
 
 

İSLAM FIKIH VE HUKUKUNUN ÖZETİ 
(TEMEL BİLGİLER) 

 
M. Ali KAYA 

Giriş: 
Fıkıh, lügatte anlamak ve bilmek 

manasındadır. İmam-ı Azam’ın tarifi ile 
“kişinin lehinde ve aleyhinde olan 
şeyleri bilmesidir.” Fıkıh ayrıca İmam-i 
Şafii tarafından “tafsilatlı delillerden 
istihraç edilen amele ait dini hükümler” 
olarak da tarif edilmiştir.   

İslam fıkhının hükümleri genel 
olarak beş nevidir: Birincisi, itikadî 
hükümlerdir. İkincisi, İbadete ait 
hükümlerdir ki bunlar namaz, oruç, hac, 
zekât ve kurban gibi ibadetleri içerir. 
Üçüncüsü, muamelâta ait hükümlerdir 
ki bunlar akitler, yargı, miras ve nikâha 

ait hükümlerdir. Dördüncüsü, ahlaka ait ahkâmdır. Beşincisi de ukubat dediğimiz cezaları 
içeren hükümlerdir ki bunlar da kısas, sirkat, zina, kazif ve riddet gibi yasaklanan amellerin 
dünyevî cezalarını belirler.  

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM: 
AHKÂMA MERCİ OLAN DELİLLER 

 
İslam fıkhında hukukun kaynaklarını teşkil eden deliller ikiye ayrılır. Bunlardan 

birincisi “Aslî Deliller”dir. İkincisi ise “Fer’î Deliller” dir. Aslî deliller vahye istinat eden 
“Kitap” ve “Sünnet”tir. Yine Kur’an ve Sünnetin uygulamasını esas alan yarı aklî olan 
“Kıyas” ve İcma” da aslî delil sayılmıştır.  

Kur’an ve Sünnette olmayan ama maslahat gereği, fıtrata uygun ve hakka mutabık olan 
akıl tarafından ortaya konan ve adalet ve hakkaniyeti sağlayan deliller de vardır ki, bunlar da 
hukukun kaynaklarını oluşturur. Ancak bunlar doğrudan vahye dayanmadıkları ama insan 
ihtiyacına cevap verdiği için “Fer’î Delil” olarak kabul edilmiştir. Akılın maslahata ve adaleti 
sağlamaya ve ihkak-ı hakka mercii olan hükümler de şeriatın bir nevi olarak kabul edilmiştir. 
Böylece İslam şeriatı hem naklî delillerden hem de aklî delillerden meydana gelmiştir. 

Fer’î deliller istishan, istishab, maslahat, örf, sahabi sözü her ne kadar aklın maslahata 
göre ortaya koymuş olduğu deliller olsa da Kur’an ve Sünneti yorumlama ve uygulamaya 
yönelik çaba ve gayretlerin sonucudur.  

 
1. Aslî Deliller: 
Aslî deliller Kitap ve Sünnettir. Yine kitap ve sünnetin amele müteallik ahkâmını ortaya 

koyan “icma” ve “kıyas” da aslî delillerdendir. Böylece şeriatın temel kaynakları “Kitap, 
Sünnet, İcma ve Kıyas” olarak belirlenmiştir. Bunlara “Ahkâm-ı asliye-i şer’iye” denilmiştir. 

 



1.1 Kitap:  
Kitaptan maksat Kur’andır. Kur’an vahy-i mahzdır. Hakkında hiçbir şüphenin olmadığı 

Allah kelamıdır. Kur’an-ı Kerim fıkhî bakımdan 114 sure, 30 cüz, 120 hizp, 6236 ayettir.  
Kur’ân-ı Kerimde yaklaşık 330 kadar “Ahkâm Ayeti” vardır.   Ahkâm ayetleri de 

fakihlere göre değişiklik arz eder. Sıraç Ali Hindî’ye göre ahkâm ayetlerinin sayısı 200 
kadardır. Bunlardan bir kısmı re’sen hüküm içermemekte, sadece tavsiye ve nasihat 
içermektedir. Doğrudan hüküm içeren ayetlerin sayısı 50 (elli) adettir. 

Fakih Abdulvahhab Hallaf’a göre ahkam ayetlerinin sayısı 225 kadardır. Bunlardan 70 
adedi “Aile Hukukuna” 70 adedi “Muamelât ve Akitlere” 30 adedi “Ukubata” ait, 13 adedi 
mahkeme usulüne ait, 10 adedi “Hükümet Nizamına” ait, 22 adedi “Harp Nizamına” ait,  10 
adedi “Mali Hükümlere” ve “İktisada” ait olup toplamı 225 adettir.  

Ancak “Fukaha” arasında genel kabul gören ahkam ayeti sayısı 330 adettir. Bunlar da 
şöyledir: Namaz, Oruç, Hac, Zekat ibadetlerine ait 140; evlenme, boşanma, iddet ve nafaka 
gibi aile hukukuna ait 70; alışveriş, faiz, akitler ile muamelâta ait 70; katl, zina, hırsızlık, iftira 
konusunda 30; kaza ve yargıya ait yemin ve şahadetlerle ilgili 20 ayet vardır. Toplamı 330 
ayet eder. Bazı fakihler bu sayıyı 500’e kadar çıkarmışlardır.  

Bütün bunlarla beraber Kur’an-ı Kerim temel hükümleri va’zetmiş, uygulamasını 
peygamberimizin (asv) sünnetine bırakmış, teferruatı da ulemanın ilmine ve aklına havale 
etmiştir. Teferruata girmemiş, kıyamete kadar değişen şartlara göre uygulamayı ulemanın 
içtihatlarına bırakarak ilmin ve ulemanın şereflenmesini ve halk arasında imtiyaz sahibi 
olmalarını sağlamıştır. Bu nedenle yüce Allah “İlim sahiplerinin üstün dereceleri vardır” 
(Mücadele, 58:11) buyurmuştur. “Her bilenin üstünde bir bilen vardır” (Yusuf, 12:76) 
buyurarak ilmin daima tekamül halinde olduğunu ifade etmiştir. 

Kur’anın delil olması demek, Kur’ânı hakkıyla bilinmesi demektir. Sünnete 
başvurmadan Kur’anı fıkhî bakımdan anlamak mümkün olmaz. İmam Cafer-i Sadık (ra) 
“Kur’ânın bir kısmını diğerleri ile çelişkili buldular. Nasih zannederek mensuhu delil 
gösterdiler. Amm zannederek hâs ile delil getirdiler. Âyetin te’vilini delil göstererek sünnetin 
sonu te’vil şeklini göstererek sünnetin onu te’vil şeklini terk ettiler. Sözün başını ve sonunu 
düşünmediler. Onu kaynak edinip yollarını bilemediler. Ehlinden de almadılar. Böylece 
saptılar ve saptırdılar” demektedir. (Suphi Salih, İslam Mezhepleri ve Müesseseleri, İ. Sarmış, 
İstanbul–1981, s.176) Kur’andan hüküm istihraç etmek bir usul dairesinde olur. Usulde 
yanlışlık olsa hükümde yanlışlık olur. Bu nedenle hükümde isabet için usule uymak asıl ve 
esastır. İbn-i Abidin (ra) “Kur’an-ı Kerimin bütün ayetlerinin sübut kat’î olmakla beraber 
manaya delaletinde her zaman kat’î olmaz. Ayetlerin bir kısım âyetlerin delâlet bakımından 
zannî olması farklı mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur” demiştir.  

 
1.2 Sünnet:  
Sünnet ve hadis aynı manayı ifade eden iki ayrı kelimedir. Sünnet ibadetleri ifade 

etmesi bakımından arasında bir farklılık söz konusudur. Sünnet vahyin birinci mertebesi olan 
ve “Vahy-i Metluv” denilen “Ferman ve Kanun-u İlahi” olan Kur’andan sonra vahyin ikinci 
mertebesi olan “Vahy-i Gayr-i Metluv” adı verilen “İlham-ı Peygamber”dir. Kur’an-ı 
Kerimde “O hevasından konuşmaz. Onun konuşması vahiy iledir” (Necm, 53:4-5) 
buyurularak buna işaret edilmiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah’a ve Resulüne itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa 
düşerseniz onu hemen Allah’a ve Resulüne reddediniz, havale ediniz” (Nisa, 4:59) ferman 
buyurmaktadır. Peygamberimiz (asv) de Veda Haccında “Size iki şey bırakıyorum biri 
Allah’ın kitabı, diğeri peygamberin (asv) sünnetidir. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe dalalete 
düşmezsiniz” (Müslim, Fedail, 37; Tirmizi, Menâkıb, 31) buyurmuştur. Sünnet, peygamberin 
(asv) sözleri, fiilleri ve takrirlerinin tamamıdır.  



Sünnet Kur’anın mücmelini beyan, müşkilini izah eder ve mutlakını kayıt altına alır. 
Kur’anda olmayan hükümleri de bizatihi ikame eder. Bu nedenle Kur’andan sonra dinin ikinci 
kaynağını teşkil eder.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Peygamber size ne verirse alın, neyi yasaklamışsa ondan 
kaçının” (Haşr, 59:7) buyurarak peygambere mutlak itaat etmemizi istemiştir. Yine 
“Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur” (Nisa, 4:80) buyurarak sünnetin bağlayıcı ve 
ahkamda esas olduğunu ve hüküm vermede yetkili olduğunu ifade etmektedir. Nitekim 
peygamberimizin (asv) “Ameller niyetlere göredir.” (Buhari, Bed’ul-Vahy, 1) ve “Zarar 
vermek de zarar görmek de yoktur” (İbn-i Mâce, Ahkâm, 13) hadisleri pek çok şer’î ahkâmın 
kaynağı olmuştur. Kur’ân-ı Kerimin “Kendiliğinden ölen hayvanlar size haram kılındı” 
(Maide, 5:3) ayetinin hükmü “Denizin susyu temiz ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvûd, Tahâre, 41; 
Tirmizî, Tahâre, 52) hadisi ile kayıtlanmış ve deniz hayvanları bu hükmün dışına çıkarılmıştır. 

  Kavlî sünnet peygamberimizin (asv) yukarıdaki hadisleri ile koyduğu hükümlerdir. 
Fiilî sünnet ise namaz ve hac ibadetlerini göstererek yapmasıdır ki peygamberimiz (asv) “Ben 
nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın” (Buhari, Ezan, 18) buyurarak fiilen göstermiştir. 
Takriri sünnet ise sahabelerin yaptıklarını görmüş ama müdahale etmeyerek ve teşvik de 
etmeyerek onaylamasıdır. Teyemmüm ile namaz kılanın sonradan namazı iade etmemesine 
ses çıkarmaması buna örnektir. 

