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FIKIH YA DA MÜSLÜMANLARIN HUKUKU
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F kh n ya da yeni yayg n ad yla &slâm Hukukunun a r ekliyle bir “hukukçular n hukuku” olma mahiyetini gösterdi(i tespitinde bulunanlar vard r1. Öte yandan
ahsen benim de kat ld ( m ve bir çok meslekta m n &slâm hukukundan bahsederken
“müslümanlar n hukuku” eklindeki nitelemeleri bir bak ma yerinde bir tespit olmaktad r. Ancak bundan kimin neyi kastetti(i ya da kimin neyi anlad ( çok aç k de(ildir.
Bu yüzden bu yaz m zda bu konu üzerinde durmak istiyoruz.
Burada üç tane kavram bulunmaktad r: F k h, müslüman ve hukuk. Söze bunlara aç kl k getirerek ba lamak yerinde olacakt r. F k h bilindi(i gibi, kök anlam ve
bizzat Kur'ân’da yer ald ( ekliyle derinlemesine bir anlay n ad d r. “et-Tefakkuh
fi’d-dîn” (Tevbe 9/122) eklindeki Kur'ânî ifade, sa(l kl , kapsaml ve derinlikli din
anlay n ifade etmektedir. Burada bir alan s n rlamas yoktur. Bunun sebebi k saca
udur: &slâm dininin esas n tevhîd olu turur. Tevhîd, hem yaratmada hem de yarat lanlarla ilgili buyurmada/yönetmede yegane güç ve kudret sahibi olarak Allah’ bilmek demektir. Yaratmada ve Rab olarak âlemlere ili kin buyurmada ba ka güçlerin
varl ( n tan mak &slâm inanc na göre irk say lmakta ve bu durum imanla ba(da *
1

Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi
bk. Joseph Schacht, slâm Hukukuna Giri+, Ankara 1986, s. 212.
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mamaktad r. Bu halde dinin inanç boyutunda evreni yarat c olarak Allah’ n mülkü
bilmek ve ayr m olmaks z n mülkünde yegane söz sahibi olarak Yüce Kudreti ve
O’nun a k n iradesini tan mak ve ona teslim olmak vard r. Dinde tefakkuh i te bu
ümulü ile söz konusu edilmi tir. Bu inanç ve anlay n bir uzant s olarak ilk zamanlarda f kh n, akaid konular n , muamelat konular n ve zühde dair konular ayn
ekilde içermekte oldu(u bir gerçekliktir. F kh n, zâhir f k h-bât n f k h gibi k s mlara
ayr lmas bu birlikteli(in bir göstergesidir. Kelam ve f k h Me’mun (ö. 218/833) dönemine kadar birbirinden ayr lmam t . Nitekim &mam Ebu Hanife’nin “el-F khu’lekber” adl risalesinin (Büyük F k h anlam nda) içeri(ini inanç konular n n olu turdu(u, ilgililerin malumudur.2
&slâm, en önemli tan m n bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Cibrîl’in sorular na
verdi(i cevapta bulmu tur. Buna göre din olarak &slâm’ n üç veçhesi vard r: &nanç
boyutunu olu turan iman, muamelat yani günlük ya am boyutunu olu turan &slâm,
zühd ve ahlâk boyutunu olu turan &hsan. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) din olarak &slâm
ö(retisine uygun ekilde, onu anlama, kavrama ve ya ama geçirme çabas olarak
f k h da hem inanç konular n , hem günlük ya ant m z , hem de zühd ve ahlâk anlay m z kendisine konu edinmi ve tevhîd inanc n n bir gere(i olarak bu alanlar n
tümünde, yani herhangi bir alan ay r m na gidilmeksizin bütün âlemlerde, yarat c
olarak O’nun bilinmesi gerekti(i gibi, buyurucu olarak da O’nun a k n iradesinin
hâkim k l nmas gere(ini ortaya koymaya çal m t r. Müslümanlar aç s ndan f k h
i te budur. Yani f k h inanç olarak Allah’a nas l inan lmas gerekti(ini ortaya koyaca( gibi, günlük ya am alan nda da O’nun iradesini hesaba katmay , ahlâk sistemi
olu turmada da O’na ait de(erleri esas almay bize ö(retmek derdinde olmu tur.
