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Giriş 

Kur’an-ı Azimüşşanın makasıd-ı esasiyesi dörttür: Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve 

İbadet.” Bu dört maksat bütün surelerde ve ayetlerde mevcuttur. Ahkamı da taraf-ı ilâhiden beş 

temel esas üzere teessüs etmiştir. Bunlar; 

1. İtikada ait ahkam-ı İlâhiye. İman esasları ve bunlarla ilgili hükümler. 

2. İbadetler: bunlar da namaz, oruç, hac, zekât, kurban ve cihaddır. 

3. Ahlak: Doğruluk, adalet, haya gibi ahlakî hükümler. 

4. Muamelat: Akitler, yeminler, emanet, izdivaç, yargı, miras, yönetim ve savaş gibi… 

5. Ukubat: suçlara verilen kısas, had, kazf ve riddetle ilgili hükümlerdir. 

 

İslam hukukunun temel kaynakları Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim ile vahye muhatap olan 

ve “Onun bütün sözleri vahiydir.” (Necm, 53:3-4.) ayeti ile Kur’an-ı Kerim dışındaki sözlerinin 

de “Peygamber ilhamı” olan ve yine ilham tarikıyla Allah’tan olan Peygamber efendimiz Hz. 

Muhammed’in (asm) sünnetidir. Peygamberimiz (asm) hayatta iken bütün ahkam-ı şer’iye 

doğrudan memba-ı risaletten, Peygamberimizden (asm) alınırdı. Allah’ın Kur’an-ı Kerimdeki 

emirlerinin uygulaması ve açıklanmasını bizzat Peygamberimiz (asm) yapardı. Bunun için 

dinin kaynağı Kur’an’dan sonra Sünnet oldu. Fukaha-i İslam bir konuda önce Kur’an-ı Kerime 

müracaat ederler, onda bulamazlarsa Peygamberin (asm) sünnetine müracaat ederdi. Onda da 

bulamazlarsa o zaman akılları ile içtihat ederlerdi.  

 Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah'a, peygambere ve 

içinizden emredecek kudret ve liyakata sahip olanlara itaat edin. Allah'a ve ahiret gününe 

inanıyorsanız bir şeyde ihtilafa düştünüz mü o hususta Allah'a ve Peygambere müracaat edin; 

bu hareket hem hayırlıdır hem de sonu pek güzeldir.” (Nisa, 4:59.) ferman ederek Kur’an’a ve 

Sünnete başvurulmasını emretmektedir. Yüce Allah “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size 

ne yasakladıysa ondan da sakının.” (Haşir, 59:7.) ayeti ile de peygambere müracaat edilmesini 

emreder.  

Peygamberimiz (asm) Muaz b. Cebel’i (ra) Yemen’e muallim olarak gönderdiği zaman 

ona “Sana hâlli için herhangi bir dava getirildiği zaman nasıl ve neye göre hüküm verirsin?” 

diye sordu. Hz. Muaz “Allah'ın kitabındaki hükümlerle hüküm veririm” dedi. Resûl-i Ekrem 

Efendimiz (asm) “Eğer Allah'ın kitabında onunla ilgili bir hüküm bulamazsan neye göre hüküm 

verirsin?” diye sordu. Hz. Muaz (ra) “Resûlullahın sünnetine göre hüküm veririm” dedi. Resûl-

i Ekrem Efendimiz bu sefer, “Resûlullahın sünnetinde de onunla ilgili bir hüküm bulamazsan, 

ne yaparsın?” diye sordu. Hz. Muaz (ra) “O zaman, kendi görüşüme göre içtihad eder, hüküm 

veririm” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz bundan son derece memnun oldu. Bu memnuniyetini 

şöyle ifade etti: “Allah'a hamdolsun ki, Resûlullahın elçisini, Resûlullahın razı olduğu şeye 

muvaffak kıldı.” (Tabakât, 3:584; Müsned, 5:230; İbn-i Kesîr, Sîre, 4:199.) 

Bu ayet ve hadislere göre İslam hukukçuları bir hüküm eğer Kitap’ta sarahaten mevcud 

ise onunla amel ederlerdi, Kitap’ta yoksa sünnete müracaat ederler, orada da bulunmazsa 

akılları ile içtihat ederler ve içtihatlarında da ulemanın icmasına ve kıyasa başvururlardı. 

Aslındâ, Kur’ân ve sünneti aslı ve sâbit kaynaklar olarak; bu ikisi dışında kalan diğer 

bütün delilleri ise Kur`an ve sünneti yorumlama ve uygulama metodu ve vasıtası olarak 

değerlendirmek mümkündür. Kitap, sünnet, icma, kıyas “aslı deliller” istihsan, istislah, istishab, 

örf, sahâbî sözü, geçmiş şerîatler ‘fer`î’ delillerdir. (Sava Paşa, İslâm Hukuk Nazariyesi, 11, 47-

51.)  

Rasûlullah Vedâ Haccında “Sizlere iki şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve Rasûlünün 

sünneti. Bunlara sarıldığınız müddetçe dalâlete düşmezsiniz” (Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 37.) 

buyurmuşlardır. Kur`ân, hükümleri genel çizgileriyle belirtir; pek az konu dışında bunların 



detayına inmez. Nitekim, Kur’ân’da, keyfiyet ve detayı belirtilmeksizin namaz kılmak ve oruç 

tutmak emredilmiş; bunların nasıl yapılacağım ise, Hz. Peygamber, sözlü ve fiilî olarak 

açıklamıştır. Aynı şekilde, Kur`ân akitlerin yerine getirilmesini emretmiş, alım-satımın helâl, 

ribânın haram olduğunu belirtmiş, fakat hangi akitlerin sahih, hangilerinin bâtıl ya da fâsit 

olduğunu açıklamamıştır. Bu ayırımın temel ölçülerinin belirlenmesini de ilk planda sünnet 

yüklenmiştir. 

 

 

İslam Hukukunun Delillerinden Aslî Deliller 

1. Kur’ân-ı Kerim  

Kur’ân-ı Kerim cumhur-u ulemanın ittifakıyla 114 Sure, 30 cüz, 120 hizb ve 614 

sahifedir. Kur’an-ı Kerimde 6666 ayet, (ayet olarak ayrılan 6236) 77.934 kelime, 326.048 

harftir. Her harfin kıraatinin sevabı abdestsiz ezber okumakla asgari 10, abdestli ezber 20, 

yüzünden abdestli okumak 30, namazda 50, Cuma günü ve gecesi 1000, üç aylarda 1000, 

Ramazanda 10.000 ve Kutsal gecelerde 10.000, Kadir Gecesinde 30.000 hasenedir, uhrevi 

sevaptır.  

Kur’ân-ı Kerimde bulunan 6666 ayetin 3000’i Tevhid, 3000’i Nübüvvet ve Haşir, geri 

kalanı ahlaki tavsiyeler ve ahkama aittir. Yüzde biri de dünyanın siyasetine bakar ki bu 66 ayet 

yapar. İbadet, muamelat ve ukubata ait olan ahkam ayetleri ise 330 kadardır.  

Sırac Ali Hindî’ye göre ahkam ayeti 200 kadardır. Bunlardan bazıları da re’sen hüküm 

va’zetmek için değil, nasihat içindir. Müçtehitler bazı karinelerle onlardan hüküm 

çıkarmışlardır. Asıl doğrudan doğruya emir ve yasakla ahkam vazeden ayet sayısı sadece 50 

kadardır.  

 

Abduvehhab Hallaf’a göre ise Ahkama dair ayetlerin tasnifi şöyledir: 

1. Aile hukukuna dair 70 ayet, 

2. Ticaret hukukuna ait 70 ayet, 

3. Ukubata ait 30 ayet, 

4. Muhakeme usulüne ait 13 ayet, 

5. Devlet idaresinde ait 10 ayet, 

6. Harb nizamı ile ilgili 22 ayet, 

7. İktisada ait de 10 ayet vardır.  

Yekûnu 225 ayet etmektedir.  

 

Diğer bir tasnifte ise şöyledir:  

1. İbadete ait (Namaz, Oruç, Hac ve Zekât) 140 ayet 

2. Aile hukukuna ait (Evlenme ve Boşanma) 70 ayet, 

3. Muamelata ait (Akitler, yeminler, ticaret vs.) 70 ayet, 

4. Ukubata ait (Kısas, Had ve Diyet) 30 ayet, 

5. Kaza ve yargıya ait, (Mahkeme usulü) 20 ayet, 

Yekûnu 330 ayettir.  

Bazı kitaplarda bu sayı bazı karineleri de hesaba katarak 500’e kadar çıkarmışladır. 

 

Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân-ı Kerimi şöyle tarif eder: “Hitabat-ı ezeliye-i 

Sübhaniyenin hazinesi., ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi., ve 

avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası., ve zât ve sıfat ve esma ve şuun-u İlâhîyenin kavl-i 

şârihi, tefsir-i vazıhı, bürhan-i katıı, tercüman-ı satıı.. ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi., ve 

insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ’ ve ziyası., ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve 

insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hadîsi…” dir. 



Yine Kur’ân-ı Kerim “İnsanlara hem bir kitab-i şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-

ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr ü davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir 

kitab-ı fikir, hem insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci’ olacak çok kîtabları tazammun 

eden tek, cami’ bir kitab-ı mukaddestir.” (Bediüzzaman, Sözler, 329.) 

Kur’ân-ı Kerim temel prensipleri vazetmiş, ana hükümleri bildirmiştir. Zira o Anayasadır. 

Anayasanın hükümleri yasalarla yürürlüğe girer. Bu bakımdan Allah’ın emirleri ve 

hükümlerinin pratik hayatta uygulaması “Sünnet” denen yasalarladır. Daha teferruatı, zamanla 

ihtiyaç duyulan hükümler de umumum maslahatı ve zamanın ihtiyacına göre ulema-i İslam ve 

müçtehit hukukçular içtihat ve fetvalarla açıklamışlardır. Bu da alimlerin şerefi, imtiyazı ve 

hem toplum nazarında hem Allah katında onların değerini gösterir. Zira yüce Allah “Hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39:9.) “Biz onlara yüksek dereceler verdik” 

(Mücadeler, 58:11.) ayetleri ve Peygamberimizin (asm) de “Alimler peygamberlerin 

varisleridirler” (Ebu Davud, İlim, 1; İbn-i Mace, Mukaddime, 17; Tirmizi, İlim, 19.) hadisi ile 

sabittir. 

Kur’ân’ın delîl olması demek, Kur’ân’ın hakkıyla bilinmesi demektir. Kur`ân ilmine 

sahip olmadan, Arapça`ya vâkıf olmadan, sünnete başvurmadan, ilim ehli olmayanlar için fıkhı 

manada değil, ahlâkı manada okunan bir kitap olabilir. İmam Câfer-i Sâdık bu konuda şöyle 

demiştir: “Kur`ân`ın bir kısmını diğeriyle çarpıştırdılar. Nasih zannederek mensuhu delil 

gösterdiler. Amm zannederek hâs ile delil getirdiler. Âyetin te’vîlini delil göstererek sünnetin 

onu te’vil şeklini terk ettiler. Sözün başını ve sonunu düşünmediler. Onu kaynak edinip yollarını 

bilemediler. Ehlinden almadılar, böylece saptılar ve saptırdılar.” (Suphi es-Salih, İslâm 

Mezhepleri ve Müesseseleri, Çev.: İ. Sarmış, İstanbul 1981, 176.) 

Kur’ân’ın bütün âyetlerinin sübutu kat`idir. Ancak, ifade ettikleri mana ve kavrama 

delâletleri her zaman kat’i olmaz. Bu bir kısım âyetlerin delâlet bakımından zannı olması farklı 

mezheplerin farklı görüşler ortaya koymasına yol açmıştır. Şer’i hükümlerin kaynakları kitap, 

sünnet, icmâ, kıyas olunca mukallidin ilmi, târifin dışında kalmaktadır. Çünkü müctehidin kavli 

her ne kadar mukâllid için delil olsa da delillerin kendisi değildir. (İbn Abidin, Reddü`l-Muhtâr 

Haşiyesi Terc: Ahmed Davudoğlu, İstanbul-1982, 1:35.) 

Kur`ân-ı Kerîm’e “vahy-i metlüvv” denilir. Yani, okunmasıyla ibadet edilen kitaptır. 

Kur’ân’ın fıkıhta delil olarak kullanılmasında, onun lâfzı kanunlarının bilinmesi gerekir. 

Lâfızlar, manaya delâletleri itibariyle hâss, âmm, müşterek ve müevvel kısımlarına ayrılır ve 

bunlardan her biri özel bir hüküm için kullanılır. Lâfızlar, delâlet ettikleri mânâya zâhir, hâss, 

müfesser, muhkem olarak açık bir tarzda delâlet ederler. Kapalı tarzda delâletlerinde ise hafî, 

müşkil, mücmel, müteşâbih diye kısımlara ayrılırlar. Ayrıca delâlet ettikleri manada veya başka 

bir münâsebetle olan mânâda açık veya kapalı kullanılmaları itibariyle hakîkat, mecâz, sarih, 

kinâye kısımlarına ayrılırlar. Yine ne gibi manalara delâlet ettikleri ve hangi maksatlarla 

söylenilmiş olduklarına işitenlerin vukufları itibariyle “Dal bi’l İbâre” “Dal bi’l-İşâre” “Dal 

bi’d-Delâle” ve “Dal bi`l-İktizâ” diye ayrılırlar. Bütün bunları bilmeyen Kur’an’dan hüküm 

çıkaramaz. 

 

2. Sünnet 

İslâm dininin Kur’an-ı Kerim’den sonra en büyük temeli hadis-i şerifler ve sünnet-i 

seniyyedir. Sünnet-i Seniyye kuvvetini Kur’an’dan alır ve O’nun birinci tefsiridir. Müçtehidîn-

i kiram efendilerimiz Kur’an’dan ahkâm istinbat ettikleri gibi hadis-i şeriflerden de Şer’i 

hükümleri çıkarmışlardır. Buna binaen İslâm dininin Kur’an’dan sonra en büyük esas kaynağı 

Sünnet-i Seniyyedir. Zira, Peygamberin risalet vazifesinden biri de Kur’an’ı beyan ve tefsir 

etmek ve hükümleri ile amel edip tatbik ederek ümmetine göstermektir. 

Sünnet denince hadis akla gelir. Bu hadisler sözlü, fiilî ve takriri sünnet şeklinde üçe 

ayrılır. Peygamberimizin (asm) sözlü sünneti, çeşitli vesilelerle söylediği sözlerdir. Meselâ: 



“Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” (İbn Mâce, Ahkâm, 13.) ve “Ameller 

niyetlere göredir” (Buhâri, Bedu’l- Vahy, 1.) hadisleri böyledir. 

Fiilî sünnet ise, Hz. Peygamber`in şekil ve şartlar ile namaz ve hacc ibadetlerinin yerine 

getirilmesi, muhâkeme usûlü alanında bir ahit ve yemin ile hüküm vermesi gibi işlerdir. Hz. 

Peygamber, “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın” (Buhâri, Ezan 18, Edeb, 27.) 

buyurarak yol göstermiştir. 

Takriri sünnet, Hz. Peygamber`in sahâbenin yaptığı bazı işlere olumlu ya da olumsuz bir 

müdahalede bulunmaması veya o işi tasvip ettiğini belirtmesidir. (Abdulvahhab Hallaf, İslâm 

Hukuk Felsefesi, Çev: Hüseyin Atay, 181-182.) Su bulamadığından teyemmümle namaz kılan 

bir sahâbînin namazdan sonra su bulduğu halde namazı iâde etmemesin Rasûlullah’ın tasvibi 

gibi. 

Sünnet, Kur’ân’ın mücmelini beyân etmesi, müşkilini açıklaması, mutlakını kayıtlaması 

ve onda olmayan bazı hükümleri belirtmesi açısından Kur’ân’dan sonra ikinci teşrî kaynağı 

olarak yer alır. Sünnet, Kur’ân’da olmayan bazı hükümleri getirmesiyle de bir yönden müstakil 

bir teşrî` kaynağıdır. Kur’ân’ın çizdiği genel çerçeve ve ilkelerin dışına çıkmadan onun 

açıklayıcısı olması bakımından da Kur’ân’a tâbi sayılır. Her iki yönüyle de sünnet hüccettir. 

Dini bir delildir. Kendisinden hüküm çıkarılacak olan sünnet, belirli şartları taşıyan sahih 

sünnettir. Sünnet Kur’ân’a nisbetle ikinci derecede bir teşrî kaynağıdır ve sünnete başvurmadan 

Kur’ân’ı anlamak pek mümkün gözükmemektedir. 

İmam Şâfii sünneti üç grupta ele alır. Birincisi, Allah’ın Kur’ân’da zikrettiği bir hususu 

benzer bir ifadeyle Hz. Peygamberin de belirtmesi; ikincisi, Allah`ın çok kısa ve özlü bir şekilde 

bildirdiği bir âyetle neyin kastedildiğini Hz. Peygamberin açıklamasıdır. Bu iki çeşit sünnet 

hakkında İslâm hukukçuları arasında ihtilâf yoktur. Üçüncüsü ise, hakkında Kur’ân’da hiçbir 

hüküm bulunmayan bir konuyu Hz. Peygamberin uygulamaya koymasıdır. Bu kısımda da 

müctehidler Hz. Peygamberin bağımsız bir yasama yetkisine sahip olduğunu, dolayısıyla 

Kur’ân’da söz konusu edilmeyen konularda hüküm koyabileceğini ifade etmişlerdir. (Şafii, 

Risale, s.91-92.) Sünnet, Kur’ân’ın tefsiridir. “Namazı kılın” emrini sünnet olmadan anlamak 

ve tatbik etmek mümkün değildir. Rasûlullah namazı nasıl kılmışsa, Müslümanlar da ona 

uyarak kılmışlardır (Ahmed b. Hanbel, 5:53.) 

İmam-ı Azam Ebu Hanife: “Sünnet olmasaydı kimse Kur’an’ı anlayamazdı” demiştir. 

(Doç. Dr. Mahmut Denizkuşları, Sünneti Terk, Kur’anla Amel Mes’elesi, s. 108.) Şatıbî, 

“Sünnet, kitabı tefsir eder, kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa, sünnetten uzaklaştığı gibi 

kitaptan da uzaklaşır.”der. (Şatıbi, el-İ’tisam, 1:79.) Ahmed Emin ise şöyle der: “Kurân-ı 

Kerimde mücmel, mutlak, müşkil ve amm birçok âyetler vardır. Resûl’ün sözü ve ameli bunları 

beyan, takyid ve tahsis eder. Kur’an’ın mücmel olarak zikrettiği namazı, Nebi’nin fiili tafsil 

ettiği gibi, onun vakit ve keyfiyetini de açıklamıştır. Kur’an, şarabı haram kılmış, şaraptan 

muradı ve miktarını hadis beyan etmiştir. Kur’an’ın lafız ve manaları Allah’dan vahiy suretiyle 

gelmiştir, sünnetin ise lafızları Resûle aittir. Sünnet ve hadisler birçok âyeti açıklamıştır.” 

(Ahmed Emin, Fecru’l- İslâm, s. 280.) 

Hanefi mezhebi müctehidlerinden es-Serahsı şöyle der: “Bize göre sünnetten murad 

hukukî açıdan Hz. Peygamber ve ondan sonra sahâbenin yaptıklarıdır” (Usûlu’s-Serahsı, 1: 

113.) İmam Şâfii ise, (ö.204/819) sünneti yalnızca Hz. Peygamber`in sünneti olarak alır. 

Sahâbenin sünneti, Hz. Peygamber’in itikad, ibadet, ahkâm esaslarıyla ilgili olarak Kur`ân 

dışındaki söz, hareket, davranışları, takrirleri, tasdikleri, örfleri, va`zettiği esaslar, koyduğu 

ilkelerdir. Sahâbe ve Tâbim, herhangi bir konuda tatbik edecekleri şeyde “Hz. Peygamber nasıl 

yaptı?” diye sormuşlardır.  

Peygamber Efendimiz (asm) hadisi şeriflerinde “Sallû Kema Raeytumuni usalli.” Yani, 

“Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılınız” (Buhari, Ezân, 18; Edeb, 27.) buyurmuştur 

ki, Resûl-i Ekremin (asm) namaz kılma şekli Kur’an’daki namaz kılma emrinin beyan ve tefsiri 

demektir. 



İmran b. Husayn sünneti kabul etmeyen birisine: “Kur’an’da yatsıyı dört rekât akşamı 

üç rekât, sabahı iki rekât, öğleyi ve ikindiyi de dörder rekât olarak kılınacağını görebiliyor 

musun?” deyince adam “Hayır” dedi. İmran ise, “Bunları nereden aldınız? Bizden almadınız 

mı? Biz ise onu Resûlullah’dan almadık mı? Kırk koyunda bir koyun zekât vermeyi Kur’an’da 

bulabiliyor musunuz?” deyince adam yine “Hayır” dedi. İmran yine “Bunları kimden aldınız? 

Bizden almadınız mı? Biz ise Nebi’den almadık mı?” diyerek misalleri çoğalttı. Sonra da 

“Resûl size neyi verdiyse onu alınız, sizi nehyettiği şeyden de kaçınınız.” (Haşr, 59:7.) âyetini 

okuyarak “Bilinmeyen birçok şeyi Resûlullah’dan aldık.” dedi. (Celaleddin-i Suyuti, Miftahu’l-

Cenne, s. 21-22.) 