Bütün bu sebeplerden ve delillerden dolayı Kur’an ve Sünnetin hükümleri dini 
bakımdan eşit seviyededir. Ancak Kur’an hükümlerine farz, peygamberin (asv) hükümleri 
vacip seviyesindedir. Fukaha katında farz ve sünnet her ikisi de vaciptir, gereklidir ve 
zorunludur. Aralarında fazla bir fark yoktur. (Şatıbî, Muvafakat, 1:14; Muhammed Ebu Zehra, 
İslamda Fıkhî Mezhepler Tarihi, Ankara–1969, s. 83) Bu nedenle yüce Allah “Rabbine yemin 
ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin 
hükümden nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman 
etmiş olmazlar” (Nisa, 4:65; Nur, 24:63) ayeti bunu açıkça ifade etmektedir. 

 
1.3 İcma:  
Ümmetin veya ulemanın bir konuda görüş birliğine varmasına icma denir. Fukaha 

peygamberimizden (asv) sonra aynı asırda yaşayan müçtehitlerin herhangi bir dini ve şer’î 
hükümde görüş birliği içinde olmasını dinde delil olarak kabul etmişlerdir. Avamın ve halk 
tabakasının bir konuda görüş birliğine varması icma sayılmaz. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı 
gelir de mü’minlerin yolundan başka bir yola girerse onu cehenneme sokarız” (Nisa, 4:115) 
buyurarak mü’minlerin çoğunluğunun takip ettiği yolun Allah katında makbul olduğu ifade 
edilerek icmaya işaret edilmiştir. Peygamberimiz (asv) de hadislerinde “Ümmetim yanlışta 
birleşmez” (İbn-i Mâce, Fiten, 18) buyurarak çoğunluğun yanlışta birleşmeyeceğini ve 
çoğunluğun yanılmayacağını açıkça ifade etmiş ve bu ayeti tefsir etmiştir. Tabii ki bu ayet ve 
hadisten kast edilen ilk çoğunluk ümmetin ulemasının çoğunluğu, sonra da o ulemaya uyan 
ümmetin çoğunluğudur.  

İslam hukukçuları olan fukaha herhangi bir dini delile dayanak olmaksızın keyfi olarak 
bir konuda görüş birliğine varmanın şer’î olan “icma” ile ilgisi olmadığını da ifade 
etmişlerdir. Bu nedenle icma ancak hakkında nass, yani ayet ve hadis bulunmayan dini ve 
hukuki bir meseleye ait yine nassların işaret ve iması ve yorumuna ait olması ve nassların 
izahı sadedinde olması gerektiği üzerinde durmuşlardır. 

İcma sözlü ve sukûtî olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü icma aynı asırda yaşayan 
müçtehitlerin bir konuda açık ve sarih bir şekilde görüş birliğinde olduklarını ifade 
etmeleridir. Bir müçtehidin bir konuda görüş beyan ettiği halde diğerlerinin bu konuda söz 
sylemeyerek susmalarına da sukûtî icma denir. Zira müçtehitlerin yanlış bir görüşe karşı 



çıkmamaları düşünülemez. Karşı çıkmamış ve karşı görüş de beyan etmemişlerse bu durumda 
ortaya konan görüşü kabul etmiş sayılırlar.  

İcmanın içtihattan farkı “İçtihat içtihadı nakzetmez” hükmünün burada kabul 
görmemesidir. Zira bir konuda icma varsa bunun karşısında herhangi bir icmanın teşekkül 
etmesi mümkün değildir. Bu nedenle icmaya kollektif bir içtihat olarak bakılamaz. Zira Molla 
Hüsrev “İcma için bir asırdaki müçtehit olan fukahanın tamamının ittifakı esastır” (Molla 
Hüsrev, Mir’âtu’l-Usûl fi Şerh-i Mirkatu’l-Usul, İstanbul-1307, 2:50) der. Müçtehitlerden 
birisinin farklı bir görüş ortaya koyması o konuda icma olmadığının delilidir.  

Resulullah’ın (asv) vefatından sonra ümmet işlerini Kur’ânın emri olan “Şûra” ile 
yürüttüler ve asla yanlış yolda olmadılar. Sahabelerden sonra ise “İcma” bir nevi ulemaın 
şûrası olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle sarih icma bağlayıcı olup, onunla amel etmek 
vaciptir. Sukûtî icma ise sarih icma gibi kesin bir bağlayıcılığı yoktur. 

 
1.4 Kıyas:  
Kıyas, ölçme, takdir etme,  karşılaştırma ve benzerlikleri tespit etme anlamına gelir. 

Fıkıh dilinde ise hükme esas olan illetin her ikisinde bulunması ile hakkında nass olmayan bir 
olayı hakkında nass bulunan olayın hükmüne eşit kılmaktır. Yüce Allah Kur’anda “O haberi 
Resule ve kendilerinden olan Ulu’l-emre arz etmiş olsalardı, onlardan hüküm çıkarabilenler 
işin aslını anlayıp doğru hükmü bildirirlerdi” (Nisa, 4:83) buyurarak kıyasa işaret etmiş ve 
ilim sahiplerinin kıyas yoluyla hüküm çıkarabileceklerini ifade etmiştir. 

Kıyas, aslî delil olmakla beraber sünnet ve icma gibi kesin bilgi ifade etmemekle 
beraber tecviz edici bir özelliği vardır. İlk üç delil içinde gizli bulunan bir hükmü 
karşılaştırma yaparak akıl ve mantık yoluyla ortaya çıkarır. (İ. Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i 
Kelam, s.21) Cumhur-u fukahaya göre kıyas ile amel etmek aklen ve şer’an caizdir. Çünkü 
kıyas zan bildirir ve delilleri zannidir.  

Peygamberimiz (asv) Muaz b. Cebel’i (ra) Yemen’e gönderirken “Ya Muaz! Sana bir 
mesele arz edilirse neye göre hükmedeceksin?” diye sorar. O da “Allah’ın kitabına göre” der. 
“Ya orada bulamazsan?” buyurunca “Senin sünnetine göre yâ Resulallah!” der. “Peki benim 
sünnetimde de yoksa?” diyince “Aklıma göre içtihat ederim” deyince peygamberimiz (asv) 
Muaz’ın göğsüne vurarak “Allah’a hamd olsun ki Allah’ın Rasülünün elçisini Resulullah’ın 
razı olacağı şeye muvaffak kıldı” (Ebu Davud, Akdiye, 11; Tirmizi, Ahkam, 3) 
buyurmuşlardır. 

Kur’an ve Sünnet sınırlıdır. İnsanın başına gelecek olaylar ise sınırsızdır ve şartlar 
zaman içinde değişmektedir. Değişen şartlar ve gelişen insanlık sınırlı ve genel olan Kur’an 
ve Sünnet gibi temel nassların yorumlanmasına ve yeni hükümlerin çıkarılmasına ihtiyaç 
olacaktır. Bu ihtiyaç dinin temel naslarından taviz vermeden ancak kıyas ve içtihat yoluyla 
çıkartılabilir ve böylece dini ve şer’î olur. Bu da İslam hukukuna canlılık ve devamlılık 
kazandırır. Bu nedenle kıyasa ihtiyaç vardır. Şafi’ye göre kıyas ile içtihat aynı anlamı ifade 
etmektedir. (Şafii, Risale, s.66) 

Kıyas aklî bir kaynak olup aklın ürünüdür. Naslardan benzetme yoluyla hüküm çıkarma 
metodu olup asıl olan nassın hükmünü fer’e uygulamaktır. Kıyasa ve hüküm çıkarmaya illet 
olan başka deliller de vardır ki bunların başında “mesâlih-i mürsele” gelmektedir. Muaz b. 
Cebel hadisi ile sabit ve meşru olan kıyas ve içtihad daha sonra Hz. Ömer (ra) kıyası 
delillendirmiştir. Aslın hükmü kıyas ve içtihat yoluyla fer’e uygulanmıştır. Kıyası en çok 
İmam-ı Azam ve Hanefiler kullanmıştır.  

Kıyas ile elde edilen hükümler zann-ı galip ifade ederler. Ancak “Nassın bulunduğu 
yerde kıyas ve içtihat olmaz.” Bu kural kıyas ilminin temel bir hükümdür. Hz. Ali (ra) “Din, 
kıyasla olsaydı meshin içi, dışından daha çok meshedilmeye layık olurdu” demiştir. İmam-ı 
azam da “Ben kıyası esas alsaydım kadının zafına bakarak mirasta daha fazla pay verilmesini 
isterdim” buyurarak kıyasın ancak nass bulunmayan hususlara şamil olduğunu ifade etmiştir. 



Peygamberimiz (asv) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” (Malik, 
Muvatta, 211) buyurarak yönetim işinde ashabı ile “İstişare” yaparak en güzel örnek oldu. 
Sahabe döneminde de “İcma” istişareden kaynaklanan en önemli bir delil oldu. (İbn-i Haldun, 
Mukaddime, 375) 

 
2. Fer’î Deliller: 
Fer’î deliller, aslî delil olan “Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas” dışında kalan delillerdir. 

Aslî delillerde bulunmayan hususlarda bir amelin dini hükmünü vermek için fer’î delillere 
başvurulur. Müftüler fetvalarını ve kadılar hükümlerini fer’î delillere dayandırarak verirler. 

Fer’î deliller “istihsan, mesalih-i mürsele, ıstishab, örf ve âdet, beraat-i zimmet, sedd-i 
zerâyi, istkrâ, karine-i kâtıa, belvây- âm, taharri, kur’a çekmek, şehâdet-i vicdan, kavl-i 
sahabi, Medine halkının ameli, kolay olanı tercih ve şerayi-i sâlife” olmak üzere on altı 
nevidir. 

 
2.1 İstihsan:  
Bir şeyi güzel görmek, iyi ve faydalı olanı tercih edip kabul etmektir. Hanefi faj-

kihlerinden Serahsi istihsanı “Kıyasa başvurmadan insanlar için en uygun, en kolay ve en 
faydalı olanı tercih ederek ruhsatla amel etmek” şeklinde tarif eder. “Kolay olanı tercih edip 
zorluğu gidermektir” der ve “Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez” (Bakara, 2:185) 
ayetine dayandırır. Peygamberimiz (asv) de “Dininizin en iyisi en kolay olanıdır” (Müsned-i 
Ahmed, 5:32) buyurarak kolayı tercih etmemizi istemiştir. “İstihsanın aslı ve esası budur” 
(Serahsi, Mebsut, 10:145) demiştir. 

Peygamberimiz (asv) Hz. Ali’yi (ra) Yemen’e gönderirken “Kolaylaştırın 
zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” (Serahsi, Mebsut, 10:145) ferman ederek halka 
kolaylık göstermeyi tavsiye etmiştir. İstihsan konusunda temel prensip hadis-i şeriften 
kaynaklanan “Zarar ve mukabele-i zarar yoktur” (İmam Malik, Muvatta, 2:122; Mecelle, 
Madde, 19) temel yaklaşımıdır.  