&slâm medeniyetinin bütünüyle bir f k h medeniyeti oldu(unun kabulü bu hakikatin
bir sonucudur. Hal böyle olunca f kh n, Allah’ n a k n iradesinin, ete kemi(e bürünüp
Arabî Kur'ân olarak görünmü oldu(u vahye neden bu kadar önem verdi(i anla labilir olmal d r. Çünkü f kh n varl k amac , Allah’a ait olan dini her veçhesiyle anlama,
aç klama ve ya ama geçirme çabas d r, f k h bir anlamda bu yoldaki bezl-i mechûdün
ad d r. Öbür taraftan bizzat Allah’a ait oldu(unda üphe edilmeyen vahyin mutlak
de(eri yan nda laf zlar n de(i tirilemezli(i ve bütün unsurlar n Bari taraf ndan özellikle seçilerek terkip edilmi oldu(unun kabulü, f kh n ister istemez lafzî (literal)
yoruma çokça e(ilme yoluna girmesi sonucunu da beraberinde getirmi tir.3 Bu demek
oluyor ki, e(er f k h buysa, onun bu yapm olduklar tabiîdir.
Dinin, hayat kar s nda ilgi duymad ( hiçbir alan yoktur; inanç, ya ant ve
ahlâka dair ne varsa, din bunlarla birebir ilgili olmu tur. Alaka yo(unlu(u farkl
olabilir, ancak dinin gerek ad n koyarak, gerek prensibini vaz ederek kapsamad (
bir alan tahayyülü mümkün de(ildir. Konusu bütünüyle din olan f kh n da bu itibarla
bir ayr m yapmaks z n her alanla ilgilenmesi, hayat n ahlâkî, siyasî, iktisadî.. bütün
yönlerini ku atmas mahiyetine uygun bir özellik idi.
2

Bu konuda bk. Ahmed Hassan, slâm Hukukunun Do&u+u ve Geli+imi, trc. Ali Hakan Çavu o lu - Hüseyin
Esen, z Y. stanbul 1999.s. 27 vd.
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bk. . Kâfi Dönmez, slâm Hukukunda Müçtehidin Naslar Kar+ s ndaki Durumu” MÜ FD, stanbul 1986,
sy. IV, s. 33.
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F kh n yayg n olarak &mam Azam Ebu Hanife’ye nispet edilen ve gerçekten
klasik bir de(er ta yan “Ma’rifetü’n-nefsi mâ lehâ vemâ aleyhâ = Ki inin lehinde ve
aleyhinde olanlar bilmesidir” eklindeki tarifi yukar da k saca anlat lan f kh n bütüncül mahiyetini ortaya koyma çabas n n bir sonucudur. Ne var ki zamanla f kh n
bu as l anlam n kaybetmeye ve dinin sadece günlük ya ant alan na çekilmeye ba lad ( n mü ahede etmekteyiz. Bu geli melere paralel olarak daha sonralar bu tarifin
sonuna “amelen = ya ant bak m ndan” kelimesinin eklenmesi ve Türkçe’ye de iyice
hukuk alan na çekilerek “ki inin haklar n ve ödevlerini bilmesidir” diye çevrilmesi, o
ilk bütüncül anlay tan kopman n i aretleri olmaktad r. Dahas f k h zamanla mahiyet ve kapsam bak m ndan daha da daralm ve sonuçta hukukî meseleleri bilmek,
sadece hukukî meseleler ve hatta sadece hukukî literatür için kullan l r hale gelmi tir.
&kinci önemli kavram m z “müslümanlar” idi. Burada müslüman olandan
maksat, herhalde kendisini müslüman olarak kabul eden herkes de(ildir. Müslüman,
yukar daki din tan m na uygun olarak &slâm inanc n kalbine yerle tiren ve onu içselle tiren, bu inanç düzlemi üzerine günlük ya ant s n ilahî iradeye uygun olarak
gerçekle tirme çabas içinde olan ve ahlâk da dahil olmak üzere bütün de(erlerin
kayna( n sadece Yüce Allah olarak bilen ve hayat n bu de(erlerle anlaml k lmaya
çal an kimsedir. Bu konuda bir hadis bize k tutabilir. Hz. Peygamber (s.a.v.), hayvan nas l bo(azlan r, besmele çekilir mi, çekilmese de olur mu gibi bir ba(lamda
“Müslüman, Allah ad na bo azlar, besmele çekse de çekmese de…” buyurmu tur4.