Şayet peygamberimiz (asm) sünnet ile Kur’an’ı izah etmiş olmasaydı, Kur’an sadece 

nazari bir kitap olarak kalır ve herkesin keyfî yorumuna açık olurdu. Böylece ittihaddan ziyade 

ihtilaf ortaya çıkardı. Sünnet-i peygamberiyi kabul etmeyen peygamberi (asm) Kur’an-ı Kerimi 

anlamaktan çıkarıp kendisini peygamber yerine koyuyor demektir. Kur’an’ın getirdiği mücmel 

hakikatleri anlamak ancak sünnetle mümkündür. Binaenaleyh hadis ve sünnetin getirdiği 

hükümlere de sımsıkı sarılmak ve ferdî ve içtimaî hayata tatbik etmek zaruridir. Zira sünnet, 

kitabın tefsir ve beyanıdır. 

Yüce Allah “Allah, sana kitabı ve hikmeti indirdi ve evvelce bilmediğin şeyleri öğretti 

sana ve Allah'ın, sana lütfu ve ihsanı pek büyüktür.” (Nisa, 4:113.) buyurur. Kitap Kur’ân-ı 

Kerim ise hikmet nedir? Hikmet, Allah’ın kalbe koyduğu nurdur. (Taberi, Maverdi, Razî, 

Bakara, 2:129.) Taberi’nin tercih ettiği görüşe göre hikmetin manası, Hz. Peygamberin (asm) 

rehberliği olmaksızın anlaşılması mümkün olmayan hükümlerin bilgisi anlamınadır. (Taberi, 

Bakara, 2:129.) Bu ise peygamberin sünnetidir. Zemahşeri’ye göre, ayetteki hikmetten maksat, 

şeriattır, Kur’an’ın hükümlerini açıklamaktır. (Zemahşeri, Bakara, 2:129.) Kur’an’ın 

açıklaması ise Hz. Peygamberin (asm) sünnetini ifade eder. Zaten Hz. Peygamberin (asm) 

Kur’an’ı tebliğ etme yanında onu açıklamak görevi de vardır. (Nahl,16:44.) Bu da onun 

sünnetidir. 

Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde “Bana Kur’an-ı Kerim ve onunla birlikte, bir onun 

kadarı daha verildi.” (Ebu Davud, Sünne, 5; İbn-i Mace, Mukaddime, 61.) buyurarak sünnetin 

de kendisine vahyin bir alt mertebesi olan ilham-ı peygamber ile verildiğini ifade etmiştir. Yani 

sünnet de bir nevi vahiydir. Peygamberin (asm) rüyası dahi nübüvvetin kırk altı cüz’ünden birisi 

olursa, ilham ile gelen sünnet nasıl nübüvvetin bir parçası olmaz? Elbette o da vahiydir. Yüce 

Allah bazı hususları fermanı ile farz kılmış, bazı hususları da peygamberin diliyle ve sünneti 

ile ümmetine sünnet kılmıştır.  

Peygamberimiz (asm) zamanla sünneti inkâr edeceklerin olacağını da kendisine ilhamla 

bildirildiği için bilmiş ve şöyle buyurmuştur: “Bir kişiye, koltuğuna yaslanmışken hadisim 

ulaşır da ‘Aramızda Allah’ın kitabı var, ondaki helali helal, haramı da haram sayarız’ derse o 

bilsin ki, Resûllullah’ın haram kıldığı da Allah’ın haram kıldığı gibidir.” (Tirmizi, İlim, 10; İbn-

i Mace, Mukaddime, 2; Darimi, Mukaddime, 48; Hâkim, Müstedrek, 1:109; Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, 4:130.) buyurulmuştur. Bu sebeple İslam alimleri “Sünnetin getirdiği her hükmün, 

uzak veya yakın, Kur’anda aslı vardır. Sünnet, kitaba râcîdir. Onun mücmelini tafsil, müşkilini 

tavzih eder, muhtasar olanını da genişletir. (Mahmut Denizkuşları, s. 73.) 

Şatıbî, Kur’an ile iktifa fikrine sahip olanların sünnetten ayrılan nasipsiz kişiler olduğunu 

söyledikten sonra, “Bid’at ehlinden birçoğu hadisi terkedip Allah’ın kitabını yanlış te’vil ederek 

hem kendileri sapıttı hem de başkalarını sapıttırdılar” (Muvafakat, 4:17-18.) demiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Peygambere itaat etmeyi ve sünnetine uymayı 

emretmektedir. Zira “Allah’a itaat edin peygambere itaat edin!” (Nisa, 4:59.) ayetinde Allah’a 

itaat Kur’an’a itaat ise peygambere itaat ne anlama gelmektedir? Elbette sünnetine uyma 

anlamındadır. Nitekim Yüce Allah “Hayır; Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık 

hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın 

tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa, 4:65.) “Kim, Peygambere karşı 



çıkar ve kendisi için doğru yol belli olduktan sonra mü’minlerin yolundan başka bir yola 

giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” (Nisa, 4:115.) “De 

ki, Ya Muhammed! Eğer Allah’ı seviyor idiyseniz bana tabi’ olunuz, öyle yaparsanız Allah sizi 

daha çok sever ve günahlarınızı bağışlar. Allah Gafur ve Rahimdir.” (Âl-i İmran, 3:31.) ayetleri 

bizi peygambere, yani sünnetine uymaya davet etmektedir. 

Bediüzzaman Hazretleri bu âyetin tefsiri sadedinde şöyle buyurur: “Şu âyet diyor ki: 

Allah’a imanınız varsa, elbette Allah’ı seveceksiniz. Madem Allah’ı seversiniz, Allah’ın 

sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise, Allah’ın sevdiği zâta benzemelisiniz. Ona 

benzemek ise, ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz, Allah da sizi sevecek. Zâten sîz 

Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin.” (Lem’alar, 113.) 

Bediüzzaman hazretleri sünnetin kaynaklarını da şöyle ifade eder: “Resûl-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı üçtür: Akvali, ef’ali, ahvalidir. Bu üç 

kısım dahi, üç kısımdır: Feraiz, nevafil, âdât-ı hasenesidir. Farz ve vâcib kısmında ittibaa 

mecburiyet var; terkinde, azab ve ikab vardır. Herkes ona ittibaa mükelleftir. Nevafil kısmında, 

emr-i istihbabî ile yine ehl-î iman mükelleftir. Fakat, terkinde azab ve ikab yoktur. Fiilinde ve 

ittibaında azîm sevablar var ve tağyir ve tebdili bid’a ve dalalettir ve büyük hatadır. Âdât-ı 

seniyesi ve harekât-i müstahsenesi ise hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve nev’iye ve 

içtimaiye itibariyle onu taklid ve ittiba etmek, gayet müstahsendir. Çünki herbir hareket-i 

âdiyesinde, çok menfaat-ı hayatiye bulunduğu gibi, mutabaat etmekle o âdâb ve âdetler, ibadet 

hükmüne geçer. Evet madem dost ve düşmanın ittifakıyla, Zât-ı Ahmediye (asm) mehasin-i 

ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bil’ittifak nev-i beşer içinde en meşhur 

ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem binler mu’cizatın delaletiyle ve teşkil ettiği âlem-i 

İslâmiyetin ve kemalâtının şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur’an-ı Hakîm’in 

hakaikının tasdikiyle, en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem 

semere-i ittibaıyla milyonlar ehl-i kemal, meratib-i kemalâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl 

olmuşlardır. Elbette o zâtın sünneti, harekâtı, iktida edilecek en güzel numunelerdir ve takip 

edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar 

odur ki, bu ittiba-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittiba etmeyen, tenbellik eder ise, 

hasaret-i azîme; ehemmiyetsiz görür ise, cinâyet-i azîme; tekzibini işmam eden tenkid ise, 

dalalet-i azîmedir.” (Lem’alar, s.64.) 

Peygamberimizin (asm) sünnetleri istikametli ve doğru yolu gösterir ve bizi sahil-i 

selamete ve hidayete götürür. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri şöyle der: “Arkadaş! Vesvese 

ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resûl-i Ekrem’in (asm) sünnetleri birer yıldız, birer 

lâmba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hadd-i şer’î, zulmetli dalalet 

yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan, zerre mîskal o sünnetlerden inhiraf ve udûl 

ederse; şeytanlara mel’ab, evhama merkeb, ehval ve korkulara ma’rez ve dağlar kadar ağır 

yüklere matiyye olacaktır.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 89.) 

“Sünnet-i Seniye, edepdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep 

bulunmasın! Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: “Rabbim bana edebi, güzel 

bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş.” Evet siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i 

Seniyeyi bilen, kat’iyyen anlar ki: Edebin enva’ını, Cenâb-ı Hakk, habibinde cem’etmiştir. 

Onun Sünnet-i Seniyesini terkeden, edebi terkeder. ‘Edebi terk eden Allah’ın rahmetinden 

mahrum kalır’ kaidesine mâsadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer.” (Lem’alar, 59.) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret 

gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 

33:21.) buyurur. Ayrıca “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiştir” (Nisa, 4:80.) 

“Allah’a ve Resûlüne itaat eden kimseler; nebiler, sıddıklar, şehidler, sâlihler ve Allah’ın 

kendilerine in’am ve ihsanda bulunduğu kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel 

arkadaşlardır.” (Nisa, 4:69.) ferman ederek sünnete uymanın ne kadar değerli ve önemli 

olduğunu ifade etmiştir.  



Peygamberimiz (asm) bir gün sahabelerine çok güzel nasihatlerde bulundu. İleride 

gelecek fitnelerden bahsetti. “Ya Resulallah! Bize ne emredersin?” dediler. Peygamberimiz 

(asm) şöyle buyurdu: “Size Allah’ın azabından korkmayı, rahmetinden ümidvar olmayı, siyah 

bir köle de olsa büyüklerinizi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Biliniz ki, aranızdan benden 

sonra yaşayacak olanlar pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman benim sünnetime ve doğru yolda 

giden râşid halifelerimin sünnetine sarılınız. Sadece bunlara yapışınız. Sakın başka yollara 

sapmayınız. Dinde yeni işler yapmaktan şiddetle sakınınız. Çünkü dinde yapılacak her yenilik 

bid’at, her bid’at ise sapıklıktır. Sapıklığın her çeşidi insanı ateşe iter” buyurdular. 

Hazreti Peygamber (asm) “Allah-u Teâla’nın rahmeti benim vekillerim üzerine olsun.” 

diye buyurmuş. “Vekilleriniz kimlerdir?” diye sorulunca, “Sünnetimi yaşatıp Allah Teâla’nın 

kullarına öğretenlerdir” cevabını vermişlerdir. (İmâm-ı Gazali, İhyâ, 1:36.) Peygamberimiz 

(asm) ayrıca “Sünnetimden yüz çeviren benim yolumu takip etmiş değildir.” (Buhari, Kader, 

17.) “Bizim yolumuza uymayan bir işi yapanın bu ameli merduddur.” (Buhari, İ’tisam, 20; 

Müslim, Akdiye, 17,18.) buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerife göre bir amelin Allah katında kabul 

şartı sünnete uygun olmasıdır.  

İslâm tarihinde ilk defa sünnet ve hadislere karşı çıkan Hariciler olmuştur. Hariciler, 

dinde mutaassıp muhakeme-i akliyede noksan insanlardır. İlk defa Müslümanlar arasında 

tefrika çıkararak İslâmiyet’e darbe vuranlar da yine bunlardır. Son zamanda “Biz selefiyiz” diye 

sünneti kabul etmeyenler Haricilerin görüşlerine kapılan kimselerdir. 

Peygamberimizin (asm) hadisleri daha henüz Resulullah (asm) hayatta iken yazılmaya 

başlanmış ve peygamberimiz (asm) de Hz. Ebu Hureyre’ye (ra) ve diğer sahabelere yazılması 

için izin vermiş ve hatta “İlmi yazı ile kaydedin” (Tirmizi, İlim, 12.) buyurarak emretmiştir.  

Peygamberimiz (asm) Allah’ın “Oku” ve “Kalemle yaz” emri ile kendisine gelen vahyi 

yazdırmaya ve iman edenleri de okuyup yazmaya teşvik etti. Önceleri kendi evini okul yapan 

Peygamberimiz (asm) daha sonra “Daru’l-Erkam”ı mektep edindi. Sahabelere vahyi burada 

yazdırır ve evlerine döndükleri veya kabilelerine gittikleri zaman öğrendiklerini okutup 

yazdırarak öğrenmelerini isterdi. Böylece Daru’l-Erkam hem eğitim hem tebliğ evi olmuştu. 

(M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1:98.) Ayrıca Mescid-i Nebevi’nin sofaları “Ashab-ı 

Suffa”nın mektebi haline getirilmiş ve burada yüzlerce genç sahabe okuma ve yazmayı 

öğrenmiştir. (Hayrettin Öztürk, Ebedî Mu’cize Kur’ân’ın Yazılması ve Toplanması, İstanbul-

2005, s.33.) 

Peygamberimiz (asm) “İlim öğrenmek kadın erkek bütün mü’mimlere farzdır.” (İbn-i 

Mace, Mukaddime, 17.) “Sağ elinizden yardım alın ve ilmi yazı ile kaydedin.” (Tirmizi, İlim, 

12.) buyurarak yazmaya teşvik etmiştir. Bu sebeple sahabeler Medine döneminde 

Peygamberimizin (asm) hadislerini de yazarak kaydetmiş ve mecmualar meydana 

getirmişlerdir. Meselâ, Peygamberimiz (asm) Veda Hutbesi’ni okuduğu zaman Ebu Şah denen 

Yemen’li bir adam “Ya Resulallah bunu benim için yazdırın” dedi. Peygamberimiz (asm) “Ebu 

Şah için yazın!” (Buhari, İlim, 40.) ferman buyurdular.  

Abdullah b. Amr (ra) Peygamberimizden (asm) duyduğu her şeyi yazıyordu. Bir kısım 

sahabeler bundan nehyetmek istediler. Bunun üzerine Peygamberimize (asm) sordu. 

Peygamberimiz (asm) “Yaz! Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu ağızdan 

hak dışında bir şey çıkmaz” buyurdular. (Ebu Davud, İlim, 3.) Muhaddisler Peygamberimizin 

(asm) hadislerini yazan sahabelerin sayısının çok olduğunu bunlardan 49’unun ise bilinen 

sahabeler olduğunu tesbit etmişlerdir. (Muhammed Mustafa El-Azamî, İlk Devir Hadis 

Edebiyatı, İstanbul-1993, s. 34-58; Doç. Dr. M. Hanefi Palabıyık, Cahiliye Döneminde Okuma 

Yazma Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 27, Erzurum-2007.) 

Bütün hadis-i şerifler; daha birinci asırda sahih senetleriyle zapt ve ihata edilmiş, tafsilat 

ve teferruatına varıncaya kadar, gayet müdakkikane, derin tahkikatla bütün İslâm alemine neşr 

edilmiştir. İslâm’ın hususiyetlerinden olan ittisal senedi (senet zinciri) sayesinde, selef-i salihin 

zamanından beri bütün hadis-i şerifler tamamen mazbut bir halde yazılmış ve kitaplar haline 



getirilmiştir. Hatta, bir hadis-i şerifin ne kadar ravisi varsa hepsi bu kitaplarda yazılmıştır. 

Meselâ Sünen-i İbn-i Mâce’de “Sevap isteğiyle yedi sene müezzinlik yapan adam için 

cehennem ateşinden bir beraat ve kurtuluş yazılmış olur” (İbn-u Mâce, Ezân, 5.) hadis-i 

şerifinin on bir râvisinin de isimleri yazılmıştır. Bunlar Ebu Kureyb, Muhtar ibn-i Gassan, Hafs 

ibn-i Ömer, Câbir, İkrime, İbn-i Abbas, Ravh ibn-i Ferec, Ali ibn-i Hasan, Ebu Hamza, Cabir, 

İkrime ve İbn-i Abbas’dır. (Denizkuşları, s. 49.) Bundaki hikmeti Bediüzzaman Hazretleri şöyle 

açıklıyor: “An’ane ile gösteriliyor ki, an’anede dâhil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl-î 

hadîsin bir nevi icmaını irae eder ve o senedde dâhil olan ehl-i tahkikin bir nevi ittifakını 

gösterir. Güya o senedde, o an’anede dâhil olan herbir imam, her bir allâme; hadîsin hükmünü 

imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor.” (Mektubat, 140.) Bu hiçbir peygambere nasip 

olmamış müstesna bir mazhariyettir. 

Hadis ilmi ayrı bir meslek ve müstakil sahadır. O sahada, hüneri ve melekesi olmayanın 

söz söylemesi hikmet ve hakikata uygun olmaz. Selefi salihin hadislerin kısımlarını, sahihlerini 

ve zayıflarını, meşhur, mütevatir, müteşabih, nâsıh, mensûh gibi mertebelerini birbirinden 

ayırmak için birçok külli kaide tespit etmişlerdir. Bunların tümüne birden “Usul-ü Hadis” 

denilmiştir. Usul-ü Hadis, başlı başına bir ilimdir. “Hadislerin zamanında gerekli 

değerlendirmeleri yapılmış; sahih olanlar olmayanlardan ayrılmış, kendileriyle amel 

meselesinde her nevi hadis için bir değer ölçüsü konulmuş; fakihler onlardan gerektiği şekilde 

hüküm istinbat etmişlerdir. Artık Müslümanlara düşen, fıkıh kitaplarında hazır hale getirilen 

malzeme ile amel etmekdir.” 

Hadis ilminde mahir ve mütehassıs zâtlar, bitmez tükenmez gayretleriyle mevzu’ ve sahih 

olmayan hadisleri sahih hadislerden ayırmışlardır. Bu hususta müteaddit kitaplar yazmışlar ve 

hadis uydurma faaliyetinin kökünü kurutmuşlardır. Bilhassa Buharî, Müslim, Neseî, İbn-i 

Hibban, Ebu Nuaym, Darekutnî, Suyutî gibi birçok mütebahhir alimler, büyük bir titizlikle 

sahih hadisleri seçerek kitaplar haline getirmişlerdir. (Tecrid-i Sarih, 1:286.) Nitekim 

Darekutni, “Ben sağ iken hiç kimse Peygamberimize yalan söz isnat edemez” demiştir. (Tecrid-

i Sarih, 1:276.) 

Üstad Bediüzzaman şöyle der: “Sahabelerin ellerinden, binler Tabiînin muhakkikleri el 

atıp almışlar; sağlam olarak ikinci asır müçtehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da kemal-i 

ciddiyetle ve hürmetle el atıp, kabul edip, arkalarındaki asrın muhakkiklerinin ellerine 

vermişler. Her tabaka, binler kuvvetli ellerden geçip, gele gele tâ asrımıza gelmiş. Hem Asr-ı 

Saadette yazılan Kütüb-ü Ehadîseye sağlam olarak devredilip, tâ Buhari ve Müslim gibi ilm-i 

hadîsin dahî imamlarının eline geçmiş. Onlar da kemal-i tahkik ile meratibini tefrik ederek, 

sıhhati şübhesiz olanları cem’ederek bize ders vermişler, takdim etmişler.” (Mektubat, 206.) 

Zâten Sahabeden sonra Tâbiînin eline geçtiği vakit, tevatür suretini alır. Hususan Buhari, 

Müslim, İbn-i Hibban, Tirmizî gibi kütüb-ü sahiha; tâ zaman-ı sahabeye kadar, o yolu o kadar 

sağlam yapmışlar ve tutmuşlar ki, meselâ Buhari’de görmek, aynı sahabeden işitmek gibidir. 

(Mektubat, 129.) 

“İbn-i Cevzî gibi şiddetli binler münekkidler çıkıp; bazı mülhidlerin veya fikirsiz veya 

hıfızsız veya nâdânların karıştırdıkları mevzu ehadîsi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehl-i 

keşfin tasdikiyle; yetmiş defa Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselam temessül edip, yakaza 

halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin-i Süyutî gibi allâmeler ve muhakkikler, 

ehadîs-i sahihanın elmaslarını, sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler.” (Sözler, 451; 

Mektubat, 114.) 

 

3. İcmâ 

İcmâ lügatte, bir konuda görüş birliği anlamlara gelir. Istılahta ise, Hz. Peygamber`in 

ölümünden sonra bir asırdaki müctehidlerin, herhangi bir şer`î hüküm üzerinde görüş birliğine 

varmaları ve ittifak etmeleri anlamındadır. Buna “icma-ı ümmet” denir. Bu itibarla, halk 



tabakasının, şer’î bir konudaki ittifak ya da ihtilâfları muteber değildir. (Mehmet Şener, İslâm 

Hukukunda Örf, s.34-35.) 

Müçtehitlerin ittifak ettikleri şey şer’i bir hüküm olur. İcmanın tahakkuku bütün 

müçtehitlerin ittifakına vabestedir. Bu müçtehitlerden birisi dahi muhalefet etse, icma tahakkuk 

etmez. Zira, ihtimaldir ki hak, o muhalefet eden müçtehidin elinde olsun. Bundan anlaşılıyor ki 

icmanın rükn-ü azamı ittifakdır. 