Sahabelerden Muhammed b. Mesleme’nin (ra) tarlasından geçen su ile Dehhâk (ra) 
bahçesini suluyordu. Muhammed b. Mesleme (ra) buna izin vermeyince Hz. Ömer’e (ra) 
başvurdu. Hz. Ömer (ra) Muhammed b. Mesleme (ra) kabul etmese de “Dehhak senin 
karnının üzerinden de olsa bu suyu geçirip alma hakkına sahiptir” buyurarak istihsan ile 
hüküm vermiştir. (Mâlik, Muvatta, 2:122, 123) Çünkü burada Dehhâk’ın (ra) zararı söz 
konusudur. Zarar ise kabul edilemez. 

 
2.2 Mesâlih-i Mürsele: (İstislah) 
Maslahat ve güzel sonuca götüren çözüm anlamına gelen mesalih-i mürseleye “İstislah” 

yani barışı ve anlaşmazlıklarda sulh ve uzlaşmayı sağlamaktır. İslam hukukunun bütün 
hükümleri insanların maslahatını ve faydasını gözetir. Hikmet, fayda ve menfaat sağlamak 
anlamındadır ve Allah hikmet sahibidir. Her hükmün ve amelin hikmete, fayda ve maslahata 
yönelik birçok amacı vardır. Amellerdeki hikmeti keşfederek faydaya ve maslahata 
yönlendirmek ve problemleri çözmek müftülerin ve kadıların işidir ve buna göre toplumda 
ilim ve itibar sahibi olurlar.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde peygambere hitaben (asv) “Âlemlere rahmet olarak 
gönderildiğini” (Enbiya, 21:107) açıkça ifade ederek rahmet ve hikmetin gereğinin 
yapılmasını ister. Kur’ân-ı kerime de “Rahmet, hidayet ve şifa” (Yunus, 10:57) adını verir. Bu 
rahmetin de “dini, hayatı, aileyi, malı ve aklı korumaya” yönelik olduğu da “İslam 
Hukukunun” temel amaçlarını teşkil eder. Bu amaçlara uygun maslahat ve istislah metotlarını 
kullanmak gerekir.   

Hukukun bir diğer önemli amacı da  “Celb-i maslahat, def’i mefsedet” adı verilen 
hayırlı olanı almak ve zararlı olanı uzaklaştırmaktır. Bu nedenle maslahatın dine, akla ve örfe 



uygun olması gerekir. Bir zorluğu ortadan kaldırması ve bir kolaylığı celb ederek bireyler ve 
toplumlar arasında barışı ve huzuru sağlaması gerekir. İslam bilginleri maslahatı dikkate 
alarak birçok fetvalar vermişler, kadılar da pek çok meseleleri maslahat prensibine göre 
çözmüşlerdir. 

 
2.3 İstishab:  
Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalmasıdır. Bir konuda değişime ait herhangi bir delil 

bulunmadıkça onun devamına hükmedilir. Meselâ “Eşyada aslolan ibahadır.” Yani hakkında 
herhangi bir nass bulunmayan bir şeyin mübah olduğuna hükmedilir. Kızlarda aslolan bakire 
olmasıdır. Aksine bir delil bulunmadıkça böyledir. Aksi ancak bir delil ile kabul edilir. 
Eşyada aslolanın ibaha, yani mübah olduğuna delil yüce Allah'ın “Yerde ne varsa hepsini 
sizin için yarattı” (Bakara, 2:29) ayetidir. Haram olduğuna dair nass olmayan her şey helaldir. 
Yine “Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı?” (A’raf, 7:32) 
“Tayyip olanlar sizin için helal kılındı” (Mâide, 5:5) ayetleri eşyada aslolanın ibaha olduğuna 
ve ıstıshaba delildir.  

“Berâet-i zimmet asıldır.” Bir insanın işlediği suç sabit olmadıkça suçsuzluğu asıl ve 
esastır. Abdest alan kişinin abdestinin bozulduğuna dair şüphenin tesiri yoktur. Abdestinin 
devam ettiği kabul edilir. Hanefilere göre istishab “def” için hüccettir, “ref” için hüccet 
değildir. Yani var olanı olduğu gibi bırakmak hususunda delil olmakla beraber, olmayanı isbat 
için hüccet değildir. Yani olup olmadığı hakkında şüpheli bir abdest ile kılınan namaz sahih 
değildir. Yine ıstıshab kurallarından birisi de “Kadim kıdemi üzere ibka edilir” prensibidir. 
Yani bir yerden eskiden beri yol geçiyorsa orası satılamaz ve bir başkası mülk edinerek yolu 
kesemez. 

Bir başka delil yoksa ıstıshab ile amel edilir. Yani fetva için en son delil budur. Istıshab 
değiştiğine dair delil bulunmadıkça bir şeyin varlığına hükmedilir. Kayıp olan bir adamın 
öldüğüne dair delil bulunmazsa hayatta olduğu kabul edilir. Yine sona erdiğine delil 
bulunmayan evliliğin devamına hükmedilir. 

Istıshab yeni bir hüküm getirmez. “Adem-i aslî” veya “ibaha-i aslîye” gibi bir delille 
sabit olan hükmün devam ettiğini ifade eder. Maliki, Şafii, Hanbelî ve Zahirî mezhebine göre 
ise istisahab, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça sabit olan hükmün devamına dair bir 
hüccettir. Bu def için hüccet olduğu gibi, istikak için de hüccet olabilir. Bir hükmün devamına 
mani bir delil bulunmadıkça leh ve aleyhteki, hem selbî, hem icabı her iki hakkın da isbatında 
hüccet sayılır. 

Hukukçular ıstıshaba dayanarak bazı temel kuralları oluşturmuşlardır. 
1. “Değiştiği sabit olmadıkça bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.” Vefat ettiği 

sabit olmayan birinin malı varislerine verilmez; ancak cumhura göre varis olamaz ve 
hanımının nikâhı düşmez. 

2. “Beraat-i zimmet asıldır.” Aksi sabit olmadıkça kişinin suçsuzluğu esastır. 
3. “Şek ile yakîn zail olmaz.” Tereddüt ile hüküm kalkmaz. Abdestin bozulma şüphesi, 

alınan abdestin bozulmasına sebep olmaz. Gecenin sonunda yemek yiyen fecrin doğmasından 
şüphe etmesi ile orucuna zarar gelmez. Aslolan gecenin devamıdır; fecr ise şüphelidir. Akşam 
iftar etse ve güneşin batıp batmadığından şüphe etse orucunu kaza eder. Zira yakîn olan ve 
aslolan gündüzün devamıdır. 

4. “İmkân-ı zâtî yakîn-i ilmiye zarar vermez.” İmkân-ı zâtiden gelen ihtimaller, 
yakînimizi bozmaz ve bundan dolayı hüküm değişmez. Mesela, karadenizin bu anda batma 
ihtimali bizim ilmimize tesir etmez. Zira ihtimaller üzerine hüküm cereyan etmez. 

5. “Bir delilden kaynaklanmayan ihtimaller inancımıza zarar vermez.” Bu da inanç 
noktasında pek çok şüphelerin bulunması ve şeytanın telkinlerinin inancımıza zarar 
vermeyeceğine dair delilimizdir. (Lem’alar, 2005, s.217) 

 



2.4 Örf ve Âdet:  
Halkın teâmülü arasında ma’ruf olan şeye örf denir. Örf, insanların zaman içinde âdet 

haline getirdiği ve yaşattığı şeylerdir. Bu bir yaşayış ve amele ait bir husus olabileceği gibi, 
özel anlamda kullanılan bir terim ve deyim de olabilir. Örfün muttarit ve nass’a aykırı 
olmaması lâzım. Şer’î delillere aykırı olan “örf-ü fasit” ile amel caiz değildir. Bunun için 
aldatmaya dayanan faizli alışverişler ve garara/aldanmaya sebep olan akitler de şer’an 
müsamaha gösterilmez. “Örf-ü Sahih” ise ahkâmda, kazaî meselelerde ve içtihatta makbuldür. 
Zira bu davanın hallini ve hakkın teslimini teshil ettiği gibi şeriate de muhalif değildir. Bu 
sebepten dolayı İslam bilginleri ve fakihleri “Şer’î hükümlere aykırı olmayan örf hakem 
alınır” ve “Örfen sabit olan nassla sabit olmuş gibidir” kuralını koymuşladır. 

Örfün delil olmasının sebebi meşakkatlerin izalesi, sıkıntıların giderilmesi ve adaletin 
sağlanması, maslahatların giderilmesi ve mefsedetlerin defi içindir. Evlilikte denkliğe uymak, 
mirasta ve velayette asabe olan akrabaların takdim edilmesi gibi hususlar bunlardır. Şeriat 
insanlara zararlı olan ve toplumu fesada götüren örfleri ve adetleri ortadan kaldırmıştır. İçki, 
kumar, fal, putlara tapınma, faizli alışverişler, kızların öldürülmesi ve mirastan mahrum 
edilmeleri bunlardan bazılarıdır. 

Örfü kavlî ve amelî örf olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.  Ma’ruf, kelime anlamı 
“bilinen” demektir; ancak herkesin bildiği anlamında “örf” ve “örfe uygun” anlamını içine 
almaktadır. Misal olarak alışverişte fiyat, nikâhta mihr konuşulmamış olsa da insanlar adet 
olarak ne yapıyorlarsa buna itibar etmek fiilî örfdür. İnsanların “veled” kelimesini sadece 
erkek çocuklar için kullanmaları da kavlî örfe misaldir. İcmâ ile örf arasındaki farkın en 
önemlisi, icmanın müçtehitlerin ittifakı olması, örfte ise toplumun genel kabulü esastır. Avam 
ve havas her kesimin genel kabul ettiği şey örftür. 

Örf gerek amelî gerekse kavlî nevilerinde ya âm (umumi) olur veya hâs (hususi) olur. 
Örf-ü âm, herhangi bir belde ahalisinin çoğunluğunun kabul ederek örf haline getirdiği 
hususlardır. Örf-ü hâs ise, bir beldede belli bir kesimin veya grubun adet haline getirdiği 
şeylerdir. Mesela, tüccarın tuttuğu veresiye defterinin borç ispati için hüccet sayılması özel 
örftür. Örfün şeriatte delil olması için “Örf-ü Sahih” olması gerekir. Örf-ü Sahih, bir helali 
haram veya bir haramı helal yapmadan insanların adet hâline getirdiği şeylerdir. Mesela 
kaparo verilmesi, mehrin muaccel ve müeccel diye ayrılması, erkeğin nişanlılık döneminde 
kız tarafına verdikleri hediyelerin mihirden sayılmaması gibi hususlar böyledir. Haramı helal 
yapan ve helâlı yasaklayan ve haram hale getiren örflere itibar edilmez. Bunlara “Örf-ü Fâsit” 
denir. Bankalardan faiz alınması ve kadınlı erkekli karışık düğünler ve eğlenceler tertip 
edilmesi, nişanlıların beraber gezmeleri ve flört etmeleri bu neviden dinen kabul edilemeyen 
örflerdir. 