Yani Allah inanc na sahip olan, bu inanc ili(ine kadar içselle tiren, her alanda Allah’ tevhid etmeyi iar edinen, hayat felsefesi “Allah’tan gelme, u k sac k dünya
hayat nda Allah ile olma ve sonunda Allah’a dönme” olan bir müslüman yapaca(
her i i, ataca( her ad m zaten Allah’tan ald ( güçle, Allah’ n ad yla, Allah ile ve
Allah için yapar, atar, bunu ayr ca dili ile ha söylemi ha söylememi , onun fazla
önemi yoktur. Tabiî söylemesi elbette daha güzel olur. Bu anlamda müslüman n her
i e besmele ile ba lam olmas n n anlam daha bir aç k olur. Müslüman, yapt ( i in
ba nda besmele çekerken, insanl ( n genel s fat halife olmas itibariyle “Bismillah
yani Allah ad na” demi olmakta, ikinci a amada yani zorunlu kulluktan gönüllü
kullu(a yükselme çabas içinde her alanda O’nun iradesini hesaba katmakta,
“Emr”ine boyun e(mekte oldu(unu ifade etmi olmak için de “bismillah” yani “Allah’ n ad yla” demektedir. Gene “bismillah” n, isim kelimesinin mukhaml ( (zaidli(i)
dikkate al nd ( nda “Allah ile” anlam na geldi(i ve müslüman n bu ifadeyle O’nunla
hemhal oldu(u anlam n da hep kalbinde bulunduraca( hat rda tutulmal d r.
Adalete hâdim nizam n ad olmas gereken “Hukuk” ise, insanlar n, yasalara
ba(l olarak fiil ve hareket serbestli(ini düzenleyen esaslar ve kurallar bütünüdür.
Hukuk dendi(i zaman, f kh n aksine daha çok somut kurallar, eklî artlar, prosüdür
vb. akla gelir. Hukuk, f k hta oldu(u gibi derinlemesine bir anlama çabas n içermez.
Öbür taraftan hukuk kendisini belli bir alanla s n rlar. Örne(in insan ve Allah aras ndaki ili kileri kendisine ilgi alan bile görmez, yasalara ayk r l kla ilgilendi(i gibi,
uygunlukla ilgilenmez. Yapt r m gücü bu dünyadan öbür tarafa geçmez. Dinden, örfâdetten, ahlâktan ayr bir kurum olarak i lev görür, kaynak olarak belki bunlardan
4

bk. Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Haydarabad 1356, IX, 239-240.
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yararlan r, ancak yasalar yap ld ktan sonra yürürlükte oldu(u sürece salt yasa oldu(u için uygulan r. Bekil artlar yerine getirilen bir yasa, maksad gerçekle tirmiyor
diye ihmal edilemez. Baz yasalar eskir, yenisi ile de(i tirilir ve bu böyle sürer gider.
Hukukun genel karakteri tutucu olu u ve toplumun, geli melerin arkas ndan geli idir.
Bir ülkede, belli bir zaman diliminde yürürlükte olan hukuk kurallar n n tümüne birden mevzuat denir. Müspet/ pozitif hukuk tabiri de bunu ifade eder. &slâm
tarihi boyunca müslümanlarca olu turulan devletlerde hukuk/mevzuat ihtiyac n
f k h kar lam t r. Ancak burada söz konusu olan f k h, belli bir dönemde, belli bir
ülkede yürürlükte olan ve belli bir ekole mensup fukahaca olu turulmu erî amelî
mesâile dair hükümlerdir ve as l olan bu hükümlerin uygulanmas d r. Mücerred,
dinin anla lmas , yorumlanmas anlam nda bir bezli mechûdun ad de(ildir.
Bugün mesela “el-Hidaye, bir f k h kitab d r” denildi(i zaman, bundan, bu kitapta toplanm olan hükümlerin, vaktiyle Hanefî ekolüne mensup fukahan n belirli
çevre artlar içinde hayata dinden bir cevap mahiyetinde olu turmu olduklar kurallar oldu(unu anlamam z gerekir. Yoksa bundan, genel geçer bir &slâm f kh anlamak
hatal olur. E(er bu kitapta yer alan hükümler, vaktiyle belli bir mezhep çerçevesi
içinde uygulama ans da bulmu ise, ayr ca biz ona o dönemin müspet hukuku gözüyle de bakar z. Bundan gene, onlar n aynen bizim için de geçerli müspet hukuk
kurallar olmas lâz m gelmez. Belli bir döneme ait f kh , kaba bir benzetme ile mesela
müzede sergilenen Fatih’in vaktiyle döktürmü oldu(u toplara benzetebiliriz. Bu
toplar n, zaman nda ça( kapay p ça( açan büyük fetihlere imkân vermesi, fevkalade
i levsel olmas , bizim için de ayn ekilde gerekli, geçerli ve i levsel olmas n gerektirmez. Aksine bizim için önemini yitirmi olmas , o toplar n tarihî de(erini de düürmez. Bize dü en bunlar dikkate alarak, i levselli(ini yitirmeye yüz tutmu araçlar , daha etkin olanlar yla de(i tirebilmek, günümüzde kendi ihtiyaçlar m z kar layabilecek olanlar , onlar n yerine ikame edebilmek olmal d r. Ne eskide srar ederek,
ne geçmi i yok sayarak bir yere varmak mümkün de(ildir.