Bir asırda bulunan müçtehitlerin bir hâdisede ittifakları ve bu ittifaktan Müslümanların 

haberdar olması aklen mümkin ve vakidir. Nitekim Ashab-ı Kiramın bazı mes’elelerde ittifak 

etmiş olması katiyyen sabit ve bize göre tevatüren mâlumdur. Ümmet-i Muhammed’in en 

kudretli mümessilleri olan müçtehidîn-i izamın bir mes’elede ittifak etmeleri bir hüccettir. 

Böyle bir ittifakın şer’an bir hüccet sayılması bu ümmete İlâhi bir ikramdır. 

İcma-i ümmet için birçok deliller vardır. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kim kendisine 

doğru yol besbelli olduktan sonra Peygambere muhalefet eder, mü’minlerin yolundan başkasına 

uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme koyarız. O, ne 

kötü bir yerdir.” (Nisa, 4:115.) buyurur. Bu ayette müminlerin yolundan kast edilen “cumhur-

u ulemadır.”  

Peygamberimiz (asm) “Ümmetim dalalet üzerine toplanmaz” (İbn-i Mace, Fiten, 8.) 

hadis-i şerifleridir. Diğer bir hadis-i şerifte “Müslümanların güzel gördüğü şey Allah’ın indi 

manevisinde de güzel görülmüştür.” (Müsned-i Ahmed 1:379; Acluni, Keşfu’1-Hafa 2:188; 

Sehâvi, Makâsıdu’l-Hasene s. 432.) buyurulmaktadır. 

Molla Hüsrev, “Bir asırda müctehid olan bütün fukahânın ittifakı esastır” der. Bu 

durumda olanların biri dahi o meseleye muhâlefet etse icmâ oluşmuş sayılmaz (Molla Hüsrev, 

Miratü`1-Usûl fî Şerhi Mirkatü`l-Usûl, İstanbul-1307, 2:50.) İcmanın hükmünde hata ihtimali 

yoktur. İcmanın tahakkukundan sonra ona muhalefet edilmez, çünkü cumhura muhalefet büyük 

bir hatadır. 

İcma konusunda Peygamberimizin (asm) şu hadisleri delil olarak zikredilmiştir: “Allah’ın 

eli cemaat üzeridedir” (Tirmizi, Fiten, 7; Mecmau’z-Zevaid, 5:218.) yani rahmeti, inayeti ve 

rızası cemaattedir. “Kim cemaatten bir karış ayrılırsa cahiliye ölümü ile ölür.” (Müslim, İmare, 

53; Darimi, Mukaddime, 16.) Yani, alimlerin icmasını kabul etmeden cehalet üzere ölür, 

fikrinde ve ilminde yanılır ve cehalete düşer demektir. Yine “Cemaatte rahmet ayrılıkta azap 

vardır” (Münavi, 3:470; Müsned-i Ahmed, 2:400; 5:335; Hâkim, 1:73.)) hadis-i şerifi de icma 

konusunda delil kabul edilmiştir. 

 

4. Kıyas 

Kıyas lügatta takdir, müsavat, bir şeyi diğer bir şey ile ölçmek mânasına gelir. Buna 

“mukayese” de denir. Istılahı manasını ise, usul alimleri muhtelif suretlerde tarif etmişlerdir. 

Istılahta kıyas, bir şer’i meselenin hükmünü esas alarak, o meseleye misil ve benzer diğer bir 

mesele hakkında hüküm izhar etmektir. Kıyas; şer’i hükmü malûm olmayan bir hâdiseyi, hükm-

ü şer’isi malum olan başka bir hâdiseye teşbihle hüküm vermektir. Şöyle ki; iki hâdiseden 

birinin illeti gibi bir illet, diğerinde de bulunursa, onun hükmü gibi bir hüküm bu ikinci hâdise 

için de verilebilir. Fıkıh kitaplarımız, kıyas ile tespit edilen hükümler ile doludur. Şunu da ifade 

edelim ki, kıyas yapmak zannedildiği gibi kolay bir iş değildir. Şöyle ki, bir hükmün çeşitli 

illetlerinin bulunması halinde bunların hangisinin fetvada esas tutulacağına karar vermek ancak 

mütehassıs fukahanın işidir. 

Kıyasın hüccet olması hem Kitap hem sünnet hem de icma-i ümmet ile sabittir. Kur’ân-ı 

Kerimde yüce Allah “Halbuki o haberi Rasûle ve kendilerinden olan Ulû’l-Emr’e arzetselerdi, 

onlardan hüküm çıkarabilenler, işin aslını anlar ve bilirlerdi” (Nisâ, 4:83.) ayeti kıyasın 

makbuliyetine delildir. 

Bir başka ayette “Ey akıl sahipleri ibret alın!..” (Haşr, 59:2.) buyrulur. Elmalılı 

Muhammed Hamdi Hazretleri bu âyetin tefsirinde, “İbret almak diye hulâsa ettiğimiz i’tibar, 



meşhud olan bir malûma dikkat edip ondan bir meçhulü bilmeğe intikal eylemek demek olur. 

Bu da usûl-ü fıkıhta kıyas denilen istinbat usûlünün ta kendisidir. Onun için fukaha işbu “İbret 

alınız” emrinden kıyasın hücciyyetine istidlal eylemişlerdir” (Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 

7:4816.) der ve kıyasa delil olduğunu ifade eder. 

Sünnet-i seniyyedeki delili Efendimizin (asm) Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken 

onunla yaptığı şu konuşmadır: 

–  Ya Muaz ne ile hükmedeceksin?  

–  Kitab ile hükmederim Yâ Resûlallah. 

–  Ya Onda bulamaz isen ne ile hükmedeceksin? 

–  Sünnet-i seniyye ile hükmederim. 

–  Onda da bulamazsan. 

–  Artık o zaman rey’im ile içtihat ederim ya Resûlallah, dedi. 

Hazret-i Peygamber (asm) Hazret-i Muaz’ın bu cevaplarından çok memnun oldular ve 

“Cenâb-ı Hakka hamd ederim ki, Resûlünün elçisini, Resûlünün razı olacağı şeye muvaffak 

buyurmuştur.”  (Ebu Davud, Akdiye, 11.) 

Sahabe-i kiram ve selef-i salihin birçok meselede kıyas ile amel ettiler. Diğer sahabe ve 

müçtehidin-i izam da bunu gördükleri halde reddetmediler. Böylece kıyas hakkında bir icma 

vukua gelmiş oldu. Şu hâlde kıyasın hüccet olması icma ile de sabit oldu. 

Fakat “asıl mes’ele” ile “kıyas edilecek mesele”yi birbirinden ayırmak, aralarındaki 

münasebet ve müşabeheti tespit etmek kolay bir iş değildir. Bunu tayin için birçok kayıt ve 

şartlara ihtiyaç vardır. Bu şartlar, usul-ü fıkıh kitaplarında sayfalar dolusu bahs edilmiştir. 

Kıyas, zan bildirir ve yeni bir hüküm ortaya koymayıp, diğer üç delilden biriyle sâbit olan 

ve delili gizli bulunan bir hükmü ortaya çıkarır (İ. Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, Hazırlayan: 

Sabri Hizmetli, s.21). İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, kıyas ile amel etmek aklen ve 

şer’an câizdir. İmam Şafii, kıyas ile ictihadı aynı mânâdâ kullanır. (Şâfii, Risâle, s.66). Re`y ile 

kıyası aynı mânâda kullanmaz.  

Kıyasın, bir delil olmaktan çok, bir metod, diğer bir ifadeyle yorum ve uygulama vasıtası 

olarak değerlendirilmiştir. Nitekim, bu husus, kıyasın meşru olduğunu göstermek için dayanılan 

şu aklı gerçekte açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır; Kur`ân ve sünnetin nassları sınırlı ve 

sonludur. Halbuki, meydana gelen ve gelecek olan olaylar sonsuzdur. Sonlu ile sonsuza cevap 

vermek mümkün olmadığına göre, yeni çıkan olayların hükmü ancak re`y ile, ictihad yoluyla 

belirlenebilir ki bunun başında kıyas gelmektedir. (İ. Hakkı İzmirli, s.19.) 

İslâm hukukuna canlılık kazandıran husus sâbit ve değişmez kaynaklardaki hükümlerin 

yorumlama vasıtalarının çokluğu ve çeşitliliği ve bunun yanında, kamu yararının ve beşeri 

ilişkilerin düzenlemesinde, genel doğrultudan sapmamak kaydıyla rey’ ile hüküm 

verebilmesidir. 

Kıyas aklî bir metot ve akılcı bir kaynaktır. Nassı benzetme yoluyla hüküm çıkarma 

metodudur. Aslın hükmünü fer`e uygulamaktır. Nass vârid olan ve olmayan iki hükmün 

benzerliğinde, hükümde de aynı olmasını sağlamaktır. Vahiy asrında (h. 622-632) kıyas, Muâz 

hadisiyle sâbit olmuş, kıyası Hz. Ömer delillere katmıştır. Kıyası en çok Hanefiler kullanmış, 

âdeta kıyas onlarla özdeşleşmiştir. Kıyasla varılan hükümler zann-ı gâlib ifade eder. 

İslam hukukunda ana kural, “Nass olan yerde içtihadın olmayacağı” kuralıdır. Hz. Ali, 

“Din, kıyasla olsaydı meshin içi dışından daha çok meshedilmeye lâyık olurdu” buyurur. İmam-

ı Azam Ebû Hanife, “Kıyas yapsaydım, kadın erkekten zayıf olduğundan mirasta ona iki hisse 

verirdim” demiştir. 

 

İslam Dünyasında Hukuk Çalışmaları 

İslam dünyasında “Fıkıh” denen hukuk çalışmaları Medine medresesinin meşhur yedi 

fakihi olan Saîd b. el-Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Kasım b. Muhammed, Ebû Bekir b. 

Abdurrahman, Harice b. Zeyd, Ubeydullah b. Abdullah, Selman b. Yesâr ile başlamıştır. 



Etbaut-tâbiîn nesli, ictihad nesli oldu. Mezhebler doğdu, halklar bu mezheblere intisap ederek 

dini öğrendiler. II. ve III. asırlar en parlak ilim asırları oldu. Kur`ân ve sünnetin tedvini, sahâbe 

fıkhının tedvini, tefsir ve hadisin tedvini, cedel ve kelâmın çıkışıyla mezhebler doğdu. 

Mezheblerin şer`i delilleri değerlendirme açıları farklıdır. Şöyle ki: 

İmam Ebû Hanife (80-150) birçok ahad haberi reddetmiştir. O, ahad haberi bazı şartlarla 

kabul etmektedir: Nassa aykırı olmaması, Kur`ân`ın zâhir ve umûmuna, meşhur sünnete 

muhâlif olmaması, sahâbe ve tâbiînin ameline aykırı düşmemesi, râvinin yazısı dışında 

kaynağının da zikredilmiş olması, râvinin rivâyet ettiği hadise aykırı amel etmemesi... 

İmam Mâlik (93-179), Medine halkının ameline mütevâtir hadis derecesinde itibar eder. 

İçtihad ve re`ye mecal göstermeyen sahâbenin sözlerini delil sayar. Sahâbi sözü içtihada 

müsâitse araştırdığı mesele ile sebep ve illete, ona ortak ve bilinen başka bir mesele arasında 

benzerlik ilgisini kurarak kıyasa gider. 

İmam Şâfii (150-204), icmâ`ı Medine ehlinin ameliyle mukayyed saymaz, kıyasla da 

amel eder. Bu kıyasın Kur`ân ve Sünnet temeline dayanması gerekir. İstihsan ve mesâlih-i 

mürsele geçerli delil olamaz. Şâfii istihsan yapanın teşri` etmiş olacağını söyleyerek şiddetle 

karşı çıkar. Ancak o da başka adla istihsanı kullanmıştır. Ahmed b. Hanbel`e (164-241) göre 

kıyas en zayıf delildir. 

Rasûlullah, “Ben en güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyurdu. (İmam Mâlik, 

Muvatta, 211.) Yönetim işinde, ashâbıyla istişâre etti. Vahyin geldiği Peygamberimizin (asm) 

hayatında fıkıh kaynakları kitap, sünnet, re’y içtihadı idi. Re’y ile içtihad bazan kamu yararına, 

bazan kıyasa göre yapıldı. Sahâbe döneminde “icmâ” dördüncü delil oldu. (İbn Haldun, 

Mukaddime, s.375 vd.) Nasslarla çatışmayan örf ve âdet de hukukî teşri’de kullanıldı.  

II. Asır, Tâbiîn devridir. Bunlar fıkhın kaynaklarında kitab, sünnet, re’y ile içtihad ve 

icmâ’ı esas aldılar. Etbau’t-tâbiîn ve müçtehid imamlar döneminde (III. ve IV. yüzyılda) fütuhat 

ve yeni gelişmeler hayatın ve toplumların değişmeleriyle fıkhî ekoller ortaya çıktı. Çoğu zaman 

her tâbi kendi üstadının görüşünü delil aldı. Etbau`t-tâbiîn ve içtihad çağında fıkıh çok gelişti, 

genişledi. İstihsan, örf, maslahat v.b. deliller çıktı. Ebû Hanife`nin delilleri Kitab, Sünnet, 

Sahâbe Fetvası, İcmâ’, Kıyas, İstihsan, Örf iken; İmam Mâlik’in, Kitab, Sünnet, Sahâbe fetvâsı, 

Medine İcmâı, Kıyas, İstihsan, Maslahat-ı Mürsele, Sedd-i Zerayi, Örf ve Âdet`di. İmam Şâfii 

Kitab, Sünnet, Sahâbe İcmâ`ı, Sahâbenin ihtilâflı sözlerini ve Kıyası delil olarak alırken; Ahmet 

b. Hanbel, Maslahat-ı Mürsele, Sedd-i Zerayi, İstihsan, ve Istihsabı da ekledi. 

Bu deliller dışında geliştirilen ve daha ziyade beşerî ilişkilere akıcılık ve esneklik 

kazandırmaya yönelik daha birçok delil vardır ki bunların başında “Mesâlih-i Mürsele” gelir. 

 

İslam Hukukunun Delillerinden Fer’î Deliller 

Fakihler “Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyası” aslî delil kabul etmiş, bu aslî delillere dayanarak 

hüküm çıkarılan diğer delilleri de “Fer’î Deliller” olarak kabul etmişlerdir. Bunları da 16 delile 

kadar çıkarmışlardır. Sırasıyla açıklayalım. 

 

1. İstihsan: İyi ve faydalı olanı kabul etmektir. “Güzellik, rağbet edilen ve sevilen şey” 

anlamındaki hüsn kelimesinden türeyen istihsân “bir şeyi iyi ve güzel bulmak” 

mânasına gelir. Fıkıh usulünde müctehidin bir meselede icmâ, zaruret, örf, maslahat, 

gizli kıyas gibi özel ve daha kuvvetli görünen bir delile dayanarak o meselenin 

benzerlerinde izlenen genel kuraldan ve ilk hatıra gelen çözümden vazgeçmesi ve 

hukukun amacına daha uygun bulduğu başka bir hüküm vermesi şeklinde 

özetlenebilen yöntemin adıdır. 

 

Kur’an’da akla, düşünmeye, insanın tabiatında gizli olan ve hukukun kökeni kabul 

edilen hak ve adalet düşüncesine sıkça atıfta bulunulduğu gibi hukukun genel ilkeleri 

ya da onların fikrî zemini sayılabilecek küllî önermelere, normatif karakterli âyetlere 



de sıkça rastlanır. Çok yerde insanlığın ortak sağduyusuna çağrı yapılır; iyi, doğru ve 

güzele yönelme, yerli yerinde davranma öğütlenir. İstihsan buna dayanır.  

 

Kur’an ve Sünnet’teki teşriî ahkâmın tebliğinde hayatın tabii akışı, sosyal realite ve 

insan unsuru ağırlıklı bir yere sahip olduğundan bunlar etrafında örülen fıkıh ilmi de 

hukukun kuralcı ve şeklî yaklaşımının olumsuzluklarını en aza indirici bir yapıda 

gelişmiş, âdeta hayatın çeşitli yönlerini ve değişkenliğini yansıtan bir iç dinamizme 

sahip olmuştur. Bunun örneklerine ilk dönemlerden itibaren bolca rastlanır. Nitekim 

Hz. Peygamber (asm) muhtemelen sunî fiyat artışlarını ya da beklenmedik 

mağduriyetleri önlemek amacıyla elde mevcut bulunmayan malın satışını yasaklamış 

(Buhârî, Büyû, 55; Ebû Dâvûd, Büyû, 70.) ancak Medineliler’in gelecek yıllara ait 

bahçe ürünlerini selem sözleşmesi adıyla peşin para karşılığı bir iki yıllık bir teslim 

vadesiyle sattıklarını görünce bu satış türünü de tamamen yasaklamak yerine, “Selem 

yoluyla satış yapan bunu belirli ölçüye, belirli tartıya göre ve belirli süre tayin ederek 

yapsın” diyerek (Ebû Dâvûd, Büyû, 57; Nesâî, Büyû, 63) muhtemel olumsuzlukları 

en aza indirici bir düzenleme getirmiştir. 

 

Hulefâ-yi Râşidîn’in, özellikle de Hz. Ömer’in genel nitelikli nasları belli bir olaya 

uygularken böyle bir uygulamanın dinin genel amaçlarına, hak ve adalet fikrine uygun 

düşüp düşmediğini göz önünde bulundurduğu ve gerektiğinde genel kuraldan 

vazgeçip o olaya mahsus veya ikinci bir kuralın tesisine imkân veren farklı bir 

uygulamaya gittiğinin örnekleri çoktur. Müellefe-i kulûbun zekât payının 

kaldırılması, kıtlık zamanı hırsızlara ya da efendisinin malını çalan hizmetçiye had 

uygulanmaması, tek celsede söylenen üç talâkın üç ayrı talâk sayılması, belli 

durumlarda Ehl-i Kitap kadınlarıyla evlenmenin yasaklanması, iktisadî şartlardaki 

değişim sonucu diyet miktarlarında yeni düzenlemeye gidilmesi, burada 

hatırlanabilir. O dönemde belli usul terimleriyle açıklanmayan, hatta bazen gerekçesi 

de tam olarak belirtilmeyen bu kabil uygulamalar, bir toplumu adaletle sevk ve idare 

etmenin tabii gereklerinden olduğundan toplumda genel kabul gördü; giderek dini 

anlama geleneğinin bir parçası haline geldi. Bunlar aynı zamanda genelde 

müslümanların hukuk tefekkürünü, re’y ve ictihad faaliyetini, özelde ise Irak 

ekolünün istihsan, Medine ekolünün maslahat ve istislâh anlayışlarını besleyen temel 

malzemeler arasında yer aldı. 

 

2. Mesâlih-i Mürsele: Amacı “Celb-i menfaat ve def-i mefsedettir.” Maslahat, sözlükte 

“doğru, düzgün ve kusursuz olma; iyilik, uygunluk, yarayışlılık” gibi mânalar içeren 

salâh kelimesinden türetilmiş olup “bir şeyin maksada uygun özellikte olması, fesadın 

zıddı, iyi, uygun, elverişli, yararlı, iyi olana ulaştıran” anlamlarına gelir; isim olarak 

çoğulu mesâlihtir. (Lisânü’l-Arab, “ṣlḥ” md.; Tûfî, Şerḥu’l-Erbaîn, s. 18-19.)  

 

Hem kalıp hem mâna bakımından maslahatla uygunluk taşıyan menfaat kelimesi 

“hazzın elde edilmesi ve korunması” şeklinde açıklanır. Bunların karşıtı mefsedet ve 

mazarrattır. Fıkıh literatüründe maslahat ruhî veya bedenî, ferdî veya içtimaî olsun, 

dünyevî ve uhrevî faydaların sağlanmasını ve zararların giderilmesini belirten bir 

terim olarak kullanılır; fakat maslahatın bu son anlamı daha çok “def-i mefsedet” 

şeklinde ayrı bir prensip olarak incelenir. Terim anlamı verilirken maslahatın şâriin 

amaçlarıyla sınırlandırılması, onun hükümlerin dayanağını oluşturabilmesi açısından 

özel bir önemi haizdir. 

 



Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde insanın ve kâinatın boş yere değil bir gaye için 

yaratılmış olduğu belirtilmiş, pek çok hadiste de bu temayı destekleyen ifadeler yer 

almıştır. Büyük çoğunluk, hükümlerin konuluş amacının kulların dünya ve âhiretteki 

maslahatını sağlamak ve gerçek mutluluğa eriştirmek olduğu hususunda fikir birliği 

içinde olmuştur. Buna “Hikmet” ve “Makasıdu’ş-Şeria” demişlerdir. Dolayısıyla 

maslahat düşüncesi, şer‘î hükümlerin amaçlarını belirleme (ta‘lîl) ve bu belirleme 

ışığında gerek nasların yorumlanması gerekse hakkında nas bulunmayan şer‘î-amelî 

meselelerin çözüme kavuşturulması faaliyetinin eksenini oluşturmuştur. 

