyla kadının avret yerlerin i 
görmesi olayında durum böyledir. Zira setr-i avret, tahsîniyyâttandır; ihtiyaç ve zaruret 
karşısında tahsîniyyâta bakılmaz.

Zaruret halinde usulüne göre kesilmemiş hayvanın dinen m urdar sayılan etini yem ek 
de bu yüzden câiz kılınmıştır. Çünkü, böyle etin yenm em esi tahsîniyyâttandır. Canın 
korunması ve hayatın idâmesi ise zarûriyyâttandır.

Yine, bazı m eşakkatler ihtiva etm esine rağmen birtakım fiiller m ükelleflere farz 
kılınmıştır. Çünkü bu farzlar, zarûriyyâttandır; meşakkatin giderilmesi ise hâciyâttandır.

Zarûnyyât çerçevesindeki hükümlere gelince, bunların gereğine daim a uym ak gere- 
lr - Gereğinin yerıne getirilm esi kendisinden daha önem li bir zarûrî hükm ü iptal e t

m ediği sürece bu nevi hüküm lerin ihlâl edilm esi câiz değildir. O yüzden, Şâri', can 
kaybına yol açm a özelliği taşım asına rağmen dinin korunm ası uğrunda c ihad ı’ farz 
kılm ıştır. Z ira dinin korunm ası canın korunm asından daha önem lidir. Y ine, ız tırar 
(:m ecbur kalm a) halinde bulunan veya ikrâh altında tutulan k işinin içki içm esine 
m üsaade etmiştir. Çünkü canın korunması aklın korunmasından daha önem lidir. Aynı 
şekilde, başkasının malını te lef etmesi için ikrâh altında tutulan kişinin o m ala zarar 
vermesini caiz saymıştır. Zira canın korunması, malın korunmasından daha önem lidir.



DELİLLERİN TEÂRUZU

§: 320- Ş er'î D eliller in  T eâruzu  (: Ç atışm ası)652
t  f9 » > s .

Usul terimi olarak "delillerin teâruzu" (ÜjU! J ojU t), aynı m eselede, iki delilden bi

rinin diğerinin gerektirdiğiyle çelişen bir hükmü gerektirmesi demektir. Bir şey hakkında 
iki delil bulunup, bunlardan birinin o şeyin haram lığını, diğerinin ise m ubahlığını ge
rektirmesi gibi.

Ribâ hakkında Hz. Peygam ber’den rivayet edilen şu iki hadis bu  durum a örnek 
gösterilebilir:

✓ tf X* X £ ~
1- ii—J l  ^  L J İ"Ribâ, ancak nesî'e (: vadeye bağlama) durumundadır."653

* * * * X" 0 * M f  M * XX
Mı >  I r t  miktarlarda olmadıkça buğdayı buğday karşı

lığında satmayın. "654

B irinci hadis, haram  kılınan ribâyı, sadece "ribâ'n-nesî'e", yani alacağın vadeye 
bağlanm ası durum undaki fazlalıktan ibaret saym ıştır. Bundan "ribâ 'l-fad l"ın  m ubah 
olduğu anlamı çıkmaktadır. Ribâl'l-fadl, karşılıklı bedelleri peşin olarak alınm akla bera-

ş er'j delillerin çatışmasından maksat, işin gerçeği ve mahiyeti itibariyle çatışm a anlam ında 
değildir. Sahih şer'î deliller arasında böyle bir çatışm a tasavvur edilem ez. Çünkü böyle bir 
durum, İslâm ahkâmının kendi içinde çelişki bulunduğu sonucuna götürür. Çelişki ise, acz (: 
kendi içinde tu tarlı b ir sistem  kuram am a) belirtisid ir. Bunun Y üce A llah  hakk ında 
düşünülm esinin im kânsız olduğu açıktır. D eliller arasında görülen çatışm aya gelince, bu, 
m üctehidin kendi anlayış ve kavrayışı ile varabildiği sonuç esas alınm ak üzere, sadece 
zahîrde tespit edilebilen çatışmadan ibarettir. İmam Şâtibî bu prensibi e l-M uvâfakaat isimli 
eserinde belirttik ten  sonra konuyu geniş bir şekilde ele alm ış ve İslâm  hukukunda 
çelişkinin bulunmadığını ispat eden delillere doyurucu açıklam alar ile b irlik te yer verm iştir, 
bkz. IV, 118 vd.
Müslim, M üsâkaat, 152; İbn Mâce, Ticârât, 49.

6 5 4 . Bkz dipnot 246 ve Ahmed b. Hanbel, III, 50, 66, 97.
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ber m eselâ iki ölçek buğdaya karşılık bir ölçek buğdayı satm a şeklinde uygulanan mali 
mübadelelerdeki fazlalık demektir.

İkinci hadis ise, bu nevi m uam elelerin haram  olduğunu gösterm ektedir. O halde 
ribâ 1-fadl hususunda iki hadis teâruz ediyor dem ektir. Çünkü birisi onun m ubah diğeri 
haram olduğuna delâlet etmektedir.

İşte deliller arasında böyle teâruz durumları ile karşılaşınca, müctehidin, bu teâruzu 
giderm e hususunda incelemede bulunması ve çelişkiyi ortadan kaldırm aya çalışm ası ge
rekir.

§: 321- T eâruzu  G iderm ede İzlen ecek  M etod

Delillerin teâruzunu gidermede izlenecek metod konusunda usulcüler farklı görüşler 
ileri sürmüşlerdir.

Burada H anefî bilginlerin çoğunluğunca izlenen metod hakkında bilgi verm ekle ye
tineceğiz. Buna göre müctehidin karşılaşacağı teâruz durumları iki ana gurupta toplana
bilir. Teâruz:

1- Y a nasslar arasındadır.
2- Veya nassların dışındaki deliller arasındadır.

§: 322- N asslar  A rasın d ak i T earuzunun G id erilm esi

Şayet teâruz nasslar arasında ise, m üctehid, teâruz eden iki nassm geliş tarihlerini 
araştırır. B irisinin diğerinden önce geldiğini tesbit edebilirse, sonrakinin öncekini nes- 
hettiğine hükm eder. Şu kadar var ki iki delilden birinin diğerini neshedebilm esi için, 
onunla aynı kuvvette olması gerekir. M eselâ iki âyet arasında, bir âyet ile bir m ütevâtir 
veya m eşhur Sünnet arasında yahut iki haber-i vâhid arasında nesih ilişkisi bulunabilir; 
bunlardan tarih bakımından sonra gelen öncekini nesheder.

Şu iki âyet arasındaki ilişki buna örnek gösterilebilir:
*  '  "  ** * * *  *  *  s* + t  i  »f s o îv  X, t s * s s *  s  O f  O ,  S *  9 +

1- ^ —1 İjujI , ûj j İ j j  O jiy i  "İçin izden

ölenlerin geride bıraktıkları zevceleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün bek
lerler. "655

................. ... ,  - > r
2- ^  ı>frW ''Hamile olanların beklem e süresi ise,

yüklerini bırakmalarına kadardır,"656

Birinci âyetten çıkan hüküm, hamile olsun veya olm asın, kocası ölen kadının idde- 
tinin dört ay on gün dolmadan sona ermeyeceği yönündedir.

6 55- el-Bakara 2/234.
6 5 6 - et-Talâk 65/4.
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İkinci âyetten ise, ister boşanmış ister kocası ölmüş olsun, ham ile kadının iddetinin 
doğum ile sona ereceği hükmü çıkmaktadır.

Böylece, kocası ölmüş hamile kadının iddeti konusunda iki âyet teâruz etmiş olm ak
tadır: Birinci âyete göre bu kadının iddeti dört ay on gün dolm adan sona erm ez. İkinci 
âyete göre, -kocasının vefatından çok az bir süre sonra bile olsa- doğum  ile iddeti sona 
erer. Abdullah b. M es'ud'un kavline göre ikinci âyet birinci âyetten sonra geldiği için, 
teâruz ettiği noktada -ki bu, kocası ölen ham ile kadının iddeti hususudur- onu nes- 
hetmiştir. O halde bu durumdaki kadının iddeti, ister kısa ister uzun olsun, doğurm akla 
sona erer. İslâm hukukçularının çoğunluğu da bu görüştedir.

Eğer müctehid, teâruz eden iki nassın geliş tarihlerini tespit edemezse, bilinen tercih
*■ • fi s

m etodlarına göre birini diğerine tercih etm e ) yönüne gider. M eselâ, m uh

kemi müfessere, m üfesseri nassa veya zâhire, ibâreyi işârete, işâreti nassın delâletine 
veya iktizâya tercih eder. Lâfzın kısım larından söz ederken bu nevi teâruzun örnekleri 
geçmişti.

Aynı şekilde, haram kılm aya delâlet eden nassı, mubah kılm aya delâlet eden nassa 
tercih eder. Çünkü haramdan uzak durm ak, ihtiyat açısından m ubahı işlem ekten daha 
üstündür.

Bir başka tercih m etodu da, fakih ve zaptı kuvvetli râvinin rivayet ettiği hadisi, bu 
yönden daha aşağı derecedeki râvinin rivayet ettiği hadise üstün tutm aktır. B uhârî ve 
M üslim 'in  kitapları gibi sıhhati ile tanınm ış bir kitapta rivayet edilen  hadisi, Ebû 
Davud ve Tirm izî'nin Sünen'leri gibi onlara nazaran daha az m aruf bir kitapta rivayet 
edilen hadise tercih etmek de, bu metodlar arasında zikredilebilir.

Şayet m üctehid, iki nasstan b irini diğerine üstün hale getiren  b ir "m uraccih"
* * * a ^ t o ,

( I tercih âmili) bulamazsa, "cem' ve tevfîk" ( j - i y l l j  £~»Jl /  uzlaştırm a) me-

todlarına göre bu iki nassı uzlaştırma yoluna gider. Bu, teâruz eden iki nassın durum una 
göre değişir. Meselâ, nassların:

* İkisi de âmm ise, birinin diğerinden farklı neviye delâlet ettiği şeklinde yorumlar. 
Bu durum a şu iki hadis örnek gösterilebilir:

/« x » /  « /  ,  ,  s J x x / /  t  ,  * S 9 .* y /
Ol : J l î  i aJÜ( ı } y j Ij ; I t j ^ . ~ İ I  jJ*j Ml

"Size şahitlerin en hayırlısının kim olduğunu haber vereyim mi? E vet ya  Rasûlallah, 
dediler. Şöyle buyurdu: Şahitlik etmesi istenmeden kişinin şahitlikte bulunması. "657

^ , a ^  , t , O s t t s fi > 0 X , X fi fi > 9 t s s 0 , 0 »  s  B, fi

2. V_j 0j J+ İj f y  Oj£ j ^  j j İ J I  ^  j j !J l ^  01

"En iyileriniz benim çağımdakiler, sonra onların ardından gelenler, sonra onların

Sübülü's-Selâm, IV , 196.
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ardından gelenlerdir. Daha sonra öyle bir toplum gelir ki, şahitlik etmeleri istenmediği 
halde şahitlikte bulunurlar."658

Birinci hadis, şahitliğin konusu ister A llah hakkı ister kul hakkı olsun, şahitlik et
mesi istenm eden şahitlikte bulunan kişinin şehâdetinin kabul edilmesini gerektirm ekte
dir.

İkinci hadis ise, şahitliğin konusu ister A llah hakkı ister kul hakkı olsun, şahitliği 
talep edilm eden şahitlikte bulunan kişinin şehâdetinin kabul edilm em esini gerektirm ek
tedir.

İşte bu durum da her bir nassın, hakların farklı nevilerine delâlet ettiği yönünde yo
rum yapılır. Birinci hadis "Allah hakları"na, ikinci hadis "kul hakları"na hamledilir.

* İkisi de hâss ise, birinin diğerinden farklı bir durum a delâlet ettiği şeklinde yorum 
yapar.

Söz gelim i, bir kimse, bir defasında "İbrahim 'e ver.", başka bir defa da "İbrahim 'e 
verme, dem iştir. B urada verme emri, İbrahim 'in doğru yolda bulunm ası durum una, 
vermenin yasaklanması ise İbrahim'in doğru yoldan ayrılması durumuna hamledilir.

Biri âmm diğeri hâss ise, hâssın temas ettiği kısım da hâss ile, onun dışında kalan 
hususlarda âm m  ile am el eder. Âm m ın tahsisinden  söz ederken bunun örneği 
gösterilm işti.

* Bırı m utlak  diğeri m ukayyed ise, m utlak ve m ukayyedin hükm ü anlatılırken 
açıklandığı üzere^ m utlakı m ukayyede hamleder; yani mutlaktaki m aksadın m ukayyed- 
deki ile aynı olduğu yönünde yorum yapar.

M üctehid, teâruz eden iki nass arasında cem ve tevfik (: uzlaştırma) im kânını da bu
lamazsa, bunları delil olarak kullanmaktan vazgeçer ve bunlardan daha aşağı derecede 
olan delil ile istidlâl eder. D iyelim  ki teâruz iki âyet arasında ise, bunlarla istidlâli 
bırakıp Sünnetle isdilâl eder. Teâruz iki Sünnet arasında ise, bunları delil olarak kullan
mayıp, -şayet hüccet olarak kabul ediyorsa- sahâbî kavli ile, -hüccet saym ıyorsa- kıyas 
ile istidlâl eder. ’

Bu durum için şu iki hadis örnek gösterilmiştir:
1- Numan b. Beşîr (r.a.) den rivayet edildiğine göre Hz. Peygam ber (s.a.) küsüf na

m azını659 m utad nam azlar gibi bir rükû ve iki secde şeklinde kılmıştır."660

658
- Bkz. dipnot 656; ayrıca bazı lâfız fark lılık ları ile, bkz. Buhârî, Fedâilü ’s-Sahâbe I 
Rikaak, 7.

659 •• *
- K üsûf namazı, güneş tutulması sırasında kılınan bir namazdır. Cum hura göre iki rekât olup 

her bir rekâtta ıkı rükû ve iki kıyâm yapılır. Hanefîler ise şöyle demişlerdir. İki rekât, küsûf 
nam azının asgari miktarıdır. İstenirse dört rekât veya daha fazla kılınabilir. Her bir rekâtta 
diğer nam azlarda olduğu gibi bir kıyâm ve bir rükû yapılır.

- Nu mân b. Beşîr'den aynı anlamda rivayet için bkz. Zeylâ'î, Nasbu'r-Râye, II, 152.
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2- Hz. A yşe’den rivayet edildiğine göre ise, Hz. Peygam ber küsûf nam azını dört 
rükû ve dört secde ile ve iki rekât halinde kılm ıştır.661

Bu iki hadis rükû ve kıyâm konusunda teâruz etmektedir. Z ira birinci hadis, diğer 
nam azlarda olduğu gibi bir rükû ve bir kıyâm, ikinci hadis ise her rekâtta iki rükû ve iki 
kıyâm  gerektirm ektedir. Birini diğerine üstün hale getirecek tercih âm ili de bulunm a
maktadır. O yüzden Hanefîler bu iki hadis ile am eli terketm işler ve kıyasa göre hüküm  
vermişlerdir. Burada kıyastan maksat, küsûf namazının diğer nam azlara kıyas edilm esi
dir. Böylece, küsûf namazında da diğer namazlarda olduğu gibi her rekâtta bir rükû ve bir 
kıyâm gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Şayet hakkında müteârız iki nass bulunan konuda başka bir delil yoksa, o zam an o 
husustak i yerleşik  kurala göre am el ed ilm esi ve olanı o lduğu şek ilde b ırakm a
+ * x  s* /  v  * t * •

ıDlS' U ^Js- d\S~ l> t lLj prensibinin uygulanm ası gerekir. B ir başka deyişle, o hususta 

hükmü belirleyen özel bir delil hiç yokmuş gibi davranılır.

§: 323- K ıyaslar A rasınd aki T earu zu n  G id erilm esi

Eğer teâruz, nassların dışındaki deliller arasında, m eselâ iki -kıyas arasında ise, 
m üctehid onlardan birini diğerine tercih etm e açısından inceler. B irinin daha üstün 
olduğu sonucuna varabilirse üstün olana göre hüküm verir. M eselâ, kıyaslardan birinde 
illetin nass ile diğerinde ise "m ünâsebe" (ictihad) yoluyla sabit olm ası durum unda 
olduğu gibi.

Birinin diğerinden üstün olduğu sonucuna varamazsa, müctehidin, vicdani kanaatine 
en yakın bulduğu kıyasa göre hüküm vermesi gerekir.

Bütün bu bilgilerin yanı sıra daim a göz önünde tutulması gereken bir husus şudur: 
Teâruz eden deliller arasında tercih veya cem ’ yoluna gidilirken, asla İslâm  hukukunun 
genel prensipleri dışına çıkılm am alı ve nassların ruhu ile bağdaşm ayan b ir sonuca 
varılmamalıdır. D eliller arasındaki m ukayese, Şâri'in ana gayeleri ve genel prensipleri 
ışığında yapılmalıdır.

Hadisin daha detaylı rivayeti için brkz. M üslim, Küsûf, 3-5; İbn M âce, İkaam etü 's-Salât, 
152.



N E SİH

a) Tarifi
b) Hikmeti
c) Tahsis İle Arasındaki Fark
d) Konusu
e) Birbirini Neshedip Edemeyen Deliler
f)  Neshi Bilme Yolları
g) Neshin Zamanı

§: 324- "Nesh"in Tarifi
i t

Usul terim i olarak, ’nesh" ( £ ~ J l  ), şer'î bir hükm ün, o hükm ün delilinden sonra 
gelen şer'î bir delil ile kaldırılması demektir.

Bir nass gelip uygulam aya konulduktan sonra, o nassın kapsam ına giren hükm ü 
tamamen veya kısm en kaldıran başka bir nass gelirse, bu kaldırm aya nesih, ikinci nassa 

, 7  » t . . . .
"nâsih" £-*WI ve birinci nassa "mensûh" adı verilir.

Birinci durum a (küllî neshe) örnek:

B ilindiği gibi, önceleri Hz. Peygam ber ve A shabı nam az kılarken K udüs'teki 
M escid-i A ksâ tarafına yöneliyorlardı. Sonra şu âyet ile M escid-i H aram 'a (: Kâ'be'ye)

yönelm eleri em redildi: J y  i l i  d i ü y ü  *U_Jl y-U" i S j  J i
'  i *  * *  t  ^  « J tJ  ,  J . ,  ,  ̂  ,  o .  ,  » "  '  '

|v>say r j  \ j i j i  L ^ - j  —Jl JaJ: "(Ey Muhammed!) Biz senin yüzü

nün göğe doğru çevrilip  durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. E lbette seni, 
memnun olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü M escid-i Haram tarafına çevir.
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(Ey müminler!) Siz de nerede olursanız olun (namazda) yüzlerinizi o yöne çevirin ,"662 
İşte bu, önceden uygulamaya konulan bir hükmün tamamen kaldırılm ası, yani neshidir.

İkinci duruma (kısmî neshe) örnek:
,  ,  ,  X ,  , 9  g  f J xx e J* • x X a ,  ,  fi  ,

Y üce A llah  şöyle buyurm uştur: Ö u jI j Iy \ j  |*J p i  o L * a ^ J l  ö  y  y  ^j-İJIj
# 9 t  x -*x* x x x  0  X 0 x x $ t  X  0 x

İJjl |»-f! IjL îî Vj  SJİ^ jy L j  "Namuslu kadınlara zina isnadında bulu

nup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun ve artık on
* i

ların şahitliğini asla kabul etmeyin ,"663 Bu âyetteki ji-jJI (o k im seler ki) kelim esi
xx  a t a ,

âm mdır; gerek kocaya gerek başkalarına şâmildir. Aynı şekilde (nam uslu

kadınlar) kelimesi de âmmdır; gerek zevceyi gerekse başka kadınları kapsam ına alır. O 
halde âyet, umûmu itibariyle, ister karısına isterse başka kadına iftirada bulunan herkesi 
kapsamaktadır.