Bu ön aç klamalardan sonra bir yere gelelim ve öyle bir soru soral m: Madem
ki f k h, müslümanlar n hukukudur. Mesela günümüzde Türkiye’nin nüfusu tarihte
hiç olmad ( ekilde müslümanlardan (% 99.9 gibi kahir bir ekseriyet) olu maktad r.
Bugün müslümanlar olarak bizim de bir hukukumuz vard r. Öyle ise müslümanlar n
bu hukuku ayn zamanda bizim f kh m zd r, diyebilir miyiz. Yahut yukar daki sözden
böyle bir sonuca m var lmak isteniyor. Yani mademki f k h, müslümanlar n hukukudur, öyle ise f k h f k h diye ba ka eylerle, tarihin karanl klar na gitme çabalar yla ne
i imiz olmal … falan gibi.
Nas l ki “tarihte belirli dönemlerde belirli artlar alt nda uygulanm olan
mesâil-i erîyye-yi ameliyye anlam ndaki f k h aynen, her zaman ve zeminde herkes
için geçerlidir” eklindeki bir iddia ne kadar ifrat bir tutum ise, yukar da soru haline
getirilen tutum da ayn ekilde kar bir a r (tefrit) tutumdur. F k h ne o ne de berikidir.
E(er “F k h, müslümanlar n hukukudur” cümlesiyle, f k h, Hz. Ömer gibi,
&mam Ebû Hanîfe gibi büyük müslüman hukukçular n üretmi olduklar bir de(erdir,
denilmek isteniyorsa, elhak bu do(rudur. Zaten olan da budur. Çünkü f k h ayn
zamanda bir sürecin ad d r. Gökten zembille inmi , sistem halinde bir f k h hiçbir
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zaman var olmam t r. Ne Kur'ân, ne de Hz. Peygamber’in sünneti, bu manada tam,
kapal bir hukuk sistemi olu turmu ve bize gere(i yerine getirilsin diye sunulmu
de(ildir. Mecelle’nin ba nda o günkü Padi ah Sultan Abdülaziz’in kendi el yaz s yla
dü tü(ü “mucibince amel olunsun” kayd vard . Çünkü Mecelle bir hukuk sistemidir,
kendi ça( na göre son derece de(erli bir hukuk kodudur, belli bir sistematik içinde,
genelde meseleci yöntemle maddeler halinde ortaya konulmu ve uygulamaya sokulmu tur. Bizde 1926 y l na kadar, &slâm ülkelerinin bir ço(unda ise daha uzun
y llar ba ar ile de uygulanm , ihtiyaçlar kar lam t r. 1926 dan sonra bugün Mecelle bizim için ne anlam ifade etmektedir? Hâlâ bizim öz f kh m z m , yoksa tarihte
vaktiyle belli bir süre uygulanm olan hukukumuz mu? Buras unutulmamal d r ki
Mecelle’yi resmî bir hukuk sistemi haline getiren o günün ihtiyaçlar n kar lamak
üzere olu turulmas n n ard ndan, uygulanmas ve hayata geçirilmesi do(rultusunda
irade-i seniyyenin iktiran idi. Bugünkü dil ve kar l ( ile söylersek, yasama erkinin
yasa yapmas ve devletin ba n n da yürürlü(e koymas idi. O gün, hukuk, hukuk
teknisyenleri taraf ndan yap lmakta ve bütün erkleri tek elde tutan Padi ah taraf ndan da onaylanarak yürürlü(e konulmakta idi. Günümüzde ise erkler ayr lm , yasa
yapmay , yasama meclisi deruhte eder olmu tur. Bu olumlu bir geli medir, ancak
yasama meclisine seçilenlerin ço(unlu(unun hukukçu olmamalar , gerek hukuk tekni(i gerek hukuk mant ( bak m ndan yasa yapmak için gerekli bulunan melekelerden yoksun bu insanlar n yasa yapmalar ayr ca üzerinde durulmas gereken bir husustur.