 

“Uygunluk ve elverişlilik” anlamıyla maslahatı gözetme ilkesinin şer‘î dayanakları 

açıklanırken daha çok ontolojik delillere başvurulur. Allah’ın, yarattığı her varlığa 

maslahatına olan şeye yönelme yetisi verdiği, (Tâhâ, 20:50.) fakat cansızları tabiat 

kanunlarına boyun eğdirerek, hayvanları gerek bu şekilde gerekse onlara verdiği 

ilham yoluyla, insanı ise bütün bu yolların yanı sıra düşünme yeteneği vererek bu 

sonuca yönelttiği, yaratılmışlar içinde insanın hem dünya hem âhiret hayatına elverişli 

varlık olma özelliğiyle seçkin kılındığı, birçok âyetten, özellikle (Bakara 2:30.) 

anlaşıldığı üzere Allah’ın insanlara ancak insanın yetenekli olduğu görevleri 

yüklediği belirtilir. (Râgıb el-İsfahânî, Müfredat, s. 90-91, 104-105, 124-127.) 

 

Şer‘î hükümlerin gayeleri, maslahatı gözetme ilkesinin dayanaklarını Kur’an’ın ve 

Hz. Peygamber’in rahmet olma özelliğine, yine Kur’an’ın öğüt, şifa, hidayet ve 

rahmet oluşuna (Yûnus, 10:57-58; Enbiyâ, 21:107; Câsiye, 45:20.) Peygamber’in 

davetinin hayat verici olduğuna (Enfâl, 8:24.) dikkat çeken, salâhı, sâlih ameli öven 

ve fesadı yeren, Allah’ın kullara zorluk değil kolaylık murat ettiğini belirten, insanlara 

yararlı olan davranışları ve kolaylaştırmayı özendiren, buna karşılık zararlı 

davranışları ve güçlük çıkarmayı yasaklayan âyetler ve hadisler oluşturur. (Tûfî, 

Şerḥu’l-Erbaîn, s. 15-16, 19-20, 22-23.)  

 

İbn Abdüsselâm, Kur’an’ın amaçlarının doğrudan veya dolaylı biçimde mesâlihi 

sağlama ve mefâsidden kaçınma üzerinde yoğunlaştığını söyler; şeriatı inceleyen, 

Kitap ve Sünnet’in maksatlarını kavrayan kimsenin bütün emredilenlerin maslahatı 

temin, mefsedeti giderme veya her ikisi için, nehyedilenlerin de bunun aksi için 

olduğunu kolayca göreceğini ifade eder. (Ḳavâidü’l-Kübrâ, 1: 11-12; Fevâid, s. 53.) 

Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok hükmün peşinden -açıkça veya işaret yoluyla- bununla 

güdülen gayeyi belirtmesi maslahatı gözetmenin fiilî örneklerini teşkil ettiği gibi, 

genel prensiplere ağırlık veren bir üslûbu benimsemesi ve teşrîî düzenleme konusunda 

olabildiğince ana noktalarla yetinip yeni durumların düzenlenmesi için sünnete ve 

ictihada geniş bir alan bırakması da maslahat ilkesinin önemine Kur’ân’ın değer 

verdiği anlamı taşır.  

 

Sünnetin bu konudaki yaklaşımının da ana çizgileri itibariyle Kur’an’daki gibi olduğu 

görülür. İbn Kayyim, emredilenin iyiliğini ve nehyedilenin kötülüğünü gösteren 

vasıfların varlığını kabul etmeyip hükümlerin ta‘lîline karşı çıkanları eleştirirken 

fıkhın hiçbir alanında bu anlayışın üzerine hüküm bina etmenin düşünülemeyeceğini 

ifade eder ve bu görüşünü desteklemek için şunları söyler: “Kur’an ve Resûlullah’ın 

sünneti, gerek yaratılmışların varlık sebeplerini gerekse hükümlerin konuş gayelerini 

açıklamanın (hikmet ve maslahatlarıyla ta‘lîlin) örnekleriyle dolu olduğu halde bu 

metoda nasıl itibar edilebilir? Eğer bu örnekler 100 veya 200 yerde olsaydı bunları 

sayardık, fakat değişik biçimlerde olmak üzere 1000’den fazla yerde geçmektedir” 

(Miftâḥu Dâri’s-Saʿâde, 2: 22.) demektedir. 



 

Esas itibariyle maslahat kavramının, “Naslar nasıl yorumlanmalı ve uygulanmalı?” 

sorusunun yanı sıra, “Naslarda özel olarak değinilmemiş olaylar, ana kaynaklardaki 

hükümlere hâkim olan ruh ve düşünceye uygun biçimde nasıl çözüme 

kavuşturulabilir?” sorularına cevap arayan, kısaca ictihad faaliyetini İslâm teşrîinin 

özüne ve amacına göre denetlemeye yönelen zihnî çabanın ürünü olduğu söylenebilir. 

Şöyle ki, Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte yeni şer‘î-amelî olayların hükmünün 

vahiyle bildirilmesi süreci sona erdiği gibi ictihad yoluyla ulaşılan çözümlerin vahiy 

tarafından kontrol edilmesi imkânı da ortadan kalkmış bulunuyordu. Buna karşılık 

değişik âmillerin etkisiyle ictihad faaliyeti yeni bir ivme kazanmış ve bu alandaki 

gelişmeler kendine özgü metotları olan fıkıh doktrinlerinin ortaya çıkması sonucunu 

beraberinde getirmişti. Sahâbe döneminden itibaren ortaya konan ictihadî sonuçlarla 

bilhassa mezhep imamları döneminde fıkhî çözümlerin izahı sadedinde yapılan ilmî 

münakaşalar dikkatle incelendiğinde hükümlerin konuş amaçları ve bu amaçların 

ortak bir ifadesi sayılabilecek maslahat fikrinin belirleyici bir role sahip olduğu 

görülür.  

 

Sahâbe dönemindeki ictihadlarda maslahat düşüncesine vurgu yapan sözlere sıkça 

rastlanır. Meselâ Yemâme savaşında çok sayıda hâfızın şehid düşmesi üzerine 

Kur’an’ın cem‘i konusu müzakere edilirken Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Zeyd b. 

Sâbit arasında geçen konuşmalarda birkaç defa tekrar edilen, “Bu var ya, Allah’a 

andolsun hayırlı bir iş” ifadesi (Buhârî, Fezâilü’l-Ḳur’ân, 3.) farklı düşünen tarafı ikna 

hususunda etkileyici bir role sahip olmuştu. Buradaki anahtar sözcüğün (hayr) 

planlanan işin Müslümanlar için sağlayacağı yararı (maslahat) belirttiği açıktı. Yine 

Hz. Ali’nin, zanaatkârların kendilerine emanet edilen eşyanın korunmasında titiz 

davranmamaları ve bunun hak kaybına yol açması karşısında onlara tazmin 

yükümlülüğü getiren ictihadının gerekçesini açıklarken söylediği söz maslahatla aynı 

kökten gelen “ıslah” kelimesini içermekteydi ki bu da onun toplumun salahını 

sağlayacak bir çözümü hedeflediğini gösteriyordu (Şâtıbî, el-İ’tisâm, 2:119.) 

 

 

3. İstishâb: Bir şeyin bulunduğu hal üzere bırakılmasıdır. Kur’an’da yeryüzünde 

bulunan her şeyin insanın emrine verildiğinin belirtilmesi (Câsiye, 45:13.) evlenme, 

yiyecek ve içecekler, ticaret, cezaî sorumluluk gibi değişik alanlarda yasak ve yanlış 

olana işaretle yetinilmesi ve dinî bildirim öncesi işlenen yasakların kapsam dışında 

tutulması (Bakara, 2:275; Nisâ, 4:22-23; Mâide, 5:3; En’âm, 6:145.) ıstıshaba delildir.  

 

Hadislerde yer alan açıklamalarda da benzeri bir yöntemin izlenmesi, meselâ 

ihramlının ne giyebileceğini soran sahâbîye Hz. Peygamber’in neleri giyemeyeceğini 

belirtmesi (Buhârî, İlim, 53.) dinî alanda serbestliğin asıl, kısıtlama ve yasaklamanın 

istisna olduğu fikrini teyit eder. “Şekle yakînin zâil olmaması” ilkesi (Muhammed 

Hasan eş-Şeybânî, Câmi’u’S-Sağir, s. 282; Ḥücce2:585.) kesin olarak varlığı ya da 

var olmadığı bilinen bir duruma ait hükmün şüphe ve tereddüt sebebiyle ortadan 

kalkmayacağı anlamındadır. İmam Mâlik’in açıkça telaffuz etmese de kendisine 

sorulan birçok meselede istishâb metodunu kullanarak cevap vermiştir. 

 

Buna göre delil bulunmayan konularda kişinin yükümlülük ve sorumluluğunun 

bulunmayacağı “Beraat-i asliye” ıstıshabıdır. “Aksine delil bulunmadıkça bir şeyden 

faydalanmanın veya bir davranışta bulunmanın mubah olduğuna hükmedilmesi” de 

“İbaha-i Asliye” ıstıshabıdır. “Bir sebebe istinaden sabit olmuş şer‘î bir hükmün 



aksini gösteren bir delil bulunmadığı sürece devam ettiğine hükmedilmesi” de “Şer’î 

Hüküm Istıshabıdır.” Yine icmâ sağlanmış bir hükmün sübût ve devamlılığı değil 

böyle bir görüş birliğinden yakın fakat tartışmalı konularda da yararlanma ve bir 

konuda meydana gelen icmâın otoritesini o konuda meydana gelen değişiklik 

sonrasında devam ettirme düşüncesi de “İcma Istıshabı” olarak kabul edilmiştir. 

 

Esasen istishâb, bir konuda özel bir hüküm getiren bir delil bulunmadığında aslî 

durumu devam ettirmek ya da mevcut ve genel hükmün varlığını koruduğunu 

benimsemek olduğu, yani halin devamının hükmün de devamını gerektirdiğine dair 

bir galip zanna dayandığı için yeni hüküm koymaya ve mevcut olmayanı var kabul 

etmeye elverişli bir delil değildir. Mevcudu muhafazayı esas alan bir delildir. 

 

4. İstihbab: Şâriin yapılmasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir. 

Buna “Mendup” denilir. Sözlükte “önemli bir şeye davet ve teşvik etmek, ölüye ağıt 

yakarken onun iyiliklerini sıralamak” gibi mânalara gelen nedb kökünden türemiş bir 

ism-i mef‘ûl olan mendûb kelimesi “istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey” 

demektir. Fıkıh usulü terimi olarak mendup şer‘an yapılması kesin ve bağlayıcı 

olmaksızın istenen ve terkedilmesi dinî açıdan kınanmayan işleri ifade eder. 

 

Fıkıh usulünde dinen yapılması ve yapılmaması istenen fiillere bağlanan hükümler 

talebin kesin ve bağlayıcı olup olmamasına göre vâcip (farz), mendup, haram ve 

mekruh şeklinde dörtlü bir ayırıma tâbi tutulmuş, yapılıp yapılmaması serbest 

bırakılanlar mubah şeklinde nitelenmiş, böylece yükümlülük teorisi beş temel terim 

üzerine oturtulmuştur. Dinen yapılması istenmekle beraber terkedilmesine ceza ve 

kınama sonucu bağlanmayan durumlarda “mendup” denilmiştir. 

 

Dinen yapılması tercihe şayan bulunma noktasında birleşen fiillere Allah’a 

yaklaştıran bir davranış olması açısından “kurbet” sürekli yapılması ve tutulan bir yol 

olması veya Hz. Peygamber’e nisbet edilmesi bakımından “sünnet” Allah’ın sevdiği 

bir fiil olması açısından “müstehap” farzlara ve vâciplere ilâve olması yönünden 

“nefl” (nâfile) ve “fazilet” üzerine farz olmadığı halde mükellefin kendi isteğiyle 

yapması açısından “tatavvu” sevap vaad edilerek mükellefin özendirilmesi sebebiyle 

“muraggabün fîh” (ragībe) dinen güzel bulunup teşvik edilmesi yahut sevap ve fazileti 

açıkça belirtilmiş olması bakımından “nedb” (mendup) başkasına ulaşması ve ona 

faydalı olması açısından “ihsan” adı verilmiştir. (Mâzerî, s. 240-242; Fahreddin er-

Râzî, 1:21-22; İbn Âbidîn, 1: 123.) 

 

Fıkıh usulünde mendup emir kapsamında sayılıp sayılmayacağı ve teklifî 

hükümlerden olup olmadığı meseleleri üzerinde tartışma yaşanmıştır. Usul 

âlimlerinin bir kısmına göre mendup hakikat anlamında olmak üzere emir 

kapsamındadır. Nitekim, “Allah adaleti ve ihsanı emreder” meâlindeki âyette (Nahl, 

16:90.) mendup olduğu halde ihsan emredilmiştir. Öte yandan mendubun işlenmesine 

taat adı verileceğinde ittifak bulunmaktadır, taat ise “emre uyma” mânası taşır. Bu 

görüşe karşı çıkan usulcülere göre mendup ancak mecazi anlamda olmak üzere emir 

çatısı altına sokulabilir. Onlar bu görüşü desteklemek için özellikle şunları delil 

gösterirler: Hz. Peygamber’in, “Ümmetime zor geleceğini bilmeseydim onlara her 

namazda misvakı emrederdim” meâlindeki hadisinden anlaşıldığı üzere (Buhârî, 

Cuma, 8, Ṣavm, 27, Temennî, 9; Müslim, Ṭahâret, 42.) misvak mendup olmakla 

beraber emredilmiş değildir. Yine Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe’nin âzatlı câriyesi 

Berîre’ye eski kocası Mugis b. Cahş ile evliliğini devam ettirmesi konusunda, “Ona 



dönsen olmaz mı?” dediğinde Berîre, “Ey Allah’ın resulü! Bana emir mi 

buyuruyorsunuz?” diye sormuş, Hz. Peygamber de “Ben sadece aracılık ediyorum” 

deyince Berîre, “Öyleyse benim kendisine ihtiyacım yok” cevabını vermiştir. (Buhârî, 

Ṭalâḳ, 15, 16.) Bu olaydan, Resûlullah’ın Berîre’ye eski eşine dönmesi için yaptığı 

teşvikin emir niteliği taşımadığı, dolayısıyla mendubun emir olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca emir kesin biçimde bir şeyin yapılmasını istemektir ve bunda 

muhayyer tutma söz konusu değildir. Nedb ise işlenmesi ve terkedilmesi muhayyer 

tutulan şeydir. Mendup emredilmiş olsaydı onu işleyene emre itaatkâr, terkedene ise 

emre itaatsiz denmesi gerekirdi. Halbuki mendubu terkedene âsi denemez. (Bâcî, 

1:194; Ebû İshak eş-Şîrâzî, 1:288-289; İbnü’n-Neccâr, 1:405.) 

 

Hz. Peygamber, İslâm’ın mahiyeti hakkında çeşitli sorular soran bir bedevîye İslâm’ın 

beş vakit farz namazı kılmak, ramazan orucunu tutmak ve farz olan zekâtı vermek 

olduğunu söylemiş; bedevî bu ibadetlerin her birinden sonra, “Başka bir 

yükümlülüğüm var mı?” diye sorunca Resûl-i Ekrem, “Hayır! Ancak tatavvu olarak 

yapman müstesna” demiştir. (Buhârî, Îmân, 34, Ṣavm, 1; Müslim, Îmân, 8.) Bu 

hadiste işlenmesi bağlayıcı bir tarzda istenen fiillerin farz olan miktardan fazla 

işlenmesi olumlu karşılanmış, fakat tatavvu şeklinde nitelenerek zorunlu sayılmadığı 

açıkça belirtilmiştir. 

 

5. Örf ve Âdet: Halkın teâmülü arasında ma’ruf olan şeydir. Sözlükte “iyi olan, 

yadırganmayan, bilinen, tanınan” anlamlarındaki “urf” anlamında bir kelimedir. 

Birçok fıkhî sonucun belirlenmesinde kendisine atıfta bulunulan belli nitelikteki 

sosyal davranış biçimlerini ve dildeki yerleşik kullanımları ifade eder. Âdet ise “avd” 

kökünden olup “özel bir çaba harcamaksızın bir işi alışkanlık haline gelinceye kadar 

tekrar etmek” anlamındadır. Âdet ile örf arasındaki ilişki hakkında değişik 

açıklamalar yapılmıştır. Bu iki lafzın birbiri yerine ve aynı anlamı belirtmek üzere 

“örf ve âdet” şeklinde kullanımı oldukça yaygındır. Fıkıh literatüründe bu lafızların 

kapsamları yeterince belirlenmemiş kavramlar halinde kullanıldığı ve örfün fıkhî 

sonuçları belirlemedeki rollerinin birbirinden ayırt edilerek bir teori halinde ele 

alınmadığı görülür. Tâbiîn dönemindeki bir hukukî ihtilâfta örfü belirtmek üzere 

“sünnet” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. (Buhârî, Büyû, 95.) Türkçe’de örf 

ve âdeti ifade etmek üzere “an‘ane, gelenek, görenek, teamül” ve ahlâkî anlamda 

“töre” kelimeleri de kullanılır. 

 

Kur’an’da “urf” lafzı iki âyette geçer; bunlardan birinin (Mürselât, 77:1.) örf ve âdet 

anlamıyla ilgisinden söz edilmez. Diğerine ise (A‘râf, 7:199) genellikle, ahlâkî 

erdemleri kuşatan bir içerikte olmak üzere “iyilik” (ma‘rûf) anlamı verilmektedir. 

(Taberî, 13: 330-331; Cessâs, Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, 4: 213-214.) Mâtürîdî, buradaki örfü 

insanın yaratılıştan getirdiği özelliklerinin ona telkin ettiği görevler anlamıyla açıklar 

ve bunların ikisinin kişiyle rabbi arasında, birinin kendisiyle insanlar arasında 

olduğunu belirtir. Buna göre insanın yaratılış özellikleri Allah’ın ulûhiyyetine ve 

birliğine tanıklık etmekte, onun nimetlerine şahit olup şükre çağırmakta, insanlara 

kendisinin arzu ettiği iyi davranışlarla muamele etmesini ve hoşlanmadığı şeyleri de 

onlara yapmamasını buyurmaktadır. (Teʾvîlât, 6:146-147.) Aynı kökten türemiş olup 

Kur’an’da otuz dokuz yerde geçen “ma‘rûf” kelimesinin de genellikle “akılla veya 

dinî bildirim yoluyla iyi olduğu bilinen fiil” (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, Arf md.) 

ve “Allah’a kulluk ve insanlara muamele hususlarında tasvip gören, iyi, güzel söz ve 

davranışlar” anlamında kullanıldığı kabul edilir (Lisânü’l-ʿArab, Arf md.). Ancak 

Nisâ sûresinin 6. âyetinde olduğu gibi bazı bağlamlarda “hakkaniyete uygun, mâkul, 



münasip” gibi daha özel mânalarda kullanıldığı da görülür. (Bedreddin el-Aynî, 12: 

16-19.)  

 

Hadislerde “urf” lafzı örfün bilinen anlamında olmaksızın ve nâdiren kullanılır. 

(Müsned, 4:261.) “Ma‘rûf” kelimesi ise sıkça geçer (Wensinck, el-Muʿcem, “Arf” 

md.) Bazı fer‘î hükümleri örfe dayandırırken örf ve âdetin İslâm teşrîindeki önemini 

belirtmek üzere sünnetten gösterilen en önemli delil Abdullah b. Mes‘ûd’dan gelen, 

“Müslümanların iyi gördüğü Allah katında da iyidir, onların kötü gördüğü Allah 

katında da kötüdür” anlamındaki rivayettir. (Müsned, 1:379.) Bazı eserlerde Hz. 

Peygamber’in, kocasının cimriliğinden şikâyet edip gizlice onun parasından alıp 

alamayacağını soran Ebû Süfyân’ın karısı Hind’e söylediği, “Mâruf üzere sana ve 

çocuğuna yetecek kadar alabilirsin” sözü de (Nesâî, Ḳuḍât, 31; Dârimî, Nikâḥ, 54.) 

örf ve âdetin sünnetteki dayanakları arasında zikredilir (Bedreddin el-Aynî, 12:16-

18.) Fakat bu durumlarda doğrudan örf ve âdete yapılmış bir atıf söz konusu olmayıp 

mâruf lafzının “mâkul ölçüler içinde, münasip miktarda” anlamında kullanıldığı 

açıktır; bunu belirlemede örf ve âdetin yardımcı bir role sahip olması ise tabiidir. 

 

Örfün muttarid ve nâslara aykırı olmaması gerekir. “Adet muhkemdir.” (Mecelle – 

36) “Nâsın istimali bir hüccettir.” (Mecelle – 37) “Örf ile tayin Nass ile tayin gibidir.” 

(Mecelle – 45) “Tüccar arasında maruf olan aralarında meşrut gibidir.” (Mecelle – 

44) kuralları Kur’an ve Sünnette olmayan pek çok meselenin halli için örfe müracaat 

edileceği anlaşılmaktadır ve İslam hukukçuları bu sebeple örfü ve adetleri de şeriatın 

fer’î delillerinden saymışlardır. 

 

6. Beraat-i Zimmet: Sözlükte “borçtan kurtulma, bir şeyden veya bir kimseden uzak 

kalıp onunla ilişkiyi kesme” mânalarına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de berâet kelimesi iki 

yerde geçer. Bunlardan birinde (Kamer, 54:43.) “suçsuzluk, kurtuluş belgesi” 

anlamında kullanılmıştır. Sûreye ismini verdiği diğerinde ise (Berâe/Tevbe, 9:1.) 

ayetidir. Hadislerde de berâet umumiyetle “günahtan kurtulma, bir işten veya bir 

zümreden uzak olma” anlamlarında kullanılmıştır. (Ebû Dâvûd, Eymân, 9; Nesâî, 

Eymân, 7.) 