D aha sonra bu konuda başka b ir nass gelm iştir. Şöyle ki: H ilâ l b. Ü m eyye 
karısının Şerîk b. Sehmâ' ile zina ettiği iddiasında bulununca Hz. Peygam ber: "Ya delil 
getirsin ya da sırtına iftira cezası uygulanır" buyurmuştu. Hilâl: Y a Rasûlellah! Birim iz 
karısını bir adam la fiilen ilişki halinde gördükten sonra artık delil arar m ı? dedi. Hz. 
Peygam ber hep "Ya delil getirirsin ya da sırtına iftira cezası uygulanır" diyordu. Hilâl 
şöyle dedi: Seni hak peygam ber olafak gönderen A llah 'a andolsun ki ben doğru 
söylüyorum ve inanıyorum  ki Allah benim  sırtımı cezadan kurtaracak vahyini m utlaka 
indirecektir." Bunun üzerine Cebrâil A leyhisselâm şu âyeti getirdi:

* X X X  -» XÛ X s x ,  t ,  ,  ,  ,  a t  t  X 9 g i  t  , ,  t  9 t  ,  9 X X O XX o *  ,  x ® x x  t a  ,  ,  4 x

^  £ !jl $•-«il frİAj-J |i-f) jJ j j j l  y y . j i - ^ l j

j^ jL a J l iy J  "Karılarına zina isnâdında bulunup da kendilerinden başka şahitleri o l

m ayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden  
olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi (şeklinde)dir. "664

Görüldüğü gibi bu âyet, birinci âyetteki umûmu neshetmiş, onun hükm ünü zevce
den başka kadınlara yapılan zinâ isnadı ile sınırlandırmıştır. Halbuki bu âyetten önce bi
rinci âyet, zevcesine zina isnadında bulunanlara da şâmil bulunuyordu. Son âyet, zevce
sine böyle isnadda bulunanlar için "liân" hükmünü getirmiştir.

§: 325- Neshin Hikmeti

Ö rneklerde de görüldüğü üzere, şer'î hüküm lerde nesih fiilen vuku bulm uştur. 
Bunun hikmeti, insanların m esâlihini (: onlar için faydalı ve hayırlı o lacak sonuçları) 
gerçekleştirm ektir, ki hüküm lerin konulm asındaki temel gaye de budur. İnsanların

662- el-Bakara 2/144.
663- en-NÛr 24/4.
664- en-NÛr 24/6-8.
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m esâlihi ise, durum dan durum a ve zam andan zam ana değişiklik gösterir. O halde bir 
m aslahatın gerçekleştirilm esi için bir hüküm konulduktan sonra o m aslahat ortadan kal
karsa, bu durum a uygun düşen sonuç, o uğurda konulm uş olan hükmün de nihayete er
mesidir.

Bu konuda bazı örnekler verecek olursak:

a) Rivayete göre bir bedevî topluluk kurban bayramı günlerinde M edine'ye gelmişti.
Bu insanlar yardım ve desteğe muhtaç kişilerdi. O yüzden Yüce Şâri', Peygam berinin di
liyle kurban etlerinin ileride yenm ek üzere saklanm asını yasakladı. Bu durum  sona erip, 
daha sonra böyle muhtaç bir kafile gelmeyince, hüküm de değişti. Yasaklanm ış olan id- 
dihâr (: saklam a) mubah kılındı. Bunu ifade etm ek üzere Hz. Peygam ber (s.a.) şöyle bu

yurm uştur: I i j  I j K i  c J i  üİJÜI çJ J  j û o l  p p  l J i

Kurban etlerini ( ileride yemek üzere) saklamanızı, sadece, (o sırada) gelen kafileden 
ötürü yasaklamıştım. Artık yiyiniz ve saklayınız."665

b) H ikm et sahibi olan Şâri', şarabı ve diğer sarhoş edici m addelerin içilm esini ya
sakladı. Fakat bunları içme meyli, insanların içinden tamam en yok olup gitm em işti. O 
sırada bu nevi içkilerin özel kapları vardı. İşte Hz. Peygamber, kötü sonuca gidecek yolu 
kapatm ak ve onları harama çekecek vasıtalardan uzaklaştırm ak m aksadıyla, bu kaplara 
m ubah içecek lerin  konulm asını da yasakladı. B ilâhere bazı m üslüm anların  Hz. 
P eygam bere  bu yasağın kendilerine verdiği sıkıntıdan ötürü yakınm aları üzerine, o, 
bütün kapların kullanılm asına m üsâde etti ve içki yasağını hatırlattı. N itekim  bu ko

nuda Hz. Peygam ber (s.a.)'in  şöyle buyurduğu rivayet edilm iştir: ^

Ij>— • *j  L - i  Iy a a \ j  Ls-İJ V l i j l j  jjâ i\  i j

Daha önce içki kaplarına konulmuş (helâl olan) içecekleri yasaklamıştım. Esasen kap, 
bir şeyi ne helâl kılar ne de haram. Bundan böyle dilediğiniz kaptan içebilirsiniz. Ancak 
sarhoş edici şeyleri içmeyin. "666

Neshin hikmetlerinden biri de teşrîde tedrîcîlik yâni, meşakkat verecek yahut istek
siz lik le  karşılanacak  hüküm leri birdenbire koyup m uhatapların  şaşk ın lığ ına  yol 
açm am aktır. Tedricîliğin gereği, teklîfî hüküm lerin yavaş yavaş gelm esi ve m uhatap
ların durum larına uygun değişikliklere tâbi tutulm asıdır. Ki böylece m uhataplar, bu 
hükümleri cânı gönülden kabule ve gereğince amel etmeye hazırlanmış olur.

665

666

Sahâbe, Tâbiûn ve sonraki bilginlerin çoğunluğu, iddihâr (: saklama, depolam a) yasağının 
neshedildiği kanaatindedir. Bu konuda Hz. A li’ye nisbet edilen başka bir görüş şudur: Hz. 
Peygam ber (s.a.) iddiharı yasaklaması, o zaman bunu gerektiren geçici bir durum dan ötürü 
idi. Iddihâra müsâdesi de bu geçici durumun ortadan kalkması sebebiyle idi. Bu görüşe göre, 
idd ihâr yasağı neshedilm iş olm az. İhtiyaç ve sık ın tı zam anlan  bakım ından bu yasak 
bakidir. İddihâr, ihtiyaç ortaya çıktığında yasak, ihtiyaç kalktığında m ubahtır, bkz. İbn 
Hazm, el-İhkâm, VII, 91.

bkz. Neylu 1-Evtâr Ş erhu M ünteka’l-Ahbâr, VIII, 151 vd. Ayrıca, bazı lâfız farklılıkları ile, 
bkz. Müslim, Eşribe, 65; Ebû Davud, Eşribe, 7.
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Bu nevi nesih için bazı örnekler:

a) Başlangıçta namaz, sabah ve akşam olmak üzere ikişer rekât şeklinde farz kılındı. 
Bu, insanlar için b ir kolaylık tı ve onların  bu ko laylığa ih tiyacı vardı. Z ira  Hz. 
Peygam ber'le beraberlikleri çok eski değildi. Sonra, namazın zevkini, nam azda Allah'a 
sığınmanın verdiği hazzı henüz yeterince tatmış değillerdi. Bu ibadet gönüllerde yer tu
tunca, Allah onu, yüce hikmetinin gereği belirli vakitlerde ve rekâtlarda olmak üzere beş 
vakit halinde farz kıldı.

b) Hz. Peygam ber (s.a.) M edine'ye hicret ettiğinde, ehl-i kitap - İsrâiloğulları'na 
gönderilen peygam berlerden- namazda Kudüs'teki M escid-i A ksâ'ya yönelm e hükmünü 
biliyorlardı. Yüce A llah ehl-i kitâbın birdenbire önceki peygam berlerden bildiklerinin 
aksine bir uygulam a ile karşılaşmasını istemedi ve onların gönülleri m eyletsin diye Hz. 
Peygam ber'e de oraya yönelm esini em retti. Onlara, Hz. M uham m ed (s.a.)'in  önceki 
peygam berlerden haberdar olmayan veya onlara m uhalif bir kim se olm adığını, aksine 
onların getirdiklerini tasdik eden, onların çağırdığı hedefe çağıran, onların gösterdiği ha
kikat yolunu gösteren bir peygam ber olduğunu açıkladı. Ki böylece, ona im an kalple
rinde iyice yer etsin, ileride getireceği bütün hükümleri kabule hazır olsunlar; kıble, in
sanlar için konm uş ilk  m abed olan ve A llah'ın insanlar için toplantı ve güven yeri 
kıldığı M escid-i H aram 'a (:Kâ'be'ye) çevrilince bir rahatsızlık duym asınlar. Bu anlamda 
olmak üzere Yüce A llah şöyle buyurur:
8 " " * $ * **■ * s s si s & ,  S a
^ij ‘ tlre“* Jy * £ f i  Cf ULuj-1«j

I j f J  M ji ot . J j£ û j  ^  M ji o i r  C j  / i ı ı  ^ j u i  J *  v ı  Y jJ ü  ' c i ı r

'  • V '  ' i ı ' l  ı'* '  ' l "  '  '  ' " 1 ' ’ '  '*  /  • .  .  î - ,  « /
£İj»J ı - i^ w *J I Jaj: j j i  l * l > j  4L 1 * L - J l  t_JLâJ ^  j  Ji

y. a f > J J i- ✓ « s -*»-• s
l^ jy  j

Biz Peygamber'e uyanı gerisin geriye dönenden ayırdedelim  d iyed ir ki, eskiden 
yöneldiğin Kâ'be'yi kıble yaptık. Bu, A llah’ın hidayet verdiği kimselerden başkasına el
bette ağır gelir. Allah sizin imanınızı zâyi edecek değildir. Şüphesiz Allah insanlara 
şefkatli ve merhametlidir. (Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip  
durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. Elbette seni memnun olacağın b ir  kıbleye 
döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey mü'minler!) Siz de nerede 
olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o yöne çevirin."667

c) Başlangıçta, zina suçununu cezası, kadınlar için evlere kapatılm a ve erkekler için 
sözlü eziyete m aruz bırakılmaktan ibaretti. Âyette şöyle buyurulmuştur:

667- el-Bakara 2/143-144.
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 ̂ " * x 9 s • * • * S S* * &  ̂ , 1 / a , ,  ,» ,  ^
I O l *  4*j j \  ^ ‘L j ^  İ-J^ÛJI ĵylj  İlj

'  '  '  ;  4 V  "  % ' '  ^  ■ * ' • • *  >*1 X X »  /  « /  Jl ^  8 ü >  $  ^  W>

0̂ » pSsSA IfiLıL OlÂUlj t ^  ;;•» aUI J*>«j jl Oj^JI o j *Jt
^ X ? & ,  ,  ,  s ıM {9 ^ ^ 0 ̂  J 0 X ^9 ^  ̂  ^

0İ5~ <lÜI Di LLr
"Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer şahitlik  

ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara b ir yol gösterinceye ka
dar evlerde tutun. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa eziyet verin. Eğer tevbe eder, us
lanırlarsa artık onlardan (onlara eziyet vermekten) vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok 
kabul edendir, çok esirgeyendir. "668

D aha sonra ise A llah Teâlâ bu suçun cezasını m uhsan için recm  (: taşlanarak 
öldürülme) ve muhsan olmayan için celd (: sopa) şeklinde belirlem iştir.669 Celd hükmü

X °x  XX X J $ X x 0 ,  j  X l x  X

SJİ>- i ,[ t  JS” ljOİ>-li "Zina eden kadın ve zina eden erkeğin

herbirine yüz değnek vurun"670 âyeti ile, recm  hükmü ise kavlî ve am elî Sünnet ile 
sabittir.

§: 326- N esih  İle T ahsîs A rasınd aki Fark

Bazı durum larda nesih tahsîse benzeyebilir. M eselâ âm mın tahsîsi ile âm m ın bazı 
fertlerinin neshi (: kısm î nesih) arasında benzerlik kurulabilir. Her ikisinde de hükm ün 
âmmın bazı fertleri ile sınırlandırılm ış olması itibariyle bunlar birbirine benzer. Fakat 
başka bir yönden farklılık gösterirler. Şöyle ki: Nesihte genel hüküm, başta bütün fert
leri ile ilgilidir; sonra nâsih delilin gelmesiyle bazı fertlerine nisbetle bu hüküm  ortadan 
kalkar ve âmmın hükmü diğer fertlerle sınırlı olm ak üzere kalır. T ahsîste ise, hüküm  
baştan itibaren âmmın bir kısım fertleri ile ilgilidir, bütün fertleri ile ilgili değildir. O 
yüzden, tahsîsi gösteren delilin, Hanefîlere göre âm m a m ukarin ve m evsûl (: bitişik) 
olm ası, cum hura göre âm mın uygulanm asından önce gelm iş olm ası gerekir. B öylece 
âmm ile ilgili hükmün, geldiği vakitten itibaren veya uygulanm asından önce bazı fert
leri ile sınırlı olduğu ortaya çıkmış olur. Buna karşılık neshi gösteren delilin, H anefîlere 
göre âm m ın gelişinden, cum hura göre âmmın uygulanm asından sonra gelm iş olm ası 
şarttır. Ki böylece nâsih, mensûhun bütün fertleri için önceden sabit olan hükm ü bazı 
fertleri açısından kaldırmış olur.

§: 327- N esh in  K onusu
Neshin konusu şer’î  hüküm lerdir. Şu kadar var ki bütün şer’î  hüküm ler neshe el

verişli değildir, bunların bir kısmı neshi kabul eder, bir kısm ı neshi kabul etm ez.

Neshi kabul etmeyen hükümler; A llah’a, m eleklerine, kitaplarına, peygam berlerine 
ve âhiret gününe iman gibi temel hüküm ler ve diğer iman ve ibadet esaslarıdır. Adalet,

6 6 8 - en-N isâ', 4 /15-16 .

"Muhsan" hakkında bkz. dipnot 158.

670- en-Nûr 24/2.
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doğruluk, em anete riayet, ana-babaya iyi davranm a ve bunların zıttı olan sıfat ve dav
ranışlar gibi, durumdan duruma, toplumdan toplum a değişm eyen faziletler ve rezîletler 
ile ilgili hüküm ler de bu guruba girer.

Aynı şekilde, Şâri'in ebedî olarak kalacağını bildirdiği fer'î hüküm ler de neshe el
verişli olmayan hükümlerdendir. Meselâ Allah yolunda cihad hükmü dünya durdukça du
racak ve değişm ez bir hükümdür. Zira Hz. Peygam ber şu hadisinde bu hususu açıkça

ifade etm iştir: öLSJI J l  J ’L* "Cihad, kıyam ete kadar geçerlid ir . "671 Hz.

Peygamber'in ihtiyaca veya zarurete binaen bazı gazvelerde cevâz verdiği m üt'a nikahının 
(: geçici, süreyle sınırlı nikâh) haramlığı da böyledir. Çünkü Hz. Peygam ber, M ekke 
fethinden sonra şu sözü ile bu hükmün ebedî olduğunu açıkça belirtmiştir:9 "  '  '  -  *  t  (  ,  /  d /  • ■ o ji > *  B e  *  o f  *  *  ^  y

S® i *  I/ /  /   ̂/ y # / İSy *•# v d i  9 O X* y fl X X ^ ^ I
L>-* V j 4İ.;vm 0- ^  OlS"" . ö L îil

"£v insanlar! Daha önce size müt’a yoluyla kadınlarla birlikte olma konusunda izin 
vermiştim. Biliniz ki Allah bunu kıyâmete kadar haram kılmıştır. Kimin yanında bu 
yolla tuttuğu kadın varsa onu bıraksın. Onlara verdiğiniz bedelden hiçbir şeyi geri de a l
mayın."672-

İşaret edilenlerin dışında kalanlar, yani Şâri'in ebedî olarak kalacağını özel olarak be
lirtmediği cüz'î hüküm ler ise neshi kabul eder; bunların ilgası mümkündür.

§: 328- B irb ir in i N esh ed ip  E d em eyen  D eliller

İslâm  hukukunda genel kural şudur: Bir delili ancak onun kuvvetinde veya ondan 
daha kuvvetli olan bir delil neshedebilir. Şayet delil tevâtür yoluyla sabit olm uş ise, 
kendisi gibi m ütevâtir -veya Hanefîlere göre meşhur- olmayan bir delil ile neshedilemez. 
Şayet âhâd haber ise, haber-i vâhid ile neshedilebilir, çünkü onunla aynı kuvvettedir; 
m ütevâtir ve m eşhûr haber ile de neshedilebilir, çünkü her ikisi ondan kuvvetlidir. 
Delâleti kat'î olan bir delil de, ancak kendisi gibi delâleti kat'î bir delil ile neshedilebilir.

Buna göre, Kur'ân nassları, delâlet bakımından eşit olmaları halinde, birbirini nes
hedebilir. Çünkü sübut bakımından aynı kuvvettedirler. Kur'ân nassı, m ütevâtir Sünnet 
ile de neshedilebilir, çünkü bu aynı kuvvettedir. Hanefîlere göre m eşhûr Sünnet ile de 
neshedilebilir, zira bu da yaklaşık olarak aynı kuvvettedir. Âhâd Sünnet ise, bilginlerin 
tercihe şâyân görüşüne göre hiçbir Kur'ân nassını neshedemez. Çünkü kuvvetçe daha 
aşağı mertebededir. Aşağı mertebede olan üst mertebede olanı neshedemez.

Bkz. dipnot 580 (kısmen farklı lâfız).
6 7 2 - Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. İbn Mâce, Nikâh, 44; Dârimî, Nikâh, 16.
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Bazı imamlar, Kur'ân'ın m ütevâtir veya m eşhûr bile olsa Sünnet tarafından neshi 

fikrine karşı çıkm ıştır. Fakat isabetli olan, birinci görüştür. Z ira c S j V - :
s * 1 * 9 , 4  s i *  ""

l f~y- ^1 j * "o, (şahsi) heves ve arzuya göre konuşmaz. O (Peygam berin
tebliğ ettikleri) kendisine bildirilen vahiyden başka birşey değildir. "673 âyetinde belir
tildiği üzere Sünnet de Kur'ân gibi vahye dayanır. Hz. Peygam ber'den sâdır olduğu 
K ur'ân'ın sübûtu gibi veya ona yakın bir şekilde sabit olm uş ise, K ur'ân 'ı tahsîs ve 
takyîd edebildiği gibi onu nesih de edebilm esi gerekir. Kaldı ki, K ur'ân 'ın Sünnet ta

rafından neshi fiilen vuku bulmuştur. N itekim  K ur'ân'da, j^ > -  ISI «__S
s fi) » ++ +  Â » s  9 s  s »s» s »s s » t fi s  •  * »s * s s O >  «  «

lâs- j  y J  •w>jJI IjŞ -  £ J  ö[ O j . J l  "Birinize ölüm

geldiği zaman, eğer b ir  hayır (: mal) bırakcaksa, anaya, babaya, yakınlara münasip 
şekilde vasiyette bulunmak, Allah'tan korkanlar üzerine borçtur,"674 buyrularak önceleri 
ana-baba ve yakınlar lehine vasiyette bulunma meşru kılındığı halde, Y üce A llah miras 
hüküm lerini, m irasta hak sahiplerinin derecelerini ve paylarını açık ladıktan  sonra, 
R asûlünün d iliy le ana-baba ve yakınlar lehine vasiyet hükm ünün neshedild iğin i
. , , y i  ̂  ̂  ^  ̂ i   ̂ I ^ l X  ̂ « C

bildirm iştir. Hz. Peygam ber şöyle buyurm uştur: <û>- j> - J i ”” -dJI Ol
,  ,* * '  '  '  

ı_ ^ |jJ  "Biliniz ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Artık m irasçı lehine

vasiyet yoktur,"675 Bu, üm m etçe kabul edilmiş ve ilim  ehlinin kendisiyle am elde ittifak 
ettiği bir hadistir. H atta İm am  Şâfiî "el-Ümm" isimli eserinde onun m ütevâtir olduğu 
kanaatini izhar etmiştir. D em iştir ki: "Onu topluluk topluluktan nakletm iştir, ki bu bir 
kişinin naklinden daha kuvvetlidir."676 O halde, bu hadis Kur’ân’ı neshedebilir.