Tekrar ba a dönersek unu söyleyebiliriz. F k h, her zaman ve zeminde ilahî
iradenin aç l m n sa(lamay kendisine me gale edinmi bir disiplinin ad d r. Bu yetki
esasen “ulülemr”e aittir. Ulülemr, ise her bir mesele hakk nda Allah’ n iradesini belirlemeye çal ma ve akabinde de bunlar uygulama yetki ve sorumlulu(una sahip kimseler demektir. Bunlar vaktiyle Hz. Ebû Bekir, Hz.Ömer, Hz. Ali, Emevî halifesi Ömer
b. Abdilaziz örneklerinde oldu(u gibi hem içtihat melekesine sahip hem de yürütme
erkini ellerinde bulunduran kimselerdi. Fethedilen ülkelere gönderilecek yöneticilerin
gittikleri yerde hem hâkim (vali) hem de kâdîlik yapabilecek donan mda olmas na
özen gösterilirdi. Ancak bu uzun sürmedi, sahabe neslinden sonra giderek emirlik,
âlimlikten soyutlanmaya ba lad ve böylece ulülemr vaktiyle her iki özelli(e birden
sahip tek bir zümre iken giderek ayr t ve hukuk kurallar n koyan ulema/ hukukçular ve olu turulan bu kurallar uygulayan emirler /ümera olmak üzere iki ayr s n f ile
temsil edilir hale geldi.
&slâm tarihine bakt ( m z zaman hukukun yap lmas n n tamamen ulema taraf ndan ve sivil bir faaliyet olarak gerçekle ti(i görülmektedir. Ulema, özellikle f kh n
olu um dönemi olan Emevîler döneminde kendi hallerine b rak lm / terkedilmi tir.
Emevî halifeleri bilindi(i gibi din ile fazla ilgili de(illerdi. O yüzden onlar, dine ve
dinin hayata cevab n haz rlama vazifesinde olan f kha fazla kar mam lard . F k h/
ilim faaliyeti tamamen uleman n elinde ve onlar taraf ndan sürdürülmekte idi. Emevî
halifelerinin hukuk ihtiyac n , atam olduklar kad lar marifetiyle, onlar n ürettikleri
ki isel içtihada dayal yarg faaliyeti eklinde kar lam olduklar n söylemek mümkündür. Onlar n yerini alan ve kendilerini dinle yak ndan alakal gören Abbasî halifeleri dönemine gelindi(inde ise, bu dönemde daha çok vaktiyle olu turulmu olan
f kh n tedvin edildi(ini, olgunla t r ld ( n ve belli ekoller arac l ( ile mevzuat ihtiya-
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c n n kar lanmas yoluna gidildi(ini, art k uygulanacak hukukun önceden belli,
muayyen bir mezhep çerçevesinde ve kendi içinde belirlenmi kurallar ve hiyerar isi
bulunan bir ekil ald ( n söylemek mümkündür. Bundan böyle yarg faaliyetinin,
mezheplerce üretilmi bulunan hukuk kurallar n n bizzat yarg te kilat nca atanm
kad lar marifetiyle uygulanmas eklinde oldu(unu görmekteyiz. Bu hukuk kurallar ,
halk n içinden, halka mal olmu sivil ulema taraf ndan olu turulmu oldu(undan
yöresel olarak yüksek bir kabul görme ans na sahip olmu bu, yöneticilerin de i ine
gelmi tir. Ayr ca serbest içtihada dayal yarg faaliyeti yerine, önceden belli ve bir
hiyerar isi bulunan mezhep çerçevesi içinde karar verilmesi anlay , bir anlamda
kad lar için de siyasete alet olmama güvencesi sa(lam , bu hukukta önemli bir istikrar n sa(lanmas n n ve bunun as rlar boyu sürdürülmesinin zeminini olu turmu tur.
Ancak bu durum, sözü edilen olumlu geli meye mukabil serbest dü ünce ve özgür
içtihat anlay na da tabii ki set vurmu tur.
Osmanl döneminde de hukuk ihtiyac , belirli yörelerde belirli mezheplerin esas
al nmas yoluyla kar lanm ve mezheplere ait f k h kitaplar , hukukçular n el kitab
olmu tur. Hatta Dürer ve Mültekâ gibi baz f k h kitaplar yar resmî bir mahiyet bile
kazanm t r. Çe itli ihtiyaçlar saikiyle Mecelle’nin haz rlanmas a amas na gelinmi ti.
Mecelle de yukar da sözü edildi(i gibi ayn ekilde hukukçulardan (ulema) olu an bir
heyet taraf ndan haz rlanm ve padi ah taraf ndan da onaylanarak yürürlü(e sokulmu tu. Dolay s yla içeri(i, kendilerine itaatin vacip oldu(u ulülemrin “ erî amelî
hükümler” olarak belirledi(i eylerdi ve kamu için, kamu velayetini elinde bulunduran makam n emrinin iktiran sürdü(ü müddetçe de bilfiil mucibiyle amel olunmas
lâz m olan müspet hukuk kodu idi. Bunun anlam , 1926 dan itibaren bu özelli(ini
yitirmi olmas d r.