 

İslâm hukukunun umumi prensiplerinden biri de kişinin borçsuzluğunun ve 

suçsuzluğunun asıl olması ilkesidir. Bu, İslâm hukuk usulündeki, “Eşyada aslolan 

ibâhadır” kaidesinin ve “istishâbü’l-hâl” delilinin hukuka genel bir prensip olarak 

yansımasından ibarettir. Bundan dolayı berâet-i asliyye, kelâmda ve usûl-i fıkıhta 

“kişinin, şâriin hükmü olmadan mükellef tutulmaması” ceza hukukunda “suç ve 

cezada kanunîliğin ve kişinin suçsuzluğunun asıl olması” borçlar hukukunda da 

“kişinin aksine bir delil bulununcaya kadar borçsuzluğunun esas olması” anlamına 

gelir. “Berâet-i zimmet asıldır” (Mecelle, Md. 8) şeklinde ifade edilen küllî kaide de 

bilhassa bu son anlamdadır. 

 

Alışverişte “satıcının satılan maldaki ayıptan sorumlu tutulmaması” demek olan 

berâet şartı (bey‘ bi’l-berâe / bey‘u’l-berâe) genelde geçerli olmakla birlikte bu şartın 

hangi tür ayıpları kapsayacağı ve hukukî sonuçları tartışmalıdır. Ebû Hanîfe ve Ebû 

Yûsuf’a göre böyle bir şart satıcıyı, gerek malda önceden mevcut olup da bilmediği 

veya bilip de gizlediği ayıplardan (ayb-ı kadîm), gerekse akitten sonra müşterinin malı 

almasına kadarki sürede ortaya çıkacak ayıplardan (ayb-ı hâdis) sorumlu olmaktan 

kurtarır. Çünkü ibrâ temlik değil ıskattır. Diğer Hanefî âlimleriyle İmam Mâlik ve 

Şâfiî’ye göre berâet şartı sadece mevcut ayba şâmil olup ileride ortaya çıkacak aybı 



kapsamaz. Çünkü ortada olmayan şeyden (ma‘dûm) ibrâ düşünülemez. Ayrıca 

Mâlikîler, Şâfiîler ve bazı Hanbelî âlimleri alışverişte berâet şartının, satıcının bilip 

de gizlediği ayıplar için geçerli olmayacağını kabul ederler. Onlar bununla akitleşme 

serbestliğinin su-i istimalini engelleyerek karşılıklı gerçek rızânın oluşumuna imkân 

tanımak ve böylece ilgili tarafı beklenmedik zarar, hile ve haksızlıktan korumak 

istemişlerdir. 

 

7. Sedd-i Zerayi: Fesada götüren yolları seddetmektir. Kişi kendi malında istediği gibi 

tasarruf eder; lakin nâsa zarar verecek şekilde kuyu kazamaz ve bir tasarrufta 

bulunamaz.  

 

Sözlükte “kapatmak, engellemek” anlamındaki sedd ile “vesile, sebep, vasıta” 

anlamındaki zerî‘anın çoğulu zerâi‘den oluşan ve “yolların kapatılması, vasıtaların 

engellenmesi” mânasına gelen sedd-i zerâi, fıkıh usulü terimi olarak, kendi başına 

mubah olan bir fiilin şer‘an sakıncalı bir sonuca götüreceğinden emin olunması veya 

bunun kuvvetle muhtemel bulunması sebebiyle yasaklanmasını ifade eder. Kur’ân-ı 

Kerîm’de ve hadislerde aynı kökten gelen kelimeler yer almaktadır. 

 

Fıkıh usulünde bilinen yollarla dinen yapılmamasının istendiği belirlenen fiiller cüz’î 

kötülükler içermesi yanında sonuçta dinin korumayı hedeflediği temel değerleri tehdit 

etme, yani küllî nitelikte mefsedetlere vasıta olma konumunda bulunduğundan bütün 

dinî yasaklar geniş anlamıyla sedd-i zerâi düşüncesinin kapsamı içindedir. Meselâ 

içki içme dinen yasaklanmıştır ve bu fiilin, kişinin normal insanlar gibi davranabilme 

yetisini, olumsuz yönde etkileme ve sağlığına zarar verme gibi cüz’î nitelikte bazı 

kötülükler içerdiği bilinmektedir; fakat bu aynı zamanda dinin temel değerlerinden 

olan aklın korunması ilkesini ihlâl etmeye, dolayısıyla birey ve toplum için önemli 

olumsuzlukların meydana gelmesine vasıta olmaktadır.  

 

Bu durumun muâmelât alanındaki örnekleri arasında adam öldürme yasağı örnek 

verilebilir. Bu fiil, içerdiği belirli kötülükler yanında dinin temel değerlerinden olan 

canın korunması ilkesinin de ihlâline yol açmaktadır. Dinen kaçınılması tavsiye 

edilen mekruh fiillerin de haram derecesinde olmamakla birlikte birtakım kötülükler 

içermesi yanında dinin genel amaçlarını ihlâl anlamında olumsuz sonuçlara vasıta 

oldukları göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Öte yandan iyiliğe götüren yolların açılmasını ifade eden “feth-i zerâi‘” de geniş 

anlamıyla sedd-i zerâiin bir türünü oluşturur. Buna göre, fıkıh usulünde bilinen 

yollarla dinen yapılmasının istendiği belirlenen fiiller cüz’î iyilikler içermesi yanında 

sonuçta dinin korumayı hedeflediği temel değerleri gerçekleştirme, yani küllî nitelikte 

iyilik ve maslahatlara da vasıta olma konumunda bulunduğundan bütün dinî görevler 

geniş anlamıyla sedd-i zerâi düşüncesine dahildir. Meselâ ramazan ayında oruç tutma 

emredilmiştir ve bu fiilin kişide kulluk bilincini yerleştirme, irade eğitimi sağlama, 

ahlâkı güzelleştirme, ruh ve beden sağlığını koruma gibi cüz’î iyilikler içerdiği 

bilinmektedir. Fakat bu aynı zamanda temel değerlerden olan dinin korunması 

ilkesinin canlı tutulmasına, dolayısıyla birey ve toplum için önemli maslahatların 

gerçekleşmesine vasıta olmaktadır.  

 

Bu durumun muâmelât alanındaki örnekleri arasında nafaka borcunun ödenmesi emri 

hatırlanabilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, içerdiği belirli iyilikler yanında 

dinin temel değerlerinden olan neslin korunması, aile bağlarının güçlendirilmesi 



ilkesinin de canlı kalmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde dinen yapılması 

teşvik edilen mendup fiillerin de farz/vâcip derecesinde olmamakla birlikte birtakım 

maslahatlar içermesi yanında dinin genel amaçlarına hizmet etme anlamında olumlu 

sonuçlara vasıta olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Geniş anlamıyla zerîa 

kavramı, yukarıda belirtilen durumların yanı sıra şer‘an hükmü bilinen bir fiilin başka 

bir fiile vasıta olmasını da kapsar. 

 

Dar anlamıyla sedd-i zerîa, bizâtihi yasak olmayan bir fiilin şer‘an mefsedet olarak 

nitelenecek bir sonuca veya böyle sonuç içeren gayri meşrû bir fiile vasıta olmasının 

kesin veya kuvvetle muhtemel bulunması dolayısıyla yasaklanmasını ifade eder.  

 

Sedd-i zerîa ile ulaşılan sonuç daima haram veya mekruh sayma yahut câiz görmeme 

şeklinde değildir. Meselâ ölüm hastalığı sırasında karısını bâin talâkla boşayan ve 

ardından vefat eden kişinin bu tasarrufu, karısını mirastan mahrum bırakma amacıyla 

yaptığı kabul edilerek ve sedd-i zerâi deliline dayanılarak kadının mirasçı olması 

gerektiğine hükmedilmiştir; yani sedd-i zerâi ile ulaşılan sonuç mirasçılık hakkının 

korunmasıdır. 

 

Sedd-i zerâi‘ delilinin fikrî temelleri açıklanırken fert ve toplum olarak insan 

davranışlarını genellikle belirli bir sonuca ulaşma amacı taşıdığı, bir yarar elde etme 

amacı söz konusu ise ona erişmeye, bir zarardan kaçınma amacı söz konusu ise ondan 

kurtulmaya vasıta olabilecek yolların seçildiği, ilke olarak meşrû sonuca götüren 

vasıtanın meşrû, gayri meşrû sonuca götüren vasıtanın gayri meşrû sayılmasının aklın 

gereklerinden olduğu belirtilir.  

 

İbn Kayyim el-Cevziyye bunu şöyle bir mukayese ile açıklar: Allah Teâlâ bir şeyi 

yasakladığında bu yasağa riayetin gerçekleşmesi, perçinlenmesi ve çevresine 

yaklaşılmaması için ona ulaştıran yolları ve araçları da yasaklar ve engeller. Eğer ona 

götüren araçları ve yolları mubah kılmış olsaydı bu tavır yasaklama iradesiyle çelişir 

ve insanları yasağa teşvik anlamına gelirdi. Oysa bu Allah’ın ilim ve hikmetine 

tamamıyla aykırıdır.  

 

Esasen meseleye beşerî düzlemde bakıldığında da durum farklı değildir, yani böyle 

bir tutum belirli yasakları uygulama konumunda bulunanların siyasetiyle de 

bağdaşmaz. Meselâ bir hükümdar askerlerini veya tebaasını ya da ailesini bir şeyden 

menedip de ona ulaştıran yol, sebep ve vasıtaları serbest bıraksa çelişkiye düşmüş 

olur; askerleri, tebaası ve ailesi onun maksadına aykırı işler yapar. Benzeri bir durum 

tabipler için söz konusudur; tabipler bir hastalığı önlemek isterlerse o hastalığa 

götüren yolları kapatırlar, aksi halde düzeltmek istediklerini bozmuş olurlar. Beşerî 

düzlemde böyle olunca hikmet, maslahat ve kemal açısından en üst düzeyde bulunan 

şer‘î hükümler alanında bu anlayışın hâkim olması öncelikle gerekli değil midir? 

Dinin kaynakları üzerinde dikkatli bir inceleme yapanlar görür ki Allah ve resulü 

haramlara götüren yolları onları da haram kılmak ve yasaklamak suretiyle 

kapatmıştır. 

 

8. İstikrâ: Araştırıp soruşturarak umumî hüküm çıkarmaktır. Bir nevi içtihada yardım 

eder. Sözlükte “bir şeyin durumunu ve özelliklerini öğrenmek için araştırma yapma, 

çaba harcama” anlamına gelen istiḳrâ mantıkta tikelden (cüz’î) tümele (küllî), özelden 

genele, tek tek olguların bilgisinden bu olguların dayandığı kanunların bilgisine 

götüren zihinsel işlem için kullanılan bir terimdir.  



İstikrâyı Hârizmî “bir tümeli bütün tikelleri vasıtasıyla tanıma”, İbn Sînâ, “bir tümelin 

tikellerine ait hükme dayanarak o tümel hakkında bir hüküm verme”, Gazzâlî, “tümel 

bir kavram altındaki birçok tikeli gözden geçirerek sonunda bu tikellerde ortak bir 

hüküm bulmak suretiyle söz konusu tümel hakkında aynı yargıda bulunma” 

(Miyârü’l-İlm, s. 115.) şeklinde tanımlamışlardır. Mantık açısından dolaylı istidlâl 

yollarından biri olan istikrâda öncüller araştırma ve inceleme yoluyla elde edildiği 

için yönteme bu ad verilmiştir. İstikrâ karşılığında Batı dillerinde “induction” 

Türkçe’de “tümevarım” terimleri kullanılmaktadır. İstikrâ işlemiyle zihin, tikel varlık 

ve olayları incelemek suretiyle genel bir hükmün (kanun) ortaya konması 

doğrultusunda çaba gösterir.  

 

Meselâ bakır, demir, altın ve gümüşten her birinin ısı etkisiyle genleştiğini ve bunların 

hepsinin maden olduğunu bildikten sonra, “Bütün madenler ısıtılınca genleşir” 

hükmüne varmak istikrâdır. Bu ilmî istikrâdan başka avamın bazı sıradan 

tecrübelerden, aynı türden tek tek tecrübeler arasındaki ortak noktalardan hareketle 

bunların bütünü hakkında hüküm vermesine de istikrâ denmektedir. Meselâ tek tek 

cisimlerin hareket halindeyken durduklarının görülmesinden sonra bu gözlemlere 

dayanarak, “Hareket halindeki her cisim sonunda duracaktır” şeklinde genel bir 

hükme varmak böyledir.  

 

İstikrâ, İslâm dünyasında akıl ve mantığa dayandığı için hakikati bulmaya yarayan bir 

metot olmuştur. 

 

9. Karine-i Kâtıa: Zanla hüküm vermemek için kesin delillere dayanmaktır. Sözlükte 

“bir şeyin yanında ve yakınında olmak, ona eşlik etmek, onunla bir arada bulunmak” 

anlamındaki karn kökünden türeyen karîne, “bu birliktelik sebebiyle bir başka şeye 

delâlet eden durum, maksada işaret eden ipucu, alâmet, emâre” mânasına gelir. 

Karînenin hükme delâleti, bilinen bir durumdan hareketle bilinmeyen bir durum 

hakkında fikir yürütme şeklinde olduğundan dil ve belâgatla mantık ilimlerini 

yakından ilgilendirir. 

 

İslâm hukukunda karîne, yargılama hukukunun yardımcı ispat vasıtalarından biri 

olarak terim anlamı kazanmıştır. İbn Âbidîn karîneyi “duruma katiyet kazandıran şey” 

(Reddü’l-Muḥtâr, 5:354.) Mecelle “Yakin derecesine ulaşan emâre” (Md. 1741) 

şeklinde açıklarken yargılamada ispat vasıtası olabilen kati karîneyi kastederler. 

Yargılamada iki farklı olay arasında aklî çıkarım yoluyla bağlantı veya sebebiyet 

ilişkisi kurularak elde edilen ve bilinmeyen bir durumun ispatına yarayan delil” 

şeklinde tanımlanabilir. Esasen adaleti gerçekleştirebilmek için karînelerin hükme 

delâlet gücü oranınca ispat vasıtası sayılmasına da, ispat vasıtaları arasındaki 

hiyerarşinin gözetilmesine ve zayıf karînelere dayanarak hüküm verilmekten 

kaçınmaya da eşit derecede ihtiyaç vardır.  

 

Karîne ve emârelere dayanarak hüküm vermenin cevazı aklî ve örfî olduğu kadar 

naklî delillere de dayanır. Kur’an’da Hz. Yûsuf kıssası anlatılırken kardeşlerinin 

Yûsuf’u kurdun yediği iddiasıyla getirdiği kanlı gömleğin parçalanmamış olmasını 

gören Hz. Yakıb’un bu iddiaya inanmadığına işaret edilir. (Yûsuf, 12:18.) Aynı 

kıssanın devamında Hz. Yûsuf’un Azîz’in karısının iftirasına mâruz kalması ve 

gömleğinin arkadan yırtılmış olmasının onun suçsuzluğunun delili sayılması anlatılır. 

(Yûsuf, 12:25-28.) Resûl-i Ekrem “Çocuk yatağa aittir” diyerek doğan çocuğun 

nesebinin aksi ispat edilmediği sürece meşrû bir ilişki içinde annesiyle yatağı 



paylaşan erkeğe ait olduğunu ifade etmiş (Buhârî, Büyû, 3; Ḫuṣûmât, 6; Müslim, 

Raḍâ, 36.) evlenmemiş kızın sükûtunu evliliğe rızâ alâmeti saymış, (Buhârî, Ḥiyel, 

11; Nikâḥ, 41; Müslim, Nikâḥ, 64-67.) Bedir Gazvesi’nde sahâbeden iki kardeşten 

her birinin Ebû Cehil’i kendisinin öldürdüğü iddiasını da kılıç üzerindeki kan 

lekesinden hareketle sonuca bağlamıştır. (Müslim, Cihâd, 42.)  

 

Sünnette, buluntu mal üzerinde mülkiyet iddia eden kimseler çıktığında o malı tarif 

ve tavsif edebilmenin iddianın ispatı için delil sayılması (Müslim, Luḳaṭa, 6.), Hz. 

Süleyman’ın bir çocuk üzerindeki annelik iddiasında annelik şefkatinden hareketle 

hüküm vermesinin aktarılması (Nesâî, Âdâbü’l-Kuḍât, 14-15., bazı sahâbîlerin ağız 

kokusu ve kusma gibi karînelerden hareketle sarhoşluk suçunu sabit görmeleri, evli 

olmayan kadının hamileliğinin zinanın delili sayılması da karînelerin yeri geldiğinde 

ispat vasıtası işlevine sahip olduğunu gösterir. (İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 11-13.) 

 

Karîne-i katıa, Mecelle’nin ifadesiyle yakīn derecesine ulaşan emâre olup (Md. 1741) 

müstakil bir delil olarak kabul edilir ve hükmün dayanağı olabilir. Karînenin delil 

kuvveti örfe, takip edilen akıl yürütmeye, hatta her bir olayın kendine mahsus 

şartlarına, hukuk ve ceza davasının türüne göre değişebilir olduğundan karînelerle 

ilgili olarak yapılacak kuvvetli, kati, zayıf gibi tasnifler ve nitelendirmeler yargılama 

hukuku açısından sınırlı bir anlam taşır.  

 

Bu sebeple klasik literatürde karînelerin hükme delâletlerinin değerlendirilmesi 

hâkimin firâsetinin ve takdir hakkını kullanmasının, hatta kadılık mesleğinde 

dirayetin göstergesi olarak sunulur ve meşhur kadıların meslekî kariyerleri 

anlatılırken karîneleri değerlendirerek gerçeği ortaya çıkaran ince zekâ ürünü 

uygulamalarına yer verilir. (İslam Ansiklopedisi, 24:492.) 

 

10. Belvây-ı Âmm: Umumum müptelâ olup kaçınılması güç olan bir şey hakkında 

müsavi hüküm verilir. Sözlükte belvâ “zahmet ve imtihan konusu olan şey” 

anlamındadır. Fıkıhta umûmü’l-belvâ, çokça karşılaşıldığı ve toplumda yaygınlaştığı 

için mükelleflerin kaçınmasının hayli zor olduğu hadiselerle bilinmemesinin âdeten 

mümkün olmadığı olay veya durumları ifade eder. Terimin kapsamında yer alan 

hususları anlatmak üzere genel zaruret, halkın genel ihtiyacı gibi sözler de kullanılır. 

Belvâ ile zaruret arasında çok yakın bir ilgi vardır; bazan belvâ, bazan da zaruret 

fıkıhta aynı hükmün delili olarak gösterilir. Belvâ, yaygınlığından dolayı kendisinden 

kaçınma imkânı güçleşen ve ihtiyaçtan doğan bir çeşit zaruret şeklinde de görülebilir. 

Dolayısıyla umûmü’l-belvânın varlığının tesbitinde ihtiyaç veya zaruret hali, bu halin 

yaygınlığı ve çokça tekerrür etmesi aranır. Umûmü’l-belvâ biri fıkıh usulünde, diğeri 

fürû-i fıkıhta olmak üzere iki ayrı açıdan ele alınmaktadır. 

 

Fürû hükümlerinde umûmü’l-belvâ hafifletici sebeplerdendir. Dinî hükümlerle 

insanlara meşakkat vermenin değil onlara hayatı kolaylaştırmanın hedef alındığını 

belirten ve kolaylaştırmayı teşvik eden âyetleri (Bakara, 2:185; Hac, 22:78.) ve 

hadisleri (Muvaṭṭa, Ḥüsnü’l-Huluḳ, 1; Buhârî, İlim, 3; Müslim, Cihâd, 3.) dikkate alan 

fakihler umûmü’l-belvâyı da bir hafifletme sebebi kabul etmiştir.  

 

Hz. Peygamber kedi hakkında, “O necis değildir, o etrafınızda dolaşan 

hayvanlardandır” diyerek (Ebû Dâvûd, Ṭahâret, 38; Tirmizî, Ṭahâret, 69) eti 

yenmeyen ve salyası necis olan kediyi, insanlarla devamlı bir arada bulunması ve 

ondan sakınmanın güçlüğü dolayısıyla necis hayvanlarla ilgili genel hükümden istisna 



etmiş, bu husus fakihlerce umûmü’l-belvânın bir örneği sayılmıştır. Süyûtî ve 

Zeynüddin İbn Nüceym, “Meşakkat kolaylaştırmayı gerektirir” kaidesini açıklarken 

yedi ayrı hafifletme sebebi sıralayarak bunların içinde umûmü’l-belvâya da yer 

vermişlerdir. Elbisedeki haşarat ve sinek kanı gibi az miktarda necâsetin varlığı, 

hayvan atıklarının karıştığı tozlu topraklı yolda elbiseye çamur bulaşması veya su 

sıçraması gibi kaçınılması güç durumların namaza engel teşkil etmemesi bunun 

örneklerindendir. İzmirli İsmâil Hakkı’ya göre umûmü’l-belvâ “zaruretin cümleye 

şümulü” demektir; zaruret ve ihtiyaç da kolaylaştırmayı gerektirir (İlm-i Hilâf, s. 

170). Mecelle’nin başlangıcında yer alan bazı kaideler de (Md. 17, 18, 21) bu 

çerçevededir. 