Delâlet bakım ından eşit olması halinde bir Sünnet diğer bir Sünneti neshedebilir. 
Şu var ki, H anefîlere göre, m ütevâtir olm ası halinde ancak m ütevâtir veya m eşhûr 
Sünnet ile neshedilebilir. Şayet âhâd haber ile sabit olmuş ise, haber-i vâhid ile neshedi- 
lebilir, çünkü onun dengidir. M ütevâtir veya m eşhûr Sünnet ile de neshedilebilir, çünkü 
bunlar ondan kuvvetlidir.

B ilginlerin tercihe şâyân görüşüne göre, m eşhûr veya m ütevâtir de olsa Sünnet 
Kur'ân tarafından neshedilebilir. Zira Kur'ân İlâhî vahiy olduğu gibi Sünnet de İlâhî 
vahye dayanır. Bu açıdan aralarında denklik olduğuna göre, vahyin bir başka vahiy ile 
neshine engel yoktur. Kaldı ki, Sünnetin Kur'ân tarafından neshi birçok olayda fiilen 
vuku bulmuştur.

673- en-Necm 53/3-4.
674- el-Bakara 2/180. 
f\7 S
°  - Bkz. dipnot 461 ve İbn Mâce, Vasâyâ, 6.
676- Sübülü's-Selâm Şerh'u Bülûğı'l-Merâm, III, 166.



NESİH 431

M eselâ, başlangıçta nam az kılarken M escid-i A ksâ'ya yönelm e hükm ü vardı ve bu

hüküm  sadece Sünnet tarafından bildirilm iş idi. İşte bu, yukarıda geçen d j*
âyeti ile neshedilmiştir.

Yine, önceleri, ramazan gecelerinde yatsı nam azını kıldıktan veya uykuya yattıktan 
sonra yem e, içme ve cinsi ilişki yasak idi. A kşam  olunca, yem e, içm e ve cinsi ilişki 
serbest olur ve mubahlık yatsı namazını kılıncaya yahut uykuya yatıncaya kadar sürerdi. 
Bir kimse iftar etmeden yatsıyı kılsa veya uykuya yatsa, artık ertesi akşam a kadar oruç 
yasakları devam ederdi. Bu hüküm sadece Sünnet tarafından bildirilm işti. B ir gün Hz. 
Ömer, yatsı nam azından sonra karısı ile cinsî ilişkide bulunduğunu Hz. Peygam ber 
(s .a .)e  söyleyince, R asûlüllah  "Ömer! Bunu yapm am alıydın" buyurdu. A rd ından  
başkaları da kalkıp aynı fiili işlediklerini itiraf ettiler. Bunun üzerine şu âyet nâzil oldu:

r& ı «dil j ı i  ,X ‘Lw j ı  j \  ^ l^ ji â lj j^ .ı

I j i S ' j  t -d)l û Upj ‘-r'û 0

. J j i \  J l fCaJI Iy j \  ^  . ş j i \  y  J^UI JaliJl ^  ^ Ü l  JaXll

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için birer e l
bise, ̂  s iz de onlar için b irer  elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük etm ekte 
olduğunuzu bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık (ramazan gecelerinde) on
lara yaklaşın  ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerin i isteyin. Sabahın beyaz ipliği 
(aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırdedilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece 
oluncaya kadar orucu tamamlayın "677 Böylece Sünnet ile sabit olan yasaklık  hükmü 
Kur'ân ile neshedildi.

İcm âya gelince, bu bir K itap veya Sünnet nassını neshedem ez. Çünkü kat'î olan 
nassm aksine icm â teşekkül etmesi mümkün değildir. Nass zannî ise o takdirde aksine 
icm â oluşabilir. Fakat icmâ da icmâ edenlerin nazarında o nasstan üstün bir delile binaen 
gerçekleşmiştir. Bu durumda ise nassı nesheden icmâ değil, icmânın dayandığı delildir.

İcm â bir K itap veya Sünnet nassını neshedem ediği gibi, b ir K itap veya Sünnet 
nassı da icmâyı nesh edemez. Zira nâsihin zaman itibariyle mensûhtan sonra olm ası ge
rekir. Kitap ve Sünnet nassları ise, kronolojik yönden icmâdan öncedir. B ilindiği gibi, 
ancak Hz. Peygamber'in vefatından sonraki dönemlerdeki icmâ, geçerli bir kaynaktır. O 
halde nasslar, icmânın nâsihi olamaz.

Aynı şekilde icmânın bir başka icm â ile neshi câiz değildir. Ç ünkü icm â sabit 
olduğunda onunla amel vâcibdir ve ona aykırı davranmak geçerli olmaz. D aha sonra ona 
m uhalif başka bir icmâ oluşsa bile geçerli olmaz ve onunla amel edilmez.

677- el-Bakara 2/187.
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U sul b ilg in leri bu m eseley i bu şekilde yani icm â çeşitleri a ra sın d a  fark  
gözetm eksizin ele alıp çözüm e bağlam ışlardır. O ysa bu hükm ü; Kitap, Sünnet veya 
kıyas gibi bir delile dayanan icmâya has kılmaları daha uygun olurdu. M aslahata m ebnî 
icm â ise, bu m aslahatın değişmesi halinde sonraki bir icm â ile neshedilebilir. Çünkü 
m aslahata m ebnî icmânın kaynak oluşu, müctehidlerin kendisinden ötürü hüküm  üzerine 
birleştikleri maslahatın gerçekleşmesine bağlıdır. O m aslahat değiştiğinde artık söz ko
nusu icm ânın kaynaklık vasfı kalmaz. Böyle bir durum da, "İcmânın Senedi"nden söz 
edilirken açıklandığı üzere, o icmâya m uhalefet etm ek ve m aslahatı gerçekleştirecek 
hükmü koymak câizdir.

K ıyas ise, Kitap, Sünnet veya icmâ için nâsih yahut m ensûh olamaz. Z ira kıyasın 
geçerliliği nass veya icmâya aykırı olmama şartına bağlıdır. Bunlardan birine aykırı ise 
kıyas geçerli olmaz ve onunla amel edilemez.

A ynı şekilde kıyas, başka bir kıyas için nâsih veya m ensûh olamaz. Çünkü kıyasî 
sonuca ancak re'y ve ictihad ile varılabilir. Bu sonuç ise ancak re'y ve içtihadı ile ona 
ulaşan müctehide nisbetle hüccet teşkil eder. D iğer m üctehidler için bağlayıcı bir hüccet 
değildir.

B una göre, bir meselede, biri bir m üctehidin diğeri başka bir m üctehidin vardığı 
sonuç olm ak üzere iki farklı kıyas bulunsa, aralarında nâsih-m ensûh ilişkisi kurulabile
cek bir teâruz gerçekleşmiş olmaz. Zira her birinin hüccet oluşu, sadece o sonuca varan 
kişiye nisbetledir.

Şayet farklı kıyasların ikisi de aynı m üctehid tarafından yapılm ış ise, ikinci kıyas 
birincinin m uârızı olur, fakat nâsihi olamaz. Çünkü -belirttiğim iz üzere- kıyasî sonuca 
re'y ve ictihad yoluyla ulaşılır. H üküm lerin neshi konusunda ise, re'yin yeri yoktur. 
Böyle bir durum da müctehidin, hangi kıyasın üstün olduğunu belirlem ek üzere incele
mede bulunm ası gerekir. Eğer üstün olanını tesbit edebilirse ona göre, tesbit edem ezse, 
vicdanî kanaatine en yakın bulduğuna göre amel eder. Bu durum istihsân m eselelerinde 
açık bir şekilde görülür. Gerçekten, bir olay hakkında biri açık diğeri kapalı iki kıyas 
teâruz ederse, biri diğerinin nâsihi olarak kabul edilem ez; müctehid bunlardan hangisini 
üstün bulursa ona göre amel eder. Tercih edilen bu kıyas genellikle hafî (: kapalı) 
kıyastır ki buna istihsân adı verilir. İstihsân başlığında bu nevinin örnekleri geçmişti.

Birbirini neshedip edemeyen deliller konusunda söylenebilecek hususların özü şudur: 
Kitap nassları birbirini neshedebilir. Sünnet nassları da sübut ve delâlet bakım ından aynı 
mertebede olursa birbirini neshedebilir.

Bilginlerin tercihe şâyân olan kanaatine göre Kitap ve Sünnet nassları birbirini nes
hedebilir.

İcmâ, bir Kitap veya Sünnet nassını neshedemediği ve bunlar tarafından neshedile- 
m ediği gibi, başka bir icm â ile de neshedilem ez. A ncak bir icm â m aslahata binaen
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oluşm uş ise ve sonra bu m aslahat değiştiğinden yine m aslahata binaen başka b ir icmâ 
m eydana gelmiş ise, bu, ilk icm âyı neshetmiş olur.

K ıyasa gelince; Kitap, Sünnet veya icmâyı ne neshedebilir ne de bunlar tarafından 
neshedilebilir.

§: 329- N esh i B ilm e Y olları

Öncelikle şu kuralı hatırlam ak gerekir: Nesih ancak, iki nassın, uzlaştırılm ası ve 
ikisi ile birlikte amel edilmesi mümkün olmayacak şekilde teâruz ettiğinde söz konusu 
olabilir. Şayet böyle bir teâruz varsa sonraki nass öncekini nesh etmiş sayılır. Bunlardan 
hangisinin önce ve hangisinin sonra olduğu ancak nakil ile bilinebilir. Bu naklin m uh
telif yolları vardır. Başlıcaları şunlardır:

1- Aynı nassta öncekine delâlet eden bir ifade bulunabilir. Şu hadiste görüldüğü
^ > i  J o  - . i /  / /  J  1 * ^ 4  y  &  y  / X X  s  S  S  AA» y y  o y  o X _ X O y  ^ X »A

gibi: / İJ  5j û j  "Kabir ziya

retini size daha önce yasaklamıştım. Bundan böyle kabirleri ziyaret edin. Zira bu, âhireti 
hatırlatır ve dünyaya (gereğinden fazla) değer verilmesini önler."578 Hadis kabir ziyareti 
yasağının önce, müsâdesinin ise sonra olduğunu açıkça ifade etmektedir.

2- Râvi iki hadis arasındaki öncelik-sonralığı belirtmiş, bir âyet veya hadisin Uhud 
savaşında, d iğer âye t veya hadisin  B edir S avaşında ge ld iğ in i söy lem iş yahut

# y Uy y »yy A # Siy *  A y »  9 / 9 X

liS' aJp 4ÜI Ljl*» <djl <J_j— J a* ÇJ-J*̂  j f -' ^  "Hz. Peygam ber (s.a.)'in iki farklı 

tu tum undan  sonuncusu  şu idi" ifadesin i ku llan m ış o la b ilir  C â b ir  (r.a .) 'in
X S ji v İ A A» A » y y 6 y y  »yy X *  ^  «  A y »  • + » y ^y y

jU l ı y > \  i\j> 4*1̂  aÜI f̂.yU l j>-\ OlS"" "Hz. P ey 

gam ber (s.a.)'in iki farklı tutum undan sonuncusu, ateş temas etm iş yiyecek yem ekten 
ötürü abdest almam ak idi."679 şeklindeki rivayeti buna örnek gösterilebilir. Bu rivayet, 
ateş tem as etmiş yiyecek yem ekten ötürü abdest alm a emrinin önce olduğunu ve abdest 
almama uygulamasının sonra olduğunu ifade etmektedir.

3- B ir Kitap veya Sünnet nassının, herhangi bir hükmü neshetm iş olduğu husu
sunda icm â teşekkül etmiş olabilir.

Teâruz eden iki Kur'ân nassından birinin m ushafta diğerinden sonra yazılm ış ol
m asına dayanılarak nesih tesbit edilemez. Çünkü sûrelerin ve âyetlerin m ushaftaki ter
tibi, iniş sırasına göre değildir.

678- Bkz. dipnot 501.
_ Hadisin değişik rivayetleri için bkz. Ebû Davud, Tahâret, 75; Tirmizî, Tahâret, 59.
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Şâfiîlere göre, sahâbînin, "şu hüküm şöyleydi, sonra neshedildi" tarzındaki sözüne 
dayanılarak da nesih tesbit edilemez. Zira bu sözün, Hz. Peygam ber den duyularak değil 
de, sahâbînin kendi içtihadına binaen söylenmiş olması ihtimali vardır. H anefîlere göre 
bu yolla nesih sabit olur. Çünkü sahâbî âdildir. N esih haberi verm iş ise, bu onun 
Rasûlüllah'tan işitilm iş olduğunu gösterir; sahâbînin bu husustaki kavli kabul edilir.

§: 330- N esh in  Z a m a n ı

Bütün bilginler ittifakla kabul ederler ki, nesih ancak İlâhi vahiy yoluyla olur. Buna 
göre nesih ancak Hz. Peygam ber (s.a.)’in hayatta bulunduğu sırada gerçekleşebilir. 
V efatından sonra ise hiçbir hükmün neshi söz konusu olamaz. Bu kuraldan çıkan sonuç 
şudur: Hz. Peygam ber (s.a.) zamanında uygulamaya konmuş ve neshedildiğine dair delil 
bulunm ayan bütün hükümler, onun vefatından sonra "muhkem" hale gelmiştir, yani ne
sih ve ilga ihtim ali kalm am ıştır. M adem  ki Hz. M uham m ed (s.a.)'in peygam berlerin

t* Si ,  * s s ,
sonucusu olduğu ve kendisinden sonra peygam ber gelm eyeceği -A-»***-* L*

J! ^di! J  j S J j  pSJbî-j u  "Muhammed sizin erkeklerinizden biri

nin babası değil, fakat Allah'ın Rasûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur."680  âyeti ile 
kesin bir şekilde bildirilmiştir, o halde onun getirdiği din sem avî dinlerin sonuncusudur 
ve kıyamete kadar baki kalacaktır.

Burada, kaynaklardan hüküm çıkarm a (: istinbât) m etodları bölüm ü ve bu bölüm le 
ilgili olan deliller arasındaki teâruz, tercih ve nesih konularına dair açıklam alarım ız sona 
ermiş olmaktadır.

Hüküm  çıkarm a işi için "müctehid"in bulunması zaruri olduğundan, usul bilginleri; 
ictihad, içtihadın şartları ve hükümleri ve nihayet içtihadın karşıtı olan taklid konularını 
da ele almışlardır. İşte biz bu konuları kitabımızın dördüncü bölümünde inceleyeceğiz.

68°- el-Ahzâb, 33/40.
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İCTİHAD VE TAKLİD





İC T İH A D  ve T A K L İD

A- İçtihadın
a) Tarifi
b) Şartları
c) Konusu
d) Hükmü

B- Taklidin
a) Tarifi
b) Hükmü

§: 331- İçtih ad ın  T arifi
t ,  * m.

Sözlükte "ictihâd" ), zor ve m eşakkatli b ir işi gerçekleştirm e uğrunda

olanca gayreti göstermek ve imkânları seferber etmek demektir.

U sul terim i olarak ictihad, fakihin, şer'î-am elî hüküm leri tafsîlî delillerinden  
çıkarabilmek için olanca gücünü ortaya koymasıdır.

4 ^ i t,

"Müctehid" ) de, şer'î delillerden am elî hükümleri çıkarabilm e m elekesine

sahip olan kişidir. U sulcüler böyle kim seyi "fakîh" ve "müftî" diye de anarlar. Şer'î 
hükümleri bilm ekle beraber onları şer’î  kaynaklardan bizzat çıkarabilm e gücüne sahip 
olmayan kim seye ise, furü-ı fıkhın çoğunu ezbere bilse dahi, usulcülere göre fakih veya 
müftî denemez.681

§: 322- İçtih ad ın  N evileri

İctihad iki nevidir:

- Bu ıstılah , g eç  dönem  fakihlerinin (: müteahhirûn fukahânın) yaklaşım ına uym az. Zira 
onlar, fakîh ve m üftî kelim elerin i m üctehid hakkında kullandıkları g ib i, herhangi bir 
m ezhebin fıkhî m eselelerini, bunların hâss, âmm, mutlak, m ukayyed, vâzıh ve m üşkil gibi 
yönlerini bilen herkes için kullanmışlardır.
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1- M utlak ictihad: Bu, her olay için hüküm istinbât edebilm e ve bütün meselelerde 
fetvâ verebilme kudretidir. Bu güce sahip olan kişiye "mutlak müctehid" denir.

2- M ukayyed ictihad: Bütün meselelerde olmayıp bir kısım  m eselelerde hüküm  is
tinbât edebilm e kudretidir. Meselâ, ibadetler alanında bu güce sahip olm am akla beraber, 
sözleşm eler konusunda hüküm  istinbât edebilm e gibi. Bu güce sahip olan kişiye "mu
kayyed müctehid" adı verilir.

Her iki nevi için birtakım şartlar vardır. Bunları aşağıda açıklayacağız.

§: 333- M u tlak  İçtih ad ın  Şartları

Bir âlimin m utlak ictihad m ertebesine erişebilm esi için şu şartların  gerçekleşm iş 
olması gerekir.

Birinci şart: Kur'ân-ı Kerîm'i bilmek. Çünkü teşrî'de temel kaynak odur. Kur'ân'ı 
bilmekten maksat, onun anlamlarını hem dil açısından hem teşrî'î açıdan kuşatmaktır.

Dil açısından kuşatm a, onun m üfredâtın ı-m ürekkebâtın ı (: b asit ve b irleşik  
yapılarını) ve ifade hususiyetlerini bilmekle olur. Bu da, ya Arap m uhitinde yetişip Arap 
dilinin inceliklerini kavram ak suretiyle, yani tabiî yolla, ya da büyük bir em ek sarfedip 
sarf, nahiv, edebiyat ve belâğat gibi Arap dili ile ilgili bilgileri nazari ve tatbiki olarak 
öğrenmek suretiyle gerçekleşir.

T eşrîî açıdan kuşatm a ise, hükümlerin konuş gerekçelerini ve bu kitabın üçüncü 
bölümünde açıklanan ibâre, işâret, iktizâ, mantûk, m efhûm gibi lâfızların m analara ve 
hükümlere delâlet şekilleri ile lâfzın, âmm, hâss, müşterek, mücmel, m üfesser, müşkil, 
muhkem, hafî, zâhir gibi kısım larını; istinbât işleminde bunları kullanabilecek ölçüde 
her birinin hükmünü bilm ekle olur.

M utlak ictihad m ertebesine erişebilm ek için Kur'ân'ın bütün âyetlerini bilm ek şart 
olmayıp, şerî-am elî hüküm ler hakkındaki âyetleri bilm ek yeterlidir. Bazı bilginler bun
ların beşyüz âyetten ibaret olduğunu söylemiştir. Fakat bu sınırlam a herkes tarafından 
kabul edilm em iştir. Bu görüşe şu şekilde itirazda bulunulm uştur: A hkâm  âyetlerinin 
m iktarı, bu sayı ile sınırlandırılam az. Bu m iktar, şahsi kabiliyet, zihin yapısı ve 
Allah ın istinbât ufuklarını açması açısından kişiden kişiye değişik lik  gösterir. Şer'î 
ilim lere derin vukufu olan kimse, bu ilim lerin değişik kaynaklardan alınan prensip ve 
hükümleri bulunduğunu bilir. Derinlem esine düşünüp doğru anlayabilm e melekesine 
sahip olan kim se, s ırf  hikâye ve m esel n iteliği taşıyan âyetlerden  de hüküm ler 
çıkarabilir.