F kh az çok bilenler, zamanla f k h kitaplar nda tedvin edilmi bulunan hüküm ve görü lerin Hz. Ömer gibi, mezhep imamlar gibi fukahan n üretmi oldu(u
hüküm ve görü lerden ibaret oldu(unu bilirler. F kha, müslümanlar n hukuku denmesinin sebebi de budur. Ancak bu f k h denilen bir eyin esasen yoklu(u anlam na
gelmez. Bunu demek istiyoruz ki, e(er f k h mücerred müslümanlar n görü lerinden
ibaret olsayd , kendine özgü bir çerçevesi, bir omurgas olmasayd o zaman, herkes
bir ey söyleyece(ine göre, ortada f k h diye bir hakikat da olmayacakt . Herkesin
belli/ayn eyi söylemesinin bir garantisi yoksa, o takdirde ortada hiçbir kimsenin
di(erleriyle payla abilece(i ortak bir f k h bulunmayacak demektir. Fiilî durum yani
müslümanlar n ve f kh n tarihi bunu yalanlamaktad r. Biz biliyoruz ki, &slâm f kh
tek bir mahiyetten ibaret de(ildir. Çok de(i ik ve yüzlerce, binlerce farkl içtihatlar,
görü ler vard r. Ekolle enler bile onlarcad r. Ama bütün bunlara ra(men, bu farkl
ekollerin, de(i ik dü üncelerin ortaya koymu oldu(u f k h miras , ana gövde itibariyle birdir ve ayr l klar sadece ayr nt larla ilgilidir. Usul konular ndaki ayr l klar
özde de(il, fer’î konulardad r. Hiçbir kimse vahyin kaynak olamayaca( n söylemez.
Sübutu sabit görülen naslar kar s nda pervas z kalamaz. Ancak de(i ik yöntemlerle,
farkl bak aç lar yla de(i ik sonuçlara varabilir. Bu sonuçlar bile esas itibariyle &slâm f kh n n ana gövdesini olu turan, çerçeve ve omurgas n te kil eden k s mda
birlik arzeder, bütün görü ler bir yerde birle ir. Mesela hiçbir mezhep ya da müçtehit
abdest âyeti kar s nda bigane kalamaz, herkes abdest diye bir ey oldu(unda, ellerin, yüzlerin y kanmas nda, ba n meshedilmesinde, ayaklar n ikisinden birine kat l-
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mas nda hemfikirdirler, ancak yüzün s n rlar neresidir, eller nereye kadar y kanmal d r, dirsekler dahil midir, ba n tamam m , yar s m , dörtte biri mi, daha az m …
gibi konulara gelince i te görü ayr l klar n n zuhur etti(i yer buras d r. Bunlar n
olmas da tabiîdir. Görü ler, ba n meshedilmesi konusunda birle iyorsa, di(er konularda ayr malar çok önemli de(ildir.
Bu örnek de gösteriyor ki, f k h sabiteleri olmayan, belli bir omurgadan yoksun, çerçevesiz ve kim ne söylerse o, diyebilece(imiz bir ey de(il. Mutlaka bir ekilde
vahye dayanm olmas gerekir. Ancak bunun müslüman taraf ndan illâ da dil ile
ifade edilmi olmas olmazsa olmaz bir ko ul de(ildir. Meselâ Hz. Ömer’in Sevad
uygulamas n hat rlayal m. Irak arazisi fethedildi(i zaman Hz. Ömer çok önemli tarihî bir karar vermekle kar kar ya oldu(unun fark ndayd ve o hiç zorlanmadan
karar n vermi ti. Bimdiye kadar yap lan uygulamada fethedilen topraklar, sava a
kat lan askerlere da( t l yordu. Hz. Ömer ise bu niyette de(ildi. O sahip oldu(u f k h
melekesi ve ulülemr sorumlulu(u ile araziyi eski sahiplerinin elinde b rakmay ve
onlar haraca ba(lamay , elde edilecek gelirleri de fey statüsüne tabi k larak bütün
müslümanlar n ihtiyaçlar n kar lamada kullanmay kararla t rm t . Onun vard (
bu sonuç f kh n tâ kendisiydi. Ne Kur'ân’dan bir delil okumu ne de sünnetten bir
uygulamaya dayanm t . Ama sahip oldu(u hukuk nosyonu ile sahici bir f k h üretmi ve bu karar yla kendinden sonrakiler için geçerli olacak toprak hukukunun esaslar n atm t . Ancak ileri görü lü olmayan baz muhalifler, onlar da f k h ad na kar
ç km lar ve k l çlar m zla fethetti(imiz topraklar , bizim hakk m z bize vermezlik
edemezsin diye iddetli bir muhalefet ba latm lard . Zor durumda kalan ve srarc lar
kar s nda yaka silkip illallah diyen Hz. Ömer, sonunda onlar da ikna edecek bir delil
ortaya koymu ve “Allah’ n fethedilen ülkeler halk n n mallar ndan Peygamberine
verdi i ganimetler, Allah, Peygamber, yak nlar , yetimler, yoksullar ve yolda kalm !lar
içindir. Böylece o mallar içinizde yaln z zenginler aras nda dola!an bir devlet olmaz…” (Ha r 59/7) âyetini okuyarak, bu büyük arazilerin “fey” statüsünde oldu(unu
ve bütün müslümanlar n onda hakk bulundu(unu belirtmi ti.5
Bu uygulama bizce önemlidir. Hz. Ömer gibi bir hukukçu nas l yeti mi ti? Hz.