 

Umûmü’l-belvâ sebebiyle hükümlerin hafifletilebilmesi için şartlar aranır:  

1. Umûmü’l-belvâ, mevhum değil fiilen gerçekleşen ve toplumun çoğunluğunu 

kapsayan bir zaruret haline gelmiş olmalıdır.  

2. Umûmü’l-belvâ tabii bir durum olmalı, mükelleflerin gevşekliğinden ve 

tembelliğinden kaynaklanmamalıdır. Meselâ mükellef mümkün mertebe necâsetten 

kaçınmalıdır; zira necâsetin affedilişi âdeten kaçınılamayacak kısımla ilgilidir.  

3. Şer‘î-kat‘î bir nassa aykırı, mâsiyet kabul edilen bir hususta olmamalıdır.  

 

Geçmişte umûmü’l-belvâ sebebiyle hafifletilen fıkhî hükümler bulunduğu gibi 

günümüzde de özellikle gayri müslim ülkelerinde yaşayan müslümanlar için zarurete 

ve onun bir türü sayılan umûmü’l-belvâya dayalı hafifletici hükümler söz konusu 

edilebilir. Ancak hakkında kesin nas bulunan konularda sadece bu sebeple 

hafifletmeye gidilemeyeceği açıktır. Çünkü umûmü’l-belvâ, ibadetlerin ve dinin 

emirlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan bazı zorluklar ve gündelik hayatta 

insanların meşrû ihtiyaçlarıyla ilgili sıkıntıların giderilmesine yönelik hususlarda 

başvurulan bir kaidedir ve ictihadî meselelerle sınırlıdır. (İslam Ansikloedisi, 42:155.) 

 

 

11. Kur’â Çekme: Nizayı önlemek için taksimde kur’â usulüne uymak. Herkesin 

kısmetine razı olmasını sağlayan bir metottur. Sözlükte “pay” anlamına gelen kur‘a, 

fıkıh terimi olarak payların birbirinden ayırt edilmesi veya bir kimsenin öncelik 

sırasının tayini için başvurulan isim belirleme usulünü ifade eder. 

 

Kur’an’da önceki şeriatlara ilişkin olarak zikredilen iki olayda kur‘aya başvurulduğu 

anlatılır (Âl-i İmrân, 3:44; es-Sâffât, 37:141). Câhiliye döneminden devralınan bir 

uzlaşma usulü olarak İslâm dönemine intikal etmiş olan kur‘anın meşruiyeti bu 

âyetlerin yanı sıra icmâa veya “Birbirinizle çekişmeyiniz” (Enfâl, 8:46) âyetine de 

dayandırılır. (Güzelhisârî, Menâfiu’d-Dekâik, s. 15). Hz. Peygamber’in yolculuğa 

çıkarken hangi eşinin kendisiyle geleceğini belirlemek üzere kur‘aya başvurduğuna 

(Buhârî, Nikâḥ, 97; Müslim, Feżâʾilü’s-Saḥâbe, 88.) ve ölüm döşeğindeki sahipleri 

tarafından âzat edilen altı köleyi Resûl-i Ekrem’in çağırıp ikişerli olarak üç gruba 

ayırıp aralarında kur‘a çekerek kur‘anın isabet ettiği ikisini âzat ettiğine (Müslim, 

Eymân, 56.) dair rivayetler de kur‘a usulünün sünnetten dayanakları olarak gösterilir.  

 

Son olayda Resûlullah’ın kölelerin altısını da âzat etmeyip kur‘aya başvurmasının 

sebebi, ölüm hastalığında yapılan tasarrufun tıpkı ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyet 

gibi vârislerin hakkını muhafaza gayesiyle terekenin üçte birini aşamayacağı ilkesidir. 

(Şâfiî, Um, 8:4) Bu iki uygulama yanında Hz. Peygamber’in, “Eğer insanlar ezanın 

ve ilk safın faziletini bilselerdi ve bunu belirlemenin kur‘adan başka bir yolunu 



bulamasalardı mutlaka bunun için kur‘aya başvururlardı” sözü de (Buhârî, Eẕân, 9, 

32; Müslim, Ṣalât, 129.) dolaylı biçimde kur‘anın cevazına işaret etmektedir. 

 

Kur‘aya başvurmanın uygulama alanını en dar tutanlar Hanefî ve Mâlikîler, en geniş 

tutanlar ise Hanbelîler ve kısmen Şâfiîler’dir. Diğerlerinden farklı olarak Hanbelîler 

kur‘ayı bir beyyine olarak da görmektedir. İbn Rüşd, ölçüye tartıya gelmeyen şeylerin 

paylaşımında karşılıklı rızâdan sonra ikinci usul olarak kur‘ayı önerir (Bidâyetü’l-

Müctehid, 2:222-226.) Karâfî’ye göre hakların veya maslahatların eşit olması ve 

nakle rızânın bulunması şartıyla her yerde kur‘aya başvurulabilir. (Furûḳ, 4:114.) 

 

Birkaç kişi arasında ortak olan malın hâkim veya hâkimin tayin edeceği bir görevli 

(kāsım, kassâm) tarafından kur‘a yoluyla paylaştırılması bağlayıcı kabul edilmekte, 

ancak ortakların kendi belirledikleri paylaştırıcının gerçekleştirdiği kur‘anın bağlayıcı 

olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. (Tehânevî, 2:1199; İbn 

Kayyim el-Cevziyye, s. 269-270.) 

 

12. Şehâdet-i Vicdan: Hâkimin kanaati muteberdir. Kalbin kanaati ile amel etmektir. 

“Şüphe vereni bırak şüphe vermeyene bak!” (Buharî, Büyü 3; Tirmizî, Kıyâme, 60.) 

“Hakimler hüküm verse de sen vicdanına danış.” (Tirmizî, Kıyâmet, 60.) hadisleri ile 

amel etmektir. 

 

Sözlükte “bulmak, zenginleşmek, sevmek, üzülmek, öfkelenmek” anlamlarındaki 

vecd kökünden masdardır. (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “vcd” md.) Terim olarak 

vicdan insanın içinde bulunan ahlâkî otorite, ahlâkî değerler ve eylemler hakkında 

hüküm verme ve yargılama yeteneğini ifade eder. Yine aynı kökten vâcid (zengin) 

hadislerde esmâ-i hüsnâ arasında zikredilir. (Tirmizî, Daʿavât, 82; İbn Mâce, Duâ, 

10). Klasik İslâm mantığında iç duyularla kavranan açık önermeler için vicdâniyyât 

terimi kullanılır (et-Taʿrîfât, “Vicdâniyyât” md.) 

 

Hadislerde vicdan kavramına daha çok kalp kelimesi etrafında temas edilir. Ahlâkî 

yeteneklerin merkezi sayılan kalp (Buhârî, Îmân, 39; İbn Mâce, Fiten, 14) temiz 

yaratılmakla birlikte günahlarla kirletilebilir. (Müslim, Îmân, 231; Müsned, 5:386, 

405.) Güzel işlerin kalbe huzur verdiğini, kötü davranışların onu rahatsız ettiğini 

bildiren hadisler (Müsned, 4: 182, 227, 228; Müslim, Birr, 14-15.) insanın fıtraten 

temiz bir vicdana sahip olduğuna işaret eder. Abdullah b. Ömer, “Kul kalbini rahatsız 

eden fiilleri terk etmedikçe takvânın hakikatine eremez” sözüyle (Buhârî, İmân, 1.) 

dindarlıkla vicdan huzuru arasındaki ilişkiyi vurgulamıştır. Tövbeyi kısaca 

“pişmanlık ve af dileme” şeklinde tanımlayan hadis (Müsned, 6:264; İbn Mâce, Zühd, 

30; Müsned, 1:376, 423, 433.) vicdanî yargılamanın dindeki önemini belirtir. Yine bir 

hadiste kalbin ahlâkî tesirinin beden hareketlerini yönlendirdiği (Müslim, Müsâḳât, 

107.) bu sebeple Allah’ın insan varlığında en çok itibar ettiği unsurun kalp olduğu 

bildirilmiştir. (Müsned, 2:285; Müslim, Birr, 32; İbn Mâce, Zühd, 9.) Diğer bir hadise 

göre iyilik yapan kişinin sevinç, kötülük yapanın üzüntü duyması onun inancının bir 

göstergesidir. (Müsned, 1: 398; 5:251-252; Tirmizî, Tefsîrü’l-Ḳurʾân, 2:35.) 

 

Modern İslâmî literatürde ahlâk ve din psikolojisiyle ilgili çalışmalarda vicdan Allah 

tarafından kişinin içine yerleştirilen, iyiyi kötüden ayırt etmeyi sağlayan bir güç 

olarak düşünülmüştür. Doğuştan gelen bu ahlâkî yetenek, iyi bir eğitimle düşünme 

kabiliyetinin gelişmesine ve dinî duyarlılığın güçlenmesine paralel biçimde niyet ve 

eylemler üzerinden etkili olur, bireyin iç dünyasında sorgulayıcı ve yargılayıcı bir güç 



halini alır. Nitekim fıtratı bozulmamış her insan iyi davranışlarından dolayı mutluluk 

ve huzur, kötü davranışlarından dolayı üzüntü, suçluluk ve pişmanlık duyar. Sonuçta 

vicdan kişinin davranışlarında tutarlı olmasını, kendi kendini denetlemesini sağlayan 

bir otoriteye dönüşür. “Müftüler sana fetva verseler de sen yine kalbine danış” hadisi 

de (Müsned, 4:194, 224; Dârimî, “Büyûʿ”, 3) doğru inançlarla desteklenen bu 

düzeydeki vicdanın değerini ve güvenilirliğini gösterir (Bilmen, s. 50-51; Çağrıcı, s. 

139-141; Güngör, s. 59). 

 

Vicdan, özellikle son dönemlerde insan hakları ve demokrasi bağlamında üzerinde en 

çok durulan kavramlardan biri olmuştur. Vicdan daha çok din ve vicdan hürriyeti, 

fikir ve ifade hürriyeti gibi inanç ve düşünceyle ilgili kavramlarla birlikte söz konusu 

edilmektedir. İnsanın aklı ve özgür vicdanıyla insan olduğu ilkesinden hareketle bu 

alanlardaki hürriyetler fert için düşünülebilecek hakların en değerlisi ve en fıtrîsi, 

insan hayatının ve yetkinliğinin başta gelen şartı sayılmakta, dolayısıyla diğerleriyle 

birlikte vicdan hürriyeti de insanlığın uzun tarihî geçmişinde ulaştığı en önemli 

kazanım diye görülmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle genelde İslâm dini ve 

kültüründe, özellikle Osmanlı uygulamasında din ve vicdan hürriyetinin varlığı ve 

kapsamıyla ilgili geniş bir çalışma alanı ortaya çıkmıştır. (Ali Fuat Başgil, s. 58-68; 

Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti, DİA, XXII, 323-330.) 

 

13. Kavl-i Sahabi: Dinin umuruna ait hususlarda sahabe sözleri peygamberden 

duymasına ve amel etmesine hamledilerek delil kabul edilir. Fıkıh usulünde sahâbî, 

iman etmiş Hz. Peygamber’le birlikte bulunmuş kimseyi ifade eder. Sözünün (kavl) 

hüccet olup olmadığı tartışılan sahâbîler daha çok fıkıh ve istinbat yönüyle tanınmış 

olanlardır. Sahâbî sözü için “kavlü’s-sahâbî ve mezhebü’s-sahâbî, fetva’s-sahâbî ve 

hükmü’s-sahâbî” gibi tabirler kullanılmıştır. Usulcüler, sahâbî sözünün -bazan Resûl-

i Ekrem’den duyulmuş olma ihtimali bulunsa da- daha çok şahsî görüşten ibaret 

bulunduğunu söylemişlerdir. 

 

Sonraki nesiller açısından sahâbî sözlerini dört grupta ele almak mümkündür.  

1. Sahâbenin bir konuda ittifak etmesi. Bu teknik olarak icmâa tekabül eder. 

Sahâbenin icmâa dönüşmüş sözlerinin hüccet olduğunda tartışma yoktur; ancak bu 

durumda hüccet sahâbî kavli değil icmâdır.  

2. Sahâbenin bir konuda ihtilâfa düşmüş olması. Bu durumda sahâbîlerden birinin 

kavline uymanın vâcip olduğu söylenemez; çünkü kavillerden birine uyulduğu 

takdirde diğerine muhalefet edilmiş ve çelişkiye düşülmüş olur. Ancak bu da o 

konudaki sahâbe kavillerinin terkedileceği anlamına gelmez.  

 

Bu durum “ihtilâfta icmâ” diye nitelendirilmiş, fakat bir tür istidlâlle sabit olduğu için 

inkârının hükmü bakımından tek bir görüş üzerindeki icmâdan farklı tutulmuştur. Ebû 

Hanîfe’den nakledilen, “Sahâbenin ittifak ettiğine uyarız, ihtilâf ettiği hususlarda ise 

içlerinden birini seçer alırız, sözlerinin dışına çıkmayız” ifadesi bu anlama 

gelmektedir. Bu anlayışın temelinde, ümmetin tamamının bir dönemde topyekün 

hataya düşmesinin imkânsızlığının kabulü yatmaktadır.  

 

Sahâbî sözünün hüccet olduğunu kabul edenler, kıyasa uygun ve aykırı bulunması 

arasında fark gözetmeyerek her durumda sahâbî sözünün hüccet olacağını öne 

sürmüşlerdir. Bu gruptaki âlimler daha çok sahâbenin faziletini dile getiren âyet ve 

hadisleri delil göstermekle birlikte aklî gerekçelendirmeye de başvurmuştur. “Siz 

insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, 



kötülükten menedersiniz” (Âl-i İmrân, 3:110.) ve, “Muhacirler ve ensarın ilkleriyle 

onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur” (Tevbe, 9:100.) meâlindeki âyetler 

bu bağlamda en çok delil gösterilen âyetlerdir.  

 

Peygamberimiz (asm) hadislerinde “Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız 

hidayet bulursunuz.” (İbn Hacer, 4:190.) “En hayırlı nesil benim aralarında 

bulunduğum nesildir” (Buhârî, Fezâil, 1.) “Benim sünnetime ve benden sonra râşid 

halifelerin sünnetine bağlı kalın” (Tirmizî, İlim, 16.) “Benden sonraki iki kişiye, Ebû 

Bekir ve Ömer’e uyun” (Tirmizî, Menâḳıb, 16.) buyurarak sahabeye uyulmasını 

istemiştir. Çünkü onlar vahyin inişine şahit olmuş, karîne-i halleri öğrenmiş, te’vili 

tecrübe etmiş ve Hz. Peygamber’in muradına vâkıf olmuşlardır. Bütün bunlar daha 

sonraki nesillerin müctehidleri için söz konusu olmayan meziyetlerdir. Bu yaklaşım 

Resûl-i Ekrem’in, “Niceleri fıkhı kendilerinden daha fakih olan kimselere taşırlar” 

(Ebû Dâvûd, İlim, 10.) hadis-i şerifi sahabelerin hadisleri daha sonraki nesle sağlıklı 

olarak taşımalarını tavsiye babındadır. Sahabeler de bunu yapmışlardır.  

 

Tâbiîn âlimlerinin sahâbe sözlerini araştırıp o doğrultuda fetva vermeye özen 

göstermeleri sahâbî sözünün hüccet oluşunu savunanların ayrı bir gerekçesi olarak 

zikredilmektedir. Berdaî, Hanefî meşâyihinin cünüplükten temizlenmek için alınan 

gusülde ağzı çalkalamanın farz olduğu, yara yerini taşmamış kanın abdesti 

bozmayacağı, kısa süreli bayılmanın kazâ borcunu düşürmeyeceği, hastanın vâris 

lehine ikrarının câiz olmadığı sonucuna sahâbî sözüne dayanarak ulaştığını ifade eder. 

 

Şâfiî usulcülerinden Tâceddin es-Sübkî ve daha birçok usulcü (Men’u’l-Mevâni, s. 

438.) sahâbî sözünün sadece re’y ve ictihad yoluyla bilinemeyecek konularda hüccet 

olduğu kanaatindedir. Sahâbe kıyası ve kıyas metotlarını bildiğine göre bir sahâbînin 

kıyasa aykırı görüş belirtmesinin bir sebebi olmalıdır ve muhtemelen bu sebep o 

konuda bir sünneti bilmesidir. Hanefî mezhebinde mehrin en az miktarının 10 dirhem, 

hayız süresinin alt sınırının üç gün, nifasın âzami süresinin kırk gün olarak 

belirlenmesi gibi kıyas yoluyla bilinmesi mümkün görülmeyen konuların dayanağı 

sahâbî sözüdür. Îne satışının fâsid sayılmasının dayanağı bu konuda kıyasa aykırı olan 

bir sahâbî sözünün bulunması olarak gösterilmiştir. Bu görüş, “Kıyasa aykırı olan 

sahâbî sözü hüccettir” biçiminde de ifade edilir. 

 

14. Medine Halkının Ameli: İmam Malik “Onlar peygamberden görmüşlerdir” diye 

kabul eder. Hz. Peygamber’in yaklaşık yirmi üç yıl gibi geniş bir zaman parçasına 

yayılmış olan İslâm’ı tebliğ görevinin ibadetlere ve beşerî ilişkilere ait tafsilî 

hükümleri bildirme ve öğretme yönü, ağırlıklı olarak Medine devrinde 

gerçekleşmiştir. Bu yüzden, Hz. Peygamber’in gerek Kur’an’ı açıklamak üzere 

gerekse müstakil olarak getirdiği hükümlerin en geniş uygulama yeri Medine şehri 

olmuştur.  

 

Medine halkının tatbikatına ve teşrîî bir konudaki ittifakına özel bir değer verilmesi 

fikri Mâlik b. Enes tarafından ortaya atılmış değildir. Nitekim üstadı Rebîa’nın, “Bin 

kişinin bin kişiden nakli, bence bir kişinin bir kişiden nakline göre daha iyidir” dediği 

bilinmektedir. Hz. Peygamber’in, hakkında, “O ümmetinin hâkimidir” buyurduğu 

sahâbî Ebü’d-Derdâ’nın da belirttiği görüşün hilâfına bir hadis işittiklerini 

söyleyenlere, “Ben de aynı şeyi duydum, fakat Medine ameli bunun aksi yöndedir” 

dediği nakledilmiştir. Hatta rivayete göre bir gün Hz. Ömer minberde, “Allah’a 

andolsun ki amelin hilâfına bir hadis rivayet eden kimseyi sıkıştırırım” demiştir. 



Görüldüğü gibi bu fikirler, daha Mâlik’in doğumundan en az bir asır önce yayılmış 

bulunuyordu. Mâlik b. Enes ise bu konuda kendinden öncekilerin yolunu tutmuş, 

fakat bu metodu fetvalarında çok kullandığı ve bu fetvalar kendisi tarafından tedvin 

edilmiş bulunduğu için metot ona nisbet edilmiştir. (Ebû Zehra, s. 332.) 

 

15. Kolay Olanı Almak: Din kolaylıktır. Güç olanı bırakıp kolay olanı almak ve 

ibadetlerde ihtiyatlı hareket etmektir. İslami hükümlerin bu prensip üzerine 

kurulduğuna dair Kur’an- ı Kerimde pek çok âyet vardır. “Allah size kolaylık diler. 

Size güçlük istemez” (Bakara, 2:185.) “Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden 

başkasını yüklemez” (Bakara, 2:286.) ayetleri ileride de yeri gelince özel olarak 

bahsedileceği üzere bunların bazılarıdır.  

 

Yolcunun isterse oruç tutmaması, abdest alacak kimsenin bunu yapamayınca yerine 

teyemmüm etmesi ve haram olan bir şeyin zaruret anında helal kabul edilmesi gibi 

kolaylıklar İslami hükümlerin konulmasında kolaylık prensibinin gözetildiğini 

göstermektedir.  

 

Kur’an ve sünnette her fırsatta kolaylık tavsiye edilmiştir. Bundan dolayı müctehidler 

de herhangi bir konuda ictihad ederlerken bu yolu tercih etmişler ve kolaylığı bir 

ictihad metodu olarak benimsemişlerdir. Böylece Şer’i kaynaklar (fer’i deliller) 

ortaya çıkmıştır. Biraz önce verdiğimiz ayette olduğu gibi Kur’an’da birçok ayette 

kolaylık manasına gelen “yüsr” kelimesi ve onun zıddı olan “usr” kelimesi beraber 

zikredilmekte ve Allahın, kulları için kolaylık murad edip, zorluğu murat etmediği 

ifade edilmektedir. Bir kısım ayette ise “harac” kelimesi geçmekte ve kullar üzerine 

harac (zorluk) olmadığı ifade edilmektedir. Yine birçok ayette hiçbir kimsenin 

gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef olmayacağı bildirilmektedir. Bütün bunlar 

İslam’ın kolaylık prensibine delalet etmektedir. 