Bazı bilginler ahkâm âyetlerinin yorumu ve onların ayrı kitaplarda toplanm ası işine 
özel bir itina gösterm işlerdir. Bildiğim iz kadarıyla, bu işi ilk yapan bilgin M ukatil b. 
Süleyman, sonra Kurtuba kadısı Saîd b. M ünzir (v. 255 H.), Ebubekr A hm ed b. Ali el-
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Cessâs (v. 370 H .), Ebubekr b. el-A rabî (v. 543 H .) ve İbnü'1-Gars diye m eşhur 
Abdülmün'ım  b. M uham m ed (v. 599 H.)'dir.

Bunlardan sonra Ebû Abdillah M uhammed b. Ahmed el-K urtubî (v. 671 H.) isimli 
M âlikî bilgin ”el-C âm i' li A hkâm i'l-K ur'ân” isim li kitabını te lif  etm iştir ki, bu m ev
zuda yazılan en büyük eserlerdendir. Her ne kadar müellifi, sırf ahkâm  âyetleri ile yetin
meyip bütün Kur'ân'ı eserin kapsamına almış ise de, ahkâm âyetleri ile özel bir şekilde 
ilgilenm iş, her bir ahkâm  âyetinden çıkarılan hüküm leri ve fakihlerin  o konudaki 
görüşlerini ve m eseleye bakışlarını açıklamıştır.

İk inc i şa r t:  Hz. Peygam ber'in Sünnet'ini bilmek. Burada da m aksat, Kur'ân'ın bi
linm esinden ne kasdedildiği belirtilirken açıklandığı üzere, onun anlam larını hem  dil 
açısından hem teşrî'i açıdan kuşatmaktır. Bunun yanı sıra, m utlak m üctehidin, Sünnet'in 
bize hangi yoldan ulaştığ ın ı, m ütevâtir mi, m eşhûr m u yoksa âhâd rivayetle  mi 
geldiğini, bunların her birinin hükmünü, sahih hadisleri sahih olm ayandan, m akbul 
olanlarını merdud olanlarından ayırt edebilmek üzere râvilerin cerh ve ta'dîl durumlarını 
da bilmesi gerekir.

Sonraki devirler açısından bu hususları bilm e yolu, Buhârî ve M üslim  gibi hadis 
ilm inde güvenilen , bu ilm in konularını derin lem esine incelem iş ve bu uğurda 
gösterdikleri gayretin üstünlüğü bütün müslümanlar tarafından kabul edilmiş bilginlerin 
ta'dillerine dayanmaktır. Zira şu an için râvilerin durumlarının incelenm esi -aradan uzun 
sürenin geçmiş olmasından ötürü- hemen hemen imkânsız gibidir.

Kur'ân ile ilgili şartta olduğu gibi, m utlak müctehidin Sünnet'in tamam ını bilmesi 
gerekmez. Ahkâm ile alâkalı olanlarını bilmesi yeterlidir. B ilginler, bu konuda ihtiyaç 
duyulacak hadis m iktarında farklı görüşler ileri sürm üşlerdir. B azıları üçbin hadis 
demiştir. Ahmed b. Hanbel'den, Hz. Peygam ber (s.a.)'den gelen bilgilerin tem elini teşkil 
eden hadislerin  bin ikiyüz civarında olduğu nakledilm iştir. İbn K ayyım , üzerine 
hükümlerin bina edileceği temel hadislerin sayısının beşyüz olduğunu ve bunların detay
larının takriben dörtbin hadise yayılmış olduğunu söyler.

G erçek şu ki, b ir âlimin ictihad derecesine ulaşabilm esi için, hadis m ütehas
sıslarınca te 'lif  edilen tem el Sünnet m ecm ualarının ihtiva ettiğ i ahkâm  hadislerini 
bilmesi gerekir. Bunların başında Kütüb-i Sitte, yani Buhârî ve M üslim 'in "Sahîh"leri, 
Ebû Davud, Tirm izî, N esâî ve İbn M âce'nin ”Sünen"leri gelir; m usannıflarınca sahih 
hadis ölçülerine bağlı kalınarak derlenen İbn M âce ve İbn H uzeym e'nin ”Sahîh"lerini ve 
benzeri kitapları da bunlara eklemek gerekir. Bu bilgisi sayesindedir ki, müctehid, nassın 
bulunduğu konuda kıyasa vb. re'y yollarına başvurma tehlikesinden korunm uş olur.

Eski ve yeni birçok bilgin, ahkâm hadislerini derleme ve onları fıkıh bâblarına göre 
sıralama işi ile özel olarak ilgilenmişlerdir. Onlar bu çalışmalarında ahkâm  hadislerinden 
her birinin râvileri hakkında bilgi vermek, hangisi ile amel edilip edilem eyeceğini be
lirtmek ve o hadisten çıkarılan hükümleri açıklamak suretiyle, daha sonrakileri hadisle
rin senetlerini ayrı ayrı inceleme külfetinden kurtarmışlardır. Bu sayede, tahâret, namaz,
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oruç, evlenme, alım-satım gibi ahkâm konularından herhangi birinde vârid olan hadislere 
başvurm a işi kolaylaşmıştır.

Bu konuda eski müelliflerin kaleme aldıkları (Kütüb-i Sitte'den başka) kitapların en 
iyileri arasında İbn E bî Şeybe'nin "M usannef'in i, Tahâvî'nin "M aâni'l-âsâr"ın ı ve 
M uham m ed b. Ali Şevkânî tarafından "Neylü'l-evtâr" adıyla şerhedilm iş bulunan İbn 
Teym iyye adıyla maruf682 Mecdüddîn Abdüsselâm b. A bdillah’m "M ünte-kâ'l-ahbâr"m ı 
zikretmek gerekir.

Pek çok eserin sahibi olan büyük H intli m uhaddis M uham m ed E şre f A li et- 
T ehânevîn in  "Kitâbu İhyâi's-sünen"683 ve "Câmi'ul-âsâr" isim li eserleri, yeni m üel
liflerin bu konuda yazdıklarının en mükemmellerindendir.

Ü çüncü  ş a r t :  K itap ve Sünnet'in nâsih ve m ensûhunu bilm ek. A ksi takdirde, 
nâsih bir nass bulunduğu halde onun neshettiği m ensûh nass ile am el etm iş olur. 
M üctehidin bütün nâsih ve mensûh nassları ezbere bilmesi şart değildir. Fetvâ verdiği 
olayda dayandığı âyet veyâ hadisin mensûh olmadığını bilmesi yeterlidir.

Bunu bilebilmek için, bu dalda bilginlerin yazmış olduğu kitaplara başvurm ak gere
kir. İbn ül-Cevzî, el-Hâzimî ve İbn Hazm ez-Zâhirî'nin eserleri burada anılabilir.

D ö rd ü n cü  şa r t:  Arap diline tam bir şekilde vâkıf olmak. Bu, A rapça bir sözü an
lam a hususunda, Câhiliye devrinde veya İslâm 'ın ilk yıllarında yetişmiş A rapların yahut 
Halîl, Sîbeveyh, Kisâî, Ferrâ' vb. m ütekaddimînden olan bilginlerin seviyesine gelm ek 
anlamındadır.

Tabiî ki burada, onların ezberlediklerini ezberlemiş, derledikleri (Arap dili m alze
m e s in i derlemiş olmak kasdedilmemektedir. M aksat, A rapça bir sözü onların anladığı 
gibi doğru anlayabilmektir.

Bu da, ya İmam M âlik ve İmam Şâfiî gibi, Arap dilinin parlak  sim alarının bu
lunduğu bir muhitte doğup yetişmek ve bu dilin inceliklerini kavram ada âdetâ onlar gibi 
olmak suretiyle yani tabiî yolla, veya nahiv, sarf, edebiyat ve belâğat gibi A rap dili ile 
ilgili bilgileri nazari ve tatbiki olarak öğrenmek ve bunları kendisinin ayrılm az vasıfları 
haline gelecek ölçüde hazmetmek suretiyle gerçekleşir. Nitekim, Arap m uhitinde doğup 
yetişmiş olmayan İmam Ebû Hanîfe ve benzeri müctehidler, bu yolla, A rap m uhitinin 
tabiî şartları içinde yetişenler gibi olmuşlardır.

682 ■
* Bu, m eşhur İbn Teym iyyenin dedesidir. H. 621 yılında vefat etmiştir. İbn Teym iyye ise H.

683 728 dC etmİŞtİr ve adl Ahmed b- Abdilhalim b. Abdisselâm'dır.
- Tehânevî Hanefî mezhebinin delillerini toplamak amacıyla "İhyâu's-sünen" adıyla bir eser 
kalem e almış fakat bunu bastırm ayla muvaffak olamadan kitabın m üsveddeleri kaybolm uş, 
daha sonra aynı minval üzere ve daha geniş yeni bir eser telifine başlam ıştır. Bu çalışmanın 
ilk cildi yine İhyâu s-sünen adıyla basılm ış, diğer ciltlerine "İ'lâu 's-sünen" adı uygun 
görülmüştür. Sonraki baskılarda ise "İhyâu’s-sünen" adı kaldırılarak tüm  ciltler "İ 'lâu ’s- 
sünen" adıyla basılmıştır. İ’lâu’s-sünen, Karaçi, tarih yok, I, 22 - 25. (m ütercim )
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Bu şartın ileri sürülmesinin sebebi, gerek Kitap gerekse Sünnet'in A rapça oluşudur. 
Bu nassların kendi dilinde geldiği Arabın anladığı şekilde anlam a gücüne erişm edikçe, 
nasslardan şer'î hükümleri çıkarabilmek mümkün değildir.

B eşinci ş a r t :  F ıkıh usulünü bilm ek. Çünkü fıkıh usulü, iç tihadın  tem elidir. O 
olmadan, müctehidin esas gayesi olan tafsîlî delillerinden şer'î hüküm leri çıkarm a işini 
başarması im kânsızdır. Zira tafsîlî deliller bu hükümlere delâlet ederken, em ir, nehiy, 
âmm, hâss gibi değişik şekiller içinde bulunur. Hüküm istinbâtında bu şekillerin ve her 
birinin hükmünün bilinmesi zaruridir. Bu şekilleri ve hükümlerini açıklam ayı üstlenen 
ilim ise fıkıh usulüdür. O yüzden, Fahreddin er-Râzî'nin "el-M ahsûl" isim li eserinde 
vurguladığı üzere, bu ilim müctehid için gerekli ilimlerin en önem lilerindendir.

İctihad edecek kişinin, diğer m üctehidlerce konulmuş ve usul kitaplarında tedvin 
edilmiş kuralları bilmesi yeterli değildir. Usul ilmi tedvin edilm eden önceki m üctehid 
im am ların kavradıkları şekilde, bu kuralları bizzat kavram ış o lm alıdır. Bu noktaya 
ulaşabilm ek için ise, şer'î kaynaklara çok iyi nüfuz etmesi, A rap diline tam  bir vukuf 
kesbetmesi, A rapçada lâfızların ve manaların kullanılış şekillerini dil bilginleri arasında 
da üstün bir mevkiye çıkaracak ölçüde bilmesi gerekir.

Bu ilmin tedvininden önce, onun meselelerini kavrama ve kurallarına ulaşm a zor bir 
iş idi. Çünkü her bir konuda ayrı ayrı ve derinlemesine inceleme yapm ak ve bu uğurda 
pek büyük gayret sarfetmek gerekiyordu. Tedvinden sonra ise, bu iş kolaylaşmıştır.

Fakat her halükârda, ictihad etmek isteyen kimse bu üstün m ertebeye, ancak fıkıh 
usulüne müstakil bir araştırıcı gözüyle baktığı, usul m eselelerini sadece kendi ikna 
olduğu ve delilleriyle ispatına muktedir bulunduğu kurallara dayanarak hüküm  çıkaracak 
şekilde başkasına bağım lı olm aksızın ele alabildiği takdirde u laşab ilir. H üküm  
çıkarırken, başkalarının belirlediği kurallara onları taklid suretiyle dayanan kim se ise, 
m üstakil m üctehid sayılm az. Böyle kim se, usulünü taklid  ettiğ i im am ın  doktrini 
çerçevesinde m üctehid kabul edilir, ki bilginler arasında -aşağıda açıklanacağı üzere - 
böyle kimselere "mezhepte müctehid" adı verilir.

A ltıncı şa r t:  İslâm hukukunun ana gayelerini bilmek, hikm et ve hedeflerini kav
ram ış olmak. Bu, şer'î hüküm lerin hangi olaylar hakkında geld iğ in i, bunların  bir 
çoğunda Şâri'in işaret ettiği illet ve hikmetleri inceleyip, tümevarım m etodu ile sonuçlar 
çıkarmak suretiyle olur.

Aynı zamanda müctehidin, hakkında nass bulunmayan olayları iyi teşhis edip kıyas, 
istihsân ve istıslah gibi yollarla onlara en uygun çözümleri bulabilm esi için, insanların 
ihtiyaçlarını, içinde bulundukları durumları, dikkate alınmaya ve korunm aya lâyık örf ve 
âdetlerini de bilmesi gerekir.
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§: 334- M ukayyed  İçtih ad ın  Ş artları

M ukayyed ictihadda, bütün hüküm lerle değil sadece ictihad edilen hüküm le ilgili 
hususları bilmek şarttır. Diyelim ki bir fakih, sadece büyü' veya icâre yahut rehin m ese
lelerinde ictihad ediyorsa, o konudaki âyet ve hadisleri, icm â ve ihtilâfları, nâsih ve 
m ensûhu ve ictihad için gerekli diğer hususları bilm esi yeterlidir. Böyle bir kim senin, 
nam az, oruç, hac gibi hüküm lerde ictihad için gerekli bilgilere de sahip olm ası şart 
değildir.

§: 335- İctih ad  B elir li B ir Z am anla S ın ır lan d ırılam az

İctihad ehliyetinin tahakkuku için bir araya gelmesi gerekli şartları yukarıda saydık. 
B ir kim sede bu şartlar gerçekleşince, bulunduğu zaman dikkate alınm aksızın o kim se 
m üctehid olarak kabul edilir. Çünkü ictihad belirli bir zam anla sınırlı değildir. Bu 
şartları şu zamana kadar taşıyanlar müctehiddir, daha sonrakiler m üctehid sayılm az diye 
bir kayıt yoktur. İçtihadın varlığını veya yokluğunu belirleyen kriter, bulunm ası gerekli 
şartların gerçekleşm iş olup olmadığıdır. İlim ler, İlâhî bir lutuf ve bağış o lduğuna göre, 
Yüce Allah ın birçok eski bilginin anlamakta güçlük çektiği şeyleri sonrakiler için ko
lay hale getirm esi im kânsız değildir. Şu sözlerin sahibi N âsıruddîn İbnü 'l-M ünîr'e 
A llah tan  rahm et dileriz: "Allah'ın lûtfu çok geniştir. İçtihadın belirli asırlara m ahsus 
olduğunu iddia eden, genişi daraltmış ve yalan söylemiş olur. Geceler nice beklenm edik 
şeylere gebedir."

§: 336- İctihad  K apısın ın  K apalı O lduğu  İddiası ve Bu İd d ian ın  
S e b e b i

Sonraki asırlarda bazı bilginler, hicrî üçüncü asrın sona ermesi ile ictihad kapısının 
kapandığına hükmetmişlerdir. Bunun sebebi, kendi zamanlarında hüküm  verm e ve icti
had etm e konusunda büyük bir anarşi müşahede etm iş olmalarıdır. O kadar ki, bu yüce 
rütbeye asla ehil olm ayanlar kendilerinin m üctehid olduğunu iddia eder olm uşlar, is
tinbâ t ku ralların ın  çoğu şöyle dursun azın ı b ile  b ilm eyen ler fe tv â  verm eye 
kalkışm ışlardır. İşte bu yüzden o bilginler, A llah'ın yüce Dini üzerinden m enfaat elde 
etme heveslisi bu tür parazit kimselerin yolunu kapatm ak üzere yukarıda işaret ettiğim iz 
sözü söylemişlerdir.

Bu, ictihad ehliyetine sahip, ictihad etmesi gereken ve bu imkânı elde etm iş kişiler 
için ictihad kapısının kapalı olduğu anlamına gelmez.

§: 337- G ünüm üzde İçtih ad ın  M üm kün O lup O lm adığı

Buradaki sözümüz sadece günümüz şartlarında içtihadın mümkün olup olm adığı ile 
ilgilidir. M üctehidde bulunm ası gerekli şartları d ikkatle inceleyen kim se görür ki, 
günümüzde bunların gerçekleşmesi kolay değildir. Zira insanlar istinbât ve ictihad m ele
kesinin oluşm asını sağlayan dini ilimleri öğrenm ekten el çekip başka ilim lerle m eşgul
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olmaya yönelmişlerdir. Şer'î ilimlerle meşgul olanlar ise ancak bir kısm ı ile ilgilenm ek
tedir. K eşke bunlara, öğrenm ek üzere em ek verilm iş olsaydı. H albuki bu ilim lerle 
meşgul olanlar dünyevi kazanç vasıtası olması için ilgileniyorlar. İnsanlar arasında, ilim 
uğruna ilim tahsiline emek veren veya hakikati belirlem ek yahut başkalarına doğruyu 
göstermek üzere bir meseleyi inceleyen çok azdır.

Fakat bu, içtihadın kesildiği ve zam anının sona erdiği anlam ına gelm ez. İctihad 
bâkidir ve vasıtaları hazır olduğunda ictihad yapılabilir. H atta bazı b ilg in ler şöyle 
dem işlerdir: Herhangi bir zamanda insanların yeni olayların hükm ünü öğrenm ek üzere 
kendisine başvuracağı bir müctehidin bulunmaması şer'an doğru değildir.

Bu söylediklerim iz m utlak ictihad yani Ebû Hanîfe, Şâfiî ve benzerlerinin yaptığı 
gibi kendine has ictihad ve istinbât m etodları ile şer'î kaynaklardan doğrudan doğruya 
hüküm çıkarabilme melekesi hakkındadır. Bunun dışında kalan ictihad nevileri ise, m ez
hepte ictihad çerçevesinde sayılır. "M ezhepte ictihad”, hakkında m ezhep im am ının bir

sözü nakledilmem iş olayların hükümlerini, "tahrîc” ^ y o l u y l a  im am ının sözlerine 

veya ondan nakledilmiş kurallara dayanarak tespit edebilmek demektir.

"Fetvâda ictihad", mezhep imamının görüşünü başka bir görüşe tercih etm e veya 
imamın öğrencilerinin yahut başka imamların görüşleri arasında tercihte bulunm a ehli
yetidir. Bu nevi ictihad her asırda ve her m ezhepte var olmuştur. N itekim  fıkıh veya 
teşrî tarihi konusunda yazılm ış k itapların  ilgili yerlerinde bu husus geniş o larak  
açıklanmıştır.

Bu iki nevi ictihad yoluyla, m eşhur dört mezhep im am ından nakledilen pek çok 
fıkhî hükm ün esaslarının belirlenm esi, onlardan görüş nakledilm eyen hususlarda bu 
hüküm lere k ıyasta bulunm ak üzere bunların  illetlerin in  tesbiti ve kend isine da- 
yanılabilecek görüşlerin bilinmesi mümkün olmuştur. Böylece o im am ların m ezhepleri 
son derece sağlam esaslara bağlanmış ve dikkatli bir biçimde işlenmiştir.