Peygamber ile olan hazarda-seferde uzun beraberli(i, bizzat ona ittiba ederek &slâm’
ö(renmi ve ya am olmas , izledi(i siyaseti yak ndan takip etmi olmas ve Bariin
maksatlar n iyice kavram olmas , bunun bir tezahürü olarak muvâfakât- Ömer
diye bilinen ve Kur'ân âyetleri ile örtü en sözlerin sahibi bulunmas , Hz. Peygamber
hayatta iken, ölümünden sonra Hz. Ebû Bekir zaman nda bilfiil idarede yer almas ve
vezirlik yapmas , yönetim tecrübesi… bütün bunlar kendisinde bir meleke olarak
bulunduran Hz. Ömer’in, dinin ula mak istedi(i gaye do(rultusunda, bütün
müslümanlar kucaklayacak tarzda bir karar almas , f kh n tâ kendisiydi, ancak muhalifler f kh , belli bir nass okumaktan ibaret görüyorlard . Ve sonunda onlar susturabilmek için, onlar n isteklerine de uygun davrand ve belli ki bir aray la iki üç gün
sonra delil olarak sözü edilen âyeti gösterdi.
Bimdi hangisi f k h? Kanaatimizce as l f k h, Hz. Ömer’in sahip oldu(u büyük
5

Uzun tart malar, isti areler ve var lan sonuç hk. bk. Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, thk. hsân Abbâs,
Beyrût 1985, s. 111 vd.
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hukukçu kimli(i ile ortaya koymu oldu(u hükümdür. Öbürü ise sûrî f k ht r, f k htan
çok hukuka uygun dü ecek bir tav rd r. E(er, “f k h, müslümanlar n hukukudur”
sözünden maksat, Hz. Ömer’in bu örnekte ortaya koymu oldu(umuz hükmü kabilinden hüküm ve görü lerin ortaya konulmas ise elhak bu do(rudur. Ama tekrar
ederek unu söyleyelim ki Hz. Ömer’in bu görü ünün arkas nda bir ömür Hz. Peygamber ile olan beraberlik var, Kur'ân’ n ad m ad m nüzulü, izlenen siyasetin birebir
uygulanmas , ulülemr olarak kendisine tan nan yetki ve mukabilindeki sorumluluk
vard r. Bir ressam, iki dakikada mükemmel bir resim çizebilir. Ama onun gerçek süresi bu yolda tüketilen u kadar ömür üzerine ilave edilen o iki dakika olmaktad r.
F k hta söz sahibi olan büyük &slâm hukukçular n n hayatlar na bakt ( m z zaman
bunlar n hepsi Kur'ân ve sünnetin ekseni olu turdu(u bir zihniyet dünyas içinde
yeti mi ler ve ki iliklerini kazanm lard r. Aralar ndaki farkl l k ise çevre, kültür,
iklim… farkl l ( ndan ibarettir. Tekrar edelim ki, bu gün mevcut mezhepler aras ndaki ayr l klar, ana gövdede de(il, ayr nt larla ilgilidir.
Geçmi te oldu(u gibi bugün de, yar n da &slâm f kh ad na ortaya konulan her
çaba, her bezli mechûd ayn de(erde olacakt r. Bu çabalar n hiçbiri vahyi temel referans olarak görme esas ndan vazgeçemeyeceklerdir. F k h ad na her kim konu ursa
konu sun, zarûrât- diniyyesi olmayan bir f khî yap ikamesine imkân bulamayacakt r. Müslümanlar, hep k bleye dönecekler, temel ibadetlerini belirli artlar içinde hep
ifa edecekler, belirli ve s n rl say da haramlara riayet edecek, muamelelerinde belirli
ilkeler, artlar geçerli olacak, belirli fiillerin i lenmesi suç say lacak ve bunlar n cezaland r lmas yoluna gidilecektir. Kurumlar ekil de(i tirse de, fonksiyonlar bir ekilde
hep sürdürülecektir.