Örfün delil olması konusunda Kur’ân-ı kerimde “Annelerin maruf vechile, yani örfe ve 
âdete göre, yiyeceği, giyeceği çocuk kendisine ait olan babaya aittir. (Bakara, 2:233) 
“Ma’rufa uygun olarak borcunu ödemesi gerekir” (Bakara, 2:178) “Boşadığınız kadınlara örfe 
göre nafakalarını verin” (Bakara, 2:236) “Yetime de fakir ise örfe göre yiyeceğini ve 
giyeceğini verin” (Nisa, 4:6) gibi ayetler örfün esas alınması gerektiğini belirtmektedir. 

Fakihler örf ile ilgili genel kurallar geliştirmişlerdir. Mecellede örf ile ilgili olarak “Âdet 
muhkemdir.” (Md.36) “Nâsın istimali bir hüccettir.” (Mecelle-37) “Örfen maruf olan şey, 
meşrut gibidir” (Md. 43) “Beyne’t-tüccar ma’ruf olan şey, aralarında meşrut gibidir.” (Md. 
49) “Örf ile tayin nass ile tayin gibidir.” (Md. 45) bunlardan bazılarıdır. 

Bütün bunlaral beraber örf başlı başına bir delil değildir. Örfle amel genellikle 
maslahat-ı mürsele ile amel etmektir. Yani bir noktada örfe itibar maslahat ve makasıd-ı şeriat 
gereğidir. Bunun için tek başına bir delil-i şer’î değildir. Fer’î ve diğer delillere bağlı olan bir 
delildir. Örfe göre âmm olan hükümler tahsis edilir, mutlak olan hükümler takyid edilirler. 
Örf ancak bu konularda delil olur. Bazen olur ki örf esas alınarak kıyas terk edilir. İçtihatlarda 
da örfün muktezasına göre amel edilir. (Şâtıbî, Muvafakat, 2:279-288) 



İslam bilginleri “Nassların mutlak varit olduğu meselelerde, o nassda veya dilinde 
(gramer kuralında) herhangi bir sınırlayıcı kaide ve kural yoksa o zaman örfe müracaat edilir. 
Nitekim peygamberimiz (sav) “Müslümanları güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir” 
(Müsned-i Ahmed, 1:379) buyurmuşlardır. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah sizin için 
dinde bir güçlük kılmadı” (Hacc, 22:78) buyurur. Fukaha ve hukukçular bu nassların tanıdığı 
sınırlar içinde örfe itibar ederler.   

Fukaha birçok meselede örfle amel etmişlerdir. (Resail-i İbn-i Âbidîn, 2:121) Elde 
olmayan malın satışı caiz değildir; ancak örfen sipariş verilerek parası önceden ödenmek şartı 
ile mal alınabilmektedir. Yine garantili satışlar ve garanti süresi içinde bozulan malın 
tamirinin ve masraflarının firmaya ait olması da örfen kabul edilen bir husustur. 

Ebu Hanife’ye (ra) göre şahadet için şahitlerin tezkiyesine ihtiyaç yoktu. Çünkü 
peygamberimiz (sav) “Müslümanlar birbirlerine karşı âdil sayılırlar” (İbn-i Kayyum, İ’lâmu’l-
Muavvikîn, 1:30) buyurmuştur ve Hz. Ömer (ra) Ebu Musa’ya mektubunda bu cümleyi aynen 
yazmıştı. Ancak Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed şahitlerin tezkiyesini şart koşmuştur. 
Sebebini de zamanla ahlakın bozulması ve yalancılığın yaygınlaşmasını delil göstermiştir. 

Nass bulunmayan konularda örfe itibar ederek fetva verilmesi esastır; ancak fetva 
verecek kimsenin de âlim olması gerekir. İbn-i Abidîn “Hâkim hâdiselerin külli hükümlerini, 
bizzat olayı ve insanların hallerini çok iyi bilmelidir. Ancak böylelikle doğruyu ve eğriyi 
birbirinden ayırabilir. Sonra birini ötekine mukayese etsin ve olay için gereken hükmü versin 
ve gerçeğe aykırı düşmesin. Örf ile fetva veren müftülerin de zamanı ve çağındaki insanların 
hallerini, örfün âmm mı, hâs mı, nasslara aykırı mı değil mi, bunların tamamına vakıf olması 
lazımdır. Ayrıca iyi bir eğitim almış olmalı ve bir kısım meseleleri bilmekle yetinmemeli, 
kendisini daima yetiştirmeye çalışmalıdır” demiştir. 

 
2.5 Beraat-i Zimmet:  
Sözlükte “bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulma; temize çıkmak; uzak olmak; 

ilişkiyi kesmek” gibi anlamlara gelmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi 
(Kamer, 54:43) olarak geçmektedir. Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya 
zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır. 

Beraat-i zimmet asıldır. Asl olan kişinin suçsuz olması, borçtan salim ve günahtan 
masum olmasıdır. İslam hukukçuları “Beraat-i zimmet asıldır” demişlerdir. Suçu mahkeme 
kararı ile sabit olmayan tutuklu suçsuz sayılır. Kişi suçu sabit olana kadar suçsuz sayılır. Aynı 
şekilde bir mal telef edilirse mal sahibi malın miktarını ispat edemediği takdirde malı telef 
edenin sözüne itibar edilir. Hüküm malı telef edenin sözüne göre verilir. 

Berâet yemîni; sözünün doğruluğunu kuvvetlendirmek amacıyla, “eğer yalan 
söylemişsem İslâm'dan çıkayım” veya “şöyle yaparsam kâfir olayım” şeklinde yapılan 
yemindir. Hz. Peygamber, bu şekilde yapılan yemini yasaklamış; “Bir kimse ‘şayet yalan 
söylüyorsam İslâm'dan uzak olayım’ diye yemin eder de, söylediği yalan olursa, söylediği 
gibi İslâm'dan çıkmış olur; şâyet doğru söylemiş ise, İslâm kendisine sağlam olarak geri 
dönmez” (İbn Mâce, Keffârât, 3) buyurmuştur. Bu tarzda söylenen sözlerin yemin sayılması, 
yani bozulduğunda keffaret gerektirmesi için, bunun yemin niyetiyle, yani sözü 
kuvvetlendirmek maksadıyla söylenmiş olması gerekir.  

Berâet-i Zimmet (Berâet-i Asliyye) fıkhın genel prensiplerinden birisidir. Aksine bir 
hüküm veya delil bulunmadığı sürece, kişinin hukukî ve cezâî sorumluluğunun olmaması 
demektir. Bu prensibe göre, Şâri'in hükmü bulunmadan fert herhangi bir yükümlülükle 
mükellef tutulamaz; aynı şekilde aksine bir delil bulunmadıkça kişinin suçsuzluğu ve 
borçsuzluğu esastır. Mecelle'de, “Berâet-i zimmet asıldır” (Mecelle, Madde, 7) şeklinde yer 
alan küllî kaide de bunu ifade etmektedir.  

Borçlar hukukunda berâet-i zimmet, aksine bir delil bulununcaya kadar kişinin 
borçsuzluğunun esas olması anlamına gelir. Bunun dışında berâet kelimesi, kişinin, borçlu 



veya kefilinin ifası, alacaklının ibrası veya tazmîn sebebinin ortadan kalkması sûretiyle, 
mevcut bir borçtan kurtulması anlamına gelir. 

 
2.6 Sedd-i Zerayi:  
Sedd-i zerayi fesada götüren yolları kapatmak ve zarara sebep olacak hususlardan 

kaçınmaktır. Kişi kendi mülkünde istediği gibi tasarruf eder, lâkin nâsa zarar verecek yerde 
kuyu kazamaz. 

Hükümler varit oldukları şeylere göre ikiye ayrılırlar. “Maksatlar” ve “Vesileler.” Buna 
“amaçlar” ve “vasıtalar” da denmektedir. Harama vasıta olan şeyler haramdır. Bakış zinaya ve 
harama vesile olduğu için haramdır. Karâfî, “en yüce amaçlara götüren şeyler vesilelerin de 
en üstünüdür. En aşağı vesilelere götüren şeyler de en adi vesilelerdir” der. “Zaruretlerin 
haramı helal kılması” kuralı da sonuçta büyük bir hayır söz konusu olunca az zarara razı 
olmak gibi bir durum da zeraiye örnek olabilir. Burada “ehven-i şeri” uygulamak da vardır. 
Zaruret karşısında kalan biri büyük bir haksızlığın önüne geçmek için rüşvet verebilir.  

Bir şeyin mukaddimesi o şeyin varlığı kendisine bağlı olan şeydir. Mukaddimede 
aslolan maksadın elde edilmesidir. Zeria ise amaca giden vatsıdır. Vasıtada aslolan ise, hüküm 
yoluyla amaca ulaştırmaya yardımcı olunmaktır. Temel duvarın mukaddimesi, merdiven ise 
çatıya ulaştıran vasıta gibidir. Dolayısıyla merdiven zerîa olmaktadır.  

Zeriaya Kur’ân-ı Kerimden misal verecek olursak şu iki âyet yeterlidir. Birincisi, yüce 
Allah “Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar” (Nur, 
24:31) buyurur. Burada yüce Allah ayakları yere vurarak ziynetlerini hissettirmeleri fitneye 
sebep olacağından bunun önünü almak için ayakları yere vurmayı yasaklamıştır. Yine 
“Onların taptıkları ilahlarına sövmeyin ki onlar da nadanlıkla dönüp Allah'a sövmesinler” 
(En’am, 6:108) ayetinde de Müslümanların putperestlerin ilahlarına sövmeleri yasaklanmıştır. 
Bunun sebebi de “izzet-i islamiyeyi” korumaktır. Burada da bir fesadı izale etmek için kapıyı 
kapama sözkonusudur. Amaç putlara saygı değil, onlara hakaretin dönüp İslam inancına 
hakarete sebep olmasını önleme hikmeti vardır. (Â’lamu’-l Muavvikîn, 3:147) 

Şari, yani dini hükümleri koyan Allah, kulu bir şey ile mükellef kılmış ise onun 
vasıtalarını da talep etmiş demektir. Zira vasıtan maksadın husulü için lazımdır. Onlar için 
ayrı bir ahkâma gerek yoktur. Aynı şekilde bir şeyi haram kılmış ise ona götüren vasıtaları da 
dolayısıyla haram kılmış demektir. Vacibe götüren şer vacip, harama götüren şey ise 
haramdır. Zira bir şeyin lazımı ve sebebi olmadan o şey vaki olmaz. Zina haramdır, zinaya 
götüren bakış da haramdır. Hac farzdır, haccı yapmak için hacca gitmek de farz olmuş olur.  