 

İslam’da tekliflerin azlığı da dinde kolaylığın bir yönüdür. Çünkü tekliflerin 

çokluğunda zorluk vardır. Şu ayeti kerimeler: “Ey iman edenler, açıklanırsa hoşunuza 

gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur’an indirilirken onları sorarsanız size 

açıklanır. Açıklanmadığına göre Allah onları affetmiştir. Siz sorup da başınıza iş 

çıkarmayın. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Sizden önce de bir toplum 

bunları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu (Maide, 5:101-102.) İslam’da 

hükümlerin teşriinde tekliflerin azlığı prensibine riayet edildiğine delalet eder. Çünkü 

her sorulan soruya getirilen açıklama hükümlerin artması demektir. Ayetlerde geçen 

ve sorulmaması tavsiye edilen meseleler Allah tarafından yasaklanmamış olan ve 

insanların serbest bırakıldıkları hususlardır. Bunları peygambere sormak ise haram 

kılınmalarına sebep olabilir. 

 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Hiçbir kimse takatından fazlasıyla mükellef tutulmaz” 

(Bakara, 2:233.) “Biz bir kimseye gücünün yettiğinden başkasını teklif etmeyiz” 

(En’am, 6:152.) “Allah hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah bir 

güçlüğün arkasından bir kolaylık ihsan eder.” (Talak, 65:7.) Bütün bu ayetler her türlü 

İslâmî emirlerin ve tekliflerin insan takatının üstünde olmadığını ifade etmektedir. 

Yapılması ve yapılmaması istenen teklifler, kulların tamamen güçleri dâhilindedir. 

Hz. Allah, diğer hükümlerde olduğu gibi abdest, namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerde 

de kulları üzerine zorluk kılmamıştır.  

 



Peygamberimiz (asm) “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, sevindirin, nefret ettirmeyin, 

uyuşun, ihtilaf etmeyin” (Buhari, İlim, 1.) buyurmuştur. Peygamberimizin yaşantısına 

ve icraatlarına bir göz attığımız zaman hep kolaylığı seçtiğini ve kolayı emrettiğini 

görmekteyiz. Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet edilmiştir: “Allah'ın Rasulü iki şey 

arasında serbest kılındığı zaman, günah olmadığı müddetçe onlardan en kolay olanını 

alırdı. Eğer günah olursa, ondan halkın en uzak olan, Allah'ın Rasulü olurdu. 

Rasulullah kendisi için kin tutup öç almamıştır. Meğerki Allah'a karşı bir hürmetsizlik 

edilmiş olsun. Bu takdirde işlenilen hürmetsizlik sebebiyle Allah için öfkelenir, 

intikam alırdı.” (Buhari, Menakıb, 20.) 

 

Allah'ı Rasulüne biri gelip: Ey Allah'ın Rasulü filanca bize namaz kıldırırken o kadar 

uzatıyor ki adeta namazı terk edecek gibi oluyorum, dedi. Peygamber o günkü gibi 

hiç bir yerde öfkeli görülmedi. Buyurdu ki: Ey insanlar, sizler nefret ettiricilersiniz. 

Her kim halka namaz kıldırırsa hafif tutsun. Çünkü cemaatin içinde hasta, zayıf ve 

hacet sahibi olanlar vardır.” (Buhari, İlim, 28.) buyurdular. Yine Peygamberimiz 

(asm) ibadetlerde devamlı kolaylığı ve orta yolu tavsiye ederdi. “Üç kişi Peygamberin 

ibadetini sormak üzere, Peygamberin hanımlarının evlerine gelmişlerdi. Bunlara 

Peygamberin ibadeti haber verilince güya azımsayarak: “Biz nerede, Rasulullah 

nerede? Muhakkak ki Allah O'nun geçmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel olan 

günahlarını mağfiret etmiştir” dediler. Biri, ben geceleri daim namaz kılacağım, dedi. 

İkincisi ben de her zaman oruç tutacağım, dedi. Diğeri, ben de kadınlardan ayrı 

yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim, dedi. Bunun üzerine Allah'ın Rasulü gelerek: 

Şöyle şöyle söyleyen sizlersiniz değil mi? Dikkat edin. Vallahi sizin Allah'tan en çok 

korkanınız ve sakınanınız benim. Lakin ben hem oruç tutarım hem de iftar ederim. 

Geceleri namaz kılarım. Uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim 

sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” (Müslim, Sıyam, 81.) buyurdu. 

 

İslam fakihleri bu kolaylığı nazara alarak içtihatlarında ve fetvalarında buna uygun 

davranmışlardır. 

 

16. Şerâi-i Salife: Geçmiş peygamberlerin Kur’an-ı Kerimde geçen hükümleri ile amel 

etmektir. “Göze göz, dişe diş” gibi… Sözlükte “bizden öncekilerin şeriatı/şeriatları” 

anlamına gelen “şer’u men kablenâ” tabiri fıkıh usulünde, Hz. Muhammed’den (asm) 

önceki peygamberler vasıtasıyla bildirilen dinî hükümlerin bir kısmı bazı usul âlimleri 

tarafından belirli şartlar altında edille-i şer‘iyyeden kabul edilir. Bu delil fıkıh usulü 

eserlerinde genellikle sünnet delili, ictihad, istishâb gibi konuların yakınında yahut 

geçerliliği tartışmalı olan deliller arasında incelenir.  

 

İslâm âlimleri bunların Müslümanlar hakkında da geçerli olduğu hususunda görüş 

birliği içindedir. Meselâ, “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi 

sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı” (Bakara, 2:184.) 

meâlindeki âyette belirtilen oruç farîzasının Müslümanlar bakımından da yürürlükte 

bulunduğu noktasında görüş ayrılığı yoktur. Bu gruba giren hükümlerin sünnette yer 

alan bir örneği kurbanın meşruiyetidir. Zira Resûl-i Ekrem kurban kesmeyi 

emrederken, “O atanız İbrâhim’in sünnetidir” buyurmuştur (İbn Mâce, Eḍâḥî, 3.)  

 

Müslümanlar bakımından yürürlükten kaldırıldığına veya yürürlükte bırakıldığına 

dair delil bulunmayanlar. Meselâ ortak mülkiyete konu olan malın dönüşümlü olarak 

kullanılması (mühâyee) hakkında önceki ilâhî dinlerdeki bir uygulamaya Kur’an’da 

atıf yapılmıştır (Şuarâ, 26:155; Kamer, 54:2.8. Bu hükmün geçerliliğini koruduğu 



belirtilmemekle birlikte yürürlükten kaldırıldığına dair de bir açıklama yoktur. Bazı 

fakihlere göre bu atıf mühâyeenin müslümanlara da teşrî kılındığını gösterir. 

 

Bu kapsamdaki incelemelerin inanç, ahlâk, ibadet ve muâmelât alanındaki bazı ilke, 

anlayış ve hükümler bakımından İslâmiyet ile önceki ilâhî dinler arasında görülen 

benzerlikler konusuna ışık tutma işlevi göz ardı edilmemelidir. Bu tür benzerlikler 

ilâhî dinlerin aynı kaynaktan geldiği ve geniş anlamıyla İslâm kavramının hepsini 

kuşattığını gösterir. Bu sebeple peygamberlerin hayat hikâyeleri, özellikle tevhid 

mücadeleleri ve ahlakı İslâm âlimleri için örnek olmuştur. 

 

Bütün bunlar Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarmada ve insanların muhtaç olduğu, ihtiyaç 

duyduğu kanunları, yasaları ve hükümleri çıkarıp yapmada esas ve delil olarak alınır. Bu esaslar 

çerçevesinde yapıl bütün yasalar ve verilen hükümler şeriattır.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ya Muhammed! Dinleyip de sözün en güzeline uyan 

kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de 

onlardır.” (Zümer, 39:17-18.) buyurarak müminlerin bir konuda hüküm vereceği veya yasa 

yapacağı zaman en güzelini araştırıp bulmasını emreder. Bu ayet ve hadisler nedeniyle, bazı 

alimler, içtihat edemeyecek kişilerin, müftülerin verdiği fetvalarda tercihte bulunmasını, alınan 

fetvanın vicdanı tatmin etmesini şart koşmuşlardır. (Gazzâlî, el-Müstasfâ, 2:390; Şâtıbî, el-

Muvâfakât, 4:132-133.) 

Evet, “Adalet kanunun metninde değil, hâkimin vicdanındadır. İçimizde, bizi 

kötülüklerden çevirecek iyiliklere yönlendirecek vicdan olmadıkça, kanun bizi ıslah etmez” 

genel bir hükümdür. 

 

Tekâlif-i Diniyenin Metotları 

 

1. Temin-i Maslahat: Maslahatı temin etmek ve mefsedeti def etmek, faydalıyı alarak 

zararlı olanı terk etmek dinin amaçlarındandır. Peygamberimiz (asm) “Zarar vermek ve zarar 

görmek yoktur” (Muvaṭṭa, Aḳzıye, 31; Müsned, 1: 313; İbn Mâce, Aḥkâm, 17.) buyurmuşlar 

ve zarara karşı mukabele-i zarar verilemeyeceğini ifade etmişlerdir.  

 

2. Tevzi-i Adalet: Bütün muameleler adalet prensibi üzere ayarlanır. Hakkı hak sahibine 

vermek ve haksızı cezalandırmak gerekir. Dinin hükümleri bu prensibi hayata geçirecek şekilde 

taraf-ı ilâhiden nazil olmuştur. Yüce Allah “Hak”dır, “Adil”dir ve adaleti emreder. Haksızlık 

zulümdür ve zulüm en büyük günahtır.  

Adaletin gerçekleşmesi ise toplumun adaleti istemesi ve adalete yardımcı olmasıyla 

mümkün olur. Bunu sağlayacak olan da “İyilik yapmak, akrabayı görüp gözetmek, kötülükten, 

zulümden ve fuhşiyattan sakınmakladır.” Bunun için yüce Allah “Allah şüphesiz adaleti, iyilik 

yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. 

Tutasınız diye size öğüt verir” (Nahl, 16:90.) ayeti ile adaleti emrederken nasıl sağlanacağını 

da belirtmiştir. 

Kur’ân-ı Kerimde adalet 20 defa, zulüm 299 defa zikredilmiştir. Zira zulümden 

kaçınmakla adalet sağlanır. Yüce Allah “Muhakkak ki Allah emanetleri ehline vermenizi ve 

insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” (Nisa, 4:59.) buyurarak 

yönetim işini ehil olana vermeyi, sonra onun adaleti sağlayacağını ifade eder. Zira iş ehline 

verilmezse doğru iş yapılmaz, bilgisiz ve ehil olmayan insanlar iş başına gelirse ondan adalet 

değil, zulüm ortaya çıkar. 

Adaletin temini toplumun adalet istemesine ve insanların da doğru şahitlik yapmalarına 

bağlıdır. Toplumda zühd ve takva olmazsa yöneticiler hak ve adaleti sağlayamaz. Bunun için 

yüce Allah “Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahidler olun. Bir 



topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah'a karşı gelmekten 

sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden Haberdar'dır” 

(Maide, 5:8.) buyurur. İnsanlar menfaat için yalana ve yöneticilere yaranmak için de haksızlığa 

göz yumdukları zaman hak ve adalet ortadan kalkar. Toplumda haksızlık ve zulüm yaygın hale 

gelir. Dinin amacı ise haksızlık ve zulmü ortadan kaldırarak hak ve adaleti sağlamaktır. Bütün 

prensipleri, emir ve yasakları bu amaca matuftur. 

 

3. Adem-i Harac ve Müsamaha: Din kolaylığı emreder, zorlukları ortadan kaldırmayı 

amaçlar. Bunun için mükellefiyet azdır, emir ve yasaklar sayılı ve bellidir. “Teklif-i mâ-lâ-

yutak yoktur.” Yani yüce Allah “kaldıramayacağımız yükü yüklememiştir.” (Bakara, 2:286.) 

Allah’ın yasakları herkesin yapabileceği şekildedir, emirleri ise insanın gücüne ve kuvvetine 

göredir. Bunun için zengin olmayana zekât ve hac, sağlıklı olmayana oruç farz değildir.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez” (Bakara, 2:185.) 

“İnsan zayıftır, Allah sizden hafifletmeyi diler.” (Nisa, 4:28.) “Allah size dinde hiçbir güçlük 

kılmadı.” (Hac, 22:78.) “Köre, hastaya, topala vebal ve güçlük yoktur.” (Fetih, 48:17.) 

“Yanıldığınızdan dolayı size vebal yoktur.”  (Nisa, 4:100.) “Zarurete binaen istemeyerek ve 

haddi tecavüz etmeyerek mecbur kalana günah yoktur.” (Bakara, 2:173.) Bu ve buna benzer 

ayetler dindeki kolaylığı ve zorlamanın olmamasını ifade eder.  

Peygamberimiz (asm) “Ümmetimden hata ve nisyandan dolayı günah kaldırıldı.” (İbn-i 

Mace, Talak, 16.) “Evlenmenin en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olandır.” (Ebu Davud 

Nikah:32, İbn Mâce, Sünen, Nikâh, 25.) buyurmuşlardır. Peygamberimizin en çok tavsiyesi de 

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” (Müslim, Cihad, 6.) tavsiyesi 

olmuştur. 

Peygamberimiz (asm) “Ben müsamahalı tertemiz bir din ile gönderildim.” (Buhârî, Îmân, 

29, İlim, 11; Müslim, Cihâd, 6-7.) “Bu din kolaylık dinidir. Dinde kim şiddet gösterirse sonunda 

mağlup olur. Sizler dosdoğru olun. Gerçeğe yaklaşın. Müjdeleyin ve sevdirin. Çölde giden 

kimsenin sıcaktan korunduğu gibi siz de kendinizi yormadan akşamın ve sabahın serinliğinden 

istifade ederek yolunuza devam edin.” (Buhari, İman, 39.) “Allah’a en sevimli olan din, 

müsamahalı ve tertemiz olan dindir.” (Buhari, Edebü’l-Müfred, 108.) “Ümmetime meşakkat 

vermek istemeseydim her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buharî, Kitâb’ul 

Cuma, 8; Müslim, Kitâb’ut Tahâret, 42.) “Zayıflarınızla beraber yürüyün.” (İbn-i Mâce, 2:46; 

Keşfu’l-Hafa, 1:464.) gibi hadis-i şerifleri dindeki kolaylığı ve insanların işlerini 

kolaylaştırmayı emretmektedir. Hz. Aişe (ra) “Peygamberimiz (asm) iki şey arasında muhayyer 

kaldığı zaman kolay olanı tercih ederdi ve ümmeti hakkında daima hafif olanı severdi” demiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Allah beni sıkıntı verip zorlaştırıcı olarak göndermedi. Beni ancak 

kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi” (Müslim, Talak, 29.) buyurmuş ve müsamahakâr 

kişileri Allah’ın rahmetiyle müjdelemiş (Buhârî, Büyû, 16; İbn Mâce, Ticârât, 26.) ve bunların 

müsamahaları sayesinde cennete gireceklerini bildirmiştir (Müsned, 2:210.) Bu hadisler, hem 

İslâmiyet’in yükümlülüklerde kolaylık yolunu seçtiğine hem de Müslümanların beşerî 

ilişkilerde hoşgörülü davranmaları gerektiğine işaret etmektedir. “Müsamaha et ki müsamaha 

göresin” (Müsned, 1:248.)  meâlindeki hadis müsamahanın beşerî ilişkilerde ilke olarak alınıp 

uygulanmasını isteyen dikkat çekici öğütlerdendir. Ebü’l-Hasan el-Mâverdî, müsamahanın 

“ruhları kolaylık ve müsamaha ile yumuşatmanın yakınlaştırıcı ve rahatlatıcı davranışlarla 

kaynaştırmanın ahlâka en uygun tutum olduğunu” (Edebü’d-Din ve’d-Dünya, s.331.) ifade 

eder.  

 

4. Az Teklif: Yüce Allah insanları fıtrata, akla ve mantığa uygun olan “Tevhid” 

hakikatine imana davet etmektedir. Evet Bediüzzaman hazretleri “İman tevhidi, tevhid teslimi, 

teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza” eder buyurmuştur. İki dünyanın saadeti buna 

bağlıdır. Dünyadaki bütün sıkıntıların, bela ve musibetlerin ilacı ve insanı huzura kavuşturacak 



olan da ahirete imandır. Ahirette yüce Allah hak sahiplerine haklarını verecek, iyileri 

mükafatlandıracak, kötüleri cezalandıracak, musibete uğrayanlara ebedî mükafatlar verecektir. 

Bu iman insana huzur vermektedir. Bu insan için az teklifle beraber büyük bir kolaylıktır. 

İbadet olarak yüce Allah günde bir saat namaz, senede bir ay oruç ve malın kırkta birinden 

zekât istemektedir. Zengin ve sıhhatli olan için ömürde bir defa hac ibadetini emretmiştir. 

Dünyada nimetlerde esas olan helal olmasıdır ve eşyada aslolan da ibahadır, mübah olmasıdır. 

Peygamberimiz (asm) “Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli 

şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve 

ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş 

olur...” (Müslim, Müsâkât, 107.) “Ey insanlar! Allah’tan hakkıyla korkun ve rızkınızı güzel 

yoldan isteyin. Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. 

Öyleyse Allah’tan korkun ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haram olanı terk 

edin!” (İbn Mâce, Ticâret, 2.) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Şüphesiz Allah birçok şeyleri emretmiştir, sakın onları zayi 

etmeyin. Birçok da sınırlar çizmiştir, sakın onları aşmayın. Birçok şeyleri de yasaklamıştır, 

sakın onlara yaklaşmayın! Birçok şeyleri de unutmaksızın bırakmıştır, onları da sakın 

araştırmayın! Allah bunları unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı sukut etmiştir, 

onları da araştırmayın!” (Dârakutnî, Sünen, 4:298; İbn Receb el-Hanbelî, Câmiu’l-ulûm ve’l-

Hikem, 2:150.) buyurmuştur. 

“Helal Allah’ın kitabında helal kılınandır. Haram da Allah’ın kitabında haram 

kıldıklarıdır. Hükümde sükût ettikleri de affedip bağışladıklarıdır.” (Tirmizi, Tefsir, 10. Libas, 

6; İbn Mace, Etime, 60.) 

 

5. Tedrice Riayet: Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerimde yasakları tedricen yavaş yavaş, alıştıra 

alıştıra yasaklamıştır. Alıştırmak ısındırmak içindir. İçki yasağı üç aşamada, faiz yasağı da dört 

aşamada yasaklanmıştır. Hz. Aişe (ra) “Tüm ahkâm birden inzal edilmiş olsaydı biz onu 

kaldıramazdık” demiştir.  

Medine’de ilk nazil olan, “Sana şarap ve kumar hakkında soru soruyorlar. De ki; ikisinde 

de büyük günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı 

faydasından daha büyüktür” (Bakara, 2:219.) büyüktür. Hz. Ömer ve Muaz b. Cebel olmak 

üzere bir grup sahabînin, “Ya Resûlellah! Bize şarap hakkında bir hüküm ver, çünkü şarap aklı 

giderip malı telef ediyor” şeklindeki müracaatları üzerine nazil olduğu ve ayetin bu ifadesinden 

sonra bir kısım sahabînin içkiyi bıraktığı rivayet edilir. 

Daha sonra gelen, “Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza 

yaklaşmayın ...” (Nisa, 4:43.) mealindeki ayet yasaklama yönünde yeni bir adımı ve kesin yasak 

öncesi son safhayı ifade eder. (Cessâs, Ahkamü’l-Kuran, 3:165-166.) “Ey iman edenler! Şarap, 

kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir, bunlardan uzak durun ki 

kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi 

Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide, 5:90-91.) 

ayeti ile kesin yasaklanmıştır. 

Diğer yasaklar da böyledir. 

 

Ahkâm-ı Diniyenin Amaçları 

Kur’an-ı Kerimin ahkamının “itikada, ibadete, ahlaka, hukuka ve muamelata” ait 

hükümlerin bulunduğunu daha önce geniş şekilde izah etmiştik. Yüce Allah’ın kâinatı ve insanı 

yaratma amacına uygun olarak peygamberleri göndermesinin ve kitapları inzal etmesinin amacı 

da temelde dörttür:  

Birincisi: Tevhid hakikatini ispat ederek insanları şirk ve küfürden korumak, 

İkincisi: Hak ve hakikat ilmini ders vererek insanları cehaletten korumak, 

Üçüncüsü: İnsanın iradi fiillerini ahlak-ı hamide ile güzelleştirip insan yapmak, 



Dördüncüsü: İnsanlar arasında adaleti sağlayarak zulüm ve zarardan korumaktır. 

Bunların tahakkuku da ancak “Makasıd-ı Kur’an” denilen “Tevhid, Nübüvvet, Haşir, 

Adalet ve İbadete” bağlıdır. Bu maksatlar Kur’an-ı Kerimin bütün sure ve ayetlerinde 

bulunmaktadır. Bu hakikatler de “Alimlerin ilmi yayması, zenginlerin cömert olup hak ve 

hakikate hizmet edenlere yardımcı olması, idarecilerin adaletle hükmetmesi, askerlerin 

cesaretle toplumu koruyarak emniyet ve güveni sağlaması ve halkın da “ulu’l-emr” olan ulema 

ve adil ümeraya itaat etmesi” ile topluma hâkim olur. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En'am, 6:38.) 

ve “Biz Kur’ân’ı her şeyin apaçık bir beyanı olarak sana indirdik” (Nahl, 16:89.) ayetleri ile 

sabittir. Ancak insanın ihtiyacı olan şeyi Kur’an-ı Kerimde bulabilmesi için cehd ve gayret 

etmesi ve üzerinde araştırma yapması gerekir. Nasıl ki insanın hayatını kolaylaştırmak için 

gerekli olan her şey tabiatta mevcut olduğu halde insan keşif ve icat için eşya ve varlık üzerinde 

derinlemesine araştırma yapması ve ihtiyacına cevap bulmaya, hastalığına şifa aramaya devam 

ettiği, rızkını bulmak için çalıştığı gibi hidayeti için de Kur’an üzerinde derinlemesine araştırma 

yapması gerekir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Makasıd-ı Kur’ân” konusunda şöyle bir tasnif yapar: 

“Kur'ân'daki anâsır-ı esasiye ve Kur'ân'ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir, 

adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edeceğiz. 