Yine bu iki nevi ictihad yoluyla, hüküm konusunda insanların değişik asırlarda duy
dukları ihtiyaçları karşılam ak m ümkündür. Çünkü bu fıkıh m ezheplerinin im am ları in
sanların m uhtaç bulunduğu bütün konulan ve m eseleleri ele alm ışlar ve hüküm lerini 
açıklamışlardır. Hatta bazıları kendi zam anında vuku bulmamış m eseleleri farazî olarak 
düşünm üş ve bunları hükme bağlam ıştır. Böylece sonraki bir zam anda o olay ortaya 
çıkınca, o olayın hükm ünü araştıranlar, m eselenin çözüm ünü iç tihada ve yeniden 
düşünmeye ihtiyaç duyurmayacak şekilde hazır ve açık olarak önlerinde bulmuşlardır.

§: 338- İçtih ad ın  C âiz O lduğu ve C âiz O lm adığı K on ular

Bütün şer'î hükümler içtihada konu olmaz. Bazılarında ictihad câizdir, bazılarında ise 
câiz değildir.

B irinci gurupta, namaz, oruç, hac ve zekâtın farziyeti ile zina, hırsızlık, adam  
öldürme ve şarap içmenin haramlığı gibi dinin temel hükümleri bulunur. Bunlarda içti
hada yer yoktur, ihtilâfa itibar edilmez.
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H akkında hem sübut hem delâlet yönünden kat'î nass bulunan hüküm ler de bu gu-
,  x i  ■ ,  & > > 9 y $ s % s $ s

ruba girer. M eselâ, S.xU- ÂîU J j -Ij  "Zina eden kadın ve

zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun"mA âyeti ile sabit olan zina suçunun 
cezası hem sübûtu hem de delâleti kat'î nass ile bildirilm iştir. A rtık buradaki "celd"

> -  o ,  > ^ S  ,  J t» y

(:sopa) cezası ve bunun sayısı hakkında içtihada yer yoktur ü j L J I  j  J j L J I j  .

y J y Oy

"Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin"685 âyeti ile 

sabit olan hırsızlık suçunun cezası ve miras âyetinde belirtilen miras payları ile üzere 
m irasta erkeğe iki kadına bir hisse verilmesi hükm ü de böyledir. Aynı şekilde, diğer 
m iktarı belirlenm iş cezalar ve kefâre tler hakk ında da ictihad edilem ez, ih tilâ f 
düşünülemez.

Bu guruba giren hükümler arasında, müctehidlerin herhangi bir asırda üzerinde icm â 
ettikleri hüküm leri de hatırlamak gerekir. A ncak icm ânın senedi m aslahat ise, m asla
hatın değişmesi ile yeni ictihad yapılabilir. Senedin m aslahat olmaması halinde ise, ic
tihad edilem ez ve buna aykırı yeni bir görüş getirilem ez. M eselâ m üslüm an kadının 
gayrı m üslim le evlenm esinin bâtıl olduğu, kız veya erkek kardeşlerin torunlarıyla ev
lenmenin haram olduğu ve benzeri hususlardaki icmâlar böyledir.

İkinci gurup hükümler, yani ictihad edilebilecek hükümler ise şunlardır:

1- Hakkında hem sübut hem delâlet açısından zannî nass bulunan hükümler. Bunlar, 
delili, âhâd yolla rivayet edilmiş ve hükme delâleti zannî hadis olan hüküm lerdir. Bu 
nevi sadece Sünnet'le ilgilidir; Kur'ân'da bu nevi hüküm ler bulunm az. Z ira bilindiği 
üzere Kur'ân'ın tamamı sübut açısından kat'îdir.

Bu nevide ictihad iki yönden söz konusu olur: a) Sened, b) Delâlet. Sened yönünden 
ictihad, râvilerin adalet, zabt ve benzeri durumlarının araştırılması ve hadisin rivayet zin
cirinin kesintisiz olup olmadığının incelenm esi dem ektir. M üctehid, incelem eleri so
nunda hadisin sabit ve sahih olduğu kanaatine varırsa onunla am el eder, aksi halde 
onunla amel etmez. Şüphesiz bu işin sonucu, m üctehidlerin bakış açılarına ve şahsi tak
dirlerine göre farklılıklar gösterir. Bazen bir müctehid râvilerin durumlarını inceler, hadi
sin sahih olduğuna kanat getirir ve ona göre hüküm verir. Bir başka m üctehid aynı ha
disi inceledikten sonra râvilerden bir veya birkaçında tesbit ettiği bir kusurdan ötürü o 
hadisin sıhhatine kani olamaz ve onunla amel etmez. Böylece, bu farklı kanaatten dolayı 
aynı meselede değişik hükümlere varılmış olur.

D elâle t yönünden ictihad, nass ile kasdedilen  m anayı ve nassm  bu m anaya 
delâletinin kuvvetini tespit etmek üzere yapılan incelemedir. Bilindiği gibi nass, bazen 
âmm, bazen m utlak olabilir. M anaya ibâre, işâret veya başka yollarla delâlet edebilir.

684- en-Nûr 24/2.
685- el-M âide 5/38.
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Bazen emir, bazen nehiy sıygasında bulunabilir. Bütün bu nevilerde hükm ün bilinebil
mesi için içtihada ve araştırmaya ihtiyaç vardır. Âm m ın umûnjfci üzerine mi bırakıldığı 
yoksa bazı fertlerine mi hasredildiğinin, m utlakın ıtlak halinde mi yoksa m ukayyed mi 
olduğunun, em ir ile vücûb mu yoksa vücûb m anasından çıkarılarak m eselâ nedb veya 
ibâha mı kasdedildiğinin, aynı şekilde nehiy ile hürm et mi yoksa bu m anadan alınıp 
kerâhet mi kasted iliğ in in ... b ilinm esi gerek ir. Bu da b ilg in lerin  önem li görüş 
farklılıklarına yol açacak bir husustur. Nitekim  bu durum fıkhî hüküm lerde m üctehidler 
arasında m eydana gelen ihtilâfların sebeplerinden birini teşkil etmiştir.

2- H akkında sübut bakım ından zannî, delâle t bakım ından kat'î nass bulunan 
hükümler. Bu neviye de Kur'ân'da rastlanmaz; sadece âhâd Sünnet'te söz konusu olur. Bu 
nevideki ictihad faaliyeti, özellikle -birinci nevide belirtildiği şekilde- sened üzerinde ce
reyan eder.

3- H akkında sübut bakım ından kat'î, delâle t bakım ından zannî nass bulunan 
hüküm ler. Bu nevi ile, lâfzı birden fazla m anaya ihtimalli olan Kur'ân ve m ütevâtir 
Sünnet nasslarında karşılaşılır. Buradaki ictihad faaliyeti sadece -b irinci nevide 
açıklandığı şekilde- delâlet yönündendir.

4- H akkında nass veya icmâ bulunmayan ve dinin herkes tarafından bilinm esi zo
runlu (temel) hükümleri çerçevesinde sayılmayan hükümler. Bu nevide ictihad faaliyeti; 
kıyas, m esâlih-i mürsele, örf ve istıshâb gibi, fakihlerin hüküm verirken başvurdukları 
yollardan biriyle, o meselenin hükmünü belirleme şeklinde cereyan eder.

Bu da m üctehidlerin  farklı bakışlara sahip o lab ilecekleri b ir alandır. H atta 
öncekilerden daha fazla ihtilâfa elverişlidir. O yüzden, fıkhî hüküm lerde m üctehidler 
arasındaki görüş ayrılıklarının başlıca sebeplerinden birini oluşturm uştur. Z ira hüküm 
istinbât edilirken bu delillere dayanılabileceği hususu bütün fakihlerin  ortak görüşü 
değildir. Bazıları bunların hüccet olduğunu kabul etm em iş, bazıları ise bir kısm ını 
hüccet saydığı halde bir kısm ını reddetm iştir. M eselâ Z âhirîler istıshâbın  hüccet 
olduğunu kabul ettikleri halde, kıyas, istihsân ve istıslahı reddetmişler, bunlardan birine 
dayanarak hüküm vermeyi câiz görmemişlerdir. Öte yandan, bunları hüccet sayan fakih
ler arasında da, hüküm istinbâtında bu delillere dar veya geniş bir saha tanım a açısından 
farklılıklar bulunmaktadır.

§: 339- İçtih ad ın  H ükm ü

Daha önce geçen şartları kendisinde toplam ak suretiyle ictihad derecesine ulaşan 
kim senin, içtihadın câiz olduğu konular çerçevesinde bir m esele ile karşılaştığında, 
Kitap ve Sünnet gibi şer'î delilleri incelemesi gerekir. Söz konusu m esele hakkında icti
had edip bir hükme vardıktan sonra, artık bu ictihadî kanaatine göre amel etmesi gerekir. 
O meselede kendisine m uhalif görüşe sahip bir müctehidi taklid edemez.

Zira, m üctehidin ictihad ederek ulaştığı sonuç, kendisinin zann-ı galib ine göre, 
Allah'ın o meseledeki hükmüdür. O halde m üctehidin, Allah'ın hükm ü olduğuna kanaat
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getirdiği bu sonuca uym ası zaruridir; başkasının farklı görüşünden ötürü onu terkede- 
mez. Bu husus, bütün İng in lerin  ortak fikridir. Çünkü başkasının görüşü de zanna da
yanm aktadır. B ir kim senin kendi zannını bırakıp başkasının zannına göre davranm ası 
câiz değildir.

M üctehid, vardığı hüküm  ister doğru ister yanlış olsun içtihadından ötürü A llah 
katında sevabı hakeder. Şu var ki, doğruyu bulabilmesi halinde iki sevap birden kazanır: 
Biri ictihad ve araştırm asından, diğeri hakikati bulabilm esinden dolayı. Yanlış sonuca 
varmış olsa bile, doğruyu bulm a maksadı ile gösterdiği gayretten ötürü yine bir sevap

kazanır. Hz. Peygam ber (s.a.)'in şu hadisi bunu gösterm ektedir: lil

A>-lj  jPr\ <li 0 | j  ö \y r \ 4İi "Hakim (: müctehid) ictihad edip de doğru so

nuca varırsa iki sevap, hata ederse bir sevap kazanır."686

M üctehid açısından içtihadın hükmü budur. Başkası açısından ise, m üctehidin 
vardığı sonuç bağlayıcı bir hüccet değildir; hiç kimsenin ona uyması ve görüşü ile amel 
etmesi vâcib değildir. Çünkü müctehidin vardığı sonuç, zann-ı galibe dayanm aktadır, 
yani hatalı olm a ihtim ali vardır. Hata ihtim aline açık olan şey ile am el etm ek vâcib 
değildir. Binaenaleyh bu hüküm, hangi asırda olursa olsun ictihad ehliyetini haiz herke
sin, hatta o hükmü vermiş olan müctehidin içtihadına açıktır.

§: 340- İçtih ad ın  D eğişm esi ve B unun O rtaya  Ç ık aracağ ı Sonuç

M üctehid karşılaştığı bir olayı inceleyip o konuda bir hükm e ulaştıktan sonra aynı 
m eseleyi tekrar tetkik ettiğinde içtihadı değişir ve öncekinin aksine bir sonuca ulaşırsa, 
artık birinci içtihadına göre amel edemez, ikinci içtihada göre uygulam a yapm ası gere
kir. Çünkü kendi kanaatine göre birinci içtihadı hatalı İkincisi doğrudur. D aha önce be
lirttiğimiz üzere, müctehidin doğru olduğuna kanaat getirdiği hükme uyması vâcibdir.

Buna göre, bir m üctehid; reşid bir kadının nikâhının sahih olm ası için velinin şart 
olmadığı kanaatini taşırken, velisinin izni olmadan bir kadınla evlense, daha sonra bu iç
tihadı değişip evliliğin sıhhatinde velinin şart olduğu kanaatine varsa, o kadından 
ayrılması ve o evliliği sürdürmemesi gerekir. Çünkü kendi inancına göre doğru olmayan 
bir hükümle amel etmesi câiz değildir.

Bu, müctehidin kendini ilgilendiren bir m eselede kendisi için icdhadda bulunm ası 
durum unda böyledir. Şayet başkası için ictihad etm işse, yani fetvâ istenm esi üzerine 
veya hakim sıfatıyla ictihadda bulunmuşsa ve sonra içtihadı değişm iş ise, fetvâ ve kazâ 
(: yargı) durumlarını ayrı ayrı ele almak gerekir:

Fetvâ durumunda, yani bir kimsenin m üctehidden fetvâ istem esi üzerine onun icti
had edip fetvâ vermesi halinde, eğer müsteftî (: fetvayı isteyen) bu içtihada göre amel et-

- Bazı lâfız farklılıkları ile, bkz. Buhârî, İ’tisâm, 21; Ebû Davud, Akdiye, 2.
686
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tikten sonra m üctehidin içtihadı değişmiş ve öncekine aykırı yeni bir ictihadî sonuca 
varmış ise, m üsteftînin fiilen gerçekleşen am eline bir noksanlık gelm ez ve bâtıl olmaz. 
Fakat müftînin görüşünden dönmesinden sonra m üsteftî bundan haberdar olm uş ise ve 
aynı durum  tekrar başına gelirse, o zaman ikinci görüşe göre am el etm esi gerekir. 
M üsteftî bu yeni görüşten haberdar olm am ışsa, aynı m esele ile ne kadar karşılaşırsa 
karşılaşsın, hüküm  önceki görüşe göre devam eder. Burada bir başka soru hatıra gelir: 
M üftînin, görüşünün değiştiğini ve yeni görüşünü m üsteftîye bildirm esi gerekir mi, ge
rekm ez m i? Bu hususta bilginlerin görüşleri farklıdır. B azıları bunu gerekli görür, 
bazıları gerekli görmez, ki tercihe şâyân olan görüş budur. Zira başka devirlerde bir çok 
m eselede m üctehidlerin görüşleri değiştiği halde, onların m üsteftîleri araştırıp onlara 
bunu haber verm e ih tiyacı duydukların ı b ilm iyoruz. Z aten  böyle b ir b ild irm e 
m ükellefiyetinin öngörülmesi müctehidleri sıkıntı ve m eşakkate katar. Oysa İslâm d i
ninde sıkıntı ve m eşakkat yoktur.

Kazâ durumunda, yani müctehidin hakim lik görevini yürütürken bir m eselede içti
hadına göre karar vermesi halinde ise, daha sonra aynı m eselede farklı ictihadî sonuca 
varırsa, m üctehidin yeni olaylarda bu ikinci görüşü uygulam ası gerekir. A ncak kendisi 
veya bir başkası onun birinci görüşe göre verdiği hükmü -kesin bir delile aykırılık bu
lunm adıkça- nakzedem ez (: bozamaz). Z ira bir ic tihadî hükm ün başka bir ic tihad î 
hüküm le bozulab ilm esi, hüküm  anarşisine, is tik rarsız lığa  ve verilen  hüküm lere 
güvensizlik duyulm asına yol açar. Bunun kötü bir durum olduğu ise açıktır.

R ivayete göre Hz. Ömer, m es'ele-i haceriyyede687 öz kardeşlerin  m irastan pay 
alam ayacaklarına hükmetmiş, daha sonra önüne benzeri bir olay getirildiğinde ise "üçte 
bir"lik miras payının, öz kardeşler ile anabir kardeşler arasında taksim edileceğine karar 
vermiştir. Kendisine: Sen falanca zaman böyle hükm etm em iştin, dendiğinde şu cevabı 
vermiştir: O günkü kararım ız öyle idi, bugün ise böyle hükmediyoruz.

Hz. Ömer'in, hakim liğe tayin ettiği Ebû M usa el-Eş'arî'ye yolladığı m ektuptaki şu 
ifadesini bu anlam da yorum lam ak gerekir: "D aha önce verdiğin bir hüküm ; m esele 
üzerinde tekrar düşünüp doğru çözüme ulaştıktan sonra, hakikate rücu etmeni engellem e
sin. Çünkü hakikat asildir, onu hiçbir şey iptal edem ez. Hakikate rücu etm ek, bâtılı 
sürdürüp gitmekten hayırlıdır."

■ ~ - "M es'ele-i haceriyye" ile kastedilen şudur: B ir kadın ölm üş ve geride, kocası, annesi, 
anabir iki erkek kardeşi ve özkardeşleri kalm ıştır. "Hacer" taş dem ektir. Bu m eseleye bu 
adın verilmesi ise, Hz. Ömer'in öz kardeşlerinin miras alam ayacaklarına hükmetmesi üzerine 
o o laydaki öz kardeşlerden birinin söylediği şu sözden kaynaklanm ıştır: D iyelim  ki, 
babam ız denize atılmış bir taş idi (yani babayı dikkate alm ıyorsun). Peki ya anam ız da bir 
değil mi?!
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§: 341- T ak lid in  M anası

* # fi s
Usul terim i olarak "taklîd" (JuUsil ) delil ini bilm eksizin, sözü hüccet olm ayan 

kişiden, başkasının görüşünü almaktır.

Ebû Hanîfe'nin görüşüne binaen abdestte başının dörtte birini m esheden veya vitir 
nam azında "kunut" duasını okuyan kim senin veyahut velisinin izni olm adan kendi 
başına nikâh akdine taraf olan bulûğ çağma gelmiş kızın durumu gibi.

§: 342- T ak lid in  H ükm ü:

Daha önce belirttiğim iz gibi, ictihad derecesine ulaşan bir kim senin, bir m esele ile 
karşılaştığında, o konuda ictihad etmesi ve içtihadının sonunda ulaştığı hükm e uyması 
vâcibdir. O hususta kendi ulaştığı hükmü bırakıp başkasını taklid etm esi câiz değildir. 
İctihad mertebesine ulaşmamış kişiye gelince, -ister avâmdan biri, ister ictihad derece
sine ulaşm ada önemli olan bazı bilgileri elde etm ek suretiyle avâm  m ertebesini aşmış 
biri olsun- bu kişinin am elî hükümlerde başkasını taklid etm esinin câiz olup olmadığı 
hususunda üç farklı görüş ileri sürülmüştür:

1- Taklid hiçbir şekilde câiz değildir. Her mükellefin, karşılaştığı dini m eselelerde 
kendi başına ictihad etmesi ve şer'î delilleri inceledikten sonra vardığı ictihadî sonuca 
göre uygulam a yapm ası gerekir. Bu son derece tuhaf bir görüştür. Z ira  aşağıda 
açıklayacağım ız üzere, bu, delillere aykırıdır. İbn Hazm'in bu görüş üzerinde icm â bu
lunduğu yönündeki iddiası688 oldukça şaşırtıcıdır.

2- Taklid vâcibdir. İctihad ehliyetleri ve taklid edilmelerinin câiz olduğu ittifakla ka
bul edilen müctehid imamlar devrinden sonra ictihadda bulunmak geçersizdir. Bu da tuhaf 
bir görüştür. Çünkü daha önce belirttiğim iz gibi, ictihad, belirli kişilere has ve belirli 
zamanla sınırlı bir iş değildir.

3- M utlak m üctehid olm ayan kimsenin, dinen m üctehid im am lardan birini taklid 
etmesi ve karşılaştığı m eselelerin hükümlerini bilginlerden sorması gerekir. Şayet alım-

İbn Hazm, el-lhkâm  Fî Usûli'l-Âhkâm , VI, 59 vd.
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satım  gibi bir kısım  fıkıh meselelerinde m üctehid ise, kendi içtihadı ile hükm ünü bile
m eyeceği konularda taklid etm esi icap eder. B izim  seçtiğ im iz ve te rc ihe  şâyân 
bulduğumuz görüş budur.