Sedd-i Zerayi mefsedetlerin def edilmesi için alınacak tedbirler olarak üç kısma ayrılır. 
Birincisi, mefsedete kesin sebep olan şeyler. Kapının arkasına çukur kazılması gibi 
hususlardır ki, burada zarar ihtimali kesindir ve buna sebep olandan tazmin edilir. İkincisi, 
nadiren zarara sebep olan hususlardır. İçine düşme ihtimali az olan bir yere çukur kazmak bu 
nevidendir. Buna cevaz verilebilir. Zira şeriat eksere göre hüküm verir. Mefsedetten tamamen 
arınmış bir maslahat bulunmaz. Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Nekâisten Müberra olmak cenân-
ı cennetin mahsusatından ve her kemale bir noksan karışmak, bu âlem-i kevn-ü fesadın 
muktezasındandır.” Üçüncüsü, çoğu zaman fesada sebep olan hususlardır. Silahların satımını 
serbest bırakmak, şarap fabrikasına üzüm vb. şeylerin satılmasına müsaade etmek gibi 
hususlardır. Bunlar günaha ve ma’sıyete yardım olduğu ve zann-ı galib-i kat’iye sayıldığı için 
bu nevi satışlar nehyedilmiştir. Yabancı kadınlarla halvet kalmanın haramlığının sebebi de 
budur. Kabirler üzerine mescitlerin inşası, memurun amirine hediye vermesi, bayram günü 
oruç tutulmasının yasaklanması, katilin mirastan mahrum edilmesi hep bu neviden 
yasaklardır. 

Şu husus da gözden kaçırılmaması gereken bir husustur ki, kişinin amelini niyet 
etmediği kaçınma ihtimali olmayan bir kusurdan dolayı günaha hamletmek sahih olmaz. 
Çünkü mefsedete sebep olmak çoğu zaman kesin değildir.   



Mâlikî ve Hanbelîlere göre zerayî fıkıh usulü esaslarındandır. Hanefi ve Şafii’ye göre 
ise bazı hallerde makbuldür, bazı hallerde ise makbul değildir. Kabul edenler delil olarak 
Kur’andan ve hadislerden deliller getirmişlerdir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey İman 
edenler! ‘Rainâ’ demeyiniz; ‘Unzurnâ’ deyiniz” (Bakara, 2:104) buyurmaktadır. Çünkü 
“Rainâ” kelimesini Yahudiler hakaret anlamında kullanıyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) “Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak” “Koruluğun 
etrafında dolaşmayın, içine düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsınız” “Kişi ana-babasına 
sövmesin. Kişi başkasının babasına söver, onlar da onunkine söver. Böylece baba-annesine 
sövdürmüş olur” hadisleri sedd-i zeraiye delildir.   

Günah ve zulümde yardımlaşma asla caiz değildir. İnsanlara zarar verecek şekilde kuyu 
açmak ve yiyeceklere zehir atmak ve Müslümanlara eziyet verecek şeyleri yapmak caiz 
değildir. Zarara ve harama sebep olacak yolları kapatmak gerekir. Sedd-i Zerai budur. 

Yapılan işler iki şekilde değerlendirilir. Şayet yapılan şeyin hayrı çok şerri az ise 
yapılmasında fayda vardır. Şerri çok hayrı az ise o zaman caiz değildir. Burada hayrın şerre 
galip olması ve mağlup olması üzerinden hüküm verilir. “Hüküm eksere göre verilir” kaidesi 
burada geçerli olur. Fakihler bu kaideye binaen ipeği az olan ipek karışımı elbisenin 
giyilmesini ve altını az olan altın karışımı yüzüğün takılmasını caiz görmüşlerdir.  

Sonuç olarak, Sedd-i Zerayi, nass ile haram kılınan şeylere sürükleyen mübah fiillerde 
olur. “Allah ifsat edenle ıslah edeni birbirinden ayırt etmesini bilir” (Bakara, 2:220) buyurarak 
yetim malının kendi malına karışmasına müsaade etmiştir. Ancak bu şekilde iyi niyetle yetim 
malı korunabilir. Allah kadınlara kendi ırzlarını emanet etmiş ve onların beyanlarına göre 
amel edilmesini istemiştir. Haram ve helale ve nesebin sübutuna dayanan hususlarda onların 
beyanları delildir. Ve hüküm buna göre verilir. Mefsedetlerin önlenmesinde “Sedd-i Zerâyi” 
maslahatların celbedilmesinde de “Feth-i Zeraî” metodu uygulanır. 

 
2.7 İstikrâ:  
Araştırıp soruşturarak umumî hüküm çıkarmak, ayrı hadiselerden müşterek vasıflara 

dikkat ederek umumi bir sonuç çıkarmaktır. Özelden genele ve genelden özele intikal 
etmektir. Bu da tümevarım ve tümden gelim şeklinde yapılır. Konu üzerinde deliller toplanır 
ve bunlar üzerinde inceden inceye araştırma yapılır ve sonuçta hüküm buna göre verilir. 

 
2.8 Karine-i Kâtıa:  
Hüküm vermeye konu olan hususta kesin delile ulaştıracak şeylere ulaşmaktır. 

Maktulün odasından çıkan eli kanlının katil olması karine-i kâtıadır ve kesinliğe yakındır. 
 
2.9 Belvây-ı Âm:  
Umumun müptela olduğu kaçınılması güç olan bir şey hakkında hususî hüküm 

vermektir. Böyle bir durumda umumun kaçamadığı hususta farklı hüküm verilir. 
 
2.10 Taharri:  
İnceden inceye araştırarak hüküm vermektir. Kıbleyi bilmeyenin araştırması gibi… 

Böyle bir araştırma yapmadan yapılan şey makbul olmaz.   
 
2.11 Kur’a Çekmek:  
Nizayı önlemek için taksimde kur’a usulüne başvurmak. Bu durumda herkes kendisine 

düşene razı olmak zorundadır. 
 
 
 
 



2.12 Şehâdet-i Vicdan:  
Kalbin kanaat getirdiği şeyle amel etmektir. Hâkimin kanaati muteberdir. Bu kural 

“Sana şüphe vereni terk et, kalbini ve vicdanını rahatlatanı al” hadisine dayanır. Kişi için de 
“Hâkimler hüküm verse de sen vicdanına danış” hadisi de bunu ifade eder. 

 
2.13 Kavl-i Sahabi:  
Sahabelerin dini umura ait sözleri peygamberden işitmiş olduklarına hükmedilerek 

alınır ve delil olarak kabul edilir. Sahabe kavli ve mezhebinden maksat Resulullah’ın 
ashabından birisinden nakledilen içtihadi görüş ve fıkhî fetvalardır. Usulcülere göre sahabe 
mü’min olarak Resulullah’ı gören ve bir süre peygamberimizin yanında bulunan ve sohbetine 
iştirak eden ve arkasında ibadet eden kimsedir.  

Sahabenin kavli bu bakımdan Resulullah’tan (sav) nakledilen tevkıfî haber gibidir. Yine 
sahabenin ittifak ettiği hususlar şeriatte “sahabenin icması” olarak önemli bir delildir. Zira 
sahabeler peygamberimizi (sav) gözleri ile görmüşler ve şeriatın kaynağından bizzat 
peygamberden ders almışlardır. Doğruluk yolunda mallarını, canlarını ve yakınlarını terk 
ederek hicret etmişlerdir. Savaşlara katılmışlardır. Peygamberimizin (sav) “Benden yalan bir 
söz nakleden cehennemde yerini hazırlasın” hadisinin tehdidini işitmişler ve bunun için yanlış 
söz söylememeye gayret içinde olan ve fetvadan korkan kimselerdir. Elbette onların sözleri 
muteber ve muhteremdir. Şeriat onların sözleri ve fiilleri üzerine bina edilmiştir. Bu bakımdan 
“hepsi adildirler ve asla yalan söylemezler” diye İslam bilginleri ittifak etmişlerdir. 

Mutezile ve Şia’nın cumhuru sahabe kavlini kesin hüccet görmezler. Ancak Şafi, 
Hanefi, Mâliki ve Hanbelîler “sahabe kavli kesin hüccettir” demişlerdir. (Mir’âtu’l-Usul, 
2:250; Gazali, El-Mustasfa, 1:135) Hakkında ittifak hasıl olan sahabi kavli şer’î hüccet sayılır. 
Çünkü bu bir icmâdır. Aynı şekilde muhalefetin olmadığı sahabe kavli de “Sukûti İcma” 
sayılır. Zira insan fıtratında yalana yalan deme meyli vardır. Sahabe gibi canını ve malını 
doğruluk yolunda feda edenlerin yalan konusunda susmaları mümkün değildir.   

Cumhur-u fukahaya göre sahabe kavli hüccettir. Bunun aklî ve naklî delilleri vardır. 
Yüce Allah “Sabikunun birincileri olan Muhacir ve Ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah 
razı olmuştur; onlar da Allah’tan razı olmuşlardır” (Tövbe, 9:100) ayetinde sahabeler 
övülmüştür. Onlara uymak ise görüşlerine itibar etmek demektir. Bu konuda peygamberimiz 
(sav) de “Ben ashabım için emânım. Sahabelerim de ümmetim için emândır” (Müslim, 
Fedailu’s-Sahabe, 307) buyurmuşlardır. Ayrıca “Sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir, 
hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz” (Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 1:132) buyurarak onlara 
uyanların kurtulacakları açıkça ifade edilmiştir.   

Aklen de sahabeler vahyin kaynağında bulunan kimselerdir. Vahyin nasıl, ne sebepler 
ve hangi amaca binaen inzal edildiğini bildikleri gibi, peygamberimizin (sav) de teşri amacın 
en iyi bilenlerdir. Elbette onların sözleri muteberdir. Makasıd-ı şeriatı ve nassların 
hükümlerini en iyi bilenler onlardır.  

Ayrıca sahabe sözünün sünnet olma ihtimali daha kavidir. Onlar açıkladıkları hükümleri 
yanlış olabilir ve peygamberin (sav) “benden yalan haber veren cehennemde yerini hazırlasın” 
tehdidini işittikleri için peygambere nispet etmeden kendi görüşleri şeklinde ifade etmiş 
olabilirler. Bu bakımdan sahabe kavilleri kıyas ve içtihada da dayansa onunla amel etmek 
daha evladır. Çünkü peygamberimiz (sav) “Ümmetimin en hayırlısı, benim zamanında 
bulunanlardır; sonra onlara yakın olanlar, sonra onlara yakın olanlardır” (Müslim, Fezailu’s-
Sahabe, 213, 215; Ebu Davud, Sünnet, 9) buyurarak onların en hayırlı insanlar olduklarını 
ifade etmiştir.   