Sual: Kur’ân’ın, şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malûmdur? 

Cevap: Evet, benî Âdem, büyük bir kervan ve azîm bir kafile gibi mâzinin derelerinden 

gelip, vücut ve hayat sahrâsında misafir olup, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen 

bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekte iken, kâinatın nazar-ı dikkatini 

celb etti. “Şu garip ve acip mahlûklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?” diye 

ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle 

bir muhavere başladı: 

Hikmet: “Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz 

kimdir?” Bu suale, benî Âdem namına, emsali olan büyük peygamberler gibi, Muhammed-i 

Arabî aleyhissalâtü vesselâm, nev-i beşere vekâleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu: 

“Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezelînin kudretiyle, yokluk karanlıklarından, 

ziyadar varlık âlemine çıkarılan mahlûklardır. Sultan-ı Ezelî, bütün mevcudatı içinde biz 

insanları seçmiş ve emanet-i kübrâyı bize vermiştir. Biz, haşir yoluyla saadet-i ebediyeye 

müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediye yollarını temin 

etmekle re'sü'l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azîm insan kervanına, 

bundan sonra Sultan-ı Ezelîden risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. İşte o Sultan-ı 

Ezelînin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'ân-ı Azîmüşşân elimdedir. Şüphen varsa al, oku!” 

Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâmın verdiği şu cevaplar, Kur'ân'dan muktebes 

ve Kur'ân lisanıyla söylenildiğinden, Kur'ân'ın anâsır-ı esasiyesinin şu dört maksatta temerküz 

ettiği anlaşılıyor. 

S- Şu makasıd-ı erbaa, Kur'ân'ın hangi âyetlerinde bulunuyor? 

C- O anâsır-ı erbaa, Kur'ân'ın hey'et-i mecmuasında bulunduğu gibi, Kur'ân'ın 

sûrelerinde, âyetlerinde, kelâmlarında, hattâ kelimelerinde bile sarahaten veya işareten veya 

remzen bulunmaktadır. Çünkü, Kur'ân'ın küllü, cüzlerinde göründüğü gibi, cüzleri de, Kur'ân'ın 

küllüne âyinedir. Bunun içindir ki Kur'ân, "müşahhas olduğu halde, efrad sahibi olan küllî" gibi 

tarif edilir.” (İşaratu’l-İ’câz, 30-31.) 

Buradaki “Hikmet” tabiri, fen ve felsefedir. Zira fen ve felsefe varlıkların hakikatlerini 

varlık âlemindeki keyfiyetlerine göre araştıran ilimdir. Fen, her ilim için kullanılan bir tabirdir. 

Hikmet ise, eşyanın hakikatlerini varlık âlemindeki keyfiyetlerine göre araştıran nazarî, 

araştırmaya dayanan aklî ilme denir. 

 



İslâm teşrîinin ana gayeleri, korunması hedeflenen yararların önem derecesi açısından ilk 

dönemlerde üç kademeli bir tasnife tâbi tutulmuştur. Temelini İmam Harameyn-i Cüveynî’nin 

attığı bu taksim talebesi İmam Gazzâlî tarafından “Zarûriyyât, Hâciyât, Tahsîniyyât” şeklinde 

adlandırılarak literatürdeki yerini almıştır.  

Zarûriyyât, en üst düzeydeki yararları, yani toplumun varlığı ve dirlik düzenliği için 

vazgeçilmez temel hak ve değerleri ifade eder. Bunlar genel makâsıd kısmına dahil olan 

“hayatın, neslin, aklın, malın ve dinin” korunmasıdır. Buna fukaha “zarûriyyât-ı hamse, 

makâsıd-ı hamse, külliyyât-ı hams” şeklinde olur.  

Hâciyât, zaruret derecesinde olmamakla birlikte ferdî ve içtimaî hayatın düzenli biçimde 

yürümesini sağlayan, karşılanmaması zorluk, huzursuzluk ve sıkıntıya sebebiyet veren 

faydalardır. Satım, kira vb. akitlerin meşrû kılınması, bu tür faydaların sağlanması için konmuş 

hükümlerin örneklerini oluşturur.  

Tahsîniyyât da ahlâkî erdemlerin geliştirilmesi, görgü kurallarına uyulması vb. yollarla 

sağlanan, zaruret ve ihtiyaç derecesine ulaşmamakla birlikte hayatı kolaylaştıran ve 

güzelleştiren faydaları ifade eder. Temizlikle ilgili hükümler, yeme içme âdâbı, zararlı ve dinen 

necis nesnelerin satım sözleşmesine konu edilmesinin yasaklanması, bu tür faydanın 

sağlanması amacını taşıyan hükümlere örnek gösterilir. Ayrıca Gazzâlî, her kısma ait 

tamamlayıcı nitelikte faydalar bulunduğuna da işaret etmiştir. (Gazali, el-Müstaṣfâ, 2:481.) 

Günümüzde İslâm hukukunun tecdidi ve güncelleştirilmesine yönelik çabalarla birlikte 

İslâm hukuk düşüncesinin anahtar kavramlarından biri haline gelen “makâsıdü’ş-şerîa” tabiri 

halen önemini muhafaza etmektedir. 

Bu beş maksadı izah edelim: 

 

1. Hayatın Muhafaza: İnsan mükerrem bir varlıktır. Allah insanı en mükemmel surette 

yaratmıştır. Hayatın korunması şarttır. Hakk-ı hayatı masundur. Katli haram ve kişinin intihar 

etmesi yasaktır. Yüce Allah “Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada 

karşılık olmaksızın haksız yere öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de 

hidayetle onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur.” (Maide, 5:32.) 

Bu ayet-i kerime insan hayatının kutsal ve dokunulmaz olduğunu bize bildirmektedir. 

Hayat ve hürriyet asla satılamaz. İnsanlara eza ve işkence haramdır. İnsanın kendisini tehlikeye 

atacak şeylerden sakınması ve hastalıklardan korunması gerekir. Yüce Allah “Mallarınızı Allah 

yoluna sarf edin, kendinizi, ellerinizle tehlikeye atmayın, iyilik edin. Şüphe yok ki Allah, iyilik 

edenleri sever.” (Bakara, 2:195.) ferman eder.  

Hayatı korumak için tıp ilmini tahsil etmek farz-ı kifayedir. Hayatı devam ettirmek için 

çalışmak, nafaka temin etmek sa’yetmek, helal kazanç peşinde koşmak ve çalışmak farzdır. 

 

2. Malı Muhafaza: Şahsî mülkiyet fıtrî ve temel bir haktır. Gayr-i meşru mal ve servet 

haramdır. Bu haramlık da helal mal ve serveti korumak içindir. Zekât malın temizlenmesi ve 

servet düşmanlığının önlenmesi, zengin ile fakir arasındaki sevgi ve saygıyı muhafaza etmek 

ve yardımlaşmayı sağlamak için farz kılınmıştır. Bu şekilde meşru mal gayrın tecavüzünden 

korunmuş olur. 

Hırsızlık, zulüm ve bağy yasaklanmıştır. Bunun amacı da haksızı mal elde edilmesin ve 

insan emeğine gereken değer verilsin içindir. İslam’da emek kutsaldır. Emeği olmayanın hakkı 

da yoktur. 

 

3. Dini Muhafaza: İnsanlar din ve vicdan konusunda hürdür. Zira din mukaddestir. 

Vicdan hürriyeti esastır. Yüce Allah dini bir imtihan olarak göndermiştir. İmtihanın gereği ise 

akla kapı açmak ve iradeyi, ihtiyarı elden almamaktır. Ta ki insanlar akıllarının iknası ve 

kalplerinin tatmini ile hakkı arayıp hak dine girsinler. Bunun için “Dinde zorlama yoktur.” 

(Bakara, 2:286.) 



Yüce Allah Peygamberimize (asm) “Sen insanları inanmaları için zorluyor musun? Sen 

zorlayıcı değil ancak bir tebliğcisin” (Yunus, 10:99.) “Peygambere düşen iş, ancak apaçık 

tebliğden ibarettir.” (Ankebut, 29:18.) 

Hazret-i Ali (ra) valilere yazdığı mektupta buyurur: “İnsanlara, canavarın sürüye bakması 

gibi bakma! Onlara karşı kalbinde sevgi, merhamet ve iyilik duyguları besle! Çünkü istisnâsız 

bütün insanlar ya dinde kardeşin ya da yaratılışta eşindir. İnsanlar hata edebilir, başlarına iş 

gelebilir. Düşenin elinden tut, kendin için Allâh’ın affını istiyorsan, sen de insanları affet, onları 

hoş gör ve bağışla! Allâh’a karşı asla küfrân-ı nimette bulunma! Affından dolayı asla pişmanlık 

duyma! Verdiğin cezadan dolayı da sevinme!” 

Tebliğin nasıl bir üslûpta yapılması gerektiği şu âyet-i kerîmede çok güzel ifade etmiştir: 

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et! Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! 

Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve hidâyete kavuşanları da en iyi bilen 

O’dur.” (Nahl, 16:125.) 

Küffar ile cihad küfründen dolayı değil, tecavüzlerinden dolayıdır. Sebep küfür olmuş 

olsaydı zımmîler, müsteminler, kendilerine eman verilenler, kadınlar, çocuklar ve râhibeler de 

katilden kurtulamazlardı. Peygamberimiz (asm) din ve vicdan hürriyeti ile sadece İslamiyet’i 

değil bütün dinleri koruma altına almıştır. Peygamberimizin (asm) Hıristiyanlara verdiği 

emanlar bunun en büyük delilidir. Hz. Ömer (ra) Kudüs halkına verdiği eman da bunu teyit 

eder. 

Yüce Allah imanı muhafaza için ibadeti emretmiştir. İbadet imanın meyvesidir. 

İslamiyet’i bir ağaca benzetecek olursak iman kök, ibadet gövde, ahlak ve muamelat da onun 

çiçekleri ve meyveleri gibidir. Din bütün faziletlerin kaynağıdır. İman sağlam ve sahih olursa 

amel ve ahlak da o nispette sağlam ve güzel olur. Kalp iman nuru ile aydınlanır ve temiz olursa 

İslam da temiz ve güzel olur. Bu sebeple İslamiyet imana çok değer verir. Hurafeler, batıl 

inançlar ve batıl düşünceleri kabul etmez.  

 

4. Aklı Muhafaza: İnsanın insanlığı aklı iledir. Akıl teklife vasıtadır. Din akla hitap eder. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Düşünmez misiniz?” (Hûd, 11:30; Mü'minun, 23: 85.) “Akıl 

erdirmez misiniz, aklınızı çalıştırmaz mısınız?” (Hûd, 11:51; Mü'minun, 23:80.) buyurarak akla 

havale eder. Bu sebeple aklın korunması çok önemlidir. 

Sağlıklı ve doğru düşünmek için yanlış inanç ve düşüncelerden kurtulmak şarttır. Bu da 

ilimle ve doğru bilgilerle olur. Peygamberimiz (asm) “Aklı olmayanın dini yoktur” (Acluni, 

2:362.) buyurur. Bir insanın mükellef olması tasarrufu ve ehliyet sahibi olması için akıl ve baliğ 

olması şarttır. Bütün ibadetlerin şartı akıl ve baliğ olmaktır.  

Aklı karıştıran ve zehirleyen şeyler batıl inançlar, hurafeler, kehanet ve falcılıktır. Bu 

sebeple İslamiyet kehaneti ve falcılığı yasaklamıştır. Aklı gideren içki ve uyuşturucular haram 

kılınmış, yasaklanmıştır.  

Peygamberimiz (asm) “Falcıya ve kâhine inanan kimse peygamberlere gelen dini inkâr 

etmiş olur” (Müslim, Selam, 125; Ebu Davud, Tıp, H. No: 3904.) buyurarak aklı yanıltan 

hususlardan kaçınmamız istenmiştir. 

 

5. Nesli Muhafaza: Aile toplumun temelidir. Nikahın meşru olması ve emredilmesi, 

zinanın yasaklanması ailenin ve neslin korunması içindir.  

Dünya ve ahiretin saadeti bu beş esası muhafaza etmeye bağlıdır.  

 

  



İÇTİHAT KONUSU 

 

İçtihat ve İçtihadın Şartları 

Bir neticeye ulaşmak için yoğun çaba sarf etmeye içtihat denir. Istılahta ise, müstaid bir 

alimin, iyi bir hukukçunun tafsili delillerden amelî hükümleri çıkarmasıdır. Bu da ikiye ayrılır: 

1. Ahkamı açıklamak ile ilgili içtihat: Temel kaynaklardan kanun yapmak. Buna içtihat 

denmektedir. Bunun şartları çok ağırdır. Dinde fer’î ve amelî hükümleri delillerden istinbat 

etmektir. Deliller ise “Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas” gibi temel delillerdir. 

2. Ahkamı tatbik etmek ile ilgili içtihat yapmaktır. Mevcut yasaya göre belli bir meseleyi 

çözüme kavuşturmak için adil hüküm vermektir. Buna mahkeme kararı veya müftünün fetvası 

denmektedir. Temel delillerden çıkan ahkamı nasıl tatbik edeceği konusunda karar vermektir.  

Birinciye “Tahricu’l-Menat” denir; ikinciye ise “Tahkiku’l-Menat” adı verilir.  

 

Müçtehidin Vasıfları ve Liyakat Şartları 

1. Arapçayı çok iyi bilmelidir. Arapçayı bilmede müptedi olan şeriatı anlamada da 

müptedidir. Zira Kur’an ve Sünnet Arapça olduğu gibi temeli dini kaynaklar da Arapçadır. 

2. Kur’an ilmine vakıf olmalı, ahkâm ayetlerini seçebilmek ve hüküm verebilmek için 

zaruri olarak bütün Kur’an’ı bilmesi gerekir. Zira Kur’an ayetlerinin bir kısmı bir kısmını tefsir 

eder. Bir ayeti diğerlerinden bağımsız yorumlamak her zaman insanı yanıltır. Ayrıca ayetlerin 

nüzul sebeplerini de çok iyi bilmelidir. 

3. Sünnet-i Peygamberîyi çok iyi bilmelidir. En azından “Kütüb-ü Sitte”ye vakıf 

olmalıdır. Bir konuda bir hadis-i şerif varsa içtihat o hadise uymaktır.  

4. Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiinin üzerinde icma ve ittifak ettikleri hususları çok iyi 

bilmelidir.  

5. Kıyas ilmini ve Mantık ilmini çok iyi bilmelidir.  

6. Hükümlerin amaçlarını iyi bilmelidir.  

7. Doğru bir anlayış ve iyi bir takdir gücü olmalıdır. İnancı düzgün olmayan ve ehl-i hak 

olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebi üzere olmayan kimse kendi yanlış inancı ile meseleleri 

değerlendireceği için yanlış karar verecek ve yanlış sonuçlara ulaşacaktır. Doğru inşaca sahip 

olmayan doğru düşünemez, doğru düşünemeyen doğru karar veremez. 

8. İyi bir niyet ve sağlam bir itikat sahibi olmalıdır.  

9. Zamanın ilimlerine vakıf olmalıdır.  

10. İnsanların ihtiyaçlarını bilmelidir.  

 

İçtihadın Dereceleri 

Bu konu üzerinde durulması gereken bir husustur. Müçtehitlerden Sahabe, Tabiin ve 

Tebe-i Tabiîn döneminde olanlar ile sonradan gelenler arasında Kur’an-ı Kerimi ve Sünneti 

bilme, dinin ahkamını ve marziyat-i ilâhiyi anlama konusunda büyük fark vardır. Zira 

Peygamberimiz (asm) “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları 

takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. Bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir 

ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar, onlar ihanet içindedirler, 

itimat olunmazlar. Nezirlerde bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhûr eder. 

Kendilerine yemin taleb edilmeden yemin ederler.” (Buharî, Şehâdât, 9, Fezâilu'l-Ashâb, 1, 

Rikak, 7, Eymân, 27; Müslim, Fezâilu's-Sahâbe, 214; Tirmizî, Fiten, 45; Şehâdât, 4; Ebu 

Dâvud, Sünnet, 10; Nesâî, Eymân, 29.) buyurarak buna dikkatimizi çekmiştir. 

Bu sebeple ulema ve fukaha müçtehitleri derecelendirmişlerdir. İbn-i Abidin bunları 

şöyle derecelendirmiştir: 

 

1. Şeriatta Müçtehitler: Bunlar ilk tabakayı teşkil edenlerdir. Fakih sahabeler, 

özellikle Abadile-i Seb’a, Said b. Müseyyeb, İbrahim en-Nehâi, Muhammed Bakır, 



Cafer-i Sâdık, Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed b. Hanbel, Evzâî ve Süfyan-ı Servî 

gibi müçtehitlerdir. 

 

2. Müntesip Müçtehitler: Bunlar ikinci tabakayı teşkil ederler. Usulde şeriattaki 

müçtehitlere uyarlar, furûatta muhalefet edebilirler. Bunlar da Hanefi mezhebinde 

İmam Muhammed, Züfer ve Ebu Yusuftur. Şafi mezhebinde El-Müzenî, Malikî 

mezhebinde Abdurrahman b. Kâsım, İbn-i Vehb ve İbn-i Abdi’lhakem’dir.  

 

3. Mezhepte Müçtehitler: Bunlar üçüncü tabakadırlar. Her çağda bulunabilirler. 

İçtihatların tatbiki ve şartlara göre düzenlenmesi olan “Tahkiku’l-Menâtı” yaparlar. 

Bunlar önceki alimlerin hükümlerini açıklar ve uygularlar. 

 

4. Tahriç Yapan Müçtehitler: Mezhepte bulunmayan fer’î hükümlerin tatbik ve 

tahricini yaparlar. Mezhepte müçtehitlerle aynı tabakayı teşkil ederler. 

  

5. İstidlal Yapan Müçtehitler: Bunlar delil arasında tahriç ve tercih yapan 

müçtehitlerdir. İbn-i Abidin bu müçtehitlerdendir. 

  

6. Mukallit Tabakası: Bunlar da ikiye ayrılırlar.  

a. Hafızlar: Önceki rivayetlerin derecelerini zayıf ve kuvvetli olduklarını tespit 

ederler. “El-Kenz” “Ed-Dürrü’l-Muhtar” “Vikâye” “El-Mecmâ” gibi eserler bu 

tabakaya aittir.  

b. Mukallitler: Bunlar müçtehitlerin görüşlerini anlar ve açıklarlar, anlatırlar, görüş 

ve rivayet tercihi yapamazlar. Bunlar kitaptaki ibareden öteye gidemezler. Sağı 

solu tefrik edemez, gece odun toplayanlar gibi ellerine geçenleri toplarlar.”  

 

Fetva Verme, İfta ve Müftüde Aranan Vasıflar 

Gerçek fetva içtihadın şartlarını taşıyan müçtehitlerce verilir. Bunun dışındaki müftülerde 

şu beş şart bulunmalıdır.  

1. İyi niyet sahibi olmalıdır. İyi niyetli olmayanın yüzünde ve sözünde nur bulunmaz.  

2. İlim, hilim, vakar ve ciddiyet sahibi olmalıdır. 

3. Kendisinden ve bilgisinden emin olmalıdır.  

4. Halka ilmî otoritesini kabul ettirmiş olmalıdır. 

5. İnsanları ve durumlarını çok iyi tanımalıdır. 

Böyle bir müftü fetvasının neticesini ve tesirini bilir, kötü sonuç doğuracağını anlarsa 

fetva vermekten sakınır. İyi sonuç doğuracaksa fetva vermekten çekinmez. 

 Şâtıbî “Üstün bir dereceye ulaşan müftü, insanları doğruluğa itidale sevk eden, halka 

mutedil yol gösteren kimsedir. O insanları güçlüğe sürüklemez, gevşekliğe de düşürmez. 

Allah’a isyana sevk etmediği gibi, fazla ümide de sevk etmez. Havf ve reca dengesini korur” 

demiştir.  

Müftü dört mezhebi bilmeli, dört mezhebin müçtehitlerin görüşlerinden en kuvvetli ve 

maslahata en uygun olanına göre fetva vermelidir. Hakkında icma olan görüşü bırakıp ihtilaflı 

olan görüşü almamalıdır. Cumhur-u ulemanın görüşüne göre fetva vermelidir.  

İnsanların keyfî arzularına uymamalı, delile ve maslahata dayanmalıdır. Muteber 

maslahat, kamu yararı fetvanın sebebidir. Fetvada acele etmemelidir. Acele heva ve 

hevestendir. İhtiyat ve teenni Rahmandandır. İmam Malik fetvada acele etmez bazen yemeden 

içmeden ve uyumadan araştırırdı. 

Güvenilir bir müftü peygamber varisidir. Helali ve haramı bildirir ve şeriatın ahkamını 

açıklar. İnsanlara Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri öğretir.  

 