Burada Bât bî’nin bir sözünü hat rlayal m. Böyle diyor: “Âdetlerin de(i mesi
durumunda hükümlerin de(i mesinden maksat… âdetler de(i ti(inde her âdet,
hükmünü alaca( ba ka bir erî asla döner, demektir.”6 Bunun anlam udur: Naslar
k yamete kadar geçerlidir. Kimse onlarda bir de(i iklik beklememelidir. Ancak her
olay, belli bir ba(lamda belli bir nas ile ilintilidir. Ba(lam de(i ince art k o olay n, o
nasla ilgisi kalmaz, bu kez ba ka bir nas ile ili kilendirilir ve bu hep böyle devam
eder gider. Bunu da f k h yapar. Donukluk da yoktur. Hayatla birlikte, hayata dinden
bir cevap olu turulacak ekilde f khî faaliyet ayn zamanda bir süreç olarak hep devam eder gider. Genel geçer, kapal bir sistem anlay içinde bir f k htan bahsedilemeyece(i gibi, deniz anas gibi omurgas olmayan, belli bir çerçevesi bulunmayan,
sabiteleri gözard edilen, ula may hedefledi(i bir amaçtan yoksun k l nan bir f k h da
olmaz. &slâm f kh söz konusu oldu(unda rey, görü … ki isel görü , kanaat de(ildir.
Bu tabirler, bu müktesabata yani f k h donan m na sahip bir fakihin durdu(u yerden
görünen budur anlam ndad r, dolay s yla da belli bir önemi, de(eri vard r. &nsanlar n,
o görü sahiplerinin arkas na dü erek dinî hayatlar n ya ayabilme imkânlar bulunmaktad r. Hal böyle olunca &mam Bâfiî’nin, &mam Ebû Hanîfe’nin “Estahsinü = Güzel buluyorum” sözünü duyunca, gereksiz bir tepkiyle “"nnema’l-istihsânu telezzüzün
= &stihsan, heveslere uyarak konu makt r ve dinle oynamakt r” eklindeki maksad
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bk. 0ât bî, el-Muvâfakât, stanbul 1990, II, 285-286.
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a an sözü, hiçbir zaman yerini bulmam bir söz olarak kalacakt r.7 Çünkü &mam Ebu
Hanife’yi bilenler, onun nas l -yukar daki Hz.Ömer örne(inde oldu(u gibi- “rey=
görü ” ortaya koydu(unu çok iyi bilirler. O görü lerin izini sürenler, mutlaka bir
yerde onlar n delillerini de bulurlar.
& te bizim, “F k h, müslümanlar n ortaya koymu oldu(u hukuktur” sözünden
kastetti(imiz, yada anlad ( m z bu olmaktad r. Ö(renci iken “Arapça de(il mi uydur
uydur söyle” derdik. &çine girince öyle olmad ( n , dilin nas l güçlü bir felsefesi, sabiteleri, canl bir mekanizmas , i leyi i, ak oldu(unu gördük. Canl l ( n n bir gere(i
olarak baz kelimelerin zaman içinde nas l öldü(ünü, nas l anlam de(i melerine maruz kald ( n bir tak m tecrübelerle ö(rendik. F k h da öyle, onun da kendine has bir
dinamizmi, onu hep ayakta tutan bir ruhu var. &nsan m z “ zt rarî kulluktan gönüllü
kullu(a yüceltme gibi”8 ula t rmay amaçlad ( bir gayesi var. Ve tabii ki adamlar
var. O adamlar elinde f k h, gerçek f k h olacak, günümüze cevap olu turacak, yoksa
biz f k h diye vaktiyle i levsel olmu araçlar müzelerde seyreder gibi, geçmi dönemlerin f kh n kendi f kh m z zannedip, hayat ile f k h aras ndaki uyumsuzlu(u ya
görmezden gelecek, ya da onunla birlikte dini de tümden terk ederek ipini koparm
danalar n sa(a sola z plad klar gibi kendimizi geçici ve yalanc bir özgürlük içinde
hissedece(iz. Biri k rk kat r, öbürü k rk sat r. Seç, be(en al! durumuna dü ece(iz.
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bk. 0âfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed 0âkir, Beyrût, ty. s. 507.
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bk. 0ât bî, el-Muvâfakât, I, 51.