Sahabenin verdiği fetvalar şu altı şıkkın dışında olmaz: 
1. Sahabi, onu peygamberden (sav) işitmiş olabilir. 
2. Peygamberden (sav) işitenden işitmiş olabilir. 
3. Kur’ândan böyle anlamış olabilir. 



4. Sahabenin ittifakı vardır; ama sadece nakleden sahabenin sözü olabilir. 
5. Sahabe Arap diline ve kurallarına bizden daha çok vakıftır ve makasıd-ı şeriatı daha 

iyi bildiği için görüşü hakka daha yakın olabilir.  
Bu beş noktada sahabenin görüşü daha isabetlidir ve dinde hüccet sayılır. 
6. Sahabenin kendi içtihadı olabilir ve bu konuda yanılmış olabilir. Bu konuda ise 

hüccet sayılmaz. Bu ihtimal bulunduğu içindir ki sahabenin kavli “Zann-ı Galip” ifade eder ve 
şeriatın aslî delilini değil, fer’î delillerinden birisini teşkil eder. (İ’lâmu’l-Muavvikîn, 4:12)  

İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) “Eğer bir hükmü Kitapta bulamazsam,  Resulün 
sünnetine bakarım. Peygamberin sünnetinde de bulamazsam o zaman sahabe kavline bakarım. 
Aralarında ihtilaf varsa sahabeden dilediğimin sözünü alırım. Onlardan başkasının sözüne de 
itibar etmem. Sonra reyimle içtihat ederim” demiştir.  

Sonuç olarak “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” sahabe kavlinin “Kitap ve Sünnete” 
dayananlarını kesin hüccet olarak görürken, bunun dışındakini ise “Zann-ı Galip” ile kabul 
etmişlerdir. Yine de sahabe kavli “Kitap, Sünnet ve İcma” dan sonra kabul etmişlerdir. 
Sahebnin icması ise zaten kitap ve sünnete dayanan kesin hüccettir. Bu konuda ihtilaf yoktur. 
Ancak akla değer veren Mutezile ve sahabeleri “âdil” olarak görmeyen ve delil olarak kabul 
etmeyen Şia buna muhalefet etmişlerdir. Bu durumda da onlar “Güzelce onlara uyanlardan 
Allah razı olmuştur” (Tövbe, 9:100) ayetindeki müjdeden mahrum kalmışlardır. 

 
2.14 Medine Halkının Ameli:  
İmam-ı Mâlik “Medine halkı peygamberi görerek hareket etmiş, peygamberimiz (asv) 

de onların amellerine müdahale etmemiştir. Yanlış olsaydı kesin müdahale ederdi” diyerek 
Medine halkının amelini “Takrir-i Sünnet” olarak kabul etmiştir.  

 
2.15 Kolay Olanı Almak:  
Din kolaylığı emreder. “Dinde kolaylık vardır.” Peygamberimiz (sav) “Kolaylaştırın, 

güçleştirmeyin, müjdeleyin nefret ettirmeyin” ferman etmiştir. Bu delil buna dayanır. 
 
2.16 Şerayi-i Sâlife:  
Kur’ân-ı Kerimde zikredilen geçmiş peygamberlerin şeriatleri de delil olarak alınabilir. 

“Dişe diş, göze göz…” ayeti gibi… İslam’dan önceki şeriatlerden kastedilen İbrahim, (as) 
Musa, (as) Davud (as) ve İsa (as) gibi peygamberlere Allah'ın gönderdiği hükümlerdir. Bu 
hükümlerin İslam fıkhında delil olarak kabul edilip edilmeyeceği hususlar medar-ı münakaşa 
olmuştur.  

Din ve şeriat “Yüce Allah'ın kulları için va’z ve teşri’ ettiği hükümlere” verilen isim 
olması itibarıyla aynı anlamı ifade eder. Ancak din daha geneldir, şeriat ise dinin içinde özel 
bir alan olan “Hukuk” sistemine denmektedir. Din ise “Akıllı insanları kendi hür iradeleri ile 
hayra götüren ilâhî mesajlar” anlamındadır ki bu her şeyden önce inanç ve düşünce sistemini 
anlatır. Sonra inanç ve düşünce sistemi üzerine oturan ibadet, hukuk ve ahlakın tamamını 
kapsar. Şeriat ise, amelî hükümleri içine alan dinin bir bölümüdür.  

Din insanları saadete ulaştıran ilahî nizamdır. Dinin iki yönü vardır. Birincisi akla kalbe 
bakan inanç yönü, ikincisi ise muamelata ve insanın fiillerine bakan yönüdür.  Birincisine 
itikat ve inanç, ikincisine ise ibadet ve ahlak denir. Dinin inanç yönü ilk insan ilk peygamber 
Âdem (as) zamanından itibaren değişmeden gelmiştir. Ancak diğer semavi kitaplarda Kur’ân 
gibi fazla teferruata girmemiştir. Muamelat ve ibadete ait hususlar ise şeriat kavramı içine 
girdiği için zamana ve şartlara göre değişime olmuştur. Kur’ân-ı Kerimin nazil olmasına 
kadar önceki şeriatler birbirlerini desteklemekte ve eksik olanları tamamlamaktaydı. Ancak 
Kur’ân-ı Kerim nazil olduktan sonra bütün diğer şeriatler nesholmuştur. Çünkü Kur’ân-ı 
Kerimin şeraiti kıyamete kadar bütün insanların bütün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.  



Rivayetlere göre Âdem’den (as) Hz. Muhammed’e (asv) kadar 124 bin peygamber 
gelmiştir. Bunların bir kısmına kitap ve şeriat verilmiştir. Bu şeraitlerdeki itikadi ve ahlâkî 
hükümler değişmese de ibadete, muamelâta ve cezalara ait hususlar değişiklik arzetmektedir. 
İslam dini kendisinden önce gelen şeraitlerdeki hükümlerin bir kısmını neshetmiş, bir kısmını 
da aynen veya değiştirerek almıştır. Bir kısmında ise açıklamada bulunmamıştır. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde önceki şeriatlere ait bir kısım hükümleri neshettiğini 
görmekteyiz. Mesela, “Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve 
koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık.” (En’âm, 6:146) Bu ayette Yahudilere haram 
kılınan bir kısım hususlar anlatılmaktadır. Peygamberimiz (sav) de “Bana ganimetler helâl 
kılındı. Benden önceki ümmetlerden kimseye helâl kılınmamıştı” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
2: 252, 412) hadisi de bir kısım yasakların Müslümanlara helal kılındığını ifade etmektedir.  

Kısas, namaz, oruç, kurban gibi birçok hükümlerin de bir takım değişiklikler yapılarak 
emredildiği ve yürürlükte kaldığı görülmektedir. Kur’ân-ı Kerimde zikredilen bir kısım 
hükümler vardır ki bunlarla amel edilip edilmeyeceği tam olarak belirtilmemiştir. Dolayısıyla 
bunların neshedilip edilmediği bilinmemektedir. Mesela “Biz Tevrat’da onlara cana can, dişe 
diş, göze göz, kulağa kulak, buruna burun dedik. Hülasa bütün yaralar birbirine kısastır” 
(Maide, 5:45) ayetinde belirtilen hükümlerle amel edilip edilmeyeceği belirtilmemiştir. Bu 
konuda fakihler arasında ihtilaf vaki olmuştur.  

Bununla beraber müçtehitlerin ve fakihlerin çoğunluğu peygamber kıssalarında geçen 
hükümleri delil olarak almış ve birçok ahkâmı bunlara bina etmişlerdir. Meselâ, Hz. Musa’nın 
(as) Şuayb’ın (as) yanında ücretle çalışması (Kasas, 28:24-28) icare akdine delil kabul 
edilmiştir. (Kasan, Bedayiu’s-Sanayi, 4:173) bunun gibi pek çok hususlar peygamberlerin ve 
eski şeriatlerin Kur’ân-ı Kerimde geçmesi kaydı ile delil olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Geçmiş Peygamberlerin şeraitleri ikiye ayrılır. Birincisi Kur’anda ve Sünnette 
zikredilmeyen hükümlerdir. İttifakla bu gibi hükümlerle mükellef olmadığımız gibi ahkâmda 
delil olarak da ele alınmazlar. İkincisi, Kur’ân ve Sünnette zikri geçen hükümlerdir. Bunlar da 
üç nevidir. Birincisi, neshedilerek hükmü sona erenlerdir. “Yahudilere tırnaklı hayvanların 
haram olması ve koyunun iç yağının haram edilmesi” (En’am, 6:164) yine “Leş, kan ve 
domuz eti hariç diğerleri haram değildir” (En’am, 6:145) ayeti ile neshedilmiştir. Dolayısıyla 
peygamberimiz (sav) “ganimet malının haramlığının kaldırması” gibi hğkmü kaldırılan 
husular ve Kur’ân-ı Kerim tarafından hükmü kaldırıldığı ifade edilen hususlarla amel caiz 
değildir. İkincisi, bizim şeriatımızla ibka edilen hükümler. Mesela, “Oruç sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı” (Bakara, 2:183) “Kurban kesin, bu ceddiniz 
İbrahim’in sünnetidir” hadisinde olduğu gibi bu hususlar Kur’ân ve Sünnet ile te’yit edilmiş 
eski şeriat hükümleridir. Uyması mutlak gereklidir. Bu nevi hükümlerin Yahudilikte ve 
Hırıstiyanlıkta bulunması oradan geldiği için uygulamayı engelleme doğru değildir. Bunlar 
onlara da bize de Allah'ın hükmüdür. Üçüncüsü ise, red ve kabul edilmeksizin Yüce Allah'ın 
Kur’ân-ı Kerimde kıssa halinde naklettiği veya Resulullah’ın lisanı ile anlattığı hükümlerdir. 
Bunlar konusunda ihtilaf vardır. Misal, “Tevratta onlara şöyle yazdık. Cana can, göze göz, 
dişe diş ve yaralar da kısastır.” (Mâide, 5:45) 

Hanefi ve Malikî’ler ve Şafii’lerin bir kısmı Ahmet b. Hambe’den gelen râcih kavle 
göre eski ümmetlerin şeraitleri tahrif edilmiş olan kitaplarında değil, Kur’ân ve Sünnet 
yoluyla gelen şeriatleri bizim için de geçerlidir. Onlar ile amel edilir ve onlara uymak bizim 
için vaciptir.  

Burada üç hususa dikkat etmek gerekmektedir. Birincisi: İslam kaynaklarından yani, 
kitap ve sünnetten gelmeyen eski şeriat hükümlerine itibar edilmez. İkincisi: Neshedildiğine 
dair delil bulunan hükümler bizim için delil olmaz. Eski kavimlere ait hükümler de bizim  için 
bir delil olmaz. Üçüncüsü: Önceki şeraitlerde olduğu gibi İslamda da geçerli olduğu nasslarla, 
yani kitap ve sünnet ile sabit olan hükümler muteberdir. Yani “Ey iman edenler! Sizden 



önceki kavimlere farz kılındığı gibi oruç sizin için de farz kılınmıştır” (Bakara, 2:183) 
ayetinde olduğu gibi kesinlikle farzdır. 