Şu deliller bu görüşün üstün olduğunu gösterir:

>• *  y* yy •  * • M> y » y s

a) Ol J a I  IjJLvli "Eğer bilmiyorsanız, bilenlerden sorunuz"689 

âyeti. Yüce Allah burada, bilmeyen kişiye bilene sormayı emretmiştir. Bu âyet, insanlar 
içinde hem bilenlerin hem bilmeyenlerin bulunduğuna, bilm eyenlerin karşılaştıkları ve 
bilm edikleri meselelerin hükümlerini bilenlerden sormaları gerektiğine kesin bir şekilde 
delâlet eder. Bu da, bilmeyenin, sorduğu hususta bileni taklid etmesinin vâcib olduğunu 
gösterir. Aksi takdirde sormayı vâcib kılmanın bir faydası olmazdı. O halde, taklidi ya
sak ve herkesin ictihad etm esini vâcib sayan görüş, bu nassın m uhtevasına  ters 
düşmektedir.

b) Sahâbe ve Tâbiûn zamanında, müctehid olm ayanlar bir olay ile karşılaştıklarında 
Sahâbe veya Tâbiûn m üctehidlerine başvururlar, bu olay hakkında A llah'ın hükm ünün 
ne olduğunu sorarlar, o müctehidler de bu tutum u hiç yadırgamaksızın onların sorularını 
cevap land ırırlar, sorulan o lay lar hakkında A llah 'ın  hüküm lerin i aç ık la rlard ı. O 
müctehidlerin bu kişilere hükmü bilmek için bizzat ictihad etmelerini em rettiklerine dair 
hiçbir şey nakledilmiş değildir. O halde, ictihad etmeye gücü yetmeyen kişinin ictihadla 
m ükellef olmadığı, o kişi için hükmü bilme yolunun içtihada ehil olana sorm ak olduğu 
hususunda Sahâbe ve Tâbiûn icm â etmiş dem ektir. Buna göre bütün insanları ictihadla 
m ükellef tutm ak icm âya aykırıdır.

c) İctihad, her insanın güç yetirebileceği bir iş değildir. Zira bu iş, sahibine şer'î de
lilleri anlayabilm e ve onlardan hüküm çıkarabilm e imkânı veren özel bir m uhakem e 
gücü gerektirir. Bu melekeyi ise Allah bütün kullarına vermemiş, sadece bazı kullarına 
nasip etmiştir. Gücü yetmeyen kimse bu işle m ükellef tutulsaydı, im kân dışında olan 
b ir konuda teklîf yapılm ış olurdu. Oysa İslâm  dininde güç yetirilem eyecek bir teklîfte
bulunm ak (: m ükellefiyet yüklem ek) câiz değildir. N itekim  Y üce A llah  şöyle bu

y y »  *  &  4  •  y X 0  J ,

yurmuştur: <d)l 1_JlLxİ's/ "Allah kim seye gücünün üstünde m ükellefiyet
yüklemez. "690

d) İctihad derecesine ulaşabilm ek için, şer’î  ve lüğavî (: dil ile ilg ili) ilim leri elde 
etm ek üzere çok uzun bir zaman ayırmak gerekir. Bütün insanlar bu işle uğraşsalar, bu, 
kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılam aktan el etek çekm elerine ve yaşam ak için gerekli 
çalışmaları yapamamalarına yol açar. Böyle bir durum ise, toplum düzeninin ve m edeni
yetinin üzerine bina kılındığı, ziraat, ticaret ve sanayi gibi diğer faaliyetleri yok eder.

689- el-Enbiyâ' 21/7.
690- el-Bakara 2/286.
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§: 343- B e lir li B ir M ezhebe B ağlanm anın  Z orun lu  O lm ayışı

İctihad edem eyen kişi için taklid ve bilmeye ihtiyaç duyduğu hükümleri ilim  ehline 
sorm ak vâcib olm akla beraber, karşılaştığı bütün m eselelerde belirli bir im am ı taklid 
etm esi vâcib değildir. Dilediği m üctehidi taklid edebilir. B ir m eselede bir m üctehidi, 
başka b ir m eselede başka b ir m üctehidi taklid etm esi câizdir. M eselâ İm am  Ebû 
Hanîfe'nin mezhebi gibi belirli bir mezhebe bağlanm ış olsa bile sonuna kadar o m ez
hepte kalması vâcib değildir; bilginlerin tercihe şâyân görüşüne göre, o mezhepten başka 
bir mezhebe geçebilir. Z ira Yüce Allah kimseyi bizâtihî bir im am a veya belirli bir m ez
hebe uym akla m ükellef kılm amış, şu veya bu bilgin ile sınırlam aksızın bilenlere uy-

✓ i  yy  • •  e ı» s  e s  x

mayı em retmiştir. N itekim  yukarıda geçen d  Ol II Jj»I I jJL-li âyeti bunu

göstermektedir.

Diğer taraftan, Sahâbe devrinde ve onlardan sonraki devirlerde m ukallidler belirli bir 
bilgin veya m ezheple sınırlı olmaksızın rastladıkları bilginlere soragelm işlerdir. Bu du
rum, öylesine yayılm ış ve tekerrür etm iştir ki, -hiçbir devirde bilginlerin itirazı ile de 
karşılaşm adığından- m üctehid olmayan kişi için belirli b ir imamı taklid etm enin ve 
karşılaştığı bütün m eselelerde hep aynı mezhebe uym anın vâcib olm adığı hususunda 
âdeta icm â oluşmuştur.

Şuna da d ikkat etm ek gerekir ki, m ücteh id lerin  am elî hüküm lerdek i görüş 
ayrılık ları, Y üce A llah 'ın  kullarına rahm etin in  eserid ir; bu on lara  sağ lad ığ ı b ir 
genişliktir. M üctehid olm ayan kişinin belirli bir im am  veya m ezhebin görüşü ile amel 
etmeye mecbur kılınması, cezalandırma ve sıkıntıya itme anlamı taşır.

Bu yüzdendir ki, İm am  M âlik b. Enes, "M uvatta" isim li eserini beğenen A bbasi 
Halifesi'nin (Ebû Cafer veya Reşîd), bu eseri şehirlere dağıtma, kılıç zoru ile bile olsa 
herkesi onu uygulam aya ve ona aykırı fetvâları terketm eye zorlam a teklifini kabul e t
memiş, şöyle diyerek onu bu işten alıkoymuştur: Ey M üm inlerin Emîri! Bunu yapm a. 
Z ira Sahâbe değişik yerlere dağılmışlardır. O nlar benim  delil olarak dayandığım  Hicaz 
had islerinden  başka had isler rivayet etm işler, in san lar da bunları uygu lam aya 
koymuşlardır. Onları, kendi bilginleri vasıtasıyla ulaşan hadislere göre yaptıkları uygu
lam a ile başbaşa bırak. Şüphesiz Allah bu ümmetin furû hüküm lerdeki ihtilâfını rahm et 
saymıştır.

Buna göre, İslâm hukukunu esas alarak kanun yapacak olan yasam a organlarının be
lirli bir m ezhep ile bağım lı kalmaması câizdir. B ilâkis, bütünü itibariyle İslâm  huku
kunu temsil eden fıkıh mezheplerinin görüşleri arasında zamanın ve çevrenin şartlarına 
uygun olan hükmü seçmesi gerekir. İslâm dininin engin tolerans anlayışına ve kolaylık 
prensibine uygun düşen tutumun bu olduğu şüphe götürmez. Zira din kolaylık dem ektir,

*  •  i *  i  i  t  J ,  ,  , 1  M  t  t  *  +  *  t

zorluk dem ek değildir. Yüce Allah: j~*«M (t^i 4^1 "Allah sizin
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için kolaylık ister, zorluk istem ez”691 buyurm uştur. İnsanları zorluğa itm enin; bütün 
işlerinde hayrı gerçekleştirecek, zaman ve çevre şartlarına uygun düşecek tarzda çözümler 
bulm a yolunu daraltabileceği ihtimaline rağmen, kazâ ve fetvâda onları belirli bir m ez
heple bağımlı tutm anın dinde hiçbir esası yoktur. A llah ve Rasûlü, belirli b ir mezhebe 
uym ayı veya b izâtih î b ir m üctehidi taklid  etm eyi değil, şah ıs veya m ezheple 
sınırlam aksızın ilim  ehline başvurmayı ve onlara sorm ayı em retm iştir. Çünkü bütün 
fıkıh mezhepleri tek bir kökten neşet etmiştir, hepsinin kaynağı birdir; K itap ve Sünnet, 
yani İlâhî vahiydir. H içbirisi diğerinin sahip olmadığı bir m uteberiyet ve değere sahip 
değildir. M uteber olma hususunda hepsi eşittir. Kişinin kendisi için en kolay ve uygun 
olanı almasında sakınca yoktur.

Şu halde, yasama organının, güvenilir ictihadî görüşler arasından, insanların hayrına 
olan sonucu gerçekleştirecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, onları sıkıntı ve zorluğa katma
yacak olanlarını seçmesi gerekir. Z ira dinler, ancak, insanların hayrına olan sonuçları 
gerçekleştirmek, onlardan zorluk ve sıkıntıyı gidermek üzere gelmiştir.

Bu geniş kapsamlı ilm e dair kaleme aldığım ız kitap burada sona erm iş bulunm ak
tadır.

Beni bu işe m uvaffak  k ıldığı için ve her türlü n im etlerinden  ö türü  A llah 'a 
şükrediyor; Yüce Rasûlü'nü, onun ailesini, Ashabını ve -kıyâm ete kadar- yolunu izle
yenleri salât ve selâm ile anıyorum.

69 *- el-Bakara 2/185.





İNDEKS *

A
Abbâsîler: 128 
Abdest: 288
Abdullah (İbn Hanbel): 72 
Abdullah b. Abbâs: 49, 51, 82, 132, 134, 305 
Abdullah b. ez-Zübeyr: 23 
Abdullah b. Mes’ud: 17, 19, 23, 49, 51, 52, 

57, 132, 133, 243, 322 
Abdullah b. Ömer: 22, 58 
Abdurrahman b. Avf: 78, 208 
Abdurrahman b. el-Hakem: 104 
Abdurrahman b. el-Hâris: 23 
Abdurrahman b. Mehdi: 8 
Abdurrahman b. Mülcim el-Murâdî: 67 
Abdülaziz el-Buhârî: 12 
Abdülmün’im b. Muhammed: 333 
Abîde b. Amr es-Selmânî: 70 
Acem: 67 
Adalet: 51
Adam öldürme kefâreti: 87 
Âdât: 317 
Âdem: 67
Âdet: 126, 251,308
Âdet devresi: 272
Âdet süresi: 296, 308
Âdeten müstahîl: 208
Âhâd haber: 50
Âhâd Sünnet: 44, 328, 338
Ahkâm âyetleri: 333
Ahkâmu’l-Kur’ân: 333
Ahlâk ilmi: 3
Ahlâkî hükümler: 9
Ahmed b. Hanbel: 8, 17, 55, 72, 333

•k
Saydar sayfa değil, pa rag ra f (§) 
nu m ara ların ı gösterm ektedir.

Âidiyet: 305 
Akd-i muallak: 199 
Akdin konusu: 257 
Akıl hastalığı: 222 
Akıl hastası: 204, 211, 216 
Akıl zayıflığı: 223 
Âkile: 57, 127,317 
Akit: 28, 197 
Akli delil: 15, 82 
Alacaklı: 172 
Alâka: 272-a
Ali (Hz.): 49, 77, 78, 133,305 
Ali b. Kâhil: 79 
Allah hakkı: 211,322 
Amd: 198
Amelî hükümler: 3, 109 
Amelî örf: 126
Âmidî: 11,49,70,91, 106, 124
Âmm: 3,4, 258, 322, 338
Âmm lâfız: 267
Âmm nass: 233
Ammâr b. Yâsir: 78, 190, 243
Âmmın delâleti: 267, 268
Âmmın kapsamı: 267
Âmmın tahsisi: 43, 260, 267
Amr b. el-Âs: 36
Ana: 76
Arpa: 290
Arz (Metodu): 22, 23 
Ashâb-ı ferâiz: 82 
Asker maaşları: 78 
Asi: 15,80, 114 
Aslın hükmü: 86 
Ateh: 223 
Avâlî: 71 
Aynî haklar: 100 
Aynî vâcib: 162 
Ayşe (Hz.): 17 
Azerbaycan: 23 
Azîmet: 188,210 
Azîz: 46



454 İSLÂM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

B
Bâin talâk: 313 
Basra: 23, 65, 82 
Bâtıl: 203 
Bâtıl akitler: 179 
Bâtın: 67 
Bâtıniyye: 67 
Bayram namazı: 150 
Bedenî ceza: 220 
Bedir Savaşı: 58, 329 
Bedîu’n-nizâm: 12 
Beğavî: 13
Berâet-i asliyye istıshâbı: 136 
Bervâ’ bint Vâşık: 49 
Beyân: 288, 300 
Beyân ilmi: 272-a 
Beyân makamı: 308 
Beydâvî: ] 1 
Beyhakî: 72 
Beytülmal: 70, 91, 128 
Bey’ut-teâtî: 126 
Bilâl: 51
Bizâtihi müstahîl: 208 
Borç: 136, 161 
Borç ilişkisi: 250 
Boşama: 194 
Buhârî: 322, 333 
Bulûğ: 216
Bulûğ muhayyerliği: 306 
Burhân: 9
Burhân (eser adı): 11 
Butlan: 203, 204, 257

c

Cahiliye devri: 56 
Cahiliye dönemi: 96 
Ca’lî şart: 199 
Câmi’ul-âsâr: 333 
Ca‘feriyye: 67 
Câr-i mülâsık: 100 
Cebrâil: 17 
Cedel: 10, 12 
Celd: 325, 338 
Celî kıyas: 115, 121 
Cem’ (Kur’ân): 22

Cem’ ve tevfîk: 322 
Cemaatle namaz: 318 
Cem’u'l-cevâmi’: 12 
Cenin: 139, 292 
Cenin dönemi: 220 
Cennet: 67 
Cerh ve ta’dil: 333 
Cessâs: 12, 333 
Cezâî sorumluluk: 224 
Cezerî: 17 
Cezîre: 211 
Cihad: 317 
Cuma namazı: 78, 79 
Cübeyr b. Mut’ım: 65 
Cünûn: 222 
Cüveyni: 11 
Cüz’î delil: 3, 5 
Cüz’î hüküm: 3

ç
Çocuğun nafakası: 305

D
Dâr-ı Islâm: 207 
Dârekutnî: 51 
Davet: 67 
Davud b. Ali: 250 
Davud ez-Zâhiri: 17 
Debûsî: 12, 52 
Değnek cezası: 113 
Delâlet: 338 
Delâletü'l-mantûk: 310 
Delâletü'l-mefhûm: 311 
Delillerin teâruzu: 230 
Dımaşk: 23 
Diyet: 228
Diyet yükümlülüğü: 127 
Dua: 255

E
Ebû Cafer: 343
Ebû Davud: 322, 333
Ebû Hanîfe: 118, 121,337, 343



İNDEKS 455

Ebû Hureyre: 49, 51
Ebû Mûsa'l-Eş’arî: 23, 49, 82, 83, 340
Ebû Saîd el-Hudrî: 49
Ebû Süleyman: 250
Ebû Yusuf: 92, 121
Ebubekir (Hz.): 13, 22, 71, 77, 78, 83, 108
Ebûbekr el-Esamm: 86
Ebü’d-Derdâ: 36
Ebü'l-Esved ed-Düelî: 25
Ebü'l-Huseyn el-Basrî: 11
Ebü'l-Yüsr: 305
Edâ: 10, 155
Edâ ehliyeti: 220
Edille-i şer’iyye: 142
Ehl-i kitap: 325
Ehliyet: 217
Ehliyet ârızaları: 221
Eksik edâ ehliyeti: 220
Elkesme cezası: 294
Emeviler: 128
Emir: 3, 247, 338
Emrin delâleti: 249
Endülüs: 99
Enes b. Mâlik: 51
Ermenistan: 23
Eser sözleşmesi: 190
Eş’ariyye: 204/b
Eş’as b. Kays: 56
Evlâtlık: 92
Evlendirme velâyeti: 86, 97, 100 
Evlenme akdi: 87, 194 
Evlenme manii: 176 
Evlenme teklifi: 184 
Evleviyet: 306 
Evliliğin feshi: 306 
Evs b. Sâmit: 269 
Ezan: 318

F
Fahreddin er-Râzî: 11, 333 
Fahvâ'l-hıtâb: 306, 312 
Fakih: 5, 331 
Fakirler: 307 
Farz: 150

Fâsık: 67 
Fâsid: 201,257 
Fâsid akit: 179
Fâsid şart: 178, 179, 204, 257
Fâtiha Sûresi: 17, 150
Fatma bint Ebi Hubeyş: 251, 283
Fer’: 15,80, 85
Fer’î hüküm: 10, 92
Ferrâ’: 333
Fesâd: 203, 204
Fesih: 272-a
Fethu'l-Kadîr: 92
Fetret ehli: 204/b
Fetvâ: 128, 340, 343
Fetvâda ictihad: 337
Fevr: 253
Fıkhî kıyas: 82
Fıkıh: 2
Fıkıh mezhepleri: 343 
Fıkıh usulü ilmi: 7 
Fıtır sadakası: 150, 211, 241 
Fiilî Sünnet: 32 
Fîrûz ed-Deylemî: 288 
Fitre: bkz. Fıtır Sadakası

G
Gabin: 51 
Ganimet: 130 
Garabet: 299 
Garîb: 46, 299 
Gâsıb: 128
Gayr-ı harfi tercüme: 17 
Gayr-ı muhadded vâcib: 160 
Gayr-ı müstakil muhassıs: 264 
Gayrimenkul: 307 
Gazzâlî: 11 
Genel nass: 118 
Görme muhayyerliği: 128 
Gusül abdesti: 305 
Gümrük vergisi: 82

H
Haber-i vâhid: 8, 55, 71, 77, 150, 184, 328 
Habeşî: 68
Hubeyb b.'Zeyd el-Ensârî: 190 
Hac: 299



456 İSLÂM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

Hacb: 82 
Haccâc: 25 
Hacer-i Esved: 58 
Hâciyyât: 317, 319 
Had (Mantık): 272-a 
Hadd: 28, 92 
Hadd cezası: 228 
Hafâ: 300 
Hafi: 294
Hafî kıyas: 15, 121, 328
Hafifletici sebeb: 225
Hafsa: 22, 54
Hak ehliyeti: 219
Hakikat: 114, 272-a
Hakim: 96
Hâkim: 204/a
Hakîm b. Hizâm: 118, 190
Haksız fiil: 214
Halid b. Velid: 22, 77
Halîl: 333
Halîl b. Ahmed: 25
Hamilelik: 313
Hamilelik süresi: 305
Hamîs: 290
Hamr: 80
Hanefiyye metodu: 8, 12 
Hapis hakkı: 211 
Harâc vergisi: 78, 211 
Haram: 29, 147, 174, 182 
Haram aylar: 251 
Hâıezmî: 138 
Harfî tercüme: 17 
Haricî karine: 274 
Haricîler: 67 
Hars: 296 
Has’am: 82 
Hâsıl: 11 
Hasr: 308
Hâss: 3, 27, 230, 322 
Hâssın delâleti: 268 
Hâşimoğulları: 92, 123 
Hata: 307, 308 
Havâric: 67 
Havelân-i havi: 198 
Havla’ bint Tüveyt: 210 
Havle bint Sa’lebe: 269

Havvâ: 67 
Hayber: 82
Hayız: 27, 234, 272, 308 
Hâzil: 228 
Hâzimî: 333 
Hedy: 73 
Herat: 92
Hıbbân b. Munkız: 92, 118 
Hırsız: 15,294 
Hırz: 294 
Hicret: 307
Hikmet: 88, 90, 92, 333 
Hikmet-i teşrî’: 290 
Hilâfet:71, 77
Hilâl b. Ümeyye: 268, 269, 324 
Hîre: 82
Hissî hükümler: 3 
Hukuki işlem: 121 
Hukuki muamele: 190, 204, 317 
Hukuki olay: 64 
Hukuki sonuç: 80, 179 
Hukuki tasarruf: 216, 220 
Hulefâ-i Raşidîn: 86, 108 
Hürmet: 29, 147, 338 
Hurûf-ı mukatta’a: 301 
Huzeyfe: 23 
Huzeyme b. Sâbit: 86 
Hükmün illeti: 80 
Hüküm: 2, 140 
Hüsün: 204/b