Kısas eski şeraitlerde uygulandığı gibi bizim şeriatımızda da Kur’ân-ı Kerimde geçtiği 
için uygulanır. Hanefiler “cana can” lafzından zımmîyi öldüren müslümanın, kadını öldüren 
erkeğin kısasen öldürülmesinin caiz olduğuna hükmetmişlerdir.  

“Önceki şeraitlerle biz mükellef değiliz” diyenler “Her birinize bir şeriat bir yol verdik” 
(Mâide, 5:48) ayetidir. “İslam şeriatı bütün diğer şeriatleri neshetmiştir. Bunda icmâ vardır” 
demişlerdir. Bununla beraber Kur’ân-ı Kerimin neshetmediği ve hakkında sükût ettiği 
hükümler vardır. Zira Kur’a ve İslam şeriatı eski şeriatlerin yanlışlarını tashih, doğrularını 
tasdik etmiştir. Tasdik ettiği doğruları ile amel etmek neden câiz olmasın? Çünkü onlar da 
sonuçta Allah'ın hükmüdür. Tahrif bütünü değiştirmek anlamına gelmez, inançta ve ahkâmda 
sapma anlamındadır. O da yeni bir kitap ve şeriatle zaten düzeltilmiştir. Bütün dinlerde 
haramların aynı kalması ve ancak bir kısmının değişmesi bunun örneğidir. 

Kur’ân-ı Kerimde önceki peygamberlere uymayı emreden deliller de vardır. “Onlar, 
Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir, sen de onların doğru yoluna uy.” (En’am, 6:90) “Puta 
tapmayan ve tevhidi esas alan İbrahim’in hanif milletine ve dinine uy diye vahyettik” (Nahl, 
16:123) Peygamberimiz (sav) “Her peygamber kendi kavmine gönderilmiştir; ancak ben 
bütün insanlığa gönderildim” (Buhari, Teyemmüm, 1; Salat, 56) buyuran peygamberimiz 
(sav) bütün insanlığa gönderildiği ve kıyamete kadar bütün zamanların peygamberi olduğu ve 
ahkamı da bütün peygamberlerin ahkamını cami bulunduğu için Kur’ân-ı Kerimde geçen ve 
hala daha geçerli olduğu sabit olan hükümlere yerine ve zamanına göre uymak ve uygulamak 
neden mümkün olmasın? 

Sonuç olarak: Şeriatın sahibi Allah’tır. Allah Âdem (as) zamanından kıyamete kadar 
geçerli olacak ahkâmı peygamberleri ile bizlere haber vermiştir. Peygamberimize (sav) kadar 
şeriat insanlığın gelişmesine uygun tekâmül ederek gönderilmiş ve Kur’ân-ı Kerim ile 
tekâmülü de son bulmuştur. Kur’ân-ı Kerim ise doğruları tasdik ve yanlışları tashih ederek 
eski şeriatleri tamamlamıştır. Allah'ın dini birdir. Hepsi de Allah’tandır. Ahkâmda teferruata 
ait meselelerde Kur’ân-ı Kerimde geçen peygamber kıssalarında geçen hükümlerle amel 
etmekte ve ahkâmın istinbatında onlardan faydalanmakta ve delil olarak da onları göstermekte 
hiçbir sakınca yoktur. Bilakis heva ve heves yerine ahkâmda Kur’ânı ve Hadisi delil olarak 
almanın sonucudur. Müçtehitler de gerek kıyas gerekse icmâ yolu ile bir hüküm koyduları 
zaman ümmetin onlara uyması ve uygulaması vacip olur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
DİNİ HÜKÜMLERİN GAYE VE AMAÇLARI 

 
1. Dini Tekliflerin Esas Gayesi: 
Dini tekliflerin pek çok hikmeti yanında gaye ve amaçları da vardır. Bu gayelerden bir 

kısmı şunlardır: 
 
1.1 Temin-i Maslahat:  
Maslahatı te’min ve mefsedetleri def etmek, faydalıyı alıp zararlıyı def etmek. “Zarar ve 

mukabele-i zarar yoktur” buyurur peygamberimiz. (asv) 
 
1.2 Tevzi-i Adalet:  
“Allah adaleti emretmiştir.” (Nahl, 16:90) Bütün muameleler adâlet prensibini 

gerçekleştirmek üzerine ayarlanır. Hakkı hak sahibine teslim etmek gerekir. Haksızlık büyük 
zulümdür, zulüm en büyük günahtır. Kur’ân-ı Kerimde adalet yirmi ayette, zulüm ise 299 
ayette geçmektedir. “Allah size emânetleri ehline vermenizi insanlar arasında hükmedeceğiniz 
zaman adâletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa, 4:58) 

 
1.3 Adem-i Harac:  
Güçlüklerden kaçınmaktır. Dinde “teklif-i mâlâyutak yoktur.” (Bakara, 2:286)  
“Allah sizin için kolaylık diler güçlük dilemez.” (Bakara, 2:185) 
“Allah sizden hafifletmeyi diler. Zira insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa, 4:28) 
“Dinde size hiçbir güçlük yapmadı.” (Hac, 22:78) 
“Köre vebal yok, topala güçlük yok, hastaya güçlük yok.” (Fetih, 47:17) 
Peygamberimiz (asv) de “Ümmetimden hata ve nisyan kaldırıldı.” “Dinin en hayırlısı en 

kolay olanıdır.” “Ben müsamahalı, dosdoğru ve tertemiz bir dinle gönderildim.” “Bu din 
kolaylık dinidir. Dinde kim zorluk ve şiddet gösterirse mağlup olur. Sizler dosdoğru olun, 
gerçeğe yaklaşın, müjdeleyin ve sevdirin. Çölde giden yolcunun güneşten ve sıcaktan 
korunmak için yaptığı gibi siz de kendinizi yormadan sabahın ve akşamın serinliğinden ve 
geceden istifade ederek yolunuza devam edin” buyurmuşlardır.  

“Ümmetime zor geleceğini bilmeseydim her namazda misvak kullanmalarını 
emrederdim.” “Sizler zayıflarınızla beraber yürüyün.”  

Hz. Aişe (ra) der ki: “Peygamberimiz (asv) iki şey arasında muhayyer kaldığı zaman 
kolay olanı tercih ederdi ve ümmeti hakkında daima hafif olanı severdi.”  

 
1.4 Az Teklif:  
Yüce Allah kullarından çok şey istemez. 24 saatten bir saat namaz, zenginlerden malın 

kırkta birinden zekât, her sene bir ay oruç ve ömürde bir defaya mahsus gücü yetenden hac 
ister. Dünyanın yasaklanmayan bütün nimetleri helaldir. Eşyada aslolan ibahadır.  

Peygamberimiz (asv) “Allah bir takım şeyleri farz kıldı, onları zayi etmeyin. Bir takım 
sınırlar koydu, onları aşmayın. Bazı şeyleri haram kıldı, onları yapmayın. Unutmuş 
olduğundan değil, merhametinden dolayı bazı şeyler hakkında sükût etti onları da 
araştırmayın” buyurdular. 

“Helal Allah’ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah’ın haram kıldıklarıdır. 
Hükmünden sukût ettikleri de affedip bağışladıklarıdır. Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisi 
ortasında şüpheli olan hususlar vardır. Şüpheli olandan kaçarsanız dininizi korumuş 
olursunuz” buyurdular.  

 
 
 



1.5 Tedrice Riâyet:  
Dini hükümler tedricen va’zedilmiş, ta ki insanlar alışsınlar ve zaman içinde 

uygulanarak hayata hakim olsun. içkinin ve faizin yasaklanması gibi… Hz. Aişe (ra) “Bütün 
hükümler birden nâzil olmuş olsaydı biz onu kaldıramazdık” dediği meşhurdur.  

 
2. Dini Hükümlerin Amacı: 
Dini hükümler inanca, ibadete, ahlaka, hukuka ve muamelata ait ahkâmı camidir. Bu 

hükümlerden maslahat olarak şu beş amacı gerçekleştirmesi murat edilmiştir. 
 
2.1 Hayatı Korumak:  
Hayatın korunmasıdır. İnsan mükerremdir, hakk-ı hayatı mâsundur. Bu nedenle katl 

haram, intihar yasaktır. “Kim bir nefsi bir başka nefis için olmayarak öldürürse veya 
yeryüzünde fesat çıkarırsa bütün insanları öldürmüş gibidir.” (Maide, 5:32) buyurarak hayatın 
korunmasını istemiştir. 

Hayat ve hürriyet satılmaz. Hür olarak yaratılan insanlar köle yapılamaz. Ezâ ve işkence 
de haramdır. İnsan hayatını tehlikeye düşürecek şeylerden sakınmak gerekir. İnsan sağlığını 
korumak için tıp ilmini tahsil etmek farz-ı kifayedir. 

Hayatın devamı için çalışmak ve helal rızık peşinde koşmak farzdır.  
 
2.2 Malı Korumak:  
Özel mülkiyet temel haklardandır. Gayr-i meşru, haksız kazanç haramdır. Hırsızlık, 

gasp ve mülkiyete tecavüz haramdır ve yasaktır. Bunlar mülkiyeti ve malı korumak içindir.  
 
2.3 Dini Korumak:  
Din ve Vicdan Hürriyeti temel haklardandır. Din mukaddestir ve vicdan hürriyeti 

esastır. “İslam’da zorlama yoktur.” (Bakara, 2:256) Yüce Allah peygamberine insanları 
serbest bırakmasını ve dine girmeleri için zorlamamasını emretmiş ve “Sen inanmaları için 
insanları zorlayacak mısın?” (Yunus, 10:99) diye sormuştur. 

Küffar ile cihat küfürlerinden dolayı değil, zulümlerinden dolayıdır. Zira küfür devam 
eder; ama zulüm devam etmez. Zulüm tecavüzdür, zalimlerin tecavüzlerini önlemek, canı, 
malı, namusu korumak için savaşmak cihattır ve devlet eliyle farzdır. Savaşın sebebi küfür 
olsaydı zımmîlerle savaşmak ve dine girmeleri için zorlamak meşru olurdu. Savaşta da 
kadınlar ve din adamlarını öldürmek emredilirdi. Hâlbuki zımmilerle savaşmak, kadınları ve 
din adamlarını öldürmek yasaktır ve zımmîleri dinleri ile beraber korumak devletin görevidir. 

Yüce Allah dini ve imanı korumak için ibadeti farz kılmıştır. İbadet imanın semeresi ve 
koruyucusudur. Ayrıca din bir ağaca benzetilecek olursa kökleri iman, gövdesi ve dalları 
ibadet, meyveleri de ahlak olurdu. Dinde iman, ibadet ve ahlak esastır.  