I

İrak: 78 
Itlak: 241
Izzuddîn b. Abdisselâm: 24 

i
lâde: 155
İbâha: 12, 141,251 
İbâha-i asliyye istıshâbı: 136 
İbârenin delâleti: 303, 307 
İbn Abdişşekûr: 12 
İbn Arabî: 18, 333 
İbn Ebî Leylâ: 128



İNDEKS 457

İbn Ebî Şeybe: 333
İbn Emîri'l-Hâcc el-Halebî: 12
İbn Hâcib: 11, 12, 106
tbn Hazm: 73, 250, 333, 342
İbn Huzeyme: 333
ibn Hümâm: 12, 92, 251, 291
ibn Kayyım: 333
İbn Mâce: 71, 333
ibn Şihâb: 49
İbn Şübrüme: 86
İbn Teymiye: 333
Ibnet’u Hârice: 71
İbnü'l-Cevzî: 333
Ibnü’l-Ğars: 333
İbnü’s-Sâ’âtî: 12
Ibnü’s-Sübkî: 12
İbrahim (Hz.): 129
İbrahim (Hz. Peygamber’in oğlu): 208 
İbrahim Nehaî: 7 
İcâb: 141, 147 
icap: 94
icmâ: 8, 13,59, 287,328
tcmâl: 57, 299
İemâlî delil: 5
İcmâlî-küllî delil: 3
İcmânın senedi: 74, 79, 328, 338
ictihad: 2, 7, 82, 133,331,342
İctihad ehliyeti: 336
İctihad melekesi: 337
ictihad yetkisi: 109
içtihadın şartları: 2, 6, 333
İctihadî mesele: 73
İçki içme cezası: 77
iddet: 108, 234, 306, 322
Iddihâr: 300, 325
İftâ: 7
İftitah tekbiri: 17 
îhbâr: 247 
İhkâm: 11, 124 
İhrâz: 122, 307 
Ihsân (Evlilik): 198 
İhtiyaç: 88, 92, 190 
İhtiyâr: 226 
İkinci ezan: 79 
ikrâh: 128, 226,319 
İkrâh-ı gayr-ı mülci’: 227

Ikrâh-ı kâmil: 227 
İkrâh-ı mülci’: 227 
İkrâh-ı nâkıs: 227 
İkrâr: 228 
Iktiyât: 300
iktizânın delâleti: 307, 308
İ’lâu’s-sünen: 333
illet: 80, 86, 88, 192, 306
İlm-i yakîn: 233
İlmu’t-tume’nîne: 43, 233
iltizâm: 222
tlzâm: 222
İmâmet: 77
tmâmeyn: 128, 292
Imâmiyye: 67
İmsâk: 52, 86, 113, 118
İncil: 17
Infak: 305
infaz: 214
İn’ikat şartlan: 228
İrade beyanı: 87, 216, 220
irşâd: 248, 255
trşâdü'l-fühûl: 94
irtifak hakları: 121
İsa (Hz.): 129
İsa b. Ebân: 52
isimli akitler: 28
Ism-i mevsûl: 259
İsmail b. Ca’fer es-Sadık: 67
İsmâiliyye: 67
ismet: 62, 67
Israiloğulları: 96, 325
İstıshâb: 14, 135, 139, 338
îstıshâbu'1-asl: 185
Istıshâbu'1-hâl: 138
Istısnâakdi: 119, 127, 190
Istiâre: 272-a
Isti'câr akdi: 119
îstifâda: 48
Istifhâm isimleri: 259
İstiğrak: 259
îstihâza: 283
İstihsân: 8, 14, 15,92, 115, 116, 119, 123

328
Istinsâh (Kur’ân): 23 
İstisnâ: 264



458 İSLÂM HUKUK İLMİNİN ESASLARI

İşâretin delâleti: 304, 308 
İşkâl: 296, 300 
İtikadi hükümler: 3 
İtkan: 17

K
Kâ’be: 324, 325 
Kabîsa b. Züeyb: 49 
Kabul: 87, 94 
Ka’de-i ûlâ: 73 
Kadı Abdülcebbâr: 11 
Kadı Şurayh: 7, 56, 79, 134 
K âfi:138 
Kâif: 36
Kamu düzeni: 211
Kamu harcamaları: 211
Kamu menfaati: 211
Kamu otoritesi: 79
Kan: 243
Kanber: 134
Kanuni kişilik: 219
Kanuni temsilci: 216, 220
Kanunu’l-Mehâkim eş-Şer’iyye: 228
Kapalılık: 294
Karâfî: 11
Karîb: 288
Karîne: 248, 272-a
Karîne-i hal: 58
Karşılıklı rıza: 94
Karz: 250
Kasâme: 127
Kasden öldürme: 308
Kâsır: 94
Kasr: 264
Kat’î delil: 150
Kat’iyyü’s-sübût: 27
Kavâid: 3, 305
Kavlî örf: 126
Kavlî Sünnet: 33
Kaza: 155
Kazâ (Yargı): 7, 340, 343 
Kazf cezası: 77 
Kazif: 211 
Kâzif: 211, 278 
Kefâret: 318,338 
Kefen soyucu: 294

Kelâle: 82, 83 
Kelâm ilmi: 3 
Kemâliyyât: 317 
Kerâğu'l-ğanîm: 190 
Kerâhe: 141, 147, 255 
Kerâhet: 29, 338 
Kerâhet vakti: 10 
Kerhî: 70 
Keşfu'l-esrâr: 12 
Keyl: 92, 300 
Kıble: 324 
Kırâat vecihleri: 24 
Kırâd: 92
Kısâs: 28, 228, 317, 318 
Kıyafet ilmi: 36 
Kıyâm: 322
Kıyas: 6, 80, 114, 118, 288, 338 
Kıyas fâsidül i’tibâr: 87 
Kıyas maalfârık: 87, 121 
Kıyas-ı celî: 306, 312 
Kıyasü’l-aks: 108 
Kıyemî mal: 51 
Kifâî vâcib: 165 
Kinâye: 272-a 
Kira: 15
Kira sözleşmesi: 80, 121, 124
Kisâî: 333
Kişilik: 219
Kitâb: 13, 16
Kitâb’u tâati’r-rasûl: 8
Kitâbu'l-ilel: 8
Kitâbu’n-nâsih ve'l-mensûh: 8
Kooperatifçilik: 110
Kök: 76
Kubuh: 204/b
Kudsî hadis: 17
Kudüs: 324, 325
Küfe: 23,211
Kul hakkı: 211, 322
Kunut duası: 341
Kur’: 234, 270, 296
Kur’ân: 16
Kurban: 130
Kurban etleri: 96, 251
Kurtuba: 333
Kurtubî: 228, 333
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Kurû’: 234, 272, 296 
Küçüklük: 97, 98 
Küf: 305 
Küllî kaziye: 3 
Kütüb-i sıtte: 333

L
Lâfzî müşterek: 270, 272 
Lâfzî mütevâtir: 39 
Lâhnu'l-hıtâb: 312 
Lâm: 305
Lâzım mana: 305, 307 
Leys b. Sa’d: 53 
Liân: 268, 324 
Liğayrihî harâm: 178 
Lizâtihî harâm: 176 
Lüğavî hakikat: 272-a 
Lüğavî ilimler: 342

M

Maâni'l-âsâr: 333 
Ma’dûmun satışı: 127, 257 
Mahcur: 224 
Mahiyet: 272-a 
Mahkûm aleyh: 215 
Mahkûm fîh: 205 
Mahsûl: 11, 12, 333 
Makasıd: 316,317,319 
Ma’kıl b. Sinan: 49 
Makîs: 80, 84 
Makîs aleyh: 80, 84 
Maktül: 317 
Makzûf: 211 
Mal: 294
Mal mübadelesi: 263
Malî mükellefiyet: 211
Mâlik b. Enes: 17, 24, 53, 54, 343
Mallar: 307
Malvarlığı: 220
Manevi müşterek: 272
Manevi mütevâtir: 39, 68
Mâni: 142, 145
Mansus aleyh: 306
Maslahat: 92, 338
Maslahat-ı mürsele: 78, 99
Ma’tuh: 223

Mâtürîdiyye: 204/b
Mazeret halleri: 210
Mazınne: 93
Mazmaza: 173
Mecaz: 114,190, 272-a, 307
Mecâz-ı mürsel: 272-a
Mecdüddin Abdüsselâm b. Abdillah: 333
Mecelle: 127, 139, 272-a, 305
Meclis muhayyerliği: 53
Medeni haklardan istifade ehliyeti: 220
Medine: 23, 325
Mefhûm-i muhâlif: 241
Mefhûmü'l-aded: 313
Mefhûmüi-ğâye: 313
Mefhûmü'l-muhâlefe: 313
Mefhûmü'l-muvâfaka: 306, 312
Mefhûmü’s-sıfa: 313
Mefhûmü’ş-şart: 313
Mefkûd: 139
Mehir: 70, 86, 194
Mehr-i misil: 49, 234
Mekârim-i ahlâk: 317
Mekke: 23, 190
Mekkî mushaf: 24
Mekrûh: 29
Me’mûrun bih: 4, 255
Menâsikü'l-hacc: 156
Menbic ahalisi: 82
Mendûb: 29, 147, 172
Menhiyyün anh: 4, 255
Mensûh: 130, 324, 328,333
Mervân: 22
Mesâlih-i mu’tebere: 104 
Mesâlih-i mülğâh: 104 
Mesâlih-i mürsele: 104, 108, 109, 125 
Mescid-i Aksâ: 324, 325, 328 
Mescid-i Harâm: 324, 325 
Mesele-i haceriyye: 340 
Mesîl: 121
Meskût anh: 306, 312-313 
Mesrûk: 134 
Mest: 94
Meşakkat: 91, 209-210 
Meşhûr haber: 328 
Meşhûr hadis: 233 
Meşhûr Sünnet: 41, 322
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Meşrût: 288 
Meşveret: 58 
Meûne: 211-214 
Mevkûf: 220 
Mevlâ: 270, 272, 299 
Mevlâ a’lâ: 10, 272 
Mevlâ esfel: 10, 272 
Mevsûl müstakil: 261 
Meymûn b. Mehrân: 13 
Mezhepte ictihad: 337 
Mezhepte müctehid: 333 
Mısır: 211-214, 225 
Mısır Medeni Kanunu: 223 
Mihrâs: 49
Mikdâd b. el-Esved: 23 
Minhâc: 11 
Miras: 15,28, 338 
Mirastan mahrumiyet: 145 
Mislî mal: 51
Muamelât: 28,201,257,317 
Muâviye: 22 
Muayyen vâcib: 168
Muâz b. Cebel: 13, 22, 36, 69, 70, 82, 108, 

290
Mubah: 29, 147, 185, 248 
Mûceb: 249 
Mudârabe: 92 
Mudayyak vâcib: 156 
Mufavvıda: 49, 234 
Muğîre b. Şu’be: 15, 49, 92 
Muhadded vâcib: 157 
Muhâlâa sözleşmesi: 272 
Muhammed (s.a.): 71 
Muhammed b. Fadl: 127 
Muhammed b. Mesleme: 49 
Muhammed eş-Şeybânî: 52, 92, 121, 122, 

211-214 
Muharram: 147 
Muharramât: 263, 282, 284 
Muhassıs: 261-263 
Muhâyee: 130 
Muhayyer vâcib: 170-171 
Muhkem: 238, 279, 280, 284, 285 
Muhsan: 57 
Muhsar: 73 
Muhtasar: 12

Muhtasaru'l-müntehâ: 11 
Mukatil b. Süleyman: 333 
Mukayyed: 3, 322 
Mukayyed ictihad: 332, 334 
Mukayyed'vâcib: 156 
Munfasıl müstakil: 263 
Munzabıt: 89, 94,96, 216 
Muraccih: 322 
Mûris: 15, 80, 201 
Musâ (Hz.): 129, 130 
Mûsâ leh: 10, 15,80 
Musannaf: 333 
Musarrâh: 51
Mushaf-ı Osmânî: 10, 23, 24
Mûsî: 10, 15, 80,299
Mustasfâ: 11
Mu’temed: 11
Mutezile: 67, 139, 204/b
Mutlak: 3, 57, 58, 235-236, 322, 338
Mutlak ictihad: 332
Mutlak müctehid: 333
Mutlak vâcib: 152-153
Muvafakat: 316, 320
Muvatta’: 343
Mücbir sebeb: 123
Mücmel: 57, 58, 278, 298-299
Müctehid: 2, 8, 315, 331, 338-339
Müctehid imamlar: 342
Müeccel: 123
Müevvel: 285
Müfesser: 233, 278-279, 285, 292, 300 
Müftî: 331,340 
Mükâtebe: 172 
Mükellef: 141,215, 216 
Mükellefiyetin alâmeti: 216 
Mükrih: 226 
Müktesep arızalar: 221 
Mülkiyet: 121,294, 305, 307 
Mülkiyet hakkı: 87, 136 
Mülkiyeti kaybetmek: 307 
Mülkiyetin intikali: 88, 201 
Mülkiyetin kazanılması: 136 
Mümâselet: 318 
Mümeyyiz küçük: 220 
Mümkinü'l-vücûd: 307 
Münâsebe: 86, 323
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Münâsebe metodu: 100 
Münâsib: 94, 99 
Münâsib-i müessir: 99 
Münâsib-i mülğâ: 99 
Münâsib-i mürsel: 99 
Münasib vasıf: 99 
Münazara: 10, 11 
Müntehâ’s-sü’l: 11 
Müntekâ'l-ahbâr: 333 
Mürsel hadis: 54 
Mürûr: 121 
Müsâkâh: 92 
Müsebbeb: 194 
Müsellemü’s-sübût: 12 
Müseylimetü'l-kezzâb: 22, 190 
Müslim: 322, 333 
Müstahill: 208 
Müstakil muhassıs: 262 
Müstefîd (hadis): 46 
Müsteftî: 340 
Müstehap: 173 
Müstehâza: 283 
Müşebbeh: 84 
Müşebbeh bih: 84 
Müşkil: 57, 296
Müşterek: 10, 255, 270, 272, 296 
Müşterek lâfız: 248 
Müşterek mülkiyet: 130 
Müt’a nikâhı: 327 
Mütekavvim: 294 
Mütekellimîn metodu: 8-9, 12 
Müteşâbih: 301 
Mütevâtir kırâat: 243 
Mütevâtir Sünnet: 37, 307, 328, 338 
Müvekkil: 190 
Müvessa’ vâcib: 156 
Müzâbene: 86 
Müzâraa: 123

N
Nadiroğulları: 82 
Nafaka: 161, 194 
Nafaka mükellefiyeti: 313 
Nâfıle: 173 
Nâfiz: 220 
Nâkıs vakit: 10

Nâkıs vücub ehliyeti: 220 
Nakit muhayyerliği: 92 
Nassın delâleti: 294, 306, 308 
Nassın zâhiri: 208 
Nazzâm: 67, 69, 81, 83 
Nebbâş: 103 
Nebevi hadis: 17 
Nedb: 29, 141, 147,248, 338 
Nefis: 317
Nehiy: 3, 204, 257, 338 
Nehyin delâleti: 255 
Nesep: 305
Nesih: 57, 261, 264, 324, 326, 327, 330
Nesil: 317
Nevevî: 308
Neylü'l-evtâr: 333
Nısf: 232
Nifas hali: 232
Nikâh akdi: 87, 341
Nisap miktarı: 194, 198, 201
Numan b. Beşîr: 322

O

Oruç kefâreti: 139
Osman (Hz.): 22, 65,71,78,. 79
Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi: 86

ö
Öldürme fiili: 96 
Ölüm hastalığı: 108
Ömer (Hz.): 13, 22, 71, 78, 82, 108, 340 
Ömer b. Abdülaziz: 79 
Örf: 126
Örf-i âmm: 126, 127, 272 
Örf-i hâss: 126, 127, 272 
Örf sesebiyle istihsân: 122 
Örfi hakikat: 271,272 
Öşür: 268 
Özel nass: 118

P
Pezdevî: 12

R
Râfızîler: 67
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Rakabe: 86, 232 Sarhoşluk: 225
Râzî: 91 Sârık: 294
Recm: 325 Sarîh: 272
Recm cezası: 113, 198, 306 Sarih icmâ: 63-64, 67
Rehin: 15, 54 Savm-i visâl: 58
Rehin sözleşmesi: 57 Sebeb: 10, 142, 145, 191-192
Re’y: 82, 83, 133,308 Sedd-i zerâyi’: 128/a
Re’y içtihadı: 82 Sefeh: 224
Rıza: 226 Sefer: 91
Ribâ: 127, 178, 257, 259, 263, 300, 314, 320 Sehiv secdesi: 73
Ribâ muameleleri: 127 Selâse: 232
Ribâ yasağı: 71 Selef: 118
Ribâ'1-fadl: 320 Selem akdi: 127, 190
Ribâ’n-nesîe: 320 Selmân-ı Fârisî: 36, 51
Ribevî: 86 Semâvî ârızalar: 221
Ric’î talâk: 194 Semüre: 82
Risâle: 8, 307 Sened (hadis): 15, 338
Rivayet zinciri: 338 Serahsî: 12, 173
Rubu’: 232 Sermaye: 136
Ruhsat: 86, 189-190, 210 Setr-i avret: 317
Rücu hakkı: 211-214, 313 Sıfat: 264
Rükû: 17, 322 Sıffîn Savaşı: 134
Rükün: 84, 195 Sıhhat: 202
Rüşd: 99, 145 Sıhhat şartı: 10
Rü’yet: 142

n
Sıhhat şartlan: 228 
Sîbeveyh: 333

S Sika: 18
Sâ’: 51 Sirâcüddin el-Urmevî: 11
Sa’d b. Ebî Vakkâs: 49 Sözleşmenin konusu: 119
Sadaka-i fıtır bkz. Fıtır sadakası Su hissesi: 122

Sadru’ş-şerî’â: 12, 304 Su irtifakı: 100

Sahâbe: 132, 342 Sunî müdahale: 79

Sahâbe icmâı: 82 Sübkî: 71 
Sücûd: 272

Sahâbî: 132 Sükr: 225
Sahabî kavli: 132, 228 Sükûtî icmâ: 56, 70
Sahih: 201 Sünnet: 30-31
Sahih evlilik: 234 Sünnet-i gayr-ı müekkede: 173
Saîd b. el-As: 23 Sünnet-i müekkede: 173
Saîd b. Münzir: 333 Sünnetü’z-zevâid: 173
Saîd b. Müseyyeb: 7, 54, 79 
Sâime: 264, 313

Süyûtî: 17

Salât: 285 
Salih (Hz.): 130

Ş

San’â ahalisi: 82 Şâfiî: 8, 54, 128/b, 337

Sarhoş edicilik: 86, 122 Şâfiiyye metodu: 8 
Şahit tutma: 250
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Şahitlerin tezkiyesi: 128
Şahitlik: 198
Şam: 78,211-214
Şart: 127, 142, 195, 196, 264
Şart isimleri: 259
Şart muhayyerliği: 92, 118
Şarta ta’lîk: 199
Şâtıbî: 316, 320
Şemsüleimme el-Hulvânî: 127
Şer’î delil: 115, 124
Şer’î deliller: 7, 15, 339, 342
Şer’î hakikat: 272
Şer’î hükümler: 3, 8
Şer’î Mahkemeler Kanunu: 225
Şer’î sonuç: 202
Şer’î şart: 196
Şer’î-amelî hüküm: 6
Şer’u men kablenâ: 129, 228
Şerîk b. Sehmâ’: 268, 324
Şevkânî: 94, 333
Şevvâl hilâli: 142
Şîa: 67
Şirb hakkı: 121, 122
Şuf’ a hakkı: 57,87,91,100,124,194,241,313 
Şûrâ: 28, 58

T
Tâbût: 23
Tâcüddin el-Urmevî: 11 
Tafsîl: 57 
Tafsîlî delil: 5 
Tafsîlî deliller: 333 
Tahâret: 144 
Tahâvî: 333 
Tahkîku'l-menât: 103 
Tahkîm: 67 
Tahrîc: 6, 92, 337 
Tahrîcü'l-menât: 101 
Tahrîf: 25
Tahrîm: 141, 147, 255 
Tahrîmen mekrûh: 15, 184 
Tahrîr (Kavram): 12, 87 
Tahsîl: 11 
Tahsilü'l-hâsıl: 71 
Tahsîn ve Takbîh: 204/a 
Tahsîniyyât: 317-319

Tahsîs: 86, 261, 274, 280, 286, 308, 326
Tahyîr: 205
Taklid: 2, 341,343
Takrîr: 12
Takrîrî Sünnet: 36
Takvîmü'l-edille: 12
Takyîd: 58, 240
Takyîdî şart: 197
Talâk: 306
Taleb: 79, 247
Talep hakkı: 128
Talhâ b. Ubeydullah: 65
Talî kaynaklar: 228
Ta’lil: 90
Tam cezalar: 214
Tam edâ ehliyeti: 221
Tam ehliyet: 214
Tam vücub ehliyeti: 220
Tarrâr: 294
Tasarruf: 172
Tasarruf hürriyeti: 248
Tasavvuf ilmi: 3
Tashîf: 25
Tasriye: 51
Tatbîk (rükûda): 49
Tavdîh: 12
Ta’zir cezası: 228
Tazmin: 51,317
Tazmin mükellefiyeti: 123
Tazmin sorumluluğu: 194
Teabbüdî: 28
Teabbüdî hüküm: 86
Teâmül: 263
Teâruz: 228, 268, 281, 284, 308, 320, 323,

329
Te’dib: 249
Tedvin etmek: 8
Tefsir etmek: 299
Tehânevî: 333
Teheccüd: 58
Teklîf: 207, 209
Teklîfî hüküm: 141, 143, 205
Tekmile: 223
Tekrara delâlet: 252, 256
Temellük: 305
Temizlik süresi: 296
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Temlik işlemi: 118
Temyiz kudreti: 87, 216, 220, 222
Tenkîh: 12
Tenkîhât: 11
Tenkîhu'l-menât: 102
Tenzîhen mekrûh: 184
Terâhî: 253
Tercih: 322
Tercüme: 17
Tes’îr: 79
Teslim imkânı: 198 
Teslim şartlı rehin: 121 
Teşrî: 128 
Teşrî tarihi: 337 
Teşriî tasarruf: 58 
Tetâbu’: 19 
Tevakkuf: 272 
Tevâtür: 17,48 
Tevhid ilmi: 3 
Te’vil: 274, 280, 286, 308 
Te’vil ihtimali: 283 
Tevrât: 17, 96, 130 
Teyemmüm: 317 
Tezkiye: 292 
Ticarî ortaklık: 136 
Tirmizî: 322, 333 
Toplu ziraat: 110 
Toplum düzeni: 342 
Toprak mahsulleri: 268 
Tuhur: 27, 234, 272 
Türk: 67

u
Udûl: 116 
Udvân: 198 
Uhud Savaşı: 82, 329 
Ukûbât: 317 
Ukûbât kâmile: 214 
Ukûbe: 214 
Ukûbe kâsıra: 214 
Umde (Umed): 11 
Umum sıygası: 4 
Umûmu'l-belvâ: 51 
Urve b. Zübeyr: 7, 54, 79 
Usul ilmi: 6 
Usulî kıyas: 120

Usûlüddin: 83 
Usûlü'l-fıkh: 2, 7 
Uşûr: 82 
Uygunluk: 98

ü
Übey b. Ka’b: 22, 23 
Übüvvet: 201
Ücretlerin sınırlandırılması: 110 
Ümm (Şâfiî): 53, 328 
Ümmehâtü'l-evlâd: 70 
Ümmü’d-Derdâ: 36 
Üsame b. Zeyd: 36 
Üvey baba: 239 
Üvey kız: 239, 314

y

Vâcib: 29, 148, 248 
Vâcibüi-vücûd: 307 
Vad’î hüküm: 142 
Vâhib: 313 
Vahiy kâtibi: 22 
Vahiy kâtipleri: 17 
Vakıf: 121 
Vakıf tasarrufu: 194 
Vâris: 15, 80, 201 
Vasıf istishâbı: 136 
Vasi: 220
Vasiyet: 10, 15,43,80, 82, 118, 238,328 
Vaz’: 272
Vechü'l-istihsan: 117 
Vedîa sözleşmesi: 121 
Vekâlet: 71, 87 
Vekâleten hac: 82 
Vekil: 136,211-214, 307 
Velâyet: 97, 99 
Velâyet hakkı: 241 
Velâyet yetkisi: 86, 98, 100 
Veli: 86, 121,220,317 
Vesâyet: 274 
Vesk: 268 
Vezn: 92, 300 
Viski: 80, 86 
Vitir namazı: 57, 341 
Vücûb: 29, 247, 338
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Vucûb sebebi: 201 
Vücûb ehliyeti: 21 
Vürûd sebebi: 269

Y
Yahya b. Saîd: 79
Yahyâ b. Yahyâ: 99, 104
Ya’lâ b. Ümeyye: 82
Yankesici: 294
Yargı: 13, 128, 165
Yas tutma: 314
Yasama organları: 343
Yedek hukuk kuralları: 211-214
Yemâme Savaşı: 22
Yemen: 13, 82, 290
Yemin kefâreti: 17, 19, 87, 211-214
Yetimler: 274
Yırtıcı hayvanlar: 120
Yırtıcı kuşlar: 120
Yol irtifakı: 100
Yolculuk: 192

z
Zabt: 53, 338
Zâhir: 68, 92, 233, 274, 285 
Zâhirî adalet: 128
Zâhiriler: 67, 81, 106, 115, 250, 338 
Zannî delil: 68, 71, 150, 268, 338 
Zarar-ı âmm: 79 
Zarar-ı hâss: 79

Zarf: 156 
Zaruret hali: 190 
Zarûriyyât: 317, 319 
Zarûriyyât-ı hamse: 317 
Zâtü’s-selâsil: 36 
Zekât: 211-214, 299 
Zekât müessesesi: 233 
Zekeriyyâ (Hz.): 296 
Zerkeşî: 25 
Zevrâ: 78, 108 
Zeyd b. Ali: 68 
Zeyd b. Hârise: 92 
Zeyd b. Sâbit: 22, 23, 82 
Zeydiyye: 68 
Zeyneb: 92 
Zıhâr: 239, 269
Zıhâr keffareti: 211-214, 239, 246, 291
Zımnî muvafakat: 303
Zikr-i cüz’ irade-i küll: 87
Zilyetlik: 134
Zimmet: 136, 161, 219
Zimmi: 82, 130
Zina: 324, 325
Zina cezası: 70
Zina ithamı: 211-214
Zina suçu: 70, 198
Ziraat ortaklığı: 58
Ziyâd b. Ebîh: 25
Züfer: 121, 123,211-214, 228
Zührî:54
Zü’ş-şebeheyn vâcib: 156





SÖZLÜK693

A
A k ı l  : Aklî melekeleri yerinde, temyiz gücüne sahip olan kimse.
A k îd e  : inanç.
A k i t  : Sözleşme.

A k l î  : Akıl ile ilgili. Akla dayalı.

A m el : Kişinin dış dünyaya yansıyan söz ve davranışları.
A m e lî : Söz ve davranışlarla ilgili. Pratik.
Â m m e : Kamu.

A s i : (Çoğulu: usûl) Kök. Esas. Delil. Kaynak. "Kişinin usûlü"
denince, ana-babası ve dedeleri-nineleri kastedilir.

A s l î  : Temel, birinci derecede.
A vâm  : Halk, sokaktaki adam.

B
B âin ta la k  : Eşlerin birleşebilmeleri için yeni nikâh ve mehir gerektiren

kesin boşama.
B e r î  : Temiz, temize çıkmış. Uzak.
B e y â n  : Açıklama.

B e y 'a t  : bkz. Bîat.

B e y tü lm â l : Devlet hâzinesi.

B îa t  : Devlet başkanlığına aday olan veya hakimiyeti elinde tutan
kişiyi onaylama davranışı. (Genelde el sıkışma şeklinde).

B uğuz : Kişinin içinde başkasına karşı taşıdığı düşmanlık hislen.
B ü rh â n  : Apaçık delil.

C
C a iz  : Müsaade edilmiş, dinen yapılmasında sakınca olmayan. Mümkün.
C e d e l : Çetin tartışma. Münazara sırasında hasmın delillerini çürütme

sanatı.

Sözlüğe, sadece m etinde ve dipnotlarda özel olarak açıklanmayan terim  ve kelim eler alınmıştır. 
D iğer terim  ve kelim eler için indeksten faydalanılmalıdır.
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C evâz
Cumhur
Cumhûr-ı fukahâ 
Cumhûr-ı ulemâ 
Cüz'
C ü z’î

D e lâ le t  
D elâlet-i kat'î 
D elâ let-i zannî 
D e li l

Edâ
Ehl-i kitap  
Emr-i bilm a'ruf 

E tb âu't-T âbiîn

F ak ih
F er 'î

F esh
F etv a

Furû'

Harâc
H ay ız
H is s î

H üccet

: Câizlik, câiz olma. (bkz. Câiz).
: Büyük çoğunluk.
: Fakihlerin büyük çoğunluğu.

: Bilginlerin büyük çoğunluğu.
: Bütünün parçası.

: Bütünün bir parçası ile ilgili, tikel.

D
: Gösterme. Yol gösterme, tşâret.
: Kesin olarak gösterme.

: ihtimalli olarak, kesin tarzda olmaksızın gösterme.

: Ulaşılmak istenen sonuca götüren kılavuz. Hüccet. Kaynak. 
Kanıt.

E
: Yerine getirme, ifâ. Zamanında ödeme.
: Kitap ehli, yahudiler ve hıristiyanlar.
: iyiyi emretme.

: Tâbiûn’dan sonra gelen nesil. Tâbiîlerle görüşüp onlardan hadis 
nakleden kimseler.

F
: (Çoğulu : Fukahâ) Fıkıh bilgini. Müctehid.
: Fer’, dal demektir. Fer'î, asıl ile değil detay ile ilgili 

anlamındadır.

: Bozma. Bir sözleşmeyi ortadan kaldırma.

• (Çoğulu : Fetâvâ) Fıkhî bir meselenin hükmünü açıklamak üzere 
yetkili kişilerce verilen cevap.

: (Tekili : Fer’) Dallar demektir. "Usûl"ün karşıtı olarak kullanılır. 
Furû-ı Fıkıh, doğrudan doğruya fıkhî olaylara uygulanacak 
hükümleri ifade eder.

H
: Gelir. Gayrimüslimlerden alınan bir nevi arazi vergisi.
: Kadının aybaşı hali.

: Duyu organları ile algılanabilen.
: Delil. Kaynak. Dayanak.
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is m e t
İe m â lî
İddet

İftâ
İftitah  tekbiri
İhrâm
İh tisa r
İlh ak
İmam
İm âm et
İsk a t

İ s t id lâ l
İ s t in b â t

İ s t in s a h
İştirak hali

İtik ad
İtik a d î
İ tt ib â
İ tt ifa k

Kaari'
Karine-i hâl 

K asretm e  
Kavi - kavil 
Kazâ (kadâ) 
K azâî 
Kaza etme 
K azf
Kelâm ilmi 
K ıy e m î

K ü llî

I - İ
: Günahsızlık.

: Topluca, detaya inmeksizin.
: Boşanmış veya kocası ölmüş kadının tekrar evlenebilmesi için 

beklemesi gereken süre.
: Fetvâ verme (bkz. Fetvâ).

: Namaza başlarken alınan tekbir.
: Hac ve umre ibadetine mahsus kıyafet.
: Özetleme, kısaltma.
: Katma. Bir şeyi başka bir şeye bağlama.
: Önder. Namaz kıldıran kişi. Büyük din bilgini. Devlet başkanı.

: imamlık. Hilâfet, devlet başkanlığı görevi.
: Düşürme. Mükellefiyeti iskat : Yükümlülüğü ortadan

kaldırma.
: Delil getirme, delil olarak bir şeyden faydalanma. Akıl yürütme.
: Metodlarına başvurarak ve gerekli çabayı harcayarak hüküm 

çıkarma.
: Nüsha çıkarma, çoğaltma.
: Bir suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumu.

: inanç.

: inançla ilgili.
: Uyma.
: Fikirbirliği etme.

K
: Okuyan. Kur'ân okumada ihtisas kazanmış kişi.

: Durumun delâleti.
: Kısaltma. Belli durumlara özgü kılma.
: Söz. Görüş.

: Yargı. Yargılama.
: Yargı ile ilgili.
: Vakti geçtikten sonra ifâ etme.

: Iftirâ.
: Islâm inançları ile ilgili meseleleri inceleyen ilim. Teoloji.
: Çarşıda-pazarda benzeri bulunmayan, misline göre

değerlendirilmeyip özel değerlendirmeye tâbi tutulan (mal).

: Bütüne ait, tümel.
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M
M a sla h a t : (Çoğulu: Mesâlih) Yarar, menfaat, hayır.
M a'sûm : Günahsız.
M eh ir : Evlenme akdinde kocanın kadına ödemekle mükellef olduğu maddi 

değer.
M ehr-i m isil : Bir kadının emsali için ödenen mehir.
M e'murun bih : Emredilen, yapılması istenen.
M enhiyyun anh : Nehyedilen, yasaklanan.
M enk u l : Nakledilmiş, aktarılmış. Taşınabilir.
M ensuh : Neshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış.
M e sâ lih : bkz. Maslahat.
M ezh ep : Görüş. Doktrin. Ekol.
M is l î : Çarşıda - pazarda benzeri bulunan (mal).
M uktezâ : Bir şeyin gereği.
M u n sıf r insaflı, insaf sahibi.
M ûrıs : Miras bırakan.
Mûsâ leh : Lehine vasiyet yapılan.
M u sî : Vasiyet eden.
M üctehid : İctihad ehliyetini haiz kimse. Fakih.
M ü k e lle f : Yükümlü.
M ünazara : Tartışma.
M üt'a : Fayda, faydalandırma. Menfaat. Hediye.
M üteahhirîn /  M üteahhirûn : Geç dönem bilginleri. Sonraki, sonrakiler.
M ü te k e llim în : Kelâmcılar.
M ü teveffa : Ölmüş kimse.

N
N akI :: Aktarma.
N â sih  :: Nesheden, yürürlükten kaldıran.
N a ss  :: Doğma. Vahiy ile sabit ifade. Kur'ân âyetlerine ve hadislere 

verilen ortak ad.
N efy  :: Olumsuzluk.
N efy etm e : Olumsuz kılma, olumsuz hale getirme.
N ehy-i anilm ünker : Kötülüğü yasaklama, kötülükten sakındırma.
N üzûl : İnme, nâzil olmak (Kur'ân âyetlerinin gelişi için kullanılır).
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R
R â v i : Rivayet eden.
R e'y  : Görüş, kanaat.
R ic'î talâk : Yeni nikâh ve mehir gerekmeksizin eşlerin tekrar birleşmelerine

imkân veren, dönüşü mümkün boşama.

S - Ş
S a h îh a y n  : Buhârî ve Müslim’in hadis kitaplarım birarada ifade eden bir

terim.
S a ğ îr  : Küçük.

S e fe r î : Yolcu.

Selef-i S â lih în  : Islâm'ın iman ve ahlâk esaslarına bağlılıkları ile örnek olmuş ilk
nesiller.

Sem âvî dinler : Semâvî, gök ile ilgili, gökten gelen demektir. Semavî dinler,
vahye dayalı olan dinleri (: İlâhî dinleri) ifade eder.

Sem ere : Meyve, ürün. Sonuç.
Sened : Dayanak. Belge. Hadisin raviler zinciri.
S ik a  : Güvenilir kimse.
S ıy g a  : Söz kalıbı.

Sübut : Sabit olma.

Şâri' : Kanun, din koyan demektir. İslâmî bir terim olarak, Allah ve
Rasülünü ifade eder.

Ş âz : Kurala uymayan, kural dışı. Münferit.
Şer : Kötü, kötülük.
Şerh : Açıklama.

Ş er 'î : Dinle ilgili.
Şöhret (yoluyla rivayet): bkz. Meşhûr (indeks).

Tâat

T âbiûn

T a f s î l î
T ahrîc
T a h s îlü 'l -h â s ıl

Takrîr
Talâk

: Allah’a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmak için ibadet ve 
davranışta bulunmak.

: (Tekili: Tâbiî) Sahâbe'den sonra gelen nesil. Sahabilerle görüşüp 
onlardan hadis rivayet edenler.

: Detayla ilgili.
: Çıkarma.

: Var olan bir şeyi yeniden elde etmek için (boşuna) çaba 
sarfetmek.

: Belirtme. Kararlaştırma, ifade etme. Aynen kabullenme.

: Boşama. Evlilik bağının irade beyanı ile sona erdirilmesi.
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T âlî
T a 'lîl
Ta'mîm
Ta'netmek
Tebe-i Tâbiîn
Tecvîz etme
Tedvin
T efsir
T elh îs
T em lik
Tes'îr
T esm iye
T eşrî'î
Tevhîd ilmi

T ilâvet

Um ûm u'l-Belvâ

Va'd
Va'îd
V ahiy

Vâris
Vaz' etmek 
V ecih
Velâyet yetkisi 

Vürûd

Zann
Zann-ı galib

: Aslî olmayan. İkinci derecede.

: B ir hükmün illetini, gerekçesini araştırma ve tesbit etme.
: G enelleştirm e.

: Kusur izafe etmek.

: bkz. Etbâu't-Tâbiîn.

: Câiz görme (bkz. Câiz).

: Mevcut hükümleri biraraya getirme. Kodifikasyon.

: Yorumlama.

: Özünü çıkarma. Özetleme.

: Mülkiyeti devretme.

: Fiatlara narh koyma.

: Adını koyma. Belirleme. Miktarı kararlaştırma. Besmele çekme.
: Hukukla, fıkıhla ilgili.

: Tevhîd, birleme, Allah’ın birliğini kabul ve ifade anlamınadır. 
“Lâ ilahe illallah” sözüne kelime-i tevhid denmesi bundan 
dolayıdır. Tevhîd ilmi, İslâm inançlarını inceleyen ilim, kelâm 
ilmi demektir.

: O kum a.

U
: Kaçınılması zor veya imkânsız durum. Çoğunluğun bilgisi dışında 

kalamayacak genel şeyler.

V
: Söz verme. M ükâfaat sözü.

: Cezalandırma sözü.

: Allah ın, kullarına tebliğ etmek istediklerini peygamberlerine 
bildirmesi; A llah’ın peygamberlerine bildirdikleri.

: M irasç ı.

: K oym ak.

: Yön. Şekil. Dayanak.

: Küçükler vb. tam ehliyetli olmayanlar üzerindeki kanunî temsil 
ye tk isi.

: Gelme (hadis için kullanılır).

Z
: Tahmin etme, ihtimalli olarak bilme.

: Kuvvetle tahmin etme. Büyük ihtimal.
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