Din imandır ve her nevi faziletin kaynağıdır. Bu da inancın sahih ve sağlam olmasına 
bağlıdır. İmanı sahih ve sağlam olanın ibadeti ve ahlakı makbul ve mükemmel olur. Ahlaktaki 
yozlaşmanın ve ibadetteki gevşekliğin sebebi iman zaafıdır. Bu nedenle Kur’an akideye önem 
verir. Kur’anın 6666 ayetinden 3000 adedi Tevhidi” 3000 adedi de “Haşir ve Nübüvveti” ders 
verir. Hurafe, bid’at ve dalalet fikir ve inançları akla ve mantığa uygun ve gerçeğe mutabık 
olarak çürütür ve iman hakikatlerini ispat eder.  

 
2.4 Aklı Korumak:  
İnsanın insanlığı akıl ve iradesini doğru kullanmasına bağlıdır. İnsanlık akıl ve iradenin 

hür tasarrufuyla gerçekleşir. Aklı başkasının cebinde ve iradesi başkasına bağlı olanlara köle 
denir. Kölelerin hakları yoktur; ancak efendileri onlar namına düşünür ve hak sahibi olur. 
İslam hürriyeti esas almış ve köleliği kaldırmıştır. 



Akıl teklif vasıtasıdır. Peygamberimiz (asv) “Aklı olmayanın dini yoktur” 
buyurmuşlardır. Yani Allah teklifi akla yapmıştır. Tebliğin muhatabı akıldır ve aklı ikna 
ederek iman istenir. İman aklın kabulü ve kalbin tereddütsüz tasdikidir. Bu arada bir ikna 
süreci vardır, bu da ilimle olur. bu nedenle cehalet dinin en büyük düşmanıdır ve ilim gerçeğe 
uygun malumattır ve akıl ilimle gelişme kaydeder, ilmi arttıkça anlayışı artar, anlayışı attıkça 
imanı inkişaf eder. Bu nedenle ilim, akıl ve iman arasında büyük bir ilişki vardır.  

Dinimiz aklı şaşırtan ve zehirleyen, yanlış düşünmeye sevk eden gerçeğe uygun 
olmayan haber ve bilgileri yalan, hurafe ve batıl düşünceler olarak tanımlayıp yasaklamıştır. 
Yine bu nedenledir ki “Falcıya inanmak ve kâhine gitmek küfür kabul edilerek” (Buhari, Tıp, 
46; Müslim, Selam, 122-124; Münziri, Terğib ve Terhib, 4:53) yasaklanmıştır. 

Dinimiz insanın şerefini korumak amacı ile ve akla verdiği değerden dolayı aklı 
giderecek olan ve sarhoşluk veren her şeyi yasaklamış, içilmesini haram kılmıştır. 

 
2.5 Neslin Korumak:  
İslam aileyi ve bireyin namus ve şerefini korumak için iffetli olmak emredilmiştir. Bu 

amaca hizmet için zinayı ve gayr-i meşru arkadaşlıkları yasaklamış ve nikâhı emretmiştir.  
 
Dünya ve ahiret saadeti bu beş şeyin korunmasına bağlıdır. 
 
3. Peygamberlerin ve Kitapların Gönderiliş Amacı: 
Yeryüzünde iman-küfür mücadelesi Âdem (as) zamanından günümüze kadar gelmiş, 

kıyamete kadar devam edecektir. “Küfür devam eder, zulüm devam etmez.“ küfrün devamı 
ise cehalet, ahlaksızlık ve zulme bağlıdır. Bunun için Yüce Allah insanlara peygamber ve 
kitaplar göndererek onları tevhid inancına, ilim ve irfana, ahlak ve fazilete, hak ve adalete 
çağırmıştır. Bu prensiplere uyanlara hem dünyada, hem de ahirette saadete ve selamete 
erdireceğini vaat etmiştir.  

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in de dört ana gayesi vardır ve bu ana gayeler 
Kur’an’ı Kerim’in bütün surelerinde, ayetlerinde ve kelimelerinde bulunmakta, adeta Kur’an 
bu ana gayeler etrafında toplanmaktadır. (İşaratu’l-İ’caz, 17-18) Bunlar: Tevhid, Risalet, 
Haşir ve Ahiret, Adalet ve İbadettir. 

 
3.1 Tevhid: 
Dinin amacı, kâinatın yaratıcısı olan Yüce Allah’ın zatını, sıfatlarını, isimlerini ve 

kâinattaki tasarrufatını, tecelliyatını, faaliyet ve şuunatını göstererek Allah’ı tanıtmaktır. 
Allah’ın bir olduğunu her yerde hazır ve nazır olduğunu, mekânlardan münezzeh olduğunu, 
her işi bizzat yaptığını, şeriki, naziri, misli, benzeri bulunmadığını, her şeyi bilen, gören ve 
idare eden bizzat kendisi olduğunu izah ve isbat eder. Kâinattaki tasarrufatından bahsetmekle 
bu maksadı isbat eder, aklı şahit tutar ve akla hitap eder. Bunun için aklı olamayanın dini de 
olmaz. Allah’ın birliğini dava etmeyen ve Allah’ın birliğine inanmaya çağırmayan din hak 
din olamaz. Kur’anda Tevhidi izah ve ispata yönelik 3000 kadar ayet vardır.  

 
3.2 Risalet: 
Peygamberler insanların muallimleridirler. İnsanlara, din, ilim ve ahlak dersi yanında 

ihtiyaç duydukları meslek, sanat ve fenleri de öğreterek o sahada da eşsiz birer rehber 
olmuşlardır. İnsanlar ahlak ve fazileti peygamberlerden öğrendiği gibi, kendilerine lazım olan 
sanat ve fenleri de peygamberlerden öğrenmişlerdir. (Sözler, 223-242) Bu noktada büyük 
ehemmiyeti olan Risalet müessesesini Yüce Allah, Kur’an’ı Kerim’de gerek enbiyanın 
mücadelelerini anlatarak, gerekse mucizelerinden bahsederek izah ve ispat eder. Gerçek 
mürşitler olan peygamberlere uymaya davet eder. Nitekim: “Çiftçiliğin, demirciliğin, 



terziliğin, dülgerliğin, sanat ve ticaretin pirleri ve ilk mucitleri peygamberlerdir. Onlara dinen 
uyduğunuz gibi sanat ve teknikte de onlara tabi olun” emreder. 

Risalet peygambere itaati ve yoluna sünnetine uymayı da gerekli kılar. Kur’an-ı 
Kerimde yüce Allah inananları peygambere itaate çağırır. “Peygambere itaat eden Allah’a 
itaat etmiştir” (Nisa, 4:80) buyurur. Hıristiyan dünyasında peygamberlik müessesesi olmadığı 
ve onlar peygamberlerine Allah’ın oğlu ve ulûhiyete ermiş insan olarak baktıkları için 
“Sünnet” kavramına da yabancıdırlar. Bunun için dinleri kısa zamanda tahrifata uğramıştır ve 
ibadet ortadan kalkmıştır. Çünkü dini ayakta tutan peygamberin yolundan gitmek ve 
sünnetine uymaktır. Peygamberler ilâhi vahyi tebliğ etmeleri yanında tatbik ederek örnek 
olmaları da vazifelerinin gereğidir. İnsanlar Allah’ın rızasına uygun ilâhi emirlerin tatbikatını 
ancak peygamberlerin tatbikatından öğrenebilirler. 

 
3.3 Haşir ve Ahiret: 
Dinin amacı uhrevi saadettir. “İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten 

ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden de ebede kadar yolculuğu devam 
eder. (Mesnevi, 210) Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az kalacaktır ve vazifesi çok 
bir misafirdir.  

Peygamberler Allah’ın fermanını insanlara tebliğ ederek diyorlar ki: “Hazırlanınız, 
başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten 
zindan gibidir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip, merhametine ve ihsanlarına mazhar 
olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip, itaat etseniz! Yoksa isyan edip, dinlemezseniz 
müthiş zindanlara atılacaksınız” gibi tebligatta bulunuyorlar. (Sözler, 60) “Şu fani dünyada, 
şu muvakkat misafirhanede, kısa bir ömürde az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve 
saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın karı değil” diye ders verir. (Mektubat,  71; 
Şualar, 369, 425, 426) 

Bu dünyada insanın eline verilen sermaye ise ömürdür. Bu ömürde iki hayatların 
ihtiyaçları temin edilecektir. Bunun için Cenab-ı Hak Kur’an’ı Kerim’inde üç binden fazla 
ayetiyle ahireti nazara verir, ahirete iman hakikatini anlatır, izah ve ispat eder. Ekser surelerin 
başlarında kıyamet ve ahirete dikkatleri çeker. 

 
3.4 Adalet ve İbadet: 
Allah adaleti emreder. Zulümden kesinlikle nehyeder. (Nisa, 4:58; Maide, 5:42;  

Nahl,16: 90) Zulme biraz meyletmeyi dahi kesinlikle yasaklar. (Hud, 11:113) Çünkü Allah 
adil-i mutlaktır.  

Adaletin iki kefesi vardır. Birincisi: İhkak-ı Hak etmek, yani hak sahibine hakkını 
vermek. İkincisi: Haksızı ve zalimi cezalandırmaktır. Allah’ın hak sahiplerine adilane hak 
verdiğini, herkese münasip bir şekilde adaleti icra ettiğini bilfiil yaşıyoruz. Öyle ise 
haksızlara da aynı şekilde ceza vereceğine inanmamız lazımdır. Demek ki, bir “Mahkeme-i 
Kübra”, bir “Adalet-i Uzma” olacaktır.  

Dinde “Hukukullah” ve “Hukuk-u İbad” olmak üzere iki nevi hak vardır. Bu hukuka 
riayetle adalet temin edilir. Dolayısıyla ibadet bu iki nevi hakkın ifâsının bir gereğidir. 
Mün’im-i Hakiki olan Yüce Allah’ın nimetlerine yapılacak şükür Allah’ın hakkı ve kulun 
vazifesidir. Bu ise, ibadet şeklinde tezahür eder.  

İnsan fıtratının gereği iman ve ibadettir. Bu da fıtratın bir hakkıdır. Hukuk-u ibada 
dünyada ceza veriliyor. Hukukullahı ihlalin de cezası ahirette mutlaka verilecektir. Dinde 
yüzde doksan dokuz ibadet, iman ahlak ve fazilete aittir, yüzde biri ise ancak dünyaya 
nazırdır. (Tarihçe-i hayat, 64) Ancak bu önemsiz demek değildir. zira trafikte dahi yüz 
kuraldan birinin ihlali hayatın sönmesini netice veriyorsa, dinde bir kuralın ihlalinin ne gibi 
büyük dünyevi ve uhrevi sonuçları olacağı anlaşılabilir. 